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У М Ё Н КАЛАН И
«Ман пурнӑҫ - мӑн пурнӑҫ» мӑн хайлавӑн пӗрремӗш кӗнеки
Шупашкарти «Ҫӗнӗ вӑхӑт» издательствӑра 2007 ҫулта пичетленсе тухнӑччӗ.
Унта эпӗ хамӑн ачалӑхран пуҫласа журналистикӑна тухнӑ
тертлӗ те интереслӗ ҫыру ҫулӗ ҫинчен каласа панӑччӗ. Вӑрнар,
Элӗк, Йӗпреҫ районӗсенче тата республикӑри «Ҫамрӑк комму
нист» хаҫатра пуҫ мимине мӗнле тарлатгарса ӗҫлени, хама ҫырма
вӗрентекен, пулӑшакан, ҫав хушӑрах ура хуракан хура чунлӑ
ҫынсен портречӗсене сӑнарланӑччӗ.
Пурнӑҫри йывӑрлӑхсене пурне те ҫӗнтерсе эпӗ хӑюллӑн малалла талпӑннӑ, умри тӗллевсене пурне те тенӗ пекех пурнӑҫланӑ. Ҫавӑнпа халӗ хама хам телейлӗ тесе шутлатӑп.
«Ман пурнӑҫ - мӑн пурнӑҫӑн» иккӗмӗш кӗнеки: 1974 ҫултан - паянхи кунччен. Манӑн нумай ҫулхи ӗҫ Чӑваш журналистикин историйӗнчен пёртте катӑлса юлман пуль тесе мухтанма
та пултаратӑп.
Автор.
2012 ҫул.
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KAJIJIEX Ш УПЛШ КАРТА П И Ч Е Т ҪУРТӖНЧЕ
«КАШ КӐРСЕН Й ӐВИ » ТЕ АШ Ӑ
-

СОВЕТСКАЯ

О рган Ч уваш ского обком а КПСС,
В ер х о в н о го С о в е т а и С о в е т а М и н и с т р о в
Ч уваш ской АССР
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Шупашкара куҫмалли ыйтусем хӑвӑрт татӑлса пычӗҫ, мӗншӗн
тесен эпӗ Йӗпреҫрен «Советская Чувашия» хаҫата хам ирӗкпе
ыйтса каймастӑп-ҫке, обком йышӑнӑвӗпе куҫатӑп. Николай Ана
тольевич Вороновский вилнӗ хыҫҫӑн партии Чӑваш обкомне
ертсе пыма Илья Павлович Прокопьева суйланӑччӗ. Ун вырӑнне
идеологи ыйтӑвӗсемпе ӗҫлеме, пушаннӑ пукана Александр Пет
рович Петров йышӑннӑ. Михаил Иванов редакторпа идеологи
секретарӗ патӗнче калаҫура пултӑмӑр. Петров юлташ мана ӑнӑҫу
сунчё. 1974 ҫулхи ҫурла уйӑхӗн 2-мёшёнче обком бюроне чӗнчӗҫ,
парти пурнӑҫ пайӗн заведующийӗ тата редколлеги членӗ пулма
ҫирӗплетрӗҫ. Тепӗр виҫӗ кунтан Михаил Иванович приказ ҫырчӗ.
Кузьмин Владимир Прокопьевич
родился 19 августа 1937года в д.Хорнзор Вурнарского района ЧЛССР.
Окончил Вурнарскую среднюю школу
и Горьковскую высшую партийную
школу. Служил в Советской Армии.
Работал в Вурнарской, Аликовской, Ибресинской райгазетах и республикан
ской газете «Молодой коммунист».
Пишет очерки, фельетоны, рассказы.
Член Союза журналистов СССР.
Эпё ёнтё каллех Шупаш карта мухтава тухнӑ Пичет ҫуртӗнче.
Редактор мана хӑйӗн ӗҫтешӗсемпе паллаштарчӗ. Унӑн ҫумӗ Василий
Степанович Подузов 3-мӗш хутри урам енчи пӳлӗме илсе кайрё.
Унта пропаганда пайёпе ман пай пӗрле иккен. Манӑн литсотрудник Константин Иванович Филин. Пропаганда пайне Исаак
Кириллов ертсе пырать. Пулӑшаканӗ унӑн - Иван Николаевич
Кузьмичев. Мана шӑпах Подузов ларнӑ пукан кётнё.
Редакторӑн тепёр заместителё Алексей Иванович Муллин
промышленность, строительство аталанӑвӗпе, экономикипе
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ӑнӑҫлӑ ӗҫлени палӑратчӗ.
Ун вы рӑн н е халӗ
Чӑвашрадиоран Нико
лай Михайлович Ско
ка илсе пынӑ. Ҫамрӑкскер. Михаил Ивано
вич арӑмӗ Валентина
Андреевна тытса пыракан редакцире журна
лист ӑсталӑхне вӗреннёскер. Ҫапах та Муллин,
ун аталанӑвне сӑнаса
тӑнӑ май, ӑна пулӑшать.
Редакци штабне Вениамин Григорьевич Станюков ертсе пырать. Пур материал та яваплӑ секретарь алли витӗр тухать. Ял
хуҫалӑх ыйтӑвӗсене ҫутатассишӗн Анатолий Федорович Нико
нов хуравлӑ. Эпир вӗреннӗ чухне Михаил Ивановичпа иккёшё
вӗсем Чулхулана партшкул ҫумӗнчи курсра ӑс пухма пынӑччӗ.
Вӑл килӗнчи ҫӗр лаптӑкӗнче ӳстернӗ пахча-ҫимӗҫне, улма-ҫырлана тӑварлама-консервлама-пылаклатма маҫтӑрри ҫинчен
пӗлтӗмӗр. Шупашкарти пӗр пульницара тӗп врачра ӗҫлекен арӑмӗ
ӑна чӑматанӗпех ҫав банкӑсене тултарса «канма» ӑсатнӑ. Чӑматан
пек тепӗр мӑн сумкинче унӑн тем тӗрлӗ майпа тутлантарса хатӗрленӗ, типӗтнӗ-тӑварланӑ пулӑччӗ. Сӑрпа Атӑл пулӑҫи чӑваш
ачисене хӑналатчӗ. Ял хуҫалӑх пайӗнче ӑна, вырӑнта ларма пӗлмен
юмахҫа, Григорьева Юлия Григорьевна хытӑ пулӑшать иккен.
Нина Петровна Полянская витӗмлӗ, кӑсӑклӑ статьясем ҫырать.
Евгений Павлович Мешалкин никама мешать тумасӑр (кансӗрлемесӗр) пуҫа чиксе, пирус мӑкӑрлантарать. Михаил Прокопье
вич Ижеев, эп Вӑрнарта чухне, ялан Кульцава ҫӳретчӗ, халӗ те
Сергей Коротков председатель мыскарисене аса илет. Василий
Яковлевич Яковлев (Виссарион Веников), хӑйӗн фельетонне
номере лартманшӑн, ответлӑ секретарьпе чашкӑрса илчӗ. Тепӗр
фельетонист-кулӑшҫӑ Анатолий Иванович Финько вӗсем хушшинче сӑхсӑхса ларать. Собкорсене чёнмелли кун пулнӑ пулас.
Петр Гурьевич Кольцовпа Леонид Павлович Решетников хӑйсенчен ҫамрӑкрах Лев Леонидович Кузьмина ҫырма «вӗрентеҫҫӗ».
Лешё те, Свердловск университетӗнче журналистикӑна вёреннё,
унти «стариксемпе» пёр пӑт кӑна мар тӑвар ҫисе янӑскер, вӗсене
хӑйсене сӑнарлӑрах ҫыртарасшӑн курӑнать. Ленинград универ5

ситетӗнче арӑмӗпе пӗрле вӗреннӗ Михаил Иванов Нева хӗрринчен Атӑл ҫыранне дипломлӑ журналистсене, талантлӑ ҫамрӑксене илӗртсе килнӗ. Владимир Жебит, Иван Михеев, Александр
Иванов, Николай Пейков ваггисем каланине чӑл-чӑл пӑхса итлесе лараҫҫӗ. ТАСС корреспонденчё Алексей Николаевич Студе
нецкий апат вӑхӑтӗнче шахматла выляса илесшён.
Чӑннипех хаҫат «кашкӑрӗсем» пухӑннӑ. Эпӗ те республикӑри чи вӑйлӑ редакцие лекрӗм. Савӑнмалла та, хӑрамалла та. Анчах пӗри те мана хирӗҫ шӑл шаккамасть, пӑвса пӑрахса ман юна
ӗҫме шутламасть, пурте юлташла кӑмӑллӑн, пӗр танлӑн калаҫаҫҫӗ,
ӗҫлӗ хутшӑнусене хаваспах хутшӑнтараҫҫӗ.

«Советская Чувашия» хаҫат редакцийӗнче ӗҫлекенсен пӗр пайӗ:
(сулахайран сылтӑмалла): Канаш енчи собкорӗ Леонид Павлович
Решетников, ҫырусен найӗн заведующийӗ, пуҫламӑш парторганизаци секретарӗ Нина Петровна Полянская, пропаганда пайӗн заведующийё Исаак Пантелеймонович Кириллов, Михаил Иванович
Иванов редактор, строительство пайён заведующийё Николай
Михайлович Скок, Владимир Алексеевич Жебит.
«Советская Чувашия» КПСС Чӑваш обкомӗпе Чӑваш АССР
Верховнӑй Совечӗн тата Чӑваш АССР Министрсен Совечён
органё. Витёмлёхё те, яваплӑхӗ те питӗ пысӑк. Министрсен Со
вечён председателё Михаил Васильевич Зайцев ман валли ре
дакцие икӗ пӳлӗмлӗ хваттер панӑ. Бюрократи машинипе пёр
ҫаврӑм тӑвиччен манӑн «Атӑлта» ырӑ курмалла. Ӗҫ хыҫҫӑн Васи
лий Подузов мана хӑна ҫуртне илсе кайса ятарлӑ уйрӑм пӳлӗме
вырнаҫтарса хӑварчӗ. «Хваттер» пур. Шупашкара ҫӳлти шайра
куҫарса чӗнсе килнисене тата партии академийӗпе аслӑ шкулӗ
хыҫҫӑн чӗнсе илнисене урамра вырттарман. Йӗрки ҫирӗпчӗ.
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Карл Маркс урамӗнчи кирпӗчрен тунӑ
виҫӗ хутлӑ «Атӑл» хӑна
ҫурчӗ. Ӑна 1932 ҫулта
Благовещени чиркӗвӗ
вьфӑнӗнче туса лартнӑ.
Утмӑлмӗш ҫулсен варринче хӑна ҫуртне
илем кӗртсе тӗпрен
юсанӑ. Ун ҫумӗнче,
Атӑл енче, радиола электротаварсен лавкки пурччӗ. 1943 ҫулта
хӑна ҫуртӗнче 324-мӗш Стрелковӑй дивизи штабӗ ӗҫленӗ. Унпа
хирӗҫех, урам урлӑ, «Атӑл» ресторан, Чӑвашпотребсоюз кантурӗ, сылтӑм енче, тӑварах, К.В.Иванов ячӗллӗ литература музейӗ. Каярахпа, хӑна ҫуртӗнчен инҫех мар, Чӑваш патшалӑх театрӗн ҫуртне туса лартнӑччӗ.
Атӑла пӗвеленӗ хыҫҫӑн, 1979 ҫулта, Карл Маркс урамӗнчи
6-мӗш ҫак ҫурта та, историпе ҫыхӑннӑ нумай ҫуртсемпе пӗрлех,
ватнӑ.
Хаҫачӗ вырӑсла тухнӑ май, хӑш-пӗр материал сем вырӑс
чӗлхипе пичетленеҫҫӗ.
Биографии собратьев по перу
К.И. Филин родился 15 марта 1915 года в Сокольском райо
не Ивановской области. В довоенные годы ему довелось быть и
колхозным счетоводом, и библиотекарем, и председателем колхо
за. В журналистику пришел в 1939 году редактором многоти
ражки. А в грозные годы войны Константин Иванович редакти
ровал газету 6-й бригады войск НКВД, командовал батареей.
После Великой Отечественной всю
жизнь Филин связал с журналистикой.
С 1956 года работал в газете «Звезда
Алтая». А в 1967году Филин стал соб
ственным корреспондентом «Советс
кой Чувашии» по Алатырскому «кус
ту». Перед выходом на пенсию рабо
тал старшим литсотрудником отдела
партийной жизни нашей газеты. Изпод его пера вышло немало корреспон
денций не только во славу КПСС, но и
о партийной косности и заорганизо7

ванности. Не раз от журналиста Филина доставалось мошенни
кам и ворам.
К.И.Фшин награжден орденами Красной Звезды, Отечествен
ной войны 2 степени, медалями «За победу над Германией», «За
освоение целинных земель».
Константин Иванович умер в 2002 году. Светлая память
ему, моему собрату по перу, умному помощнику в работе.
Редакцие ура ярса пуснӑ кунах «кашкӑрсен» ҫулӗпе чупма
пуҫларӑм. Володарски урамӗнче мӗн-мӗн палӑртнине Советсен
ҫуртӗнче ырласа «симӗс ҫутӑ» панӑскер, умра чӑрмав ҫук, аяккалла пӑхмасӑр малалла ҫеҫ каймалла. Умри тӗллевӗ - халлӗхе
Филин сӗтелӗнче. Константин Иванович, тӑлпан, вӑтам пӳллӗ,
пуҫне кӑшт сылтӑмарах чалӑштарса питӗ тӑнласа итлекен, витӗр
пӑхакан, сӑн-питне ҫурхи хӗвелле ҫиҫтерсе илнӗ хыҫҫӑнах кӗрхи
ӑмӑр ҫанталӑкла улӑитгараканскер, ҫӑварне карса пӑрахмасӑр шӑл
витӗртерех калаҫса шухӑшне татӑклӑн пайла-пайла кӑлараканскер, хыт хуплашка ӑшӗнче мӗн выртнине кӑтартрӗ, ыран, видмине, ҫитес эрнере мӗн ҫавӑрттарса пӑрахмалли палӑртусемпе
паллаштарчӗ. Обком пленумӗсенче, канашлӑвӗсемпе семинарӗсенче ялан идеологи ҫумӑрӗпе исленнӗскершӗн маншӑн ҫӳлти
хӑват нимпех те хӑратмарӗ, ӑҫта тата хӑҫан кама ытларах шӑварса
пулӑшмалли, хӗвел ҫутине кӑлармалли кӑсӑклантарчӗ. Констан
тин Иванович сӗннипе эпӗ хам ҫине ял райкомӗсене илтӗм.
Маншӑн вӗсем ҫывӑхрах, ҫитменнине тата ӑна та хӗрхентӗм. Самай ҫулланнӑ ҫын, вӑрҫӑра амантнӑ ури сисӗмлех чӑрмантарать
пирӗнпе тан чупмашкӑн, хула хӑнӑхӑвӗ те хӑйӗнчен уйӑрасшӑн
мар пулас. Хӑлхи начар илтни уншӑн мӗн тери йывӑррине эпӗ
вӑл телефонпа калаҫнӑ чухне хӗрхенсе ӑнлантӑм. Сасӑ хумӗпе
алӑк уҫӑла-уҫӑла каять. Хӑйӗн журналист хӗрӗвӗ чакман, пӳлӗме
сӑлтавсӑрах кӗркелесе тухакан Подузовӑн чӗмсӗрлӗхне шӳг ҫиҫӗмӗпе ҫунтарса ирӗлтерме те ухугах.
Биографии собратьев по перу
Иванов Михаил Иванович родился в 1927 году в д. Эльбарусово Мариинско-Посадского района, в конце 1944 г. окончил Эльбарусовскую среднюю школу и в свои неполные 17 лет был при
зван в Красную Армию, отправлен на службу на Дальний Восток.
Учился в 58-й фронтовой школе воздушных стрелков-радистов. В
составе 782-го бомбардировочного авиаполка участвовал в войне
против империалистической Японии. Затем в той же части (до
демобилизации в 1952 г.) служил на полуострове Камчатка.

В 1958 г. окончил факультет
журналистики Ленинградского госу
дарственного университета и более 45
лет проработал в различных редакци
ях. Был редактором газеты «Молодой
коммунист», 8 лет — заместителем
редактора и 15 —редактором газеты
«Советская Чувашия». После выхода
на пенсию в течение четырех лет ру
ководил пресс-центром Государствен
ного Совета Чувашской Республики.
С 1998 г. М. И. Иванов — доцент
факультета журналистики Чувашского
государственного университета.
Член Союза журналистов СССР с 1959 г. Автор книг «Чело
век из легенды», «Перед восходом солнца», «Приглашение в Чува
шию», «Рядом с Камо», «Встречи на Тиссе и Волге», «Этих лет не
смолкнет слава» и др. За книгу «Радуга над Волгой» ему присуж
дена республиканская журналистская премия им С.В.Эльгера.
За участие в Великой Отечественной войне награжден орде
ном Отечественной войны 2-ой степени и многими медалями.
Его труд оценен орденами Трудового Красного Знамени и «Знак
Почета», памятным знаком «300лет российской прессы».
Свыше 10лет возглавлял Комитет защиты мира республики.
В феврале 1997 г. избран председателем совета организации ве
теранов ВОВ — воинов-дальневосточников.
Михаил Иванович свой богатый опыт передает молодежи,
неустанно преподает студентам основы журналистики и прак
тику газетного дела.
В то же время маститый журналист очень много помогает
аппарату правления Союза журналистов ЧР, продолжает изда
вать новые и новые книги. В 2011 году стал кандидатом исто
рических наук.
* * *
Кириллов Исаак Пантелеймонович родился в 1934 году в
д. Карабай Шемурша Шемуришнского района, председателем прав
ления СЖ работал с 7 июня 1989 по 30 января 1990 гг.
И. П. Кириллов трудился в журналистике около 50лет. Рабо
тал литературным сотрудником газеты «Коммунизм ялавё»,
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заместителем редактора газеты «Мо
лодой коммунист», редактором газе
ты «Пионер сасси».
В 1974—1990 гг. трудился в газе
те «Советская Чувашия», вырос до
главного редактора. С ноября 1991 г.
— начальник редакционно-издательс
кого отдела РГУЛ «Издательство «Чу
вашия», зам. редактора газеты «Вес
тник недели». С 2004 г. — редактор
учебных изданий Чебоксарского инсти
тута экономики и менеджмента —
филиала Санкт-Петербургского поли
технического университета.
Унпа хирӗҫ ларакан Кузьмичев та чӑтаймасть вара, ирӗклӗ
сӑмах-юмах хуранне тӑвар хушса, шухӑш тӗтрелӗхӗнчи пуҫне
хавас кулӑпа ҫӑмӑллӑн уҫӑлтарса илет. Эпир Кирилловпа, чӳрече
ҫумӗнчисем, ваттисен хӑйне евӗр перкелешӗвне хирӗҫлемесӗр,
куҫ айӗн пӑхса, ӑшра кулатпӑр.
Иван Николаевич та фронтра пулнӑ, аманнӑ, вӑрҫӑ хыҫҫӑн
Балти тӑрӑхӗнче вырӑсла тухакан мӑн хаҫат редакторӗнчех ӗҫленӗ,
икӗ идеологи хушшинче нушаланакан тӳсӗмлӗ халӑхсене ҫӗнӗ
пурнӑҫ тума хавхалантарнӑ. Партин Тӗп Комитечӗ ӑна каярахпа
«Красная Чувашия» хаҫат редакцине вӑйлатма тесе Шупашкара
куҫарнӑ.
Лӑпкӑ Чӑваш ҫӗршывӗ, Атӑл кӑмӑла кайнӑ ӑна хаяр ҫапӑҫу
ҫулӗсем хыҫҫӑн. Пӗчӗк, шуранкарах хӗрачине ҫавӑтса пынӑччӗ.
Регина ятлӑ. Кузьмичевсен савӑнӑҫӗ кӗҫех пирӗн пӳлӗме те тултарчӗ.
Пермьри ташӑ ӑстаҫисем Шупашкарта Надежда Павлована
ҫеҫ мар, Кузьмичевсен ылтӑн тӗпренчӗкне те суйласа илнӗ
иккен. Иван Николаевич Регинӑна Сахарова шкулне вӗренме
ӑсатрӗ. Хореографи училишине пӗтернӗ Шупашкар хӗрӗ кая
рахпа ҫӗршыври паллӑ ҫӑлтӑрсем хушшинче ҫиҫетчӗ. Пулас ба
лерина ашшӗ Кузьмичев ӑсӗпе те, хӗрӳлӗхӗпе те, маҫтӑрлӑхӗпе
те республикӑра ятлӑччӗ. Планеркӑсенче, летучкӑсенче хӑйӗн
шухӑшне, пропаганда пайӗн малашлӑхне хӗрсе кайса пурне те
ӗнентерме тӑрӑшатчӗ, ҫӗнтереймесен, пӗтӗм кӗлеткипе чӗтреме
тытӑнатчӗ. Нервисем хавшанӑччӗ пулас. Евгений Мешалкин унпа
чӗрре кӗрсе каятчӗ. Канаш чиркӗвӗн прихучӗ, пупӗ халӑха
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пӑтратни ҫинчен тӗпчевлӗ чылай анлӑ статья ҫырчӗ Кузьмичев.
Михаил Иванович та чее. Кӑткӑс, хирӗҫлевлӗрех хайлавсене
малтан редколлеги членёсене вулаттарать, унтан обкомра паллаштарать, вара тин номере лартать. Редколлеги членёсенчен
чылайӑшне тивӗҫтермен ҫак статьяшӑн планеркӑран тарласа,
чӗтресе тухнӑ ватӑ журналист кунӗпе тухӑҫлӑ ӗҫлеймерӗ. Ҫак
ӗҫпе ҫур уйӑх тӑрмашни харама кайрӗ-ҫке. Мӗн тӑвӑн, шухӑш
вылявӗ ирӗкре пулин те, алла сӑнчӑртан вӗҫертейместӗн. Редакторӗсем те пешка вырӑнӗнче кӑна пулнӑ-ҫке КПСС идеологийӗн ултав вӑййинче.
Биографии собратьев по перу
Никонов Анатолий Федорович ро
дился в 1924 году в городе Ядрине, при
зван в Красную Армию в июле 1942 г.
По прибытии в часть его определили
на курсы радиоспециалистов, а по их
окончании направили в партизанский
отряд имени С.Лазо, базировавшийся
в лесах Могилевской области. После
освобождения области партизанский
отряд присоединился к регулярным ча
стям Красной Армии и сержант А. Ф. Никонов продолжил службу фронто
вым радистом. По рекомендации ЦК
Компартии Белоруссии его направили на краткосрочные курсы
редакторов. После их окончания он работал в редакции газеты
«Гродненская правда». С этого времени его трудовая деятель
ность была всецело связана с журналистикой. После демобилиза
ции в 1947 г. А.Ф. Никонов работал заведующим отделом и от
ветственным секретарем газеты «Молодой коммунист», заведу
ющим отделом сельского хозяйства газеты «Советская Чува
шия». В 1969 г. принят в Союз журналистов СССР. Умер в 1984
году.
*

*

*

Решетников Леонид Павлович родился в 1923 году в д. Фе
доровское Кировской области. Окончил Марийский педагогический
институт. В печати проработал свыше сорока лет, в 1962-1988
годах — в «Советской Чувашии».
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С ним я знаком еще будучи ре
дактором Ибресинской райгазеты
«Ҫӗнтерӳшӗн» («За победу»), Каксобкорр «СЧ» он часто бывал в хозяй
ствах нашего района, много писал об
ибресинцах. Совместно участвовали в
общественно-политической жизни
района. Его, как честного журналис
та, уважали наши руководители, с
ним по-товарищески считались: пер
вый секретарь райкома КПСС Лер
монтов Николай Григорьевич, пред
седатель исполкома районного сове
та депутатов трудящихся Турханов Алексей Васильевич и дру
гие товарищи. Между ним и главами района никогда не было
никаких серьезных конфликтов. Как собрату по перу и я ува
жал его, и как старшего товарища ценил. Пришлось по совмест
ной работе с ним развивать журналистскую деятельность в од
ном коллективе. Он всегда вовремя и с высокой профессио
нальной хваткой готовил немало злободневных материалов по
нашему заданию для отдела партийной жизни. Стал заслужен
ным работником культуры РСФСР — награжден медалью «За
доблестный труд».
* * *

Юрий Сергеевич Кирилловна (сулахайра) Николай Констан
тинович Пейков.
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Мода ҫурчӗ (Дом Мод) тӑвакансем ҫинчен Пейков пӗрер
полосаллӑ 6 материал ҫырчӗ, репортер-рекордсмен ятне илчӗ.
Ҫуртӑн кашни хучӗ хӑпармассерен —пёр «шедевр».
* * *
Кольцов Петр Гурьевич родился
в 1926 году в д. Полевые Пинеры Яльчикского района, был призван в Крас
ную Армию в 1944 г. Прошел боевой
путь до Восточной Пруссии, принимал
участие в штурме города-крепости Ке
нигсберга, за что награжден медалью.
После демобилизации из армии
П. Г. Кольцов стал профессиональным
журналистом. В 1952—1986 гг. рабо
тал заведующим отделом промышлен
ности и транспорта канашской го
родской газеты «За коммунизм», заве
дующим отделом писем и рабселькоров редакции газеты «Совет
ская Чувашия». Будучи специальным корреспондентом этой газе
ты, часто писал о строительстве Чебоксарской ГЭС и завода
промышленных тракторов.
Награжден орденом Отечественной войны и медалями.
Судьба свела нас с ним город вагоностроителей Канаш. Мы,
вурнарские журналисты, часто встречались с канашскими кол
легами, обменивались опытом работы. Когда я пришел в «Со
ветскую Чувашию», он был собственным корреспондентом. При
встрече в редакции у него всегда завязывалась непринужденная
беседа и по работе, и по другим проблемным вопросам. «У тебя
материалы как железобетонные», - не в обиду отмечал он по
поводу моих публикаций на партийную тему. В его разговоре я
улавливал внутреннюю доброту в свой адрес.
Когда я работал в газете «Вучах» Чувашского обществен
но-культурного центра, Петр Гурьевич руководил театром
ЧОКЦа. Так второй раз мы потрудились в одном коллективе.
* * *
Михаил Прокопьевич Ижеев, скромный, но в то же время
строгий, вмиг не подпускающий любого к своей душе высоко
го роста, добродушным лицом твердохарактерный чуваш, при
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сосавшийся в семью рус
ско-чувашских коллег,
не баловался лишними
словами, а всегда разго
варивал деловито, четко,
умно.
П ервы е встречи с
этим известным журна
листом были у меня на
Вурнарской земле.
Во время правления
С о в е т с к и м С о ю зо м
Иосифом Сталиным до
1953 года, позже НикиЖурналисты Н.М. Скок, JI.J1. Кузьмин.
то^ Хрущевым в Чува
шии особенно просла
вился выдающийся деятель колхозного производства Сергей
Ксенофонтович Коротков. Возглавляемый им колхоз имени
Сталина-Ленина считался в стране в первой десятке. И в по
леводстве, и в животноводстве, кольцовские русские крес
тьяне добивались ежегодно высоких результатов. На всесо
юзных совещаниях и всесоюзной прессе они гремели заслу
женно. При советском «крестьянском помещике» в роли прессатташе от «Красной —Советской Чувашии» состоял собствен
ный корреспондент Евгений Николаевич Ефремов. Даже мос
ковские журналисты до встречи с Коротковым снимали шля
пы перед ним.
По важным проблемным вопросам сельского хозяйства в
Вурнары частенько приезжал и Ижеев. Не показывая свою жур
налисткою гордость, он заглядывал к нам в редакцию райгазеты, не считая нас газетчиками-районщиками, приглашал с со
бой ехать в Кольцовку. И вместе с ним мне не раз приходилось
участвовать в дружелюбных беседах в компании Короткова.
После таких встреч так захотелось хорошо и интересно писать.
Некоторые острые моменты сохранились в памяти моей для
создания творческих портретов.
Впоследствии Ижеев раза-два приезжал в Вурнары на
партийные конференции и давал в своей газете обстоятель
ные, политически выдержанные, обьективные отчеты о дея
тельности коммунистов и трудящихся района.
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Отрадно, что с ним я состоял в одной партийной организа
ции Компартии Российской Федерации (КПРФ) в последние
годы его жизни (2010).
С нами он общался прямолинейно, был уважаем. В беседах
много вспоминал о своей творческой жизни. И вот его воспо
минания о своих коллегах:
«Славу любой газеты куют имена. У «Красной Чувашии» были
они и после, когда переименовали ее в «Советскую Чувашию».
Алексей Студенецкий. Первый раз его имя появилось в 1932 г.
под очерком о колхозе «Новая жизнь» Цивильского района. Автору
было двадцать лет. Тогда же он получил постоянную прописку в
прессе. Алексей Студенецкий участвовал в зимних боях под Моск
вой. После ранения вернулся в родную редакцию. Писал обстоя
тельно и смело. Талантливый журналист перед выходом на заслу
женный отдых полтора десятка лет проработал корреспондентом
ТАСС по Чувашии. Именно в те годы проявлял глубокий интерес к
историческому прошлому республики и ее столицы. Им была напи
сана книга «Знакомьтесь: Чебоксары...». Его роман-хроника «Клад»,
вышедший отдельной книгой, запомнился тысячам читателей.
Вениамин Станюков начал писать еще в конце двадцатых
годов.
Он знакомил читателей с жителями села Яншихово-Норваши Янтиковского района. Любопытная деталь: по инициативе
этого активного селькора местный колхоз бььг назван «Красной
Чувашией». Стихией Станюкова был спорт. На стадионах горо
да он появлялся чаще всего в качестве футбольного арбитра.
Знал имена всех спортивных знаменитостей, лучше него не писал
о спорте, кажется, никто. В то же время Вениамин Гаврилович
много лет оставался ответственным секретарем редакции.
Учительница физики Абашевской средней школы Чебоксарс
кого района Зоя Григорьева в годы молодости пробовала писать
литературные зарисовки про сельчан. Это ее и «погубило». «Со
ветская Чувашия» заманила к себе. Школа потеряла ценного спе
циалиста, а читатели приобрели талантливого журналиста. На
протяжении трех десятков лет Зоя Григорьева вела заочные бе
седы с учителями, библиотекарями, работниками Домов культуры,
деятелями науки, литературы и искусства. Даже сейчас в папках
пожилых читателей можно увидеть газетные вырезки с очерка
ми Зои Григорьевой. Журналистка стала заслуженным работни
ком культуры России, награждена орденом «Знак Почета».
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В недавнем прошлом в республике пользовался известностью
фельетонист Виссарион Веников. Под этим псевдонимом творил
свои сатирические произведения бывший фронтовик, опытный жур
налист Василий Яковлев.
Газета делается и руками читателей. Это было нашим де
визом. В течение года редакция получала тысячи писем. И все
они проходили через заботливые руки Нины Полянской, чьи первые
заметки появлялись в районной газете еще в годы войны, когда
она пришла на Алатырский паровозоремонтный завод, освоила
специальность токаря. Труд Нины Петровны был отмечен орде
ном Дружбы народов».

На снимке (слева): Михаил Прокопьевич Ижеев, Афанасий Михай
лович Иванов, Юлия Григорьевна Григорьева, Алексей Васильевич Морс
кое, Сергей Васильевич Карташов, Петр Гурьевич Кольцов, Семен М ат 
веевич Семенов (бывший редактор) на встрече ветеранов печати в р е
дакции «СЧ», 1987 г.

Ҫӳлтисен ӗмӗтсӗр талпӑнӑвӗнче пирӗн Михаил Иванов та,
хушма пулӑшун пёр пӗчӗк вӑйӗ кӑна шутланнӑ пулин те, малалла сикекен, талпӑнакан хӗрӳ ӗҫченехчӗ. «Кашкӑрсен йӑвине»
ӑслайсӑр, ҫирӗп тытса тӑраймастӑн. Унсӑрӑн Мешалкинсем икӗ
хӑлха хушшинчен те, Никоновсем икӗ ал пӳрнисем витӗр те,
Кузьмичевсем икӗ пит-куҫ умӗнчен те сисмесӗрех шӑвӑнма пултараҫҫӗ. Пурне те асӑрхаса тӑмалла, пурне те хӑвӑн еккипе
лӗпӗстеттермелле, пурне те хӑвӑн ҫул кӑтартса пымалла. Ертӳҫӗн
чун сисӗвлӗхне пурне те ӗнентермелле, пурне те пӗр сас ҫемми16

не ӗнерме вӗрентмелле. Курӑнатчӗҫ ҫак енсем редакторӑн. Ӑсталӑх
пултарулӑхӗпе типсе ларнӑ журналист-хушалист марччӗ вӑл. Ӑслӑ
чӗлхепе ҫивчӗ ҫырнӑ хайлавӗсене унӑнне малтан та вуласах тӑнӑ,
обком бюровӗпе редактор сӗтелӗ хушшинче тертлӗ ҫуталса тухакан тишкерӳ, илем статйисене хаваспа кӗтсе илеггӗм.
Яков Ухсай ун пӳлёмне хушӑран мӗншӗн кӗрсе тухнине
ӑнланаймастӑм. Поэт хӑйӗн вырӑсла куҫарнӑ сӑввисене, поэмисемпе романӗсен сыпӑкӗсене черетсӗр пичетлеттересшӗн тархасласа ыйтать пуль, тенӗччӗ. Ҫук иккен, чӑваш халӑх поэчӗ Ми
хаил Ивановпа чӑваш литературин паянхи кун-ҫулӗ пирки тавлашма пырать иккен. Вёсен хӗрӳ калаҫӑвне тепӗр темиҫе ҫултан
ман хамӑн та хутшӑнма тӳр килнӗччӗ.
Республика пульницисӗр пуҫне Шупашкарта республика
иккӗмӗш пульници те пурччӗ. Ӑна халӑхра партстационар тетчӗҫ.
Вӑл Мускав проспекчён 49-мёш ҫуртӗнче, Етӗрне ҫулё ҫине
тухнӑ ҫӗрте, сулахайра вырнаҫнӑ. Унта партипе совет, Аслӑ ка
н а т , профсоюз, комсомол пуҫлӑхӗсемпе мӑшӑрӗсем тата ачипчи, парти номенклатурине кӗртнё коммунистсем, депутатсем
сипленнӗ. Вӑл шутра КПСС Чӑваш обкомӗн издательствин, из
дательство кӑларакан хаҫат-журнал редакцийӗсенчи хуравлӑ ҫынсене те ҫав пульница ҫумне ҫирӗплетнӗ. Унта ҫулсерен сывлӑха
ҫирӗп йӗркепе тӗрӗслесе тӑнӑ. Ертсе пыракан органсенчи аслӑ
тата ҫурма аслӑ пуҫлӑхсем профилактика енёпе кашни ҫул уйӑхлӑх
сипленнӗ-каннӑ. Унсӑр пуҫне вёсем курортсемпе санаторисене
те пӗр сиктермесӗр ҫӳренӗ. Ҫапла майпа вёсен ҫулталӑкра икӗ
уйӑх кану-сиплевре иртнӗ.
Тӑтӑшах тӗрӗслесен такамӑн ӳт-пӗвӗнче те мӗнле те пулин
чир паллийӗ е чирӗ хӑй тупӑнатех. Мана та ҫапла пульницана
вырттарчӗҫ 1984 ҫулхи ҫу уйӑхӗнче.
Кунта чирлӗ е профилактика сывалне лекнӗ ҫынсене пӑхнӑ
пек республикара урӑх ниҫта та пӑхман. Поликлиникине пырсан та чирлӗ ҫыннӑн сиплев картти-кӗнекине тухтӑр патне хӑйсемех пырса паратчӗҫ. Пур ҫӗрте те тасалӑх, культурӑлӑх. Ӗҫлекенӗсем пурте ытти пульницари пек хӑр-хар мар, ҫепӗҫҫӗн калаҫаҫҫӗ, кӑмӑла уҫаҫҫӗ. Хӑйсеннисӗр пуҫне, чи вӑйлӑ та ӑста
тухтӑрсене ытти пульницасенчен чӗнсе илнӗ. Апатне тутлӑ ҫитереҫҫӗ. Буфечӗ те тӗлӗнмеллискерччӗ. Мӗн кӑна ҫуккӑччӗ унта обком буфетӗнчи пек «Посольски» шур эрех таранах. Уйрӑм
пӳлӗмсенче пурӑнакан аслӑ пуҫлӑхсем «хӑнисене» ҫавӑнтах йышӑнма, чуна уҫса калаҫма пултарнӑ. Пёр паллакан сестра мана та

пилӗк кӗленче «Посольски» туянса
панӑччӗ. Эрех дефицичӗ вӑхӑтӗнче
кайран, пульницаран тухсан, ҫуралнӑ
куна у явл ам а ш ӑпах м айлӑ
пулӑшнӑччӗ.
Т ерапи, хирурги, неврологи
уйрӑмӗсенче выртакансем хушшинче
Шупашкарти тата районсенчи хуравлӑ
ҫынсем нумайччӗ. Пушӑ вӑхӑтра калаҫма ҫеҫ ан ӳркен. Эпӗ КПСС обкомӗн политика сатирин журналӗнче
Николай Максимов редакгорӑн заместителӗнче ӗҫлеттӗм. Акӑ, ҫу уйӑхӗн 12-мӗшӗнче пирӗн виҫҫӗмӗш
хута, хирурги уйрӑмне хӗссех, терапи уйрӑмӗнче сипленекенсене куҫарчӗҫ. Иккӗмӗш хутра юсав ӗҫӗсем пуҫланнӑччӗ. Вёсен хуш
шинче Ухсай Яккӑвӗ те сисӗмлӗн курӑнса кайрӗ. Ӑна 31-мӗш
палатӑна вырнаҫтарнӑ иккен. Кӑнтӑр апачӗ пирӗн сӗтел хуш
шинче турӗ. Каҫпа, коридора тухсан, ун патне пырса лартӑм.
Вӑл сарлака ҫемҫе креслора ларатчӗ. «Советская Чувашия» хаҫат
редакгорӗ Иванов аялтан хӑпарчӗ. Виҫсӗмӗр литература ыйтӑвӗсемпе самай вӑхӑт калаҫрӑмӑр. Темле кӑткӑс ыйтуллӑ материала
вулама илсе килнӗ редакци курьерӗ Михаил Ивановича пиртен
хӑпӑтса кайрӗ. Манӑн та вӑхӑт урӑхларахчӗ. «Яков Гаврилович,
эпӗ халӗ аяла, пӗрремӗш хута, анатӑп, унта, 4-мӗш палатӑра,
Аркадий Эсхель выртать, салам каласа ямастӑр-и ӑна? - терӗм.
Вӑл ман ҫине питӗ тӗлӗнсе кӑнн пӑхрӗ те, тарӑхуллӑн лаплатгарса хучӗ: «Мӗн тума кирлӗ вӑл мана? Вара чӑнах ун патне каятӑн-и эсӗ?» Эпӗ, ӑнланса, хирӗҫ тавӑртӑм: «Ҫук, ун патне мар,
вӑл выртакан палатӑра Йӗпреҫ райкомӗнче ӗҫлекен Анатолий
Васильч Семенов пур. Ӗмӗрхи чирӗпе йӗркеллӗ угаймасӑр асапланать, ҫавӑн патне». «Апла пулсан, юрать. Вӑл ҫынна эпӗ хам та
питӗ хӗрхенетӗп. Шалккӑ ачана. Йӗпреҫре эпӗ пӗр ҫынна, райкомӗн пӗрремӗш секретарьне Сергеева, пӗлетгӗм. Унта виҫӗм
ҫул пулнӑччӗ, вӑрман ҫинчен статья ҫырма кайсан. Ун чухне
эпӗ ӑна ҫав статьяна питӗ тимлӗн те анлӑн сӳтсе явма ыйтнӑччӗ,
ун хыҫҫӑн вӑрмана тӗлсӗр нумай кастарма чарас пирки ытларах
шавламалли ҫинчен аса илтернӗччӗ. Итлемерӗ вӑл мана. Хӑрарӗ.
Карьерӑшӑн тӑрӑшаҫҫӗ вӗсем. Николаев министр та, никам та
хӑнк та тумарӗ. Вӑрманне ҫаплах капашсӑр нумай касаҫҫӗ.» Кӑшт
ларсан, вӑл хушса хучӗ: «Эсхель вӑл чее, вӑтӑр ҫиччӗмӗш ҫултах
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хӑйӗн тилӗ сӑнне пире кӑтартрӗ, вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче «ухмаха тухса»
пӑхрӗ, аялти хута неврологине ахальтен лекмен пуль».
Каҫпа Чехов ҫинчен телефильм пулчӗ. Яковлев лайӑх вылать. Телевизор умне Михаил Ивановичпа юнашар креслӑна кӗрсе
ларчӗ те Ухсай, вӗҫне ҫитичченех ҫӑвар уҫмасӑр лӑпкӑн пӑхрӗ.
Ҫу уйӑхӗн 13-мӗшӗ. Яков Ухсай паян пирӗн сӗтел хушшине
лекмерӗ. Ун вырӑнне пӗр карчӑк ларчӗ. Апат хыҫҫӑн тӗл пултӑмӑр.
«Лар-ха кунта, калаҫар»,- тет. Юнашар сӑранпа витнӗ тенкел
ҫине лартӑмӑр. Вӑл коридорпа иртекен кашни ҫьшна сӑнатъ, ӑна
хак парать: «Ку пысӑк начальник пулмалла, ьп'ла мӑнаҫлӑн утать.
Шутсӑр нумай хунаса кайрӗҫ халь начальниксем. Хӑйсем кӑткӑ
пек, ҫапах кӑткӑ пек ӗҫлемеҫҫӗ, уссине нимех те тумаҫҫӗ.» «Ҫак
хӗрӗн куҫ харшине пӑх-ха? Ытти хӗрарӑмсен куҫ харшийӗ аялалла усӑнать, кун, ҫӳлелле, ак ҫапла тӑрать». Писательсем пирки
калать: «Писатель пеккисем пӗрне-пӗри издательствӑна тапса
кӗртсе яраҫҫӗ, кайран хӑйсемех тапса кӑлараҫҫӗ.» Галкин пирки
темиҫе ыйтрӗ. Ӗҫлет, тетӗп. «Укҫа нумай кирлӗ ӑна. Укҫашӑн
ҫунать. Ефимовӗ та вӑрӑм укҫашӑн вилсе каять. Мускавра кашни
ҫул кӗнеке кӑларса тултарчӗ те, кӗнекисем макулатура вырӑнне
пуйӑс вакунне те шӑнӑҫмаҫҫӗ пуль. Чӑвашсен ҫамрӑк писаталӗсене Мускавра пичетленме вырӑн памаҫҫӗ вӗсем. Хальтӳрех ро
ман ҫыраҫҫӗ. Сирӗн Максимова та романсем ҫырма маларах тытӑнманшӑн хӑйне «Капкӑна» кӑлармалла. Самай пултаруллӑскер
ачи. Лаврентий Таллеров та ытлашши лӑпӑртатать, ҫын вуласа
пӗтермелле мар тем чул ҫырать. Кама кирлӗ вёсен пустуй сӑмах
купийӗ? Кӗске ҫырма пӗлмеҫҫӗ. Кӗске ҫырма йывӑр. Ватӑрах,
вӑйлӑрах писательсем вуламаҫҫӗ вӗсене, ӗлӗк Ҫемен Элкер Куҫма Турхана тата ытти шӗвӗ ҫыравҫӑсене ӑшаланӑ пек хак паракан ҫук. Укҫашӑн хут варалаҫҫӗ.»
Ҫу уйӑхӗн 17-мӗшӗ. «Тихий час» вӑхӑтӗнче эпир Михаил
Иванович Ивановпа Гузовский вӑрманӗнчи сукмаксемпе чылайччен уҫӑлса, калаҫса ҫӳрерӗмӗр. Пульницаран тухса ҫӳреме
ирӗклӗх пурччӗ. Ҫурт кил хушшийӗнчи саксем ҫинче ларса та
чӗлхе якатма вӑхӑт тупӑнатчӗ. ХДБсем (ходячий дневной больнойсем) туллиехчӗ унта. Районсенчен килнӗ хӑш-пӗр пӗрремӗш
секретарьсем, ӗҫри персональнӑй «волгисемпе» хулатӑрӑх «майра
купарчи» те пуҫтарса ҫӳретчӗҫ. «Сывалмашкӑн» темле рационпа
та тӑранмалла-ҫке.
Ухсай пире кӗтсе ывӑннӑ. Кил хушшинчи беседкӑна майлашӑнса ларсан, Яков Гаврилович каллех хӑйӗн юррине пуҫларӗ.
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- Пирӗн чӑваш литератури ҫавнашкалах шӗвелсе каясса пӗлнӗ
пулсан, эпӗ нихҫан та ҫав литературӑна кӗмен пулӑттӑм, —терӗ
вӑл тарӑхнипе питне-куҫне хӑрушлантарса.
Михаил Иванович чӑваш халӑх поэтне хирӗҫлем пекки турӗ:
- Ытла ҫивӗччӗн касни мар-и ку? Поэзире те, прозӑра та
курӑнкалаҫҫӗ-ҫке паллӑ ятсем...
Иванова каласа пӗтерме памасӑрах ура ҫине сиксе тӑчӗ Яков
Гаврилович, икӗ утӑм уксакларӗ те, аллине ласт! сулса ларчӗ,
иксӗмӗр ҫине те шӑтарасла пӑхса, каларӗ:
- Эсир, мӗн, Михаил Иванович, издательствӑпа литерату
ра журналӗсене тата Писательсен союзне хӑйсен аллине ҫавӑрса
илнӗ чее тилӗсемпе упа-кашкӑрсене литературӑри паллӑ ятсем
вырӑнне хурасшӑн-им? Тырӑ уйӗнчи шӑрчӑксем вӗсем, сӑмахран, Галкин, Орлов, Ефимов, Луч... Галкин вал, тёрёссипе,
ҫуккӑ - тахҫанах вилнё. Галкинпа Ефимов, Орлов, хӑйсен сӑввипоэмине тата проза хайлавне пёр кунтӑкра пӑтратсан, хӑшне
кам ҫырнине те пӗлеес ҫук. Пурин те пӗрешкел чӗлхе, сӑнарсӑр
чухӑн чӗлхе. Е тата комсомол чуппипе хыҫалалла пӑхмасӑр ӗрӗхсе
пыракан Емельянов... «Ялавпа» «Тӑван Атӑл» прозаикӗсем Ваҫлей Игнатьев, Петӗр Львов, Аркадий Малов литература ликбезӗнчен вӗрентсе кӑларман, Сергей Михалков-Дядя Степа милици патаккипе хӑмсарса мухтав ялавӗ айне тӑратгарман пулсан...
Сӑнарҫӑсен камантинчи рядовой салтакран ҫӳлерех хӑпараймасчӗ
те вӑл.
- Издательство пӗр ҫынсен кӗнекисене ҫеҫ кӑларать-ҫке.
Библиотекӑсенче вёсен кӗнекисене хума вырӑн ҫитмест. Эсир
пӗлместӗр пуль-ха, пире, редакцисенче ӗҫлекенсене ӗнтӗ, Ле
нин ҫулпуҫ субботникӗсенче кашни ҫул чукун ҫул станцийӗнчен улттӑмӗш ҫухрӑмри издательствӑн складне ӗҫлеме илсе каяҫҫӗ.
Юнашарах - макулатура склачӗ. «Коммунизм ялавӗнче» ӗҫлекен
Валерий Николаев мана пӗррехинче ҫавӑнта туртсах илсе кайрӗ,
тӗлӗнтерсех пӑрахрӗ. Виҫӗ фузовик тулли кӗнеке тиесе килнӗ
Книготорг складӗнчен. Анатолий Емельяновӑн, Георгий Ефимовӑн тата ытти «классиксен» вӗр-ҫӗнӗ кӗнекисем иккен. Издательствӑн кӑҫалхи планӗнче каллех - вёсен кӗнекисем, икшер
тиражпа, аллӑ пиншер экземпляр таран кӑлараҫҫӗ. Ытти писа
тельсен ал ҫыравӗсене, ятарласа «пӑрахӑҫласа», каялла тавӑрса
параҫҫӗ. Совеҫ пур-ши вёсен? - терӗм эпӗ.
Михаил Иванович кулкаласа ҫеҫ ирттерсе ячӗ, Яков Гаври
лович ҫапла каларӗ:
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- Ефимовӑн литинститутра вӗреннӗ чухнехи юлташӗсем
Мускавра нумай. Вӑл - вёсен хӳттинче. Емельянов - пырса
тӗкӗнмелле мар йӑпӑлтисемпе парти функционерӗсен карти
ӑшӗнче. Ҫавӑнпа чӑваш литературин макулатура тӑвӗ Шупашкарта купаланать. Ҫавна шута илӗр эсир - макулатура вӑл ылтӑн
купи мар, хӑвӑрт пӗтет. Икӗ тиражпа кӑларнӑ кӗнекесемшӗн
вӗсем икӗ хут ытларах гонорар-укҫа сӑптӑрса илеҫҫӗ. Сире эпӗ,
Михаил Иванович, Чӑваш ҫырулӑхне, Чӑваш литературине
вырӑсла тухакан хаҫатра кирлӗ чухлӗ вырӑн панишӗн, хамӑр
халӑх патриочӗ тесех мухтатӑп. Малашне те ҫаплах тӑрӑшӑр хамӑрӑн
Чӑваш культуришӗн. Ку таранччен эпӗ литературӑпа искусство
материалӗсем нумай пичетленине «Советская Чувашия» хаҫатра
курманччӗ-ха. Хамӑр ҫын эсир. Парти ӗҫлевҫисем халлӗхе литературӑшӑн, халӑх культуришӗн сахалтарах ҫунаҫҫӗ-ха. Вӗсене ӗҫ,
аш-какай, сӗт нумайрах кирлӗ. Ҫыннӑн пур енӗпе те аталанмаллине манаҫҫӗ. Секретарьсем хушшинче культурӑшӑн ҫунакан сахал. Ҫавна ӑнланман ҫын вӑл ӑҫтан-ха халӑха вӗрентсе, ӑнӑҫлӑ
ертсе пыма пултартӑр. Ҫавӑн йышшисене ытларах ҫунтарӑр-ха
эсир, Михаил Иванович, хӑвӑр хаҫатунта; эсир, Владимир Про
копьевич, - хӑвӑрӑн «Капкӑнунта».
Ҫу уйӑхӗн 21-мӗшӗ. «Советская Чувашия» редакторне Миха
ил Иванова Ухсай Яккӑвӗ чӑннипех юрататех пулас, унпа ялан
питӗ сӑпайлӑн, ытти хӑш-пӗр киревсӗрсемпе чакаланса калаҫнӑ
пек мар, ӑшшӑн калаҫать. Ёнер те пульница картишӗнчи сак
ҫинче чавсаланса хирӗҫ пӑхса ларчӗҫ, тем ҫинчен питӗ тӑрӑшса
пуплерӗҫ. Эпӗ вӗсене кансӗрлес мар терӑм. Тӑххӑр тӗлнелле пӗрле
кӗтӗмӗр. Иккӗмӗш хута хӑпарса ҫитнӗ тӗлелле Ухсай калать:
- Миша, ватӑлатӑп, кӗҫех сакӑр вунна та ҫитеп. Тӑн пур чух
калаҫса юлар.
Ӗнер Яков Гаврилович калать: «Ӗҫхӗлӗн ун пуҫӗ ҫӗрӗк,
шухӑшлама янкӑр таса пуҫ кирлӗ».
Ҫу уйӑхӗн 22-мӗшӗ. Ухсай паян питӗ савӑнӑҫлӑ! Пӗр пӗчӗк
хӗрарӑмпа калаҫса ларатчӗ. Эпӗ пырса лартӑм. Калаҫу ҫамрӑкланас ыйту ҫине куҫрӗ. «Пӗр узбекӑн арӑмӗ ҫамрӑк пулнӑ. Юрату
каҫӗсенче парӑнас мар тесе упӑшки ялан ҫерҫи тытса чӗрӗлле
ҫинӗ, арӑмне ҫураҫтарнӑ»,- терӗ Яков Гаврилович. «Апла упӑшкана эпӗ те ҫерҫи тытма вӗрентетӗп-ха киле таврӑнсан»,- тесе
ахӑлтатрӗ хӗрарӑм.
Ҫу уйӑхӗн 23-мӗшӗ. Ӗнер Йӗпреҫри Коля Андреев тусӑм ман
пата пычӗ, 70 ҫул тултарнӑ ятпа Ухсайӑн Мускавра тухнӑ икӗ
21

томлӑ сӑвӑ-поэма кӗнекисене пачӗ. Яков Гавриловичран ыйтрӑм
та, «Каярахпа ҫырса паратӑп»,- терӗ. Хӑй укол хыҫҫӑн выртнӑччӗ.
Мана пульницаран кӑларас умӗн асӑну сӑмахӗ ҫырса парнелерӗ.
Ватӑлнӑ, алли те чӗтревлӗ ҫыракан пулнӑ. Эпӗ кайнӑ чухне
тулта Михаил Ивановичпа тенкел ҫинче ларатчӗ. Хӗвел ҫинче
ларма юратать вӑл. Хушӑран ун патне Аркадий Эсхель пырса
ларатчӗ, хӑй ун патне лармастчӗ. Вӑртгӑн кашни кун пӗр пирус
туртатчӗ. Хӗрӗ, пырсанах, унӑн кӗсйисене ухтарса тухатчӗ: пи
рус шыратчӗ. Эпӗ вӗсене, ҫыру ӗҫӗнчи туссене, иккӗшне те алӑ
парса хӑвартӑм.
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Халё каллех 1974 ҫула, «Советская Чувашия» редакцине,
таврӑнатӑп.
Ш упашкар хӑмӑчӗ районтинчен чылай йывӑр, лавё те
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кернеклӗрех. Туртма вӑй, ӑсталӑх ытларах кирлӗ. Вырӑсла. коллегӑсенчен кая мар, яка ҫырмалла. Пур енлӗн ҫивчӗ пулмалла. Мухтанчӑксен сӑра куркине кӗрсе ӳкмелле мар.
Районсенче, хулари пысӑк парторганизацисенче пулса пуҫлӑхсемпе, уйрӑм ҫынсемпе калаҫса блокнота тултарнӑ хыҫҫӑн,
«киле» таврӑнатӑп. Карл Маркс урамӗнчи «Атӑл» хӑна ҫурчӗ мана
иккӗмӗш хутри пушӑ пӳлӗм сывлӑшӗпе кӗтсе илет. Виҫӗ хутлӑ
чул ҫурт умӗнчи йывӑҫсем ҫине пӑхса илетӗп те шалалла васкатӑп. Ваннӑра ҫӑвӑнса тасалсан е аялти буфета сардельки-со
сиски ҫиме анатӑп, е урам урлӑ «Атӑл» ресторана каҫатӑп. Унта
журналистсемпе, писательсемпе калаҫса чӗлӗм тӗтӗмӗпе хутӑш
ҫунатлӑ шухӑш симпылне ӗҫсе киленетӗп. Вӗҫленмен калаҫӑватавлашӑва юлташсемпе Атӑл ҫыранӗнче е Хӗрлӗ площадьри паркра малалла тӑсатпӑр. Ӗҫре нихҫан та пуш вӑхӑт ҫуккӑ та, кӑшт
канма тесе каҫалапа ман пӳлӗме «Коммунизм ялавӗ» хаҫатӑн
парти пурнӑҫ пайӗн заведующийӗ Алексей Гаврилович Крысин
пырса ларать. Муркаш ачипе пирӗн хӑйне евӗр ӑмӑртуччӗ. «Алек
сандр Петрович мана паян каллех Кузьмин пек ҫырмалла тесе
телефонпа тёксе илчё, санран тухать», - текелесе мён кирлине
систерет. «Юрать, апла малашне ҫак «Атӑл шывӗ» пекех юхтармалла пуль статьясене те, вара вал мана сан пултарулӑхупа сёксе
илё», - тесе хӑна сётелё хатёрлетёп. Обком секретарё Петров
кашни ир тенё пекех шӑнкӑравласа тӑрать, хаҫатра тухнӑ ылтӑн
пучахпа тислӗке хамӑра чи малтан шӑршлаттарать.
Хама пур енӗпе те ирӗклӗ туйсассӑн та, чунӑм пурпӗрех
Йӗпреҫреччӗ, ҫемьене хӑвӑртрах хулана илсе килес шухӑш-ӗмётпе
ҫывӑрса каяттӑмччӗ. Ҫакӑ асамлӑ вырӑнта, 1932 ҫулта Благовещени чиркӗвӗ вырӑнӗнче туса лартнӑ ҫуртра, ыйхӑ та хӑнари
пек вӗҫетчӗ, темле сӑнарлӑ тӗлӗксем явӑнатчӗҫ. Ӗҫ сӗтелӗ ирех
хӑй ҫумне ыталатчӗ.
Ёҫ хучӗсем хатӗрлетгерме хула тӑрӑх лиска йытӑлла чупатӑп.
Кашни чиновникӗ патне кӗрсе тухасси чӗр нуша. Пур ҫӗрте те
черет, тӳрех кӗрсе кайма пуҫласанах пурте ҫухӑраҫҫӗ. Хула совет
ӗҫтӑвкомӗн председателӗ Ефремов кирлӗччӗ. Секретарӗ, пӗр усал
хӗрарӑм, йышӑну пӳлӗмӗнче чиперех суйса лартрӗ мана. Юлашкинчен чӑтаймарӑм, унран ыйтмасӑрах алӑка шаккаса кӗме пуҫларӑм. Нӗрсӗр хӗрарӑм мана пиншак аркинчен каялла туртать,
кӑшкӑрса, хьпах. Константин Филипповичӗ «Кӗрӗр, тархасшӑн»,
- тесе мана хирӗҫ утать. Хватгер хучӗ ҫине хӑвӑрт алӑ пусса пачӗ
те, малалла ӗҫ пирки калаҫса лартӑмӑр.
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Пӗрремӗш хутри сылтӑмри виҫӗ чӳречи mama пуҫӗнчи тепӗр чӳречи
пирӗн хваттерӗн. Тӑварахри тӑваттӑмӗш ҫурчӗн иккӗмӗш хутӗнче
малтанхи хваттер пулнӑ.
Пӳртрен тротуарпа Энгельс урамне тухатпӑр. Унтах - автобус
чарӑнакан вырӑн. Ҫул леш енче - ешӗл вӑрман. Ҫуртӑн сулахай енче хырлӑх. Ытармалла мар тӗлӗнмелле вырӑн. Унтан уйрӑлас та килместчӗ, уйрӑмах - мӑшӑрӑмпа ачасен.
-

Тӑван Йӗпреҫе тухса вӗҫтертӗм. Тӑнсӑрсене мӗншӗн шанса
параҫҫӗ-ши хуравдӑ вырӑн? Мородин текен чӑкӑлташ, чӗлхе якатса
карьера картлашкипе хӑпарса пынӑскер, Вӑрнар ял хуҫалӑх про
изводство управленийӗ пур чухнех паксӑртарах сӑмахӗсемпе пуҫлӑхсене сӑлтавсӑр айӑплама хӑтланатчӗ. Пӗлӗвӗ ҫитмен пирки тавракурӑмӗ хӑйӗн орбитинчен иртейместчӗ. Ҫавӑнпах ӑна 1973 ҫулта
парти райкомӗн инструкторӗнчен пӑрас тӗллевпе Йӗпреҫ поссовечӗн председательне сӗнсе суйлаттарчӗҫ. Манӑн ӗнтӗ ҫав бюрок
рата пуҫҫапма тиврӗ. Йӗпреҫри хваттере парса хӑварни ҫинчен
ӗнентерекен хутсӑр мана Шупашкарта ордер памаҫҫӗ. Афанасий
Дмитриевич эпир хваттере ирӗклетсен тин справка ҫине алӑ пусатӑп, тет. Ӑҫта хумалла вара ман ҫемьене хамӑн хваттер пур
ҫинчех? Виҫҫӗ тӗл пулса вӑрҫтартӑм. Тӑваттӑмӗш хутӗнче тин
секретарӗ Мородинран вӑртгӑн кирлӗ хута туса пачӗ.
Редактор «Волга» машинине пачӗ те, Муллинпа Ҫӗнӗ кӑнтӑр
енче пуш хваттер шыратпӑр. Хусанкай урамӗнчи 9-мӗш ҫурт
кӑмӑла кайрӗ, 67-мӗш хваггере палӑртрӑмӑр. Кӗҫех пире ордер
пачӗҫ. Пӗр хушӑ пуян пулса куртӑм. «Атӑл» хӑна ҫуртӗнче те
ятарлӑ пӳлӗм пур, уншӑн редакци тӳлесе тӑрать. Йӗпреҫри Гер
цен урамӗнчи 2-мӗш ҫуртри 2-мӗш хваттертен те тухман. Шу
пашкарта та икӗ пӳлӗмлӗ ҫӗнӗ хваттер пур. Акӑ, куҫмалли вӑхӑт
ҫитрӗ. «Красный фронтовик» колхоз председателӗ Велит Кери24

мов Кёлёмкассинчен грузовик тата ҫӑмӑл автомашина Йӗпреҫе
ярса пачӗ. Ӑсатма туссем-юлташсем пухӑнчӗҫ. Ялти туйра 1973
ҫулта Ҫӗрпел учителӗсем парнеленӗ гитарӑпа юрласа ташлатпӑр
кил картинче. Надьӑпа Борис вӗренекен музыка шкулӗн директорӗ Геннадий Григорьевич Степанов баянпа тата вёсен кӗрӳшӗ
Валентин Петрович Кузнецов гитарӑпа кӗвӗ шӑрантараканнисем. Валентин Кузнецов япала пушатма ҫӑмӑл автомашинӑпа LLIyпашкарах пӗрле ларса пычӗ. Ҫапла эпир Шупашкар ҫыннисем
пулса тӑтӑмӑр.
Ёҫ йӗркеллех пырать. Пӳлӗмре - туслӑх кӑмӑлӗ. Василий
Подузов шӳтлекелеме кӗрсе тухать. Филина пӗр редакцирен 40
тенкӗ укҫа ярса панӑччӗ.
Хучӗ-извешени сӗтелӗ ҫинче выртать. Константин Ивано
вич ҫукчӗ. Василий Степанович
курчӗ те ӑна, никама сӑмах
хушмасӑр 40 хыҫне тепӗр 0
хушса ҫырчӗ, туххӑмрах тухса
кайрӗ. Филин уксахласа ҫитрӗ,
переводшӑн савӑннипе ҫӳхен
кулса илчӗ, «Шӑпах менелник
тума ҫитет» тесе п о ч тӑн а
вашкӑртрӗ. Ун чухне тёп по
чтамт Хӗрлӗ площадь ҫумӗнче,
Нижегородски урамӗнчи пасара каякан ҫул хӗрринчеччӗ. Констан ти н И ван ови ч часах
таврӑнчӗ, пире куҫ айӗн пӑхать.
Эпир чӗнместпӗр. Сӗтел хушшине кӗрсе ларчӗ те, тарӑхнипе
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Подузов кулкаласа ҫитрӗ. «Ну,
шырамарӑмӑр
пуль.
Ш
авлӑ
мар.
Костя, ӗҫ хыҫҫӑн «Атӑла» шыва
кӗме анатпӑр-и? Пирӗшти-офи- Х ӗвел и рех ч ӳр еч ер ен к ӗ р ет ,
кӑнт ӑрлапа
т еп ӗр
ен чен
цианткӑсене курманни нумай ӑиштать.
пулать», - терӗ. Филин «АчапХамӑрпа хирёҫех, ҫул урлӑ, 20ча!» - терӗ те чалӑшшӑн пӑрӑнса мӗш номерлӗ вӑтам шкул. Римма
ларчӗ, тутине тӑсрӗ. Шӑрчӗ час Илышичнана ӗҫе ҫӳреме те. ачасене
иртмест иккен, темиҫе кун ӑшӑ вӗренме те питӗ ҫывӑх. Акӑ эпир
кулӑ палли сисӗнмерӗ Констан ба,1кон ҫинчен вӗсем kwi хушишнче
вьиянине сӑнатпӑр.
тин Иванович пит-куҫӗнче.
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Филинӑн ҫуралнӑ кунне чаплӑн паллӑ турӑмӑр. Авалхи тусне
Подузова та чӗнчӗ. Кузьмичевсем, Кирилловсем, эпир арӑмсемпе тата ытти юлташӗсем пулчӗҫ. Эпӗ тӳрех командировкӑран
персе ҫитрӗм Мир урамне.
Васиилй Степанович ытлашши сӑмах ваклама юратмастчӗ,
пуринпе те шӳтлеместчӗ, юман каска пек тӳрӗ куҫса ҫӳретчӗ,
ӑш чирӗпе аптӑратчӗ, куҫран тӳрӗ те тӗрӗс калама никам умӗнче
те вӑтанмастчӗ. Ӑста ҫырнӑшӑн, материалсене пӗлсе редакциленӗшӗн, пустуй чӑкрашланманшӑн, хӗвӗнче чул тытманшӑн
хисеплетчӗ пулас ӑна Иванов редактор. Мана та, ытти ҫамрӑксене те пулӑшма яланах хатӗрччӗ, пӗрле канашласа шухӑша вӑйлатса
ҫитермешкӗн пирӗншӗн вӑхӑтне шеллеместчӗ.
Иван Николаевич Кузьмичев та, Константин Иванович
Филин та хӑйсен ӗҫри-пурнӑҫӗнчи пуянлӑхне ӑшра пытарса
усрамастчӗҫ, кирлӗ вӑхӑтра яланах ӑслӑ канашсем-сӗнӳсем паратчӗҫ.
Пичет ҫуртӗнчен тӑварах, Ярославски урамӗнче, чӑваш
шӳрпи столовӑйӗ уҫӑлнӑччӗ. Иккӗмӗш хутра савӑклӑх вырӑнӗ те
пурччӗ. Ҫавӑнта Иванов редакцире ӗҫлекенсемпе мӑшӑрсем валли 1975 ҫула кӗтсе илмешкӗн кану каҫӗ йӗркелерӗ. Ҫемьесем
пӗрле пухӑнса туслӑн калаҫни, савӑнӑҫлӑн юрласа-ташлани
камшӑн япӑх пултӑр-ха? Ҫӗнӗ тӗлпулусем, паллашусем пурин
кӑмӑл-туйӑмне те ҫӗклентерчӗҫ.
Пирӗн витӗмлӗ пулӑшу
Редакции парти пурнӑҫ пайӗ КПСС Тӗп Комитечӗн йышӑнӑвӗсен никӗсӗ ҫинче обком мӗн палӑртнине райкомсем, хулакомсем тата парткомсем мӗнле пурнӑҫласа пынине, вӗсем халӑх
хуҫалӑхӗпе культурине епле аталантарма вӑй парса тӑнине пур
енлӗн тӗрӗслесе халӑха пӗлтеретчӗ. Майӗсем-мелӗсем кунта нумайччӗ. Чи паллӑ, анлӑ ыйтусемпе хаҫатра парти комитечӗсене
ертсе пыракансен, обком секретарӗсемпе пай пуҫлӑхӗсен хӑйсен
енчен калаҫмаллаччӗ-канашламаллаччӗ. Анчах та, обкомӑн
пӗрремӗш секретарӗ яланах хӳтерсе тӑнӑ, эпир хамӑр палӑртнине вӗсене ҫырма сӗннӗ пулин те, вӗсенчен ҫивӗч статьясем,
шухӑшлав тишкерӗвӗсем килсех каймастчӗҫ. Пирӗн вара ирӗксӗрех хамӑрӑн тума тиветчӗ хуласемпе районсене ертсе пыракан
сен ӗҫне.
Хӑйсене губернатор пек тытма хӑнӑхнӑ, камантлама ӑсталанса ҫитнӗ пуҫлӑхсем статья мар, доклад та ҫырман-ха. Пай
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пуҫлӑхӗсем, пулӑшаканӗсем хатӗрлесе панӑ отчетсемпе справкӑсене конференцисемпе пленумсенче, семинарсемпе канашлусенче пуҫ ҫӗклемесӗр вуласа паратчӗҫ те, тӑвӑллӑн алӑ ҫупнипе
хастарланса, каҫӑрӑлса тӑратчӗҫ. Ҫӗрпӳ райкомӗн пӗрремӗш секретарӗ Коротков кӑна уйрӑлса тӑратчӗ ытги «патшасенчен». Унӑн
яланах ҫӗнӗ шухӑш пурччӗ. Обкомра манӑн унпа тӗл пулса калаҫма тӳр килчӗ. Ӑста, пултаруллӑ йӗркелӳҫе пӗр пысӑк ыйту тахҫанах канӑҫ памасть иккен. Районсен ӑмӑртӑвне пӗр енлӗ йӗркеленине пула вӗсене тата ыттисене те куҫса ҫӳрекен ялавсемпе
малатухнӑшӑн паракан дипломсем, парнесем лекмеҫҫӗ. Сӑмахран, патӑрьелсемпе елчӗксем, вӑрмарсемпе каҫалсем хура тӑпрапа
пуян, Атӑл ҫывӑхнерехри районсен тӑпра пулӑхӗ чухӑн. Тырпул
тухӑҫлӑхӗ, ҫавна май выльӑх-чӗрлӗх тупӑшлӑхӗ, ӑҫта тата камӑн
ытларах пулни паллӑ ӗнтӗ. Манӑн сӗнӗве пурнӑҫласа, Максим
Иванович питӗ тӗплӗ, типтерлӗ статья ҫырса пычӗ редакцие.
Ӑна пӗрле юнашар ларса хаҫат тивӗҫне ҫитертӗмӗр. Редакци

Канашсемпе йӗпреҫсен ӗҫлё ӑмӑртӑвӗ. 1974 ҫуыхи феврсьгӗн 16-мӗшӗнче
канашсем Шӑхасанти культура ҫурчӗ умӗчче хӑнасене кётсе 1ы нё самант.
К П С С Йӗпреҫ райкомӗн пӗрремӗш секретаре Николай Григорьевич
Лермонтов тата райком бюровӗп шенӗ, «Ҫӗнтерӳшӗн» хаҫат редакторӗ
Владимир Прокопьевич Кузьмин канашсен ҫӑкӑр-т ӑварне кӑмӑллӑн
йышӑнаҫҫӗ. Сылтӑмра - К П С С Канаш райкомӗн пӗрремӗш секретарӗн
Егор Васильевич Роштовӑн (варринчи) ӗҫри каманти.
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йышӑннӑ кунах вӑл пичете кайрӗ. Обкомӑн пӗрремӗш секретарӗ
Илья Павлович Прокопьев, паллах, ӑна вуламасӑр ирггерсе яман.
Ҫакӑн хыҫҫӑн республикӑри социализмла ӑмӑрту палӑртӑвне,
ҫӗр пулӑхне кура, зонӑсем тӑрӑх йӗркелерӗҫ.
Парти пурнӑҫ пайӗ тата тепӗр ӑнӑҫлӑ утӑм турӗ. Йӗпреҫпе
Канаш районӗсем эпӗ Шупашкара куҫса киличченех вӑйлӑ ӑмӑргма
пуҫланӑччӗ. Лермонтовӑн ӗҫ пӳлӗмӗнче «Ҫӗнтерӳҫӗ -района - со
циализмла ӑмӑртура пысӑк ӳсӗмсем тунӑшӑн» хӗрлӗ вымпел ҫакӑнса тӑрать. Хавхалантару нафадине йӗпреҫсем тунӑччӗ. Ӑна пама
икӗ район комиссийӗ выльӑх-чӗрлӗх енӗпе 20, уй-хир тупӑшлӑхӗпе 7 кӑтарту ӳсӗмне палӑртатчӗ. Виҫӗ уйӑх хыҫҫӑн квартал кӑтартӑвӗсене е Канашра, е Йӗпреҫре ушкӑнпа сӳгсе яватчӗҫ. Камӑн
мӗн ҫӗнни пур - ҫавна мала хума тӑрӑшатчӗҫ. Ёҫ хавхаланӑвӗ кӑна
мар, культура аталанӑвӗн илемлӗх хумӗ те пӗр-пӗрин хушшинче
анлӑн сарӑлнӑччӗ. Икӗ район хуҫалӑхӗсем, преднриятийӗсем, организацийӗсем килӗшӳ ҫине алӑ пуссах хӗрсе ӑмӑртма пуҫларӗҫ. Ҫирӗп
йӗркеленнӗ ырӑ пуҫарӑва пӗтӗм республикӑра сарас тӗллевпе эпӗ
Николай Григорьевич ячӗпе «Советская Чувашия» хаҫатра тата
тепӗр уйрӑм статья хатӗрлесе пичетлерӗм. Обкомӑн идеологи секретарӗ Александр Петров уншӑн тав турӗ. Нумаях та вӑхӑт иртмерӗ, йӗпреҫсемпе канашсен пуҫарӑвӗпе республикӑри районсем
хушшинче социализмла ӑмӑртӑва ҫӗнӗлле йӗркелесе ярасси ҫинчен обком йышӑнӑвӗ тухрӗ. Ӑна пурнӑҫлама пирӗн партпайӑн та
вӑя шеллемесӗр хастар ӗҫе кӳлӗнмелле пулчӗ.
Хаҫатӑн, сӑмахӑн вӑйӗ пурччех ҫав. Коммунистсен, партгрупоргсен, парторганизаци секретарӗсемпе партком членӗсен
ячӗпе тата мӗн чухлӗ ҫулӑмлӑ статья пичетленмен-ши, вёсен
ячӗпе халӑх хушшинчи чӗрӗ калаҫусем пуҫарман-ши? Пуҫри чи
лайӑх шухӑша, анлӑ тавракурӑмлӑ малашлӑх ӗмӗте ҫав ҫынсен
шухӑшӗ туса, хаҫатӑн йӗркелӳҫӗ, хавхалантаруҫӑ, кӑтартуҫӑ шайне
ӳстерме пулӑшнӑ. Маншӑн вӑл пурнӑҫри чи хӗрӳ те хавхалануллӑ, ӗмӗтлӗ ӗҫчӗ.
Ӗҫ планӗпе килӗшӳллӗн, ҫав хавхаланупа Вӑрнара ҫитрӗм.
Редакци шоферне Василий Павлова Шупашкара каялла ятӑм та
(редактор ҫапла тума хушнӑччӗ) тимёр карта хыҫӗнче ларакан
тӑпӑлкка, илемлӗ ҫурта кӗтӗм. Икӗ алӑк витӗр кӗмелли хӑйӗн
пӳлӗмӗнче КПСС райкомён пёрремёш секретаре Купчиков кётсе
ларать. Мана курсан Альберт Тимофеевич сётел хушшинчен
ҫӑмӑллӑн вашкӑртса тухрё те вӑйлӑ аллисемпе ыталаса илчё. Тахҫанхи тусӑм-ҫке. Унпа эпир вал ВЛКСМ райкомне ертсе пынӑ,
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эпӗ райхаҫат редакторӗн заместителӗнче ӗҫленӗ чухне ҫывӑхланнӑччӗ. Эпӗ мӗншӗн килнине пӗлекенскер вӑл мана сӗтел ҫинче
купаланса выртакан хут папкисем ҫине кула-кулах тӗллесе
кӑтартрӗ:
- Акӑ сан валли ӗҫ. Пай пуҫлӑхӗсене анчахрах илсе килтертӗм. Санпа ларма ман май ҫук. Илья Павлович пӗрремӗшсене
питӗ васкавлӑн ттухать.
Мӗншӗнне эпӗ ӗнерех пӗлнӗччӗ-ха. Парти тӗп комитечӗн
инструктор-кураторӗ Мускавран килнӗччӗ, уй-хир ӗҫӗсене
хӑвӑртрах вӗҫлессипе шӑв-шав ҫӗкленӗччӗ. Пирӗн пӗрремӗшӗ
Прокопьев та ҫавӑнпа район «кӗпӗрнатгӑрӗсене» хытах тӗпӗртеттерет ӗнтӗ.
- Пай пуҫлӑхӗсене эпӗ паян вырӑнтах ларма хушнӑ, мӗн
кирлӗ - вӗсенчен ыйтатӑн, пичетлеме машинисткӑна хушнӑ,
хырӑм выҫсан, ресторана илсе каяканни те пур. Каҫар, каҫпа
тӗл пуличчен, - тесе вӑл питӗ хӑвӑрт тухса вӗҫрӗ.
Сӗтел ҫинчи папкӑсене шӗкӗлче-шӗкӗлче кун ирттертӗм,
пӗрремӗш секретарь статйине ҫырса машинкӑпа пичетлеттертӗм,
вуласа йӑнӑшсене тӳрлетсе ларатӑп. Райкомрисем килӗсене саланчӗҫ. Эпӗ - «пӗрремӗшӗ», район «кӗпӗрнатгӑрӗ» вырӑнӗнче.
Хуҫи те персе ҫитрӗ, акӑ. Чӑтайманнипе, хутсене ман алӑран
туртсах илчӗ те вӑл сасӑпа вулама пуҫларӗ:
«Когда в год семидесятипятилетия со дня рождения леген
дарного героя Гражданской войны Василия Ивановича Чапаева золотоношцы протянули нам руку дружбы, вурнарцы охотно поиии
навстречу, согласились с ними по-настоящему, по-боевому потя
гаться. В этой истории много ярких событий, достижений, побед
в трудовом сотрудничестве и в области культуры. Положительны
результаты многих дружественных встреч. Так что, есть что вспо
минать, чем похвастаться и помечтать о будущем.
С тех пор дружат труженики Золотоношского района Чер
касской области Украины и Вурнарского района Чувашии. Между
районами заключались договоры на трудовое соперничество. При
подытоживании их результатов ежегодно обменивались рабочи
ми делегациями и творческими бригадами. В ходе этого были
налажены деловые контакты между промышленными, сельскохо
зяйственными предприятиями, коллективными хозяйствами, со
циально-культурными службами, органами народного образования.
Наибольшим расцветом экономического и культурного сотрудни
чества ознаменовались шестидесятые-семидесятые годы.
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На фотоснимке (слева направо): А. Т. Купчиков, Космонавт-3, дважды
Герой Советского Союза Андриян Григорьевич Николаев, председатель
Вурнарского райисполкома Сергей Степанович Волков, первый секретарь
Чувашского обкома К П С С Семен М атвеевич Ислюков на молочно
товарной ферме колхоза «Янгорчино» Вурнарского района ЧР.

Вурнарский химический завод поставлял украинцам удобре
ния, гербициды, передовые хозяйства, как«Янгорчино», «Гвардеец»,
имени Ульянова— семена картофеля элитных сортов. По приме
ру и опыту золотоношцев в Вурнарском районе начали электро
механизацию животноводческих ферм, внедрять внутрихозяйствен
ный расчет и денежную оплату труда в колхозах, организовывались
механизированные звенья по возделыванию зерновых и пропашных
культур. Оживилось социальное строительство. Сявалкасинцы и
янгорчинцы создали коммунхоз, в крупных населенных пунктах
открылись детские комбинаты. Украинцы нам выделяли семена
конопли, кукурузы, гороха, люцерны, озимой пшеницы «Мироновская-808».
И поныне регулярно проводятся праздники украинско-чуваш
ской дружбы в Золотоношском и Вурнарском краях.
Недавно мы получили письмо из Золотоношского райкома
Компартии Украины. Далекие друзья нас поздравляют с успеш
ным завершением сельскохозяйственного года, одновременно со
общают и о своих успехах. Особенно отличились соревнующиеся с
нашими хозяйствами колхозы «Большевик», «Украина», «Червоний
прапор», имени Калинина и Ленина, которые получили с каждого
гектара свыше 40 центнеров зерновых. Они и впредь намерены
усилить сотрудничество с нами.
30

Обращение золотоношцев довели до участников совещания
районного хозкультактива и решили направить ответное письмо.
Взаимное общение и нам, и им, безусловно, дает много полез
ного. Увидев в колхозе имени Мичурина поточный метод уборки
гороха, председатель сявалкассинского хозяйства Г. 3. Захаров сразу
начал применять новый метод у себя. Полученные от украинцев
новые сорта зерновых распространили по всему району и сразу же
повысили урожайность. По их примеру улучшили агротехнику.
От нас научились они полной механизации производства карто
феля и очень довольны высоким урожаем. Вопросы экономичес
кого, социально-культурного развития рационально разрешаются,
используя лучшее в соревнующихся районах. На Украине специ
ально изучили ведение внутрихозяйственного расчета и сейчас в
двенадцати хозяйствах начали его внедрять. Нас удивило, что у
них в каждом хозяйстве действуют детские ясли-сады. И нам
это под силу. В колхозе «Янгорчино» скоро откроется детский
комбинат.
Еще одно новшество нашли мы у них: выращивание пропаш
ных культур полностью механизировано. Так пришлось создать в
районе 4 звена, которые славно поработали на полях и показали
значительный экономический эффект. Этот метод думаем рас
ширить и при выращивании зерновых. Взаимовыгодное сотрудни
чество во всех сферах жизнедеятельности вдохновляет наши на
роды на новые творческие замысли и успехи...»
Первому секретарю
Золотопошского райкома Компартии Украины
тов. ПИЛИПЕНКО Владимиру Никитичу
Председателю исполкома Золотопошского райсовета
народных депутатов ШАПОВАЛУ Владимиру Ничипоровичу.
Горячо и сердечно поздравляем вас и в вашем лице всех ком
мунистов и трудящихся братской Золотонощины!
Рады сообщить вам, что высокие социалистические обяза
тельства района успешно выполняются. Соревнованием охвачено
около десяти тысяч человек, три тысячи из них борется за полу
чение высокого звания ударника коммунистического труда. 238
рабочих, 66 животноводов, 520 механизаторов досрочно справи
лись с заданиями пятилетки.
Перевыполняется план по реализации промышленной продук
ции. Правофланговыми являются коллективы химического завода,
швейной фабрики, типографии.
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Серьезный экзамен выдержали труженики сельского хозяй
ства. По урожайности зерна и картофеля район занял первое
место в республике. Выполнены государственные планы сдачи сель
скохозяйственных продукций.
Дорогие друзья-золотоношцы! И в будни и праздники всегда
мы чувствуем себя рядом с вами. Мы радуемся вашими успехами.
Пусть крепнет и расцветает дружба и сотрудничество между
братскими районами и народами!
«Хӑйӗн статйине» вуласа тухнӑ хыҫҫӑн вӑл мана вӑрнарсен
ҫак рапорчӗпе паллаштарчӗ, унтан ҫурӑмран юлташла ҫапса илчӗ
те, йӑлл кулса, хӑй Украинӑра пулни, хахулсемпе туслашни,
вӗсене Вӑрнар тӑрӑхӗнче мӗнле савӑнтарни ҫинчен кулӑшсемпе
хутӑш каласа пама пуҫларӗ.
- Кама кӑна курмарӑм пуль ӗнтӗ эпӗ хам пурнӑҫра, кампа
кӑна юнашар ларса калаҫмарӑм, камран кӑна тӗлӗнмерӗм. Шутлатӑп та, эпир пурте ахаль этемсемех. Ҫавна май темшӗн пӗр
тӗлпулу аса килчӗ. Итле. Андриян Николаев ӗнтӗ тӗнчене
тӗлӗнтернӗ тӗнчен аслӑ ҫыннисенчен пӗри. Чӑваш ҫӗршывне
вӑл тепӗр чухне ниҫта хаҫат-радиопа пӗлтермесӗр майлӑн килсе ҫӳренӗ. Пӗррехинче космос паттӑрне манӑн та кӗтсе илсе
ӑсатмалла пулчӗ. «Вӑрттӑн эртеле» эпир Вӑрнар вӑрманне ухутана илсе кайрӑмӑр, паллах, саккуна пӑссах, заказникре хир
сысни тата пӑши тытма пулӑшрӑмӑр. Уҫланкӑри кӑвайтӑ умӗнче
вӑл, чун уҫҫиллӗ пуплеме пуҫланӑскер, пире ҫӗнӗлӗх пӗлтерчӗ:
«Мана вӑрман хуҫалӑх техникумӗнче Вӑрнар учительници те
вӗрентетчӗ, ҫавӑнпа маншӑн тури Ҫавал тӑрӑхӗ пурнӑҫ ҫулӗ
ҫине ӑслӑлӑх кутамкки ҫакса янӑ ҫывӑх вырӑн шутланать». Маттур вӗт эпир, вӑрнарсем! Акӑ, ку статьяпа та украинецсемпе
чӑвашсен туслӑхӗ вӑйланса, интернационализм туйӑмне ҫирӗплетсе пыни ҫинчен хамӑр майлӑ мухтанса та илме пултаратпӑр.
Ман енчен кунта хушмалли нимӗн те ҫук. Эсӗ, Володя, ман
чуна кӗрсе лартӑн пуль статьяна ҫырнӑ чух. Сана уншӑн тав
туса тата пӗрле тӗл пулнӑ ятпа золотоношӑсен парнине кӑларас
пуль сейфран, - хӑвӑрт-хӑвӑрт калаҫрӗ вӑл.
Сӗтел ҫине кӗҫех хитре кӗленче «Горилка с перцем» тухса
ларчӗ. Ҫав самантрах пӳлӗме райсовет ӗҫтӑвкомӗн председателӗ
Сергей Степанович Волков хӑйӗн «адьютанчӗпе», райпо председателӗпе персе ҫитрӗ. Каҫхи канашлу пуҫланчӗ...
Сӑмах-юмах вакланӑ хушӑра сисмен те ҫав эпир вӑхӑт пирӗн
ҫине пӑхмасӑр малалла чупнине... Манӑн уписательнӑ Йӗпреҫе
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ҫитмеллеччӗ. Эпӗ те Волковсем тухса кайсассӑн тин ун пирки
тусӑма пӗлтертӗм ҫав.
Ҫул-йӗр питӗ япӑхчӗ вӑл вӑхӑтра. Патшалӑх укҫа уйӑрмасть,
районсен хӑйсен вӑйӗпе тума майӗ ҫук. Вак чулпа асфальт ылтӑн
пек хаклӑ. Тӳрӗрен Йӗпреҫе ҫитме кӑнтӑрла та чӗр нуша. Райкомӑн «Волгӑпа» «уазик» пур. Купчиков хӑйӗн ҫӑмӑл машинине
Илья Иванович шоферӗпе ялне, Уйкас Кипеке, ирччен янӑ.
«Уазикӗн» шоферӗ ӗҫ хыҫҫӑн ӗҫсе лартнӑ. Ершепуҫне ҫитме маши
на тупатчех-ха ӗнтӗ пӗрремӗш секретарь, анчах унтан Йӗпреҫе
ҫитме ҫулӗ ҫуккӑ. Вӑл вара «Родина» колхоза шӑнкӑравларӗ. Унта
аран-аран тёп агронома Васильева тьпрӗ. «Ҫиччас эпӗ Кузьмина
сирӗн пата ҫитеретӗп, эсӗ ӑна лаша ҫине утлантарса Йӗпреҫе ҫигер,
любой ценой», - тет Альберт Тимофеевич. Васильевӗ конюхсене
тупаймастӑп, мана вӗсем пурпӗрех итлемеҫҫӗ тесе хуравлать. Вӑл
вара урӑх вариант шыраса тупрӗ, Канаш хула комитетне шӑнкӑравларӗ, унта дежурнӑй анчах, дежурнӑйне пӗрремӗш секретарӗпе
ҫыхӑнтарма ыйтрӗ. Ҫапла икӗ секретарь килӗшсе татӑлчӗҫ. Мана
Канаш вокзалӗнче кӗтсе илеҫҫӗ. Кӗҫех Мускав енчен пуйӑс килмелле. Мана перрон ҫинче мӗнле палламалли пирки калаҫсататӑлчӗҫ
те, Купчиков мана пуйӑс ҫине лартса ячӗ.
Эпӗ вакунран тухрӑм та, сулахай алӑра «Правда» хаҫата тытса
тӑратӑп. Пӗр-пӗр конспиратор пекех. Акӑ ман пата капӑр тумланнӑ икӗ ҫамрӑк ҫывхарчӗҫ те, хӑйсемпе паллаштарчӗҫ, «Счас
тливого пути» терӗҫ те, «Волга» автомашинӑна кӗртсе лартрӗҫ.
Ҫапла эпӗ ҫирӗм ҫухрӑм вырӑнне сакӑр вунӑ ҫухрӑм туса, Йӗпреҫе
кая юлмасӑрах ҫитрӗм.
Тепӗр ирпе Альберт Купчиковӑн статйи редакцири кирлӗ
сӗтел ҫине килсе выртрӗ, тӳрех набора кайрӗ, вулакансем патне
ҫитрӗ. Ҫавӑ ӗнтӗ вӑл хаҫат оперативлӑхӗ. Уншӑн эпӗ ҫеҫ мар, мӗн
чухлӗ журналист вӑйне-ӑсне шеллемесӗр, вӑхӑт-ҫул нушине
уямасӑр тӑрӑшнӑ, редакци хушнине пурнӑҫласа хӑйне май хӑпартлануллӑ та савӑнӑҫлӑ юлнӑ пуль.
Еҫлес кӑмӑл уссе пынӑ чух
Коммунистӑн, ҫыннӑн шалти туйӑмне халӑх ҫине ӑнлануллӑ
кӑларма ҫӑмӑл мар. Психологи, философи енӗпе пуҫу ҫавӑртгармасть пулсан, ан та лӑскан, ан та хускат пуҫ мимине. Унсӑрӑн
уй-хир ӗҫченне те, выльӑх пӑхакана та, хурҫӑ шӑратакана та,
ҫурт тӑвакана та, ертӳҫе те вулакансем умӗнче намӑслантаратӑн
ҫеҫ. Санӑн йӑлтах ун шухӑшӗпе-ӗмӗчӗпе тухмалла пичет тӗнчине.
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Пролетарии ясех с грач, соединяйтесь!

Коммунистическая партия Советского Союза
ЧУВА Ш СКИ Й О БЛ А С Т Н О Й КОМ ИТЕТ КПСС
Вместе с
партбилет.
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Хаҫат редакдийӗнче ӗҫлекенсен пуҫламӑш парторганизации
секретарӗ Нина Полянская хӑйӗн ӗҫ планӗпе килӗшӳллӗн пай
пуҫлӑхӗсенчен кашни уйӑхрах черетпе отчет итлетчӗ. 1975 ҫулхи
ака уйӑхӗн 8-мӗшӗнче эпӗ редакцири пуҫламӑш парторганизаци
умӗнче хамӑрӑн пай мӗн-мӗн тума ӗлкӗрни тата малашне ҫутатма палӑртнӑ хайлавсенче этем чунне ытларах уҫса пама кӑтартмалли мелеем ҫинчен каласа патӑм:
«ЗА ДЕЙСТВЕННОСТЬ СОРЕВНОВАНИЯ
В конце прошлого года при составлении плана работы отде
ла партийной жизни мы стремились отражать основные на
правления в освещении вопросов социалистического соревнования.
Все материалы, публикуемые под рубрикой "Партийная жизнь" и
на партийные темы вообще должны быть под знаком усиления
организаторской работы парторганизаций по обеспечению безус
ловного выполнения и перевыполнения заданий и социалистичес
ких обязательств завершающего года и пятилетки в целом. Сюда
прежде всего относятся выступления руководителей райкомов и
горкомов КПСС, секретарей первичных парторганизаций о том,
как коммунисты вскрывают неиспользованные резервы и ведут
борьбу за приведение их в действие, организуют соревнование за
успешное завершение пятилетки, как совершенствуется органи
зационно-партийная работа в связи с подготовкой к предстоя
щему съезду КПСС.
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Значительная часть материалов отдела посвящена практи
ческому претворению в жизнь важнейших положений, выдвину
тых Генеральным секретарем ЦК КПСС тов. Л. И. Брежневым в
его выступлениях в 1974 году. С этой целью запланировали серию
материалов на темы:
- Утверждение партийного стиля в руководстве хозяйством.
- Партийные организации в борьбе за всемерное повышение
эффективности производства, за повышение качества работы.
- Коммунисты в трудовом коллективе.
- Усиление дем ократ ических начал в управлении
производством.
Систематически публиковать материалы, освещающие рабо
ту партийных организаций по претворению в жизнь программы
преобразования Нечерноземья, внедрению передового , руковод
ству социалистическим соревнованием.
Для реализации этих направлений отделом составлены конк
ретные темы для заведующего, корреспондента и собственных
корреспондентов газеты.
Прошел первый квартал этого года. Что же нам удалось
сделать за минувшие месяцы?
В новый год вступили со статьей секретаря парткома кол
хоза "Прогресс" Чебоксарского района Ефимова "На марше". "Наш
колхоз,- писал он, - находится на марше, следуя курсом, намечен
ным XXIVсъездом КПСС. Партийная организация колхоза будет
всеми средствами добиваться, чтобы борьба за выполнение и пе
ревыполнение заданий пятилетки стала глубоко внутренней, лич
ной потребностью колхозника".
Внутренняя, личная потребность человека, человека труда за
производство, за судьбу принятых обязательств, за судьбу пяти
летки - эта тема стала одной из главной в дальнейшей работе
отдела. В этом мы еще в начале года получили значительную
помощь со стороны редактора газеты коммуниста Иванова. Так
появились статьи члена КПСС, участника Великой Отечествен
ной войны, ударника коммунистического труда, слесаря цеха №11
Чебоксарского машиностроительного завода Черемисова "По-ударному, по-боевому", членов КПСС, ударников коммунистического
труда Чебоксарского агрегатного завода Данилова, Иванова, Куцанкова, Тимофеева и Акулова "Призывает рабочая совесть", чле
на КПСС, слесаря штампово-инструментального участка Чебок
сарского литейно-механического завода Виноградова "Минута час
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бережет "и другие. Рубрика «Эффективность нашего труда» стала
постоянной отдела партжизни в газете.
Одновременно продолжаем публиковать статьи коммунис
тов, партийных и профсоюзных активистов, партгрупоргов и сек
ретарей первичных парторганизаций из серии "Человек и коллек
тив".
По вопросам партийного руководства экономикой, организа
ции социалистического соревнования, повышения авангардной роли
коммунистов, политической и трудовой активности трудящихся,
дальнейшего повышения боевитости первичных парторганизаций
и партгрупп в течение первого квартала было организовано и
опубликовано 30 авторских материалов, из них выступило 15ря
довых коммунистов с нашей помощью.
В газете появилось ряд материалов об организаторской ра
боте партийных комитетов, первичных парторганизаций, профсо
юзных и комсомольских организаций по изучению, обобщению, про
паганде и распространению передового опыта и опыта передовиков
в трудовых коллективах республики.
Но в освещении вопросов социалистического соревнования
трудящихся Чувашии наш отдел, по моим расчетам, еще не дос
тиг того, чего требуется от нас. Мы пока с Константином
Ивановичем Филиным недостаточно находим и умело пропаган
дируем лучшие образцы труда и управления производством, орга
низации социалистического соревнования, не в полной степени
добиваемся их широкого распространения, хотя этим делом на
прямую должен эффективно заниматься отдел промышленности
редакции. На мой взгляд, нельзя взваливать чужой груз на наши
плечи. Не можем еще показать как следует социальное, экономи
ческое и политическое значение социалистического соревнования.
Слабо освещаем деятельность парторганизаций, направленных на
развитие инициативы трудящихся, повышения ответственности
кадров за порученное дело. А проблемы формирования чувства
ответственности за порученное дело, укрепления дисциплины труда
должны быть в центре внимания работы отдела.
Соревнование — это действенное средство коммунистичес
кого воспитания трудящихся. Оно играет большую роль в форми
ровании социально активной личности. Но в освещении вопросов
социалистического соревнования в нашей газете все же главен
ствует однобокость, описательный характер героев труда. Мы и
другие отделы, не раскрываем их внутренний мир. Отталкиваем
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ся от труженика - человека. Вам разве не видно, что нет в
нашей газете художественных очерков, зарисовок о коммунис
тах? Эта беда не только нашего отдела, а в целом - редакции,
работающих в ней коммунистов, всего творческого коллектива.
Да, были попытки со стороны некоторых наших даровитых
журналистов да и нештатных авторов создать в своих произве
дениях социальный портрет коммунистов - героев труда, но...
безрезультатно. Материалы получились слабыми, не отвечающи
ми требованиям журналистики. Но все же думаем, что рубрика
"Коммунист и его дело" скоро снова притянет к себе читателей
газеты.
Я обращаюсь к вам, к коммунистам, опытным журналистам
не зарываться в повседневке, а повернуться лицом к человеку
труда и обогатить газету острыми публицистическими статья
ми, очерками о коммунистах и передовиках производства.
Сегодня, в ходе обсуждения передовой статьи газеты "Прав
да " от 26 марта с.г. "Пресса и опыт передовиков", мы должны
говорить не только о том, что сделано, а и о том, что еще не
сделано.
Анализируя работу отдела после прошедшего партийного со
брания и совещания у редактора, мы пришли к выводу: работу
отдела по освещению вопросов социалистического соревнования
вкорне изменить. Эту работу проводить еще целеустремленнее,
глубже, шире. В связи с этим отдел намечает до конца года
такие главные направления:
- Низовые звенья партии и соцсоревнование.
- Практика организации соревнования.
- Пропаганда передового опыта и партийные организации.
- Сопоставление партнеров по соцсоревнованию (экран тру
дового соперничества»).
- Подведение итогов соревнования, гласность, стимулирова
ние коллективов.
- Эффективность нашего труда.
- После критики (о недостатках организации соревнова
ния).
- По следам обязательств.
- Действенность соревнования.
Каждое направление подразделяется на отдельные темы,
например, "Низовые звенья партии и социалистическое соревно
вание».
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Статьи партгрупоргов:
- Оперативность плюс гласность.
- Заинтересован каждый в принятии социалистических обя
зательств и обсуждении итогов соревнования.
- Слушая отчет партгрупорга.
- Партгруппа и дисциплина труда в коллективе.
- Статьи секретарей цеховых и бригадных парторганизаций.
- Мастер - организатор соревнования (о повышении роли
мастера на производстве).
- По форме и по существу (об упущениях цехового партбюро
в организации соревнования).
Таким образом на основе этих направлений составляем
отдельный месячный план освещения социалистического со
ревнования партийными организациями. Итак, в апреле мы на
метили дать в печать такие материалы:
- Статью секретаря партбюро Алатырской обувной фаб
рики Хохлова "Качество —дело наше кровное"(опубликовано).
- Скотника колхоза "Ленинец Ядринского района Мироно
ва "Размышляя над квартальными итогами" (выполнено).
- Статью первого секретаря Моргаушского райкома КПСС
Григорьева "Сила договора" (будет опубликовано 10 апреля).
- Статью партгрупорга агрегатного завода Яковлева (вы
ходит завтра).
- Письмо рабочего завода "Проммеханизация" (Мариинс
кий Посад) о чувстве хозяина производства.
- Статьи о личном вкладе коммуниста в девятой пяти
летке, о моральном и материальном стимулировании в одном из
колхозов Шемуршинского района и о работе временных партий
ных групп колхозов и совхозов на весеннем севе.
У нас в плане, кроме этих мероприятий, множество за 
думок о жизни и деятельности районных и городских коми
тетов, парткомов заводов, комбинатов, фабрик, колхозов, со
вхозов, творческие встречи в парторганизациях, трудовых
коллективах, рассказы о коммунистах, передовиках произ
водства.
Одним словом, отдел всегда будет в гуще жизни партий
ных, профсоюзных и комсомольских организаций. В этом нам
поможет наш боевой актив».
«Не то ждали мы от вас», - недоброжелательно произнес
резко коммунист М .И .И ванов в ходе обсуждения вопроса
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дня, но свою мысль не развил дальше. После собрания мы с
товарищем Филиным с огорчением обсуждали высказыва
ния в свой адрес редактором... Психологически я улавливал
кое-что, но чего еще сверхмощного захотел он от нас — до
сих пор остается в тайне.
Ҫурӑмран ҫӗҫӗпе чикнӗ пекех
Сахал мар ҫӗнӗлӗх палӑртнӑччӗ Константин Филинпа
иксӗмӗр ҫулталӑк вӗҫлениччен. Кашнийӗн пултарулӑх малашлӑхӗ
ҫирӗп палӑрнӑччӗ.
Анчах... Утнӑ-чупнӑ чухне те, шывра ишнӗ е сывлӑшра
вӗҫнӗ хушӑра та хӑвпа хӑш самантра мӗн пулса иртессине чухласа та юлаймастӑн. Манпа та ҫаплах пулса тухрӗ. 1975 ҫулхи утӑ
уйӑхӗн пуҫламӑшӗнче канма шутларӑм. Арӑмпа савӑнса ҫӳретпӗр.
Отпуск вӗҫленсен ӗҫе тухрӑм та... Ман сӗтел хушшинче урӑх ҫын
ларать: Афанасий Михайлович Иванов. Мана Филин вырӑнне
литсотруднике куҫарнӑ. Редактор мӑк-мак тукаларё те, «парти
обкомёнче» мана итлемерӗҫ, эпё пёртге ун пектӑвасшӑн марччё,
вӑхӑтлӑха ӗҫле-ха, кайран куҫ курӗ» текелесе лӑплантарма
хӑтланчӗ. Эпё обкома кайрӑм. Александр Петров хырӑмне хӗртме
Хура тинӗс хӗррине вёҫнӗ. Унсӑрӑн ман ыйтӑва урӑх никам та
хускатмасть иккен. Ҫынсен ҫемйинче - савӑнӑҫ, пирӗн - хуйхӑ.
Сӑлтавӗ пӗр чӑваш-ентеш ҫинче пулнӑ мӗн. Вӑрнар райкомне ертсе пыракан Анатолий Викторович Емельянова республикӑри культура министрне куҫарнӑччӗ. Ун хыҫҫӑн район тилхепине тытнӑ Альберт Тимофеевич Купчиков, хӑйне Емельянов
хваттер ыйтӑвӗпе Вӑрнарта нушалантарнӑ вӑхӑтра (Купчикова
пурӑнма хӑйӗн хваттерне час пушатса паманшӑн), манпа чунне
уҫса калаҫнӑ май, тарӑхнипе, «Кам вӑл Емельянов? Завклуб»,тесе чунне кантаратчӗ. Республикӑн ҫав «аслӑ зав-клубӗ», ытла
чухӑн та капашсӑр йӑшӑлтату министерствинчен хӑтӑлас шутпа
пулас, СССР писательсен Союзӗ ҫумӗнчи Литература аслӑ курсне сӑнарлӑх тӑмё пуҫтарма каять. Икӗ ҫул хушшинче Михалковсемпе туслашса пӗтнӗ хыҫҫӑн, курсран вӗренсе тухнӑ писа
теле Шупашкарта ӗҫе вырнаҫтармалла-ҫке. Анчах, ӑҫта? Пӗрре
алӑра тытса курнӑ министр пуртвӗльне урӑх ӑна памаҫҫӗ. Унӑн
ҫав шайлӑ вырӑнах ларас килет, ҫӳлтисем-патшисем пурте ӑна
майлӑ. Тытаҫҫӗ те куҫараҫҫӗ вара Афанасий Михайлович Ивано
ва ман вырӑна. А.В.Емельянов Иванов вырӑнне ЧАССР Пичет
комитечён председателё, портфельсёр министр пулса тӑрать.
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Пӗлнӗ вӗт-ха Анатолий Викторович вӑрттӑнла ҫак хӑтлану хыҫҫӑн камӑн-камӑн нуша курассине?
Ун пирки эпӗ ӑна Вӑрнар ҫӗрӗ ҫинче, Нурӑс хыҫӗнчи вӑрман
уҫланкинчи вуг умӗнче, районти акатуй ҫеммипе аса илтернӗччӗ.
«Ан кулян, Володя, пурнӑҫра тем те пулать, малалла та пурнатпӑр-ха, аптрамастпӑр», - тесе шӳглӗн тапса кӗртрӗ вӑл шёл
кӑвар ӑшне ҫунса пӗтмен юман тураттине йӑлтӑркка пушмакӗпе.
Ҫапла вӗсем, вӑл вӑхӑтра ҫын шӑпилле вылякан кушак пек
хӑтланнӑ парти пуҫлӑхӗсем. Пире, парти салтакӗсене, хуть те
хӑш вӑхӑтра та темле вучаха чикме, темле ҫӗрте-ҫӗре куҫармаҫавӑртгарма та намӑсланман.
Ҫав 1975 ҫулта ман шӑпапа вылянӑ хуравлӑ ҫынсемпе манӑн
тӗл пулма, калаҫма, хушӑран черкке ҫӗклеме те тӳр килет,
анчах вӗсенчен пӗри те манӑн ҫемье пурнӑҫӗ ун хыҫҫӑн мӗнле
ҫулпа кайни пирки кӑсӑкланмасть. Ним те пулман пекех пакӑлтатаҫҫӗ. Ҫапах та... куҫран тӳррӗн пӑхма вӑтанаҫҫӗ. Пурпӗрех
туяҫҫӗ пулас хӑйсен айӑпне. Эпё те ку таранччен хама хам
мӗнле улталанине пит лайӑх куратӑп. Вёсен шухӑшне эпӗ тахҫанах кӗнӗ, вёсен усал ӗмӗтне курнӑ. Вӗсем хӑйсемшӗн ҫеҫ
ҫуннине те туйнӑ.
Партократсен вӑййинче пешка пулас килмерӗ, Чӑвашрадио
пуҫлӑхӗн ҫумӗ Николай Михайлович Дубинин сӗннипе, Нико
лаев урамӗнчи 4-мӗш ҫурта хаваспах куҫса пытӑм. Аслӑ хуҫи
Павел Афиногенович Крысин мана хӑйӗн пысӑк коллективне
ырӑ кӑмӑлтанах йышӑнчӗ.
2000-мӗш ҫулхи ака уйӑхӗн 20-мӗшӗ - ҫу уйӑхӗн 6-мӗшӗ,
2009 ҫулхи раштав.
★* *
«Советская Чувашия» хаҫата манран ытларах хамӑн мӑшӑрӑм
Римма Ильинична кӑмӑллатчӗ. Йӗпреҫре пурӑннӑ чухне ӑна чи
малтан ҫырӑнма сӗнетчӗ. Мана унта, Шупашкара, ӗҫлеме чӗнсен,
вӑл хирӗҫлесе тӑмарӗ, килӗшрӗ, ҫыннисемпе пӗр чӗлхе тупма
пултаратӑн пулсан, яра пар, терӗ. Мана ҫав хаҫат журналисчӗсем
ӑслӑ тавракурӑмлӑ лайӑх ҫырни килӗшет, туятӑп эс анлӑрах уҫҫа
тухасшӑн ҫуннине тесе хушса хучӗ килӗшӳллӗн.
«Коммунизм ялавӗ» хамӑрӑн чӑваш хаҫачӗ пулин те, вӑл
манӑн чуна та кантараймастчӗ. Вулакан чи малтан тарӑн шухӑшлавлӑ, хӑйне туртӑмлӑ, пулӑшуллӑ хыпар-сӑмах кӗтет-ҫке
хаҫатран. «Советская Чувашия» ку енӗпе ҫӳллӗ шайраччӗ. Жур40

налисчӗсем питӗ вӑйлӑччӗ. Каярахпа та эпё хам унта ӗҫлеме
пынӑ вӑхӑтри журналистсемпе ҫыхӑну тытма пӑрахман. 1983
ҫулхи январӗн 1-мӗшӗнче манӑн «За гвоздями» ятлӑ шӳтлӗ
калав пичетленчӗ. Ун хыҫҫӑнах, редакцире ӗҫлекен паллӑ жур
налист-писатель Аристарх Дмитриев («Молодой коммунистpa» та пӗрле ӗҫленӗччӗ) мана тӗлӗнтерсех пӑрахрӗ. Хӑйӗн яланхи
ӑшӑ куллипе тыткӑнласа, калать: «Эс, Володя, пире нушалантартӑн та, савӑнтартӑн та. Сан кулӑшла хайлавна вуласа,
халӑх ассах кайнӑ. Кашни районтан ҫыру капланса килме пуҫларӗ: пурне те пӑта кирлӗ, пурте пӑта ӑҫта тупмалли адрес
ыйтаҫҫӗ. Хӑвах пӗлен, хуҫалӑхра усӑ курмалли простой пӑта
ниҫта та ҫук. Ҫӗнӗ ҫул ячӗпе ҫапла эс аслӑ пуҫлӑхсен пуҫне
сатира пӑти ҫапса, республика халӑхӗн пурнӑҫӗнче усӑллӑ йӗр
хӑвартӑн. Мулутец».
я ш ттщщ «

СОВЕТСКАЯ

ЧУВАШИЯ

©ргом Чуксшсхлго обкоме КПСС, Верховного Совете в

Р09П: Г»®!» Ш
S

Совете Министров ЧАССР

I

З А ГВО ЗД Я М И

За гвоздями
Дмитрий, которого еще с детства прозвени Ломовым за не
уклюжесть да за неповоротливость, живет в деревне Родники.
Деревня богатая - односельчане строят свои дома один краше
другого. Покряхтел, почесал в затылке Дмитрий и, чтобы не уда
рить лицом в грязь, поднакопил денег да и тоже поднял каркас
дома из силикатного кирпича...
Вот уже и крыша покрыта шифером, осталось кое-что
заколотить да трубу печную вывести. Скоро бы и новоселье
отпраздновал, да вот загвоздка какая вышла - гвозди кончи
лись.
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День, другой, третий лежит на лавке Дмитрий Ломовой, смот
рит на мир прекрасный сквозь дыру, оставленную для печной тру
бы, ждет, когда завезут в сельмаг гвозди. На четвертый день
жена Дарья, вернувшись с поля, сдернула мужа с лавки.
- Несчастная моя долюшка женская, - запричитала она, - у
других мужья как мужья, трезвые да резвые, а этот колодой
валяется на лавке, ждет, пока ему дом достроят... Собирайся!
Сосед Лариван в Чебоксары едет, подбросит тебя, там гвоздей
достанешь...
Помчались они с Лариваном, как говорится, ветру навстречу.
В городе Лариван поехал по своим делам, а Дмитрий отпра
вился по своим. К вечеру он обошел все хозмаги, наполнил котом
ку гвоздями и прочими скобяными товарами, выпил пива, закусил
пирожком и отправился на автовокзал. Кассирша продала ему
билет почему-то аж до Норусова - это на полсотни километров
дальше его Родников. Сев в автобус, он представил, как обрадует
жену гвоздями и как скоро закончит строительство дома, и
успокоился.
Через некоторое время в низине показались Родники.
- Друг, тормозни у околицы, - попросил Дмитрий водителя.
- Не положено, - не оборачиваясь, хмуро ответил водитель.
И, указав пальцем куда-то за спину, добавил: - Безграмотный, что
ли? Читай...
Дмитрий повертел головой. На стекле, за спиной водителя,
было написано: «Высадка пассажиров только на автовокзале».
- Прочитал? - полюбопытствовал шофер. - Так-то... А в
Родниках автовокзала нет. Значит, едем до Норусова.
В Норусове, оказывается, билеты продавали тоже только до
Чебоксар. Можно было взять также билет до Казани и до Горь
кого, а с железнодорожной станции можно было уехать хоть до
Владивостока. Дмитрий выпил пива, закусил пирожками, вздохнул,
взял билет на автобус. До Чебоксар.
С пригорка снова открылись родные Родники. Ломовому даже
показалось, что на крыше его недостроенного дома кто-то есть.
Автобус мчался под горку со свистом.
- Друг! Товарищ и брат! - проникновенно заговорил Дмитрий,
пробравшись к кабине водителя. -Оставь ты меня здесь. Оста
нови! Дарьюшка меня ждет... Жена, значит. Тормозни...
Водитель указал рукой за спину - мол, читай... А устно до
бавил:
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- Чудной вы народ, пассажиры... Вот построят в Родниках
автостанцию - за милую душу остановлю.
Родники скрылись в низине. В Чебоксары автобус прибыл по
здно, обратного рейса уже не было. Дмитрий, попросившись, перено
чевал у сердобольного попутчика. Утром он выпил пива, поел пи
рожков, подошел к кассе, взял билет, надеясь на какой-нибудь
«авось», но никакого «авося» не дождался, молча и угрюмо прока
тился до Норусова и уже там обнаружил, что забыл в Чебоксарах,
у сердобольного попутчика, котомку с гвоздями. Хочешь-не хо
чешь, нужно было возвращаться. В Чебоксарах он отыскал го
степриимного хозяина, взял гвозди, но на улице уже опять была
ночь...
Утром Дмитрий выпил пива, поел пирожков, подошел к кассе,
но тут обнаружилось, что денег на билет не хватает. Ни до
Норусова, ни до Родников. Вскинув на плечи котомку, Ломовой
отправился пешком по знакомой до каждого кустика дороге.
- Вот моя деревня! - еще раз вспомнил классику Дмитрий,
когда с пригорка открылись Родники. - Вот мой дом родной!
На крыше родного дома не было видать никого. Зато... Дмит
рий протер глаза. Нет, зрение его не обманывало: над крышей
торчала печная труба, а из трубы бойко кучерявился дым. Собрав
последние силы, путник поспешил к дому.
- Дарьюшка! Женушка! А вот и я! - воскликнул Ломовой. Гвозди вот привез... Как ты тут без меня?
Дарья, высоко подняв подол сарафана, мыла полы и язвитель
но ответила:
- Сосед Лариван давно обеспечил гвоздями. Здорово с ним
живем.
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Ч ABA III РАДИ О Х У М ӖС ЕМ Ҫ И Н Ч Е

«Пирӗн патра калаҫма ан ӳркен те, чӗлхуне ҫыртма ан ман»...
Комитет председателӗн алӑкне шаккаса уҫичченех хӑлхана кӗнӗччӗ
унӑн ҫумӗ Николай Дубинин кулкаларах та асӑрхаттараххӑн
калани.
Иккӗшӗн ӗҫ пулӗмӗсем хушшинче кӑнтӑр енчи чӑваш пики
пиҫсе ҫитнӗ анис улма пек питне йӑмӑхтарса, кӑтра пӗлӗт хыҫӗнчен йӑлкӑшса тухнӑ хӗвел куллиллӗ куҫӗпе ӑшӑтса, папка сарнӑ
вӑхӑтри сӗткенлӗ хӑва хунийӗ пек пиҫӗхсе, туртӑмлӑн каҫӑхтарса ларать. Йышӑну пӳлӗмӗнчи тулӑх кӑмӑла хамӑн уҫӑлнӑ кӑмӑл
ҫумне хушса кӗрсе кайрӑм Чӑваш эфирӗн-микрофонӗн Патши
патне.
Павел Афинотенович, мана унччен те кӑшт паллаканскер,
ӗҫӗм-пуҫӑма хут тӑрӑх лайӑх пӗлекенскер, ӑшшӑн кӗтсе илчӗ.
Чӑвашрадиори лару-тӑрупа кӗскен паллаштарчӗ, йывӑрлӑхра пулӑшма пулчӗ, ӑнӑҫу сунчӗ.
Биографии собратьев по перу
Крысин Павел Афиногеновым родился в 1923 году в д.Басурманы Моргаушского района, по окончании Мариинско-Посадского
техникума землеустройства и мелиорации, в мае 1942 г. добро
вольцем ушел на фронт.
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После войны учился в Казанском
юридическом институте. Работал в
Шумерлинской районной прокуратуре, в
Чувашском обкоме КПСС. В сентябре
1959 г. был направлен на работу в
редакцию газеты «Коммунизм ялавё»:
был заведующим отделами советского
строительства, сельского хозяйства,
пропаганды, заместителем редактора.
По окончании газетного отделения
Высшей партийной школы при ЦК
КПСС в 1965г. был утвержден предсе
дателем Государственного Комитета ЧАССР по телевидению и
радиовещанию, проработаа в этой должности 19 лет.
С 3 ноября 1971 по 21 марта 1984 гг. П.А.Крысин возглавлял
Союз журналистов ЧАССР.
Его многолетняя плодотворная работа и многогранная дея
тельность отмечены почетными званиями «Отличник телевиде
ния и радиовещания СССР», «Заслуженный работник культуры
ЧАССР», орденом «Знак Почета», памятным знаком «300 лет
российской прессы». Лауреат республиканской журналистской пре
мии им. С.В.Эльгера. В 1997 г принят в Союз писателей СССР.
Микиш Павӑлӗ (Павел Афиногенович Крысин) 1923 ҫулхи
кӑрлачӑн 25-мӗшӗнче Муркаш районӗнчи Пӑсӑрманта хресчен ҫемйинче ҫуралнӑ. Икӗаслӑ шкултан вӗренсе тухса, юрист тата жур
налист дипломӗсене алла илнӗ, республикӑри хаҫат-журнал редакцийӗсенче ӗҫленӗ, ҫирӗм ҫула яхӑн телевиденипе радиовещании
патшалӑх комитетне ертсе пынӑ, вунвиҫӗ ҫула яхӑн республикӑри
журналистсен союзӗн ертӳҫи пулнӑ. Виҫӗ ҫул ҫурӑ вӑрҫӑра пулса,
нимӗҫ mama яппун хурахӗсене хирӗҫ ҫапӑҫнӑ.
Вӑл - Чӑваш Республикин культурин тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ,
республикӑри журналистсен С. В.Элкер ячӗллӗ премийӗн лауреачӗ.
Ана Хӗрлӗ Ҫӑлтӑр, 2-мӗш степеньлӗ Отечественной вӑрҫӑ, «Хисеп
палли» орденсемпе тата нумай медальпе наградӑланӑ, «Раҫҫей
пресси-300 ҫулта» хисеплӗ паллӑна панӑ.
П.А.Крысин - Раҫҫей писателёсен mama журналисчӗсен Союзӗсен членӗ. Халиччен унӑн «Тем те пулать пурнӑҫра», «Хӑвилосӑф», «Хушаматлӑ алӑк», «Пылак ёмётпе пурӑнатпӑр» ятлӑ сатирӑпа юмор кӗнекисем, «Парӑнман, ҫӗнтернӗ» очерксен nyxxu mama
ытти произведенисем тухнӑ.
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Патӑрьел районӗнчи Дубининсем республикӑра паллӑ
ҫынсем. Вӗсенчен пӗри «Ком
мунизм ялавӗ» хаҫатра, тепри
Йӗпреҫри вӑрманпромхозра,
ӗҫлетчӗҫ. Николай Михайловичӗ
К П С С обкомнех ҫитнӗччӗ,
пропагандӑпа агитаци пайӗнчен
ӑна ЧАССР телевиденийӗпе
радио патшалӑх комитетне кадрсем вӑйлатас тӗллевпе куҫарнӑ.
П .А .К ры син председателӗн
эфир енӗпе ӗҫлекен заместительне журналистикӑра пиҫсе
курманскере, ҫӗнӗ вырӑнта,
паллах, ҫӑмӑлах пулман. Ҫапах
та вӑл Радио ҫуртӗнче хӑйӗн пултарулӑхне кӗске вӑхӑтрах кӑтартма пултарнӑ. Компартии Чулхулари аслӑ шкулӗнче вӗреннӗ чухне
ҫывӑх палашнӑччӗ унпа. Партшкул ҫумӗнче аслӑрах коммунистсене татах та ӑслӑрах тумалли курс ӗҫлетчӗ. Ҫавӑнта КПСС Чӑваш
обкомӗ те хӑйӗн «салтакӗсене» ярсах тӑратчӗ. Вёсен ретӗнче пӗррехинче Николай Михайлович Дубинин та яр уҫҫӑн курӑнса кайрӗ.
Чулхулара ирӗклӗн пурӑннӑ вӑхӑтра вёсен те тем тӗрлӗ мыскарасем пулкалатчӗҫ. Акӑ ҫапла:
«Чулхула тӑрӑх ҫӳресе кунланӑ хыҫҫӑн ҫӗрлене юлса кайнине
те сисмен Григорий Луч, Николай Дубинин тата Элӗк хаҫатӗнче
ӗҫленӗ Иван Михайлов журналист. Пыр выҫҫи вӗсене хупахсем
енне пӑхтарать. Пӗрин алӑкне пырса тӗртессӗ, тепринне - шалтан ҫаклатнӑ. «Мускав» ятли патне ҫитсен, Лучӑн ҫамки, ӑслӑ
шухӑш пырса кӗнипе, mama сарӑлса каять, вара вал швейцара кӑчӑк
туртать:
- Африкӑран, Конго патшалӑхӗн Мускаври посольствинчен,
Лумумба юлташӗ, - тӗллесе кӑтартать вӑл хуп-хура сӑнлӑ Ми
хайлов ҫине. - А к к у - унӑн тӑлмачӗ, эпӗ - обкомран, акӑ, курӑр, тет «КПСС» тесе ҫырнӑ хӗрлӗ хуплашкана ҫӳлелле ҫӗклесе.
Хуп-хура Михайловна хурарах сӑнлӑ Дубинин тӑрӑшсах чӑваи/ла
калаҫаҫҫӗ.
Швейцар вӑшт ҫухалать, кӗҫ нӗр чипер хӗрарӑма чӗнсе тухать. Хӑнасен нӳлӗмне илсе кӗрсе хӗремесленичченех хӑналаҫҫӗ
Патрис Лумумба юлташӗсене.
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«Тӑранман пыр тем те тутарӗ, чӑвашран негр та пултарчӗ
ваҫка, тура усала сиртӗрех малашне», - тесе вӑрттӑн сӑхсӑхса
илет Дубинин. Манӑн «Тутлӑ-йӳҫӗмунчара» кӗнекерен.
1975 ҫулхи авӑн уйӑхӗн варринче мана Венгри Халӑх Республикинче кӑларнӑ «Репортер-2» аппарат шанса пачӗҫ. Самай
калӑплӑ, йывӑрскер, хулпуҫҫи урлӑ ҫакса ҫӳремеллискер. Манӑн
унпа ҫынсен калаҫӑвне ҫырса Чӑваш тӗнчине кӑлармалла.
Ҫапла эпӗ Чӑваш АССР Министрсен Совечӗн телевиденипе
радиовещани комитечӗн корреспонденчӗ пулсатӑтӑм. Крысин ҫумӗ
Дубинин мана иккёмӗш хутри пӗр пӳлӗме тӗртсе кӗртсе ячӗ.
Пропаганда пайӗн пуҫлӑхӗ Кузнецов, тӑлпан кӗлеткине ташлама хатӗрленнӗ чухнехилле сиктеркелесе, пире хирӗҫ утрӗ, алӑ
парса, мана ҫурӑмран лӑпкарӗ:
- Йӗпреҫ вӑрманне касса ҫитет, халӗ пӗрле Атӑл тӑрӑх сулӑ
юхтарӑпӑр.
Пӳлӗмре ларакан Петр Волковпа Леонид Степанов-Маяксем куллипе тӗртсе илчӗҫ:
- Малтан Атӑл шывӗнче шыва кӗртсе пӑхар-ха ӑна, пире
путараймасан, хӑй те путмасть...
- Путмасан, пӗрле юхтарӑпӑр чӑваш сӑмахне сулӑласа, терӗ кӑмӑллӑн Дубинин.
- Чӗлхепе тем касма та, чӗр сӑмаха сулӑласа-сулӑмлатса тӗнче
юххипе юхтарма яланах хатӗр эпир, - тесе ансӑр пӗчӗк чӑматанран астараканнине туртса кӑлартӑм.
Мана кӗтекен пуш сӗтел ҫинче кӗтеслӗ стакансем - Мален
ков «черккисем» - наччасрах шӑнкӑртатса юрласа ячӗҫ. 1953 ҫулта
Георгий Максимилиановича СССР Министрсен Совечӗн пуҫлӑхне суйланӑ хыҫҫӑн кӑларнӑччӗ чӗрӗк литра яхӑн кӗрекен мӑн
стакансене. Совет халӑхне ҫӑмӑллӑн сывласа ямаллӑх туса панӑ
ырлӑхшӑн чунтан савӑнса, чухӑнлӑхра хӗсӗнсе ҫитнӗ ҫынсем
ҫӗршыв хуҫине тав туса ҫав стаканран сӑра-эрех ӗҫме пуҫларӗҫ.
«Маленков стаканӗ» халӑх сӑмахлӑхне кӗрсе юлчӗ. Эпё те, ҫав
стакана ҫирӗп тытса, «Атӑл шывбпе», радио тытӑмӗн пӗр хӗрӳ
ушкӑнне хӑюллӑн кёрсе кайрӑм. Мана та сулӑ юхтаракансен пӗр
кӗсменне шанчӑклӑн тытгарчӗҫ. Мӗншӗн тесессӗн эпӗ вӗсемшӗн
пурнӑҫ юхӑмёнчен ӑнсӑртран туртса кӑларнӑ паллӑ мар «пулӑ»
марччӗ. Радиона ялан ҫырса тӑнӑ, ку ачисене пӗлнӗ, Кузнецовпа пӗр хушӑ Йӗпреҫре пурӑннӑ.
Валентин Михайловичпа эпё хам Вӑрнарта ёҫленӗ чухнех
паллашнӑччӗ. Вӑл «Коммунизм ялавӗн» Йӗпреҫри корреспон47

денчӗччӗ. Пирӗн района пырсан, редакцие кӗменни пулман, пире
рейдсем тума та хутшӑнтаратчӗ, ӗҫлеме вӗрентетчӗ. Пӗррехинче,
1962 ҫулхи ҫулла, Кузнецов редактор пӳлӗмне хашкаса кӗчӗ.
Эпир Тихонов-Ялгирпа ҫитес номере палӑртса лараттӑмӑрччӗ.
Валентин Михайлович, алӑ панӑ-паман, телефон аппарачӗ еннелле ҫаврака мӑн пуҫне сӗлтрӗ:
- Петр Алексеевич, пит васкавлӑн Шупашкара тытар-ха,
Якимовпа шутсӑр хӑвӑрт калаҫса илмелле.
- Мӗн сиксе тухрӗ тата? Ҫӗнӗ хыпар паратӑр-и?- кулӑллӑрах пуплекелесе Тихонов Шупашкар ҫулӗ ҫине часах тухрӗ.
- A-а! Михаил Николайч-и? Сывах-и? Сывах пулсан, аван.
Эпӗ Вӑрнартан-ха. Тихонов пӳлӗмӗнчен. Сассинченех пӗлтӗм ӑна,
тетӗр-и? Мӗн-ха, партпухӑва паян ҫитейместӗп. Вӑрнар районӗнче икӗ кун иртрӗ. Кӳлхӗрри кӳллинче шыва кӗрсе тусанран
тасалма та ӗлкӗреймерӗм. Тин ҫеҫ «Трактор» колхозран персе
ҫитрӗм. Ыран Йӗпреҫре рейд ирттересшӗн. Вӑйлӑ материалсем
пулаҫҫӗ...- хыпӑнса калаҫрӗ хӑйӗн редакторӗпе хаҫатӑн «хамӑр
коррӗ».
Кӑшт мухтанса илес килчӗ-ши Кузнецовӑн, ресторанта каҫхи апат сӗтелӗ хушшинче, питне хӗрлӗ сӑн ҫапма пуҫласан, вӑл
ахӑра-ахӑра юптарчӗ:
- Ӑнлантӑр-и, нимле Кӳлхӗрринчен те мар, Йӗпреҫрен пер
се ҫитрӗм-ҫке эп паҫӑр. Ай, ҫав Тенюшева ла-ай-йӑх! юсаса
хӑвартӑм. Тек вӑрӑм чӗлхине ҫыртгӑр, мана ҫӗлен пек вӑрттӑн ан
наркӑмӑшлатӑр. Ӗҫӗ ҫапла пулса тухрӗ. Кӗтӗм пӗр майлӑ самантра
редакцие. Шӑпах апат вӑхӑчӗ. Пӳлӗмсенче никам та ҫук. Редактор
пӗчченех саркаланса ларать. «Иван Яковлевич,- терӗм хаяртараххӑн,- хӑҫан пӑрахан эс ман ҫинчен Шупашкара шалӑп пама?!»
Сехри хӑпнӑскер, вӑл мӑк-мак тукаларӗ те, аллине телефон еннелле тӑсрӗ, темле номерпе шӑнкӑравларӗ. «Милици...» теме ӗлкӗрчӗ
кӑна, ман ак ҫак юман чукмар хӑлха чиккинчен пырса тивнипе
палтӑрах урайне кӑптӑртатса ӳкрӗ, элекҫӗ йытӑ ҫури пек нӑйкӑшма
пуҫларӗ: «Тархасшӑн ан вӗлер, Валентин Михайлович, ентешсем
эпир. Туслах пурӑнар. Сан ҫинчен урӑх никама, ниҫта пӗр сӑмах
каламас...» Почтӑна кӗрсе Розателефонисткӑна хытарса хӑвартӑм:
«Икӗ сехет хушши Тенюшева Шупашкарпа ан ҫыхӑнтар!» Чукун
ҫул каҫӑвӗ умӗнче вутӑ тиенӗ машина пуйӑс иртсе каясса кӗтет.
«Ӑҫталла?» «Вӑрнаралла». Лартӑм та... ҫитрӗм сирӗн пата. Тӳрех,
авӑ, редактор патне. Хэ-хэ, юсамалла унашкаллисене, тимӗрҫӗ
сунталӗ ҫинче султтанпа кӳпкесехтуптамалла...
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Кӗҫех вёсен ҫулӗсем уйрӑлнӑччӗ. Никита Хрущев ҫӗршывра
черетлӗ камит кӑтартма пуҫласан, Йӗпреҫ районне тунката пек
тӗплерӗҫ те, «Коммунизм ҫӗнтерӗвӗшӗн» хаҫат редакторне Иван
Тенюшева, ҫӗнӗ нурнӑҫ тума тата пысӑкрах ӑс пухмашкӑн, Мускава ҫитиех вӗренме ячӗҫ. Корреспондент (хамӑр корр.) пунктне пӗтернӗ хыҫҫӑн, Валентин Кузнецов Шупашкаралла тапрӗ.
Тем тума та пултаракан хастара, Патӑрьел паттӑрне, Михаил
Якимов редактор хӑйӗн чӗлӗм тӗтӗмӗн ӑшшине туртрӗ. Володар
ский урамӗнчи Пичет ҫуртӗнче те, Иван Яковлев проспектӗнчи
ҫӗннинче те «Коммунизм ялавне» вӑй-халне шеллемесӗрех
вӗлкӗштерчӗ. Те редактор пӳлӗмӗнчи тӗтӗмпе чыхӑнчӗ, те Чӑваш
уҫлӑхне хӑлаҫланса тухас терӗ, Кузнецов радио хумӗнче «Про
паганда» ятлӑ карап капитанӗ пулса тӑчӗ.
Акӑ, халӗ вӑл мана хӑй ытамне илчӗ. Патвар Туҫа паттӑрӗ
икӗ хул хушшине виҫҫӗмӗш ачине хупрӗ.
ЧАССР телевиденипе радиовещани патшалӑх комитечӗн
пропаганда редакцийӗ: аслӑ редакторӗ Валентин Михайлович
Кузнецов, редакторӗсем - Петр Иванович Волков, Элёк районӗнчи Мӑн Этментен; Владимир Прокопьевич Кузьмин, Вӑрнар
районӗнчи Хурӑнсур Ҫармӑсран; Леонид Александрович Степанов-Маяксем, Канаш районёнчи Маякран ( стр.50). Телефонё
те асрах: 2-15-36.
Республика хаҫачӗсенчи пекех, пирён редакци те Чӑвашрадиора питӗ курӑмлӑскер, ҫитменнине тата нумай енлӗскер. Тӑватсӑмӑра самаях тарлатгармалли мунча. Ытги редакцисенчен хӑйне
евӗр хуравлӑх пире вичкёнрех те асӑрхануллӑрах пулма ыйтать.
Тёп хуланалла вӗҫиччен Кузнецовпа пирён пӗрле Йӗпреҫ
вӑрманӗнче ҫырла-кӑмпа пуҫтарма та, вӑрман ҫыннисемпе хурӑн
шывӗ юхтарма та сахал мар тӳр килнӗччӗ.
Радио ӗҫӗ хаҫатри пек мар, самай кӑткӑс. Ҫырса, машинкапа пичетлеттерсе, секретариата хатӗр материал пани мар. Кунта
пӗр-пӗр ҫынна магнитофон ленти ҫине ҫыриччен ӑна тикӗс калаҫма хатӗрлес пулать: мӗн ҫинчен каламаллине, мӗнле чӗлхепе
калаҫмаллине ӑнлантаратӑн, шухӑшне-пуплевне хут ҫине ҫырса
паратӑн... Сӑмса умне микрофон ҫывхартсан тата малтан шӑкӑлшӑкӑл калаҫакан тӑнлӑ ҫынах тытамак тытнӑ пек чӗтреме пуҫлать, чӗлхине ҫӑтса янӑн мӑк-мак тукалать, шухӑшне пӑтратать.
Гексчӗ яка, чӗлхи гаса, сӑмахӗ пӗр кӑлтӑксӑр пулмалла, ҫӳлтен
хушнӑ йӗртен иртмелле мар. Аслӑ редактор тӗрӗслесе юсасатухнӑ
текстпа пӗрле магнитлӑ лентӑна сасӑ операторӗсене кайса па49

ратӑн, вӗсемпе айланса ҫӗнӗ лента ҫине ҫыратӑн. Кузнецов алӑ
пусса парать те, сан лӑпӑртатӑву ун хыҫҫӑн тёп редактор пӳлӗмне
лекет. Александр Николаевич Николаев ӑна, пит типтерлӗ, васкамасар вуласа-итлесе, малалла кайма ирӗк парать. Пичет ҫуртӗнчен килнӗ варттӑнлӑх кантурӗн ҫынни - главлит хаччи - нумай-нумай инструкци ыйтнӑ шайпа виҫет-тӗпчет: а тӑрук
Патӑрьелӗнчи механизациленӗ арман, Йӗпреҫ ҫумӗнчи аэродром,
1941-42 ҫулсенчи хӗлле чавса Сӑр тӑрӑхӗнче тӑшмана тытса чармалли хутӗлев хӳми туни, Ҫӗнӗ Шупашкарта мӗн туса кӑларни
ҫинчен те пленкӑра сас-хура пур. Вӗсем пирки ют ҫӗршыв разведкисем пӗлсен... Шыраса тупатчӗҫех мӗн те пулин, вара ҫав
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вырӑна касса пӑрахаҫҫӗ. Тин материал радио хуҫи Дубинин умне
пырса выртать. Николай Михайлович ӑна тата вулать, итлет,
тем йӑнӑшӗ шырать, тӳрлетет, юсать, эфира ӑсатса ярать.
КПСС обкомӗн номенклатуринчи пуҫлӑхсене пит сыхлатчӗҫ
халӑх сӑмахӗнчен... Унта райкомпа райӗҫтӑвком, хулакомпа хулаӗҫтӑвком пайёсен заведующийёсем, завод-фабрика директорёсем, колхоз-совхоз хуҫисем таранах кӗртсе тултарнӑччӗ те... Бригадирсемпе цех начальникӗсене кӑпггах тивертсе илме ирёк пурччё
ёнтё пирён. Критика тени йӑлтах тимёр решетке ку енчеччё.
Пуҫлӑх патне ҫитиччен... Мускава ҫурран кайса килетён.
Комитетра - телевиденипе радиовещани студийёсем. Радиора, Николаев урамӗнчи 4-мӗш ҫуртра, пропаганда, юлашки
хыпарсен вырӑсла-чӑвашла, ҫырусемпе ӗҫлекен, промышлен
ность, ял хуҫалӑх, литературӑпа драма, ачасемпе ҫамрӑксен,
музыка, ылмаштару передачисен вунпёр редакцийё. Вёсенчен
чи хуравли те пысӑкраххи-анлӑраххи - пирён. Республика хаҫачёсен парти пурнӑҫ, пропаганда, совет строительствипе йӑла,
культура пайӗсен ыйтӑвӗсене эпир тӑваттӑн пропаганда редакцийёнче эфира ӑмӑртса кӑларатпӑр. Хаҫатрипе танлаштарсан, иквиҫӗ ҫын вырӑнне мекӗрленетпӗр.
Журналистика «кашкӑрӗ» Валентин Кузнецов радиора та
куҫӑмлах хуҫаланать. Пиртен чылай аслӑ, пурнӑҫ тути-масине
тӑраничченех тутанса-ҫисе пӑхнӑ, Патӑрьел енчи Туҫа ялӗнчен,
авиаци ветеранӗ, вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи вӗҫевҫӗ-штурман. Ӗҫе палӑртас, пропаганда пайне-редакцине кирлӗ курспа-йӗрпе тытса
пырас йӑла хӗрӳ чунлӑ салтакранах сыхланса юлнӑ пулас.
Йӑнӑшмастчӗ.
Туртакан лашана ялан йывӑр тиенӗ пекех, Валентин Ми
хайловича тата тепӗр канӑҫсӑр та нумай енлӗ хушма ӗҫ тупса
панӑччӗ. Тӳпенелле кӑшт вӗҫсен, йӑлл кулатьте хӗвеллӗн, хӑпартланса илет вӑл: «Партбюро пирӗн радио-телевидени халӑхне
мӗн парать? Выговор. Профком мӗн парать? Хватгер, ясли-сад,
путевка, пулӑшу... Крысин та мансӑр пёр ыйту татса параймасть.
Во кам аллинчче эсир - шӑпӑрлансем. Акӑ, заявлени пекки
сӑрмаклӑр та, ун ҫине хушаматӑма кукӑртса хуратӑп та, проф
ком кассине кутӑн силлетёр те, шӑнкӑр-шӑнкӑр нухрат сассипе
Лакрей вӑрманӗ еннелле юрттарӑпӑр ӗҫ туса пӗтерсен. Атӑл шывне юхтарӑпӑр майӗпен. Пурнатпӑр-ха!»
Уҫӑ кӑмӑллӑран, шӳтлеме юратнӑран, сӑмахне тытма пултарнӑран, хӑюллӑран пулас, эпӗ хӑйне евӗр ҫак мӑнкӑмӑллӑрах,
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уҫӑ чун-чӗрелле, тӑлпан кӗлеткеллӗ, илемлӗ сӑн-питлӗ, чӑн-чӑн
чӑвашла калаҫакан-ҫыракан журналиста Йӗпреҫрех кӑмӑлласа
пӑрахнӑччӗ. Коминтерн урамӗнче хӑй туяннӑ йывӑҫ пӳртре кил
тытса пурӑнатчӗ. Арӑмӗ, чип-чиперкке, ҫаврӑнӑҫуллӑ, артистка
майлӑрах йӑрӑс чӑваш хӗрарӑмӗ парикмахерскинче ҫынсене илем
кӳретчӗ. Икӗ ывӑл шкула, урамра чупатчӗ. Хисепреччӗ Кузнецовсем вӑрман ҫыннисем хушшинче.
Мана тулли стакан янравӗпе хӑйсен йышне илнисенчен
пӗри - Канаш хыҫӗнчи Маяк тӑлпанӗ Леонид Александрович
Степанов илемлӗ очерк, калав-повесть ҫырса халӑхра писатель
ятне, ҫыравҫӑсен ушкӑнӗнче Маяксем хушма ятне ҫирӗплетме
ӗлкӗрнӗскер, манран ҫур ҫул кӑна кӗҫӗнскер, хӑйне маймар
аслӑрах тытма хӑтланать, хушӑран кампа та пулин чӗрре кӗме
те хатӗр. Пустуйран мар, паллах. Тӗрӗслӗхшӗн, хӑйне, юлташӗсене, пире те хутӗлесшӗн. Ку ӗнтӗ унӑн япӑх енӗ мар. Ҫутҫанталӑк, ашшӗ-амӑшӗ панӑ чӗрӗ вӑй кӑтартӑвӗ. Вӑрнар тӑрӑхӗнчи
Кульцав кӗрӳшӗ-ман кӳршӗ, Хусанкай урамӗнче, «Союзпичет» патӗнче, урам урлӑ ҫуртра пурӑнать. Командировкӑсене
кайсан та, ӗҫрен те киле пӗрле таврӑнатпӑр. Хуннӗне, Социализмла Ӗҫ Геройне Александр Данилович Ашанина, ял Совет
председателӗ пулнӑскерне, таврари ятлӑ ҫынна тахҫантанпах
пӗлетӗп. Ёҫ паттӑрӗсем ҫав вырӑс ялӗнче йышлӑ: вун виҫҫӗ та
ранах. Коротковӗ хӑй - икӗ хут Герой. Вӗсем ҫинчен эпир
райхаҫатра, «Коммунизм ялавӗнче» сахал мар тӗрленчӗк-очерк
пичетленӗ. Леня ялан вара «Хуннӗм салӑ илсе килнӗ-ха, атя,
Володя, «Стрелкӑна» кайса пыр ҫулне уҫар, лайӑх антӑр тесе,
сысна ҫӑвӗпе сӗрер»,- тет те Степанов, сехет йӗппи пиллӗкрен
чупса иртсен, пуҫне алӑк еннелле сулать. «Стрелка» вӑл ҫӗнӗ
стадион ҫумӗнчи, Гагарин урамӗнчи хупах, унта эрехе вакласа
ярса паратчӗҫ.
Йӗпреҫре редакторта ӗҫленӗ чухне Шупашкартан магнит
кассетине сасӑ тултарма пыракан Леонид Степанов репортер
мансӑр хӗрсех ҫӳрейместчӗ. Вӑрман вӑйӗ парса пулӑшатгӑм, хавхалантаратгӑм хӑнана.
Элӗк ачине, Кашкӑр Петӗрне, темшӗн пӗрле чӗнместчӗ Сте
панов Кульцав салине ҫиме. Пӗр пӳлӗмре ларсан та, сукмакӗ
уйрӑм иккен вёсен - кашнин урӑхларах. Петр Иванович Волков
кӑмӑлӗпе аванах темелле. Райхаҫат хыҫҫӑн радиорах кун-ҫулне
ӗмӗрлет, ҫырать, тӑрмашать. Анчах та иккӗшӗн хушшинчи туйӑм
ҫиппи ниепле те ҫыхӑнса тӗвӗленеймест.
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Волков мана радио кухнин вӑрттӑнлӑхӗсене ҫине тӑрсах
вӗрентет. Уншӑн ӑна пысӑк тав! Пӗрле районсене тухса ҫӳретпӗр.
Патшалӑх уявӗсем, парти сьезчӗсемпе пленумӗсем умӗнхи тата
хыҫҫӑнхи хӗрӳ тапхӑрта курӑмлӑ передачӑсем хатӗрлетпӗр. Про
паганда штурманӗ пире, ӗҫе васкатас, ҫӑмӑллатас тӗллевпе, ҫулҫӳреве мӑшӑррӑн кӑларса ярать. Октябрь праҫникӗ тӗлне Петр
Иванчпа Кузнецовсен «Гвардеец» колхозӗнчен ӗҫ патгӑрӗсене
эфирта кӗрлеттертӗмӗр. Тепринче Леонид Степановпа хамӑр ялта,
Хурӑнсурта, ҫӗр каҫрӑмӑр. Манӑн Ҫӗрпелти тусӑм Василий Иг
натьевич Романов хӑй ертсе пыракан Ленин ячӗллӗ колхоза
республикӑри чи вӑйлисен ретне лартнӑччӗ, ял культурине никамран вӑйлӑ аталантаратчӗ. Эфирта «Ӳсет ял-йыш - савӑнать
кил-йыш» передача янӑрарӗ. Планеркӑра эпир Крысинран
«пиллӗк» илтӗмӗр.
Вӑрнар районӗнчи хамӑр колхоз, унӑн хастар та ӑслӑ-тӑнлӑ
пуҫлӑхӗ Романов ҫинчен «Ял хисепӗ» радиоочерк кӑларса ятӑм.
Ҫавнах вырӑсла та хатӗрлерӗм. Ылмаштару передачисен редакцине тытса пыракан Владимир Яковлев ӑна хапӑлласах йышӑнчӗ.
Ахух, манӑн радио-очерк малтан Хусантан «Атӑлпа Шуратӑл
хушшинче» радиостанцирен илтӗнчӗ, ун хыҫҫӑнах Мускавран,
Пӗтӗм Союз радиовӗнчен янӑрарӗ.
Чӑваш писателӗн Иван Саламбекӗн ывӑлӗ Владимир Ҫӗнӗ
Шупашкартан ӗҫе ҫӳрет. Автобус сахал, ҫынни хурт пек йӑшӑлтатать, лараймасӑр тепӗр чухне вӑл ӗҫе каярах та юлать, хуҫасенчен ят та тивет уншӑн. Вырӑсла ӳснӗ ача вырӑсла калаҫать. Питӗ
тарӑн шухӑшлӑ, анлӑ тавракурӑмлӑ ҫыравҫӑ. Журналистикӑра
хӑйӗн тивӗҫлӗ вырӑнне тупнӑ тепӗр «кашкӑр». Куҫлӑх тӑхӑнать.
Якалма-ҫуталма пуҫланӑ пуҫне пӗрмай шӑлать. Питне сулахай
аллипе сӑтӑркалать те, пирус тӗтӗмне ункӑлантарса, куҫран пӑхса
илет: «Мӗнле унта, сирён хуҫа?» «Пӳрнисемпе пыр карланкине
хыпашласа ларатчӗ-ха», - тетӗп кулкаласа. «Юрать, систер, ан
васкатӑр, ӗҫ пӗтсенех кунта ҫавӑтса кил». Юлташлӑх енӗсем
питӗ туйӑмлӑ иккен Владимир Ивановичӑн. Пулӑшма яланах
хатӗр. Укҫа-тенкӗрен хытса тӑмасть, суймасть, улталамасть. Пирӗнпе те, радиора тин ҫеҫ сасӑ уҫса пыракан симӗс калчасемпе,
хӑйне мӑнна хумасӑр, этемле ган тытать. Ҫавӑнпа ун ҫумӗнчен
кӑмӑллӑх, юрату тени уйрӑлмасть. Унӑн чи вӑйлӑ тарӑхӑвӗ те
иккӗ кӑна пулас. Пӗри вӑл - милици. Унта ӗҫлекенсене, хӗрлӗ
пакунлӑ «тӑнсӑрсене», ҫынна ним вырӑнне хума пӗлменшӗн,
тӳрккес хӑтланнӑшӑн, пуҫа каҫӑртса эпкамлатса-хамлатса
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ҫӳренӗшӗн, сурсах вӑрҫать. Сӑлтавӗ те пурччӗ ҫав. Хӑйсен хулинче ӑна пӗррехинче, хӑнаран таврӑннӑ чухне арӑмӗ лавккана ҫӑкӑр
илме кӗнӗ хушӑра, чипер тӑраканскернех, машинӑран тухса икӗ
милиционер урӑлтаркӑча тытса кайнӑ. Тепӗр тарӑхӑвӗ вара -журналистикӑри лӑпӑр-лапӑрлӑх. Пиҫсе ҫитмен, ячӗшӗн майлаштарнӑ
материалсемшӗн, передачӑсемшӗн, хуҫасене комитет председателӗпе ҫумӗ таранах куҫран, эртел ҫинче, ҫунтарать. Кут хыҫӗнче палкаса ҫӳремест. Тӗрӗс тӑвать. Радио ҫуртӗнче вырӑссем тэ
тах пур. Валентина Андреевна Иванова промышленность
передачисен редакпине ӑста ертсе пырать. «Советская Чувашия»
хаҫат редакторӗн, паллӑ журналистӑн Михаил Иванович Ивановӑн арӑмӗ. Питӗр ен хӗрӗ. Унӑн икӗ «кавалер»: Николай Скок
тата Михаил Иванов. Передачисене вӗсем, аслӑ редакторне пултарулӑхӗпе хӑваласа ҫитес пекех, маҫтӑрла йӗркелеҫҫӗ. Планеркӑсенчен пӗрмаях ырӑ ятпа тухаҫҫӗ промжурналистсем. Типтерлӗ,
чӑмӑрланса ҫитнӗ, ӑшӑ сӑн-питлӗ, ҫивчӗ те туйӑмлӑ куҫлӑ, татса
калаҫакан пуян та таса чӗлхеллӗ радио майри умӗнче арҫынсем
йӑшӑлах тӳрленсе тӑраҫҫӗ, чӗлхи-ҫӑварне юсаҫҫӗ, куллине улӑштараҫҫӗ, ӑш-пиллӗхе хушса пуянлатаҫҫӗ. Ӑсталӑхӗпе унпа танлашаканни, пёр шайра тавлашаканни Владимир Яковлев ҫеҫ.
Хитрелӗхӗпе ӗнтӗ передачӑсем пленка ҫине куҫарса ҫырнӑ ҫӗрте
ӗҫлекен Таня Дмитрова кӑна унпа пӗрешкел. Илем шевли юхать
вӗсенчен. Куҫ умӗнчен ҫухалмаҫҫӗ. Пӗррехинче, хӗрарӑмсен уявне палӑртнӑ хыҫҫӑн, профком пуҫлӑхӗ Валентин Кузнецов, ҫав
пирӗштисем хыҫҫӑн ӑмсанса хастарланса пынипе, асӑрхаймасӑр,
аялти хуга анмалли картлашкан виҫҫӗмӗш пускӑчӗ ҫине тӳрех
ярса пуснӑ та стенана чуптунӑ, тӗшӗрӗлсе аннӑ. Тӗп пуҫлӑхӑн
Павел Крысинӑн ун урлӑ каҫса хӑпарма тивнӗ. Тепӗр кунне Ва
лентин Михайлович пуҫлӑх пӳлӗмӗнче мунча кӗчӗ.
Валентин Михайлович пуҫа усмасть, Павел Афиногеновичран пурпӗрех кулма пӑрахмасть, ун айне пуласшӑн мар, пӗрмай
чееленет, уҫӑмлӑн вӗҫесшӗн мӗн кӑна шутласа кӑлармасть пуль.
Манӑн «Тавҫӑруллӑ штурман» кулшӳтлевӗнчи пекех:
«Ҫынна ним мар йӗплеме, такамӑн йӗмне те хӑй сисмесӗрех
хывса илме пултаракан Тимӗрҫ Михалин Валентинӗ вӗҫсе килнӗччӗ
те Патӑрьел тӑрӑхӗнчен, ай аташатчӗ Чӑваш ҫыравҫӑлӑх тинӗсӗнче. Вӑрҫӑ ҫулӗсенче ҫӑмӑл ҫунат сарса ҫӳл тӳпере ярӑннӑ штур
ман кирлӗ самантра хурчка пек тапӑнма та пултаратчӗ.
Чӑвашрадио эфирӗнче кефир ӗҫнӗ хыҫҫӑн, хайхи пилот сывлӑш
уҫлӑхӗнче хӑйне тӑвӑрлакан пуҫлӑха тавӑрма шутлать. Хӑйӗн
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пуҫӗннен пӗчӗкрех пуҫлӑ пуҫлӑхӗ унӑн - Павел Крысин. Афиноген ывӑлӗ Чӑвашрадиопа телевидение Муркашри ашшӗ сухапуҫне ҫирӗп тытма вӗрентнӗ пекех икӗ алӑпа тытса пыракан
патшалӑх ҫынни - парти тарҫи. Радио-телевидени сас-курӑмне йӗркелекенсен, вёсене халӑх куҫне-хӑлхине ҫитерекенсен, юрлакансен профсоюзне ертсе пыраканскер, Тимӗрҫ-маҫтӑр хӑй
пӗртте аслӑ пуҫлӑх ҫӗр ҫине пуснинчен начарах пусмастӑп
тесе шутлаканскер, халӑх хушшине ӑслӑлӑх хумӗ хӗмлентерсе
янӑ хушӑрах, тӑвӑл хумне те пуҫлӑх пӳлӗмӗ у мне ҫапса кӑпӑклантарма манса кайман.
Ҫапла пӗррехинче... Чӑваш курӑм-сас-хура хуҫине парти обкомёнче кункӑрара йӑвалантарса янине пӗлет те Тимӗрҫ Валентинӗ, ҫиҫӗмле хӑвӑртлӑхпа хӑлтӑртатса илет: тинех лекрӗ!
Кӗҫ Шупашкарти санитарсем патне КПСС Чӑваш обкомӗнчен хаяррӑн шӑнкӑравлаҫҫӗ: «Чӑвашрадиопа телевиденире йӗкехӳре йӑва ҫавӑрнӑ. Пирён пата та, Цӗкана та ҫӑхав хыҫҫӑн ҫӑхав
пырать. Хӑрушӑ чӗрчун ҫырмалли-ӳкермелли тата архива-фонда
хывнӑ пленкӑна та кӑшласа ярса халӑха сасӑсӑр, киносӑр тӑратса хӑварма пултарать. Васкавлӑ ӗҫлемелле. Йӗкехӳре кӗтӗвне
пӗтермелле. Ун ҫинчен пирӗн Мускава вӑхӑтра пӗлтермелле...»
Обкомран тесе панӑ Кузнецов хушӑвне Крысинӑн йышӑну пӳлӗмӗнче
йышӑнаҫҫӗ, ҫийӗнчех хуҫа патне ҫитереҫҫӗ. Кузнецов малалла мён
пулса тухасса чӑтӑмсӑррӑн кӗтет.
Ултав пирки ӑна-кӑна чухламан Афиноген ывӑлӗ Павӑл об
ком хӑйне парнеленӗ аслӑ пӳлӗмре яланхи пекех шанчӑклӑн ларать-ха: ёҫ хучӗсем айне хушаматне хӳрелле кукӑртатъ, шӑнкӑрава
хулӑнрах сассипе хуплать, вӑрттӑн ыйтусемпе килнӗ хористкӑсемпе куҫлӑхне хывсах кушак аҫилле калаҫать, «наркӑмӑшлӑ» кӗленчерен шуса ӳкнисене ура ҫине тӑма пулӑшать... Ёҫ шавӗ эфирта
янӑрать, экран ҫинче кёрлет. Акӑ, васкавлӑ татса памалли тепӗр
ыйтупа вӑл пропаганда редакцийӗн пуҫлӑхне чёнтерет. Те столовӑй апачӗ юраман, тем пулнӑ, унчченех хырӑм пӑкӑртатнипе,
ыратса пӑрса килнипе аптӑранӑччӗ-ха Крысин. Ҫак кӑткӑс ыйту
mama... Телевидени режиссерӗ ӑна хирӗҫ революци пуҫланӑ, пуҫлӑхсене хирӗҫ тӑрать. Профсоюз комитечё пухса хирӗҫле мерӑсем
йыщӑнмалла. Кузнецов пырса кӗрсенех, чӑтма май ҫуккипе, Павел
Афиногенович васкавлӑ ҫӗре вашкӑртнӑ.
Пӳлӗмре пӗчченех тӑрса юлсан, Валентин Михайлович
вӑхӑтлӑха та пулин хуҫа вырӑнне ларса пӑхас тенӗ. Ларнӑ та,
хӑйне мӑн пуҫлӑх пек тыткаласа, умри ӗҫ хучӗсене пӑхкаланӑ. Ҫав
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вӑхӑтра алӑка тул енчен шаккаса пӳлӗме палламан хӗрарӑмсем
кӗрсе тӑнӑ, алӑри шӑришӑ хатӗр-хӗтӗре кавир ҫине лартнӑ.
- Санэпидстанцинчен эпир...
- Мӗнле ыйтупаччӗ?- кулса ярасран аран-аран хӑйне тытса
чарнӑ Кузнецов.
- Йӗкехӳре пирки.
- Крысин ҫуккӑ.
- Ӑҫта?
- Сортирта.
- Мӗн сортировать тӑвать ?
- Варвитти сассине. Эп нимӗн те пӗлместӗп, кунта
йӑпӑртлӑха ҫеҫ кӗнӗ ҫын. Хӑй килсен ыйтӑр, - ура ҫине тӑратъ
«пуҫлӑх».
- Мӗнле ҫуккӑ крыса?- тӗлӗнет хӗрарӑмсенчен ватӑраххиРадиона йӗкехӳре кӑшласа яма пуҫланӑ тет, вӑл... Ара, вӑхӑтра
пӗтермесен ӑна, асса кайсан... хӑвӑрӑн кутри йӗмне кӑииаса кӗрсе
каятъ. Юрамасть аташтарма ирсӗре. Пире обком хушнӑ ҫак
пӳлӗмрен пуҫлама. Йӗкехӳре вӑл сӗтел ҫинче сире хирӗҫ пӑхса
лармастъ, таҫта шкапра-тумбочкӑра-ха. Хӑ, крыса ҫук тесе суясшӑн. Пирӗн ӗнтӗ крысирен хӑйӗнчен ыйтмалла: хисеплӗ Крыса
хаспутин, сире наркӑмӑш пама юрать-и?.. Хӗрсем, пуҫлӑр сирпӗтме, имҫам сапма. Ахалъ те вӑхӑт сахал, хӑвӑртрах, пирӗн хамӑрӑн
инструкци. Эпир нимле пуҫлӑх-куҫлӑха та пӑхӑнмастпӑр. Хӑ, чиперехкрыси ҫук, тет. Крысин вӑрӑм хиври пекех ҫаптарать.
Ӑшӗнче тутлӑхлӑн кулса тухать пуҫлӑх пӳлӗмӗнчен Вален
тин Михайлович, вара темле ӑнӑҫлӑ пысӑк ӗҫ тунӑ пек хавхаланса, коридор тӑрӑх саркаланса утса каять.
Хырӑма ҫӑмӑллатса таврӑннӑ Крысин ӗҫ пӳлӗмне кӗрет те...»
Николаев урамӗнчи пурӑнмалли ҫуртсем хӳттинче пытанса
ларакан сасӑ керменӗнче мӗн кӑна пулса иртмен пуль...
Типӗтнӗ пулӑ пек хытса ларнӑ, ыйту палли майлӑрах кӗлеткеллӗ Козлюк никама пӑхӑнманлӑхӗпе вӑйлӑ, ту качаки пекех
чӗвен тӑрса мӑйрака кӑтартма хатӗр. Вырӑсла хатӗрленӗ юлашки
хыпарӗсене унӑнне тӗкӗнме юрамасть, мӗншӗн тесен вӑл вӗсене
ахаль те маҫтӑр аллипе, ӑста чӗлхипе малтанах саваласа якатнӑ,
шухӑшӗ-хӑвачӗпе вӑйлатнӑ. Николай Федорович пули-пулми
ҫынпа хутшӑнса ҫӑвар тутине ямасть. Калаҫма тытӑнсан вара...
анлӑ тавракурӑмлӑ пӗлӗвӗпе пурне те тӗлӗнтерет.
Ун патне «Коммунизм ялавӗнчен» парти пурнӑҫ пайӗн пуҫлӑхӗ Крысин информацисем илсе килет. Алексей Гавриловичпа
56

вӗсем туслӑ. Килӗнче пӗччен пурӑнакан ватӑ журналиста Муркаш ачи хушӑран апат-ҫимӗҫпе те, ӗҫмелли-ҫимеллипе те пулӑшать иккен. Вӗсемпе хутшӑннӑ май, эпӗ Козлюк кӑмпа яшки
питӗ юратнине пӗлтӗм. Кӑмпине Алеша пырса парать: чӗррине
те, йӳҫӗтнине те, типӗтнине те. Ырӑ чунлӑ икӗ ҫыравҫӑ туслӑх
кӑмӑлне ҫӗклентерсех тӑраҫҫӗ.
Парти обкомӗнче мӗн-мӗн пулса иртнине комитет пуҫлӑхӗ
Крысин та халӑха хыпарласа тӑма васкать. Вӑл, КПСС обкомӗн
бюро членён кандидачӗ пулнӑ май, сӗп-свешӗй информаци чи
малтан тупать бюро канашласа шавланӑ вӑхӑтра. Ҫапах та Коз
люк ытларах чухне Алексей Гаврилович хыпарӗсемпе усӑ курать. Павел Афиногенович ай урса ҫӳрет вара. Аггтрата енне вал
Козлюка планеркӑра тапӑнать. Николай Федорович хуҫан пушӑ
вӗҫӗ ҫине пӗрешкел сӑмахсем ҫыпӑҫтарса хурать: «Кам маларах
ҫитерсе панӑ тата кам ӑстарах ҫырнӑ информаци маншӑн ылтӑнран та хаклӑрах.»
Обкома ертсе пыракансем республика хаҫачӗсен редакторӗсене ытларах мала хураҫҫӗ. Вӗсем ялан - бюро членӗсем, сасӑллӑ
«инквизиторсем». Бюро членён кандидачӗ ларура калаҫма пултарать, анчах ыйту татса панӑ чухне унӑн алӑ ҫӗклеме право
ҫук. Радиопа телевидение хакласах кайманнинчен е комитетне
ертсе пыракан юлташа ытлашшиех хисеплеменнинчен килетши ҫакӑ? Ун пирки эпё республика коммунисчӗсене ертсе пы
ракан Ислюковсемпе Вороновскисенчен те, Прокопьевсенчен
те ыйтса тӗпчемен. Партин ҫирӗплетнӗ йӗркине пӑхӑнма хӑнӑхнӑ
ҫынсем ӑна ман пекех кулленхи пурнӑҫ йӗрки пуль тесе шутланӑ.
Пӗр артистлӑ театр пур тата пирён. Спектаклӗсене лартаканӗ-кӑтартаканӗ комитет пуҫлӑхӗ хӑй. «Коммунизм ялавӗпе»
«Советская Чувашия» хаҫатсен ирхи тишкерӗвне Чӑвашрадио
халӑха хыпарлать. Редакцисемпе килӗшнӗ тӑрӑх, уншӑн вӗсем
укҫа тӳлеҫҫӗ: кашни тишкерӳшӗн - 15 тенкӗ. Те нухрат ҫитменрен, те кӗсйи тулайманран, каҫалапа типографине ытларах хуҫа
хӑй чупать. Кӗвӗҫӳ те, хирӗҫӳ те юнашарах ҫав ун пек чухне. Ку
ӗҫе Дубининпа редакцисен аслӑ редакторӗсем ҫӑмӑллӑнах тума
пултараҫҫӗ-хата... Пурпӗрех нухрат камичӗ, нумай сериллӗ фильм
пек, кунран-кун вӗҫӗмсӗр тӑсӑлать. Валентин Кузнецов коридо
ра тухсах ахӑрттарать: «Пирӗн главнӑй журналистӑн кӗсйинче,
ҫивӗч перопа вичкӗн магнитофон вырӑнне, - мӑкалнӑ хачӑпа
типме пуҫланӑ клей кӗленчи шакӑртатать». Ара, тишкерӳ хатӗр57

ленӗ чухне хаҫат материалӗсене пичете пама пухса ҫитернӗ страницӑсенчен касса илсе хут ҫине ҫыпӑҫтараҫҫӗ-ҫке. Хачӑпа клей
- тишкерӳҫӗ хӗҫ-пӑшалӗ.
Ял хуҫалӑх редакцйӗн алӑк ҫурӑкӗнчен пӗрмай тӗтӗм йӑсӑрланать. Аслӑ редакторӗ Степанов ҫӑварне пирус хыпнӑ та, хӑлхи
ҫумне телефон трубки хӗстернӗ те, е Йӗпреҫпе, е Сӗнтӗрвӑррипе хӗрсех калаҫать. Йӗпреҫ вӑрманӗнчен Геннадий Кузнецов,
Атӑл хысакӗнчен Петӗр Вашават ӑна радио апачӗпе- хатӗр кассетӑпа тӑрантараҫҫӗ. Пулӑшаканӗ, лутакарах тӑлпан Самсоновӗ
тутине сулахай куҫӗ еннерех чалӑштарса, йӑх-йӑх кулать: «Про
тивогаз тӑхӑнса ӗҫлемелле пуль». Пӗр пирусне сӳнтеричченех
теприне чӗртсе янӑ Илья Александрович, хӳререн туртнӑ сысна
пек хӑрт-харт тукаласа, пукана чӗриклеттерет: «Ларса шӑлавара
ҫӗтиччен, уҫ сывлӑшалла тухмалла пулать пуль сан, Николай
Федорович, противогазна сысна ферминче тӑхӑн. Кулса лариччен, акӑ задани: шыраса туп та республикӑри чи нумай ҫура
илекене, сысна пӑхакан паттӑра ҫырса кил, ыранхи передача
валли». Хуҫинчен те вӑйлӑрах мӑкӑрлантарса тухса вӗҫтерет Сам
сонов корреспондент чуппипе. Моряк хыҫҫӑн пӳлӗмре сывлӑш
хумӗ ҫеҫ варкӑшса юлать. Пӗрне-пӗри ӑнланса, хисеплесе, кулакулах мӑшӑлтатаҫҫӗ «ял ӗҫченӗсем», мӗн чухлӗ патгӑра, новато
ра, пуҫлӑха уҫлӑха кӑлараҫҫӗ. Степановӗ хӑй ҫамрӑклах райхаҫат
редакторӗнче ӗҫленӗ чухнехи мыскарасене, Самсоновӗ, шакла
пуҫне кӑтӑрт-кӑтӑрт хыҫкаласа, хӑй тинӗсре те путманнине аса
илме тытӑнсанах паллӑ: киккирикӗсем кӑштах хӗрнӗ.
Пиллӗк тӗлнелле алӑкра Степанов пирусӗ курӑнса кайсанах, Валентин Михайлович куҫлӑхне ҫамки ҫинерех улӑхтарать
те, лӗхлетет: „Тӑхта, Илле, алӑ пусма ирӗк пар, акӑ, пулчӗ те
передача, ыран шавлатпӑр, халь хул ирӗкленчӗ, тем тытма та
пултарать». «Кӗтеп, пуллуна ан манса хӑвар»,- илтӗнсе юлать
Илья Александровичӑн хӑйӑлтирех сасси.
Кузнецов Сӗнтӗрвӑррине пулла кайма ухутӑ. Вашаватсем
Шупашкар «пулӑҫин» вӑлтине миххи-миххипе, катки-пичкипе
пулӑ хыптараҫҫӗ. «Балык тума юрататӑп, а-а-ах тутлӑ!..»- тесе
мухтанса ларать пирӗн хуҫа. «Илсе килсе ҫитер-ха апла пире
пӗрер татӑк та пулин, атту вуплӑ пекех хытса ларан»,- тесе
хӑюллӑн пуҫне ҫӗклет Леонид Степанов, тутине чӗлхипе ҫулласа. «Ытла нумайӑн эсир, хэ-хэ, акӑ сире, тип пулӑ та ҫитет»,тесе черетпе пӗрер хӗҫ пулӑ персе парать. Ҫынран кулма юратать
те вӑл, ҫапах кӑмӑлне хӗвел ҫинче типӗтмест. Мир анлӑ урамӗн58

чи хваттерне чӗнсе мана хӑналать, тӑварланӑ тачка пуллинебалыкне хытмасӑрах тутантарать.
Тепӗр пулӑ хуҫи ҫыпҫӑнчӗ тата Кузнецов ҫумне. Элӗкьен
ҫыравҫи. «Пулӑ» тресчӗн кантурӗнче тӗрмешекен Виссарион Си
ничкин. Кӑсӑя пекех чӗвӗлтетсе-юрласа ҫавӑрса ячӗ пирӗн
ӑмӑрткайӑкӑн пуҫне. Передача хыҫҫӑн передача... Ырлаҫҫӗ те,
ятлаҫҫӗ те пула тытса, пулӑ сутӑн илсе халӑха сутакансене. Пирӗн
пуҫлӑх та пулӑ кӗтӗвӗ ҫавӑрса илчӗ сӗрекине. Пире ҫеҫ пуҫлӑх
енчен вӗҫекен тип пулӑ эрнере пӗрре тенӗ пек леккелет. Юлашкинчен чӑтаймарӗ Кашкӑр Петӗрӗ: «Эсӗ, Виссарион, ман ентеш
пулан, пирӗн пӳлӗмрен тухма пӗлместӗн, эпир те пулӑшатпӑр
сана, анчах сан пулӑ пуҫне те кӑшласа, пулӑ хӳрине те ӗмсе
кураймарӑмӑр», - тесе тарӑхсах мӑкӑртатрӗ. Ҫакӑн хыҫҫӑн тин
Кӑсӑя тӑварланӑ виҫ ҫупах ҫӗклесе килчӗ. Сӑри-эрехӗ каллех
хамӑртан пулчӗ.
Литературӑпа драма редакцийӗ пӗрмай писательсемпе артистсене, ӳнер ӑстисене пухать. Фойепе коридора шӑнӑҫаймаҫҫӗ,
уйрӑмах - пӗр-пӗр пысӑк радиоспектакль лартнӑ чухне. Петр
Кузьмич Андреев, тутар чӑвашӗ, хӑй те чун-чӗрипе тутар майлӑскер, чӑваш халӑхӗн пултарулӑх эткерлӗхне пухса эфирта тава
тивӗҫ илнӗскер, самай палӑрнӑччӗ радиожурналистикӑра. Хӑй
пекех лӑпкӑн та уҫҫӑн янӑраҫҫӗ-илтӗнеҫҫӗ унӑн передачисем.
Кӗленче пӑкки уҫма вӗренсе ҫитейменскер, вӑл сатгу радио итлекенсен чунне уҫма, хавалне ҫӗклеме пултарать. Андреев шавлӑрах ӗҫтешӗсен хӳпине кӗме асӑрханать, хӑйӗн илемлӗх ушкӑнӗн
шавӗпе пӗрле эфирта ярӑнать.
Журналистикӑра хӑйсен шӑлӗсене кӑтартнӑ «кашкӑрсемсӗр»
пуҫне радиора тата икӗ кашкӑр пур. Петр Волковӑн шӑллӗ Алек
сандр, Саша, ҫамрӑксене астарать, «Ӑраскалӑн» малтанхи редакторӗсенчен Георгий Красновран тата Венера Болыповаран
вӑйлӑрах та интереслӗрех передачӑсем эфира кӑларассишӗн
чӗмсӗррӗн шухӑшласа кумлать коридор тӑрӑх. Яланхи йӑлапа ун
валли те пӗр-пӗр ҫӗнӗлӗх тупса килетӗп ҫула тухсан.
Кузнецов пире кӳршӗсемпе хутшӑнса ӗҫлеме чармасть. «Эп
хушнине нателӑ тусан, хӑть те кам валли тем армак-чармакё те
сӑрмаклама пултарапӑр, пӗр-пӗрне пулӑшмалла», - тесе хавхалантарать ҫеҫ. Ҫавӑнпа Илле Степанов валли те час-часах ҫыратӑп.
Иван Степанова та ҫӗнӗ хыпарсем чӑвашла парса тӑратӑп.
Мункул пит-сӑнарлӑ Ивана, таҫта аякра курас пулсан, чӑваш
тесе те калас ҫук. Чунё вара - чӑн-чӑн чӑвашӑн. Информаципе,
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ҫӗнӗ хыпарпа, ку енӗпе никам ҫӗнтерейми маҫтӑра Алексей Сту
денецкие ҫывӑх тӑрать, Пӗтӗм Союзри радион Чӑвашри ятарлӑ
корреспонденчӗпе Юрий Князевпа хӑюллӑнах тупӑщать, хушӑран ӑна, кучӗ-пуҫӗ пӗр майлӑскерне, ҫӗнтеретте.
Ҫырас, ҫӗнӗрен те ҫӗнӗ, халӑха хумхантаракан, кашни итлекене шухӑша яракан усӑллӑ передачӑсем хатӗрлес килет. Чупатӑн-чупатӑн, нушаланатӑн-нушаланатӑн, мӗн чухлӗ хӗрӳлӗх,
ӑсталӑх каять кашни ӗҫе. Лайӑххине ырлаҫҫӗ, япӑххине хурлаҫҫӗ.
Хамшӑн, авторшӑн, чун уҫҫийӗ вырӑнне ҫеҫ юлать. Укҫи-тенки... Шалӑвӗ уйӑхне 70 тенкӗ. Гонорарне, хушма ӗҫ укҫине, 70
тенкӗрен ытла пёр пус та тӳлемеҫҫӗ, хӑть те 700 тенкӗлӗх ҫыр.
Ҫавӑн пек йывӑр хуплав выртать пирӗн пуҫ ҫинче - Мускав
хуппи. Ӑна ҫӗклесе хушӑк шыракансем те пур-мӗн. Редакцисене
нухрат кашнинех шутлӑ уйӑрса параҫҫӗ. Аслӑ редактор ҫав пуянлӑха куҫран пӑхса пайлать, тӑкаклать, чи малтан хӑй ҫинчен те
манмасть ӗнтӗ. Ҫав укҫаран штатрисен хӗрӗх процентне ҫеҫ илме
ирӗк пур. Ытгине штатра тӑман корреспондентсене е радиокӑларӑмсене хутшӑнакансене тӳлемелле. Хамӑр чикке ҫитсен вара ултав пуҫланать. Аслӑ редактор, хӑйне усӑ тӑвас, пире те кӑшт
сыпмаллӑх-ҫырткаламаллӑх шӑнкӑртатаканни пултӑр тесе, эпир
тунӑ ӗҫшӗн паллакан пӗр-пӗр ҫывӑх журналист ячӗпе пирён го
норара ун ҫине лартса парать. Вӑхӑт ҫитсен лешӗ укҫине илет те
пире парать, тепӗр чухне тата е пирён валли кӑшт кӑна хӑварать, е пёр пус юлмиччен ӗҫсе ярать. Ҫавӑнпа Кузнецов вёсене
гонорар илнё кун куҫран вӗҫертмест, касса ҫывӑхӗнчех утса ҫӳрет.
Яла кайсан, анне те кулянать, ҫав пур-ҫук укҫашӑн ҫавӑн
чухлӗ вӗренсе нушалантӑн-ши, ывлӑм, ҫынсем, авӑ, сан пек
хаҫатпа та, кӗнекепе те пуҫа ҫӗмӗрмесӗрех мӗнле ҫавӑрттараҫҫӗ,
сана урӑх ҫӗре таҫта та ӗҫе чӗннӗ, темшӗн килӗщмерӗн, тет
куҫҫуль кӑларса. «Ан кулян, анне, мана, пирӗн ҫемьене, пирӗн
тёп киле хӑйсен пуҫтахлӑхӗпе кисретнӗ ҫынсенчен эпӗ пӗртте
хавщакрах тесе шутламастӑп, пурпӗрех вӗсенчен иртгеретӗп пурнӑҫа. Ӗмӗтсӗрсене пурпӗр ҫӗр маларах ҫӑтать», - тесе аннен куҫҫульне таса тутӑрпа шӑлса типӗтсе, малаллах чупатӑп.
Патшалӑх уйӑрса панӑ хӗрӗх-утмӑл шайлӑ укҫана пӗтермеллех
пулнӑ ҫав, унсӑрӑн ӑна ниме пӑхмасӑр списать тӑваҫҫӗ. Сыхласа
хӑварас тесе хӑшӗсем, сӑмахран, Николай Дубининах, радиоспектакльсем майлаштарса пӑхрӗҫ, гонорар укҫине, алкаш-ҫыравҫӑсен пыр шӑтӑкне ярас мар тесе, ҫывӑх ҫыннисем е арӑмӗсем
ҫине ҫырса хучӗҫ. Элӗк Кашкӑрӗ Петӗр выҫӑлла уласа ячӗ. Ҫулпуҫ
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кучӗ хыҫӗнчи Аслӑ ҫуртран тӗрӗслевҫӗсем персе ҫитрӗҫ. Ҫамка
ҫине намӑс кӗлеми ҫапрӗҫ «ултавҫӑсенне».
Ыйткалакана юлашки типнӗ ҫӑкӑр татӑккине панӑн тӑрантарса усранӑ пекех туйӑнать. Хаҫат-журнал редакцийӗсемпе издательствӑсенче ӗҫлекен ҫыравҫӑ, кантурта ларать-и вӑл е ирӗкре чупать, хырӑм карӑниччеч ҫимелӗх те, пыр карланкине картне
лартмалӑх та, майрапа тинӗс хумӗн кӑпӑкӗнче ҫӑвӑнса киленмелӗх те укҫа ӗҫлесе илет пулсан, ҫав вӑхӑтрах радио-телевидени чурисем-тарҫисем хура ҫӑкӑр татӑккипе тӑварланӑ килька
хыпса хырӑма суйса нушалантараҫҫӗ. Мӗн тери тӗрӗсмарлӑх! Ҫавна
пулах ӗнтӗ халӑхра палӑрнӑ вӑйлӑ журналистсем Павел Крысин
нушаланса лартгарнӑ икӗ хутлӑ тӑваткал кермене хӑйсен ӗҫ кӗнекисене сарса пырса кӗме асӑрханатчӗҫ. Манашкал нуша кулачӗ
ҫинисем е хаҫатра-журналта вӑй ҫитерейменнисем, е радио ӗҫне
чун-чӗрипе парӑннисем кӑна шӑла ҫыртса тӑрмашаҫҫӗ. Талантлӑ,
малкурӑмлӑ ачасемех, «стариксемех», «кашкӑрсемех» пур телерадиокомитетра. Хаҫат-журнал ӗҫӗпе ҫеҫ вёсен уйрӑмлӑхӗ питӗ
пысӑк. Чӑтма ҫуралнӑ та, эпё те вӗсемпе пӗрле хамӑн пултарулӑх ҫимӗҫне сывлӑша сирпӗтетӗп.
Унччен... радиора ӗҫлекенсене хаҫатҫӑсем ытлах карт хуманнине те пӗлеттӗмччӗ. Вӗсене хурласа, вӗсенчен кулса мӗнмӗн кӑна каламастчӗҫ пуль. Ман та хамӑн ята ярас килмест. Сасӑ
ҫырмалли аппаратпа халӑх умне тухсан, вӑтанатӑп, хама хам
журналист вырӑнне те хумастӑп. Акӑ пӗррехинче...
Максим Коротков партӗҫлевҫӗ-ҫӗнтерӳҫӗ Ҫӗрпӳре ҫӗнӗлӗх
революцийӗ тӑвать. Уй-хир, выльӑх-чӗрлӗх тупӑшӗпе чапланса
пырать. КПСС обкомӗ Кӗтерне паттша хулинче канаш пухнӑ.
Кузнецов унта мана тӑн парса ячӗ. Обкомрисемпе пӗрле Павел
Крысин та мӑнкӑмӑллӑн утса ҫӳрет, ҫав хушӑрах мана пӗр-пӗр
ӑслӑ канаш пама та манмасть. Пӗтӗм партноменклатура, хам пурне
те паллакан ертӳҫӗсем умне «Репортерпа» тухсан, пит хёрелчё,
ҫухалса кайрӑм... Ытла та намӑс пек туйрӑм, залран тухса тарас
вӗҫнех ҫитрӗм. Президиум сётелё хушшинчен обком секретарё
Александр Петров ӑшшӑн кулса пуҫне пёкнё, аллипе хуллен
сулса саламланӑ хыҫҫӑн тин лӑпланса лартӑм, майлӑ, ҫулӑмлӑ
репортажах турӑм, передача эфира кайсан, черетлӗ тунтикун
эртел канашӗнче-тавлашӑвӗнче Крысинран тепӗр «пиллӗк» илтӗм.
Ҫакӑн хыҫҫӑн чун вӑхӑтлӑха лӑшах пулчӗ.
Ҫитмӗл улттӑмӗш ҫула аялти хутра, телевиденипе радиовещани хорӗн анлӑ пӳлӗмӗнче, концертсем ҫыракан студире, ко61

митетӑн мӑн йышӗпе кӗтсе илтӗмӗр: ӗҫрӗмӗр-ҫирӗмӗр тӑраниччен, юрларӑмӑр-ташларӑмӑр кӑмӑл туличчен - пуҫлӑхсем, журналистсем, операторсем, техниксем, инженерсем, юрӑҫсем, ра
диотелецентр ӗҫтешӗсем, пурне те ӑнӑҫу тума пулӑшакан кантур
ҫыннисем...
Йышлӑнччӗ ҫав эпир - йӗкехӳре кӗтӗвӗ пекехчӗ Крысин
каманти. Павел Афиногенчӑн кут хыҫма та вӑхӑт ҫукчӗ пуль.
Пур ӗҫне те тума ӗлкӗрмелле-ҫке: хачӑпа клей тишкерӗвӗнчен
пуҫласа хор артисчӗсен чуна уҫакан сассипе тӗнчене янраттарса
киленичченех. Иван Христофоров хӑй мӗне тӑратчӗ! Хор кӳршӗ
ҫӗрӗсенче, Мускавра пулнисӗр пуҫне, чикӗ леш енне те сисмесӗрех каҫа-каҫа каять. Председательпе унӑн телевидени енӗпе
ӗҫлекен ҫумӗ Венера Большова хорпа пӗрле юрласа ҫӳреҫҫӗ.
Валентин Кузнецовӑн улпутланас йӑла та пур. Пире, Лео
нид Степановпа иксёмёре, ытлах пусахлама май ҫуккине кура,
Кашкӑр Петӗрӗ ҫине утлансах ларать. Унӑн материалёсем чухӑнраххине пула, ӑна тапӑнать те, лешин вӑйсӑрлӑхӗпе усӑ кур
са, хайхине тарҫа кӳлет. Пыраҫҫӗ ҫапла пӗррехинче Николаев
урамӗпе: малта Кузнецов офицер еккипе яртлаттарса утать, ун
хыҫҫан Волковӗ пуҫлӑх магнитофонне ҫӗтӗлсе хытнӑ сӑран сумккӑра йӑтса, талкӑшать. Пушарниксен тин ҫеҫ уҫӑлнӑ музейне
репортаж тума васкаҫҫӗ.
Мӗнле кӑна мыскара пулса иртмест кунӗн-ҫӗрӗн Чӑвашрадиора. Ак ҫакнашкаллине те курнӑ. Ҫавӑн хыҫҫӑн ман пуҫра «Пиҫмен пашалу» кулӑшла калав та ҫуралчӗ:
«Пурнан пурнӑҫра ҫын ӑҫта кӑна ҫитмест, мӗнле-мӗнле ӗҫ
тумасть пулӗ. Эпё те ҫапла, ҫамрӑк чухне, Чӑвашрадиона лекнӗччӗ.
Унта алӑра ручка-кӑранташ вылятни ҫеҫ ҫителӗксӗр, тап-таса
чӗлхепе хӑюллӑн та уҫҫӑн калама, пӗр-пӗр ҫын сассине магнито
фон ленти ҫине ҫырма ӑста пӗлмелле. Ёҫе илес умён мана шӑпах
ку енӗпе тӗплӗн тӗрӗслерӗҫ. Редакци пуҫлӑхӗ колхоз нредседателӗ
вырӑнне пулчӗ, аллинчи шлепкине ҫавӑрттаркаласа, пӳлӗм тӑрӑх
каллӗ-маллӗ утма тытӑнчӗ. Эпё унран, ыйтусем пара-пара, ин
тервью илетӗп. Калаҫу пӗтсен, вӑл мана, ҫурӑмран лӑпкаса:
- Шӑллӑм, чӑвашра ҫёнӗрепортер ҫуралнӑ ятпа саламлатӑп.
Хӑюллӑ, вӑр-вар пул, пӗлнӗ ҫулпа хастар чуп, - терё.
Хӗрёхсене ҫитме пуҫланӑ, лапчӑкрах питлӗ, пуклак сӑмсаллӑ,
хёрлӗ ҫӳҫлӗ, клеще ураллӑ Кадров, редакци корреспонденчӗ, пуҫлӑхӗ
мана мухтанӑшӑн кӗвӗҫрӗ-ши, кавӑн пек пуҫне пӑрса, симӗс куҫӗпе
кӑнн!пӑхрӗ те ман еннелле, ҫапла каласа хучӗ:
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- Тӑхтӑр-ха, ҫуралман тиха ҫине утланар мар, хӑй тӗллӗн
ӗҫлеме пуҫличчен халь пайтах тар тӑкмалла, паркра хурӑн шывӗ
юхтарма вӗренмесӗрех, теше-ха...
Хурӑн шывӗ тенӗрен, эпӗ ӑна-кӑна тавҫӑрса илеймесӗрех урама тухса чупрӑм. Ҫывӑхри парк тӑрӑх ҫӳремерӗм, лавккарах туянтӑм вӑрман шерпетне. Сумкӑран сӗтел ҫипе кӑларса лартнӑ
виҫӗ литр кӗрекен кӗленче савӑта курнипе редакци пуҫлӑхӗн куҫлӑхё ҫамки ҫинех хӑпарса ларчӗ, корреспондентке лӑкӑртӑк ерчӗ.
Хамӑн иӑнӑша эпӗ каярахпа тӳрлетрём, вӗсене урӑх йышши
«хурӑн шывё» юхтарса патӑм, ҫапах мана магнитофонпа ӗҫлеме
шанмарӗҫ-ха, хӑнӑхтараҫҫӗ те хӑнӑхтараҫҫӗ. Вӗҫӗмсӗр ҫӳретпӗр
Кадровпа ял-ял тӑрӑх. Вӑл малта, аллисене ҫурӑм хыҫне тытса,
хуҫалла саркаланса пыратъ. Эпӗун магнитофонне, самай йывӑрскерне, йӑтнӑ. Сысна пӑхакансен, ёне сӑвакансен, тырпул устерекенсен паттӑрлӑхне эфира сапалатпӑр.
- Кадров! - терӗ пӗррехинче редакци пуҫлӑхё,- Праҫник ҫывхарнине туятӑн-и? Репортаж кирлӗ. Тулӑх пурӑнакан ҫемьене
калаҫтарас пулать...
Мана та унпа пёрле ячӗ хайхи. Ҫитрӗмӗр Ҫӑлкуҫне. Шыраса
тупрӑмӑр хӑтлӑ ҫемьене. Ял Советӗнче каланӑ тӑрӑх, вёсен килҫурчӗ те, пурнӑҫ пуянлӑхӗ те, ватти те, вӗтти те пирӗн ыйтусене
тивӗҫтермелле пек ёнтё.
Ултӑ кӗтеслӗ ҫурт умӗнче чарӑнтӑмӑр та вырӑсла хапхаран
кӗтӗмӗр.
- Акӑ мӗн,- симӗс куҫне мӑч хупрӗ Кадров,- Репортаж картишӗнчен пуҫланать. Уҫ-ха магнитофонна, кӑлар микрофонна.
Пуҫла ҫырма!
Эпӗ вӑл хушнине тӑрӑшсах тӑватӑп. Сурӑх макӑрчӗ - ӑна
ҫыртӑм. Витерен тухнӑ ула ӗне пуҫне силлесе му-улатрё. Сасӑ лента ҫинче. Аслӑк ҫинчен кӑтиклесе вӗҫсе аннӑ чӑх та ҫырӑнчё
унта. Чӗвӗлти ҫерҫисем те юлмарӗҫ.
- Иытӑ хамлатни ҫитмест-ха,- картишне пӑхса ҫаврӑнчӗ
Кадров. -Усрамаҫҫӗ-шим вӗсем нимле Улайкка та ? Темех мар-ха
КУ, кӳршӗре me ҫырса илме пулӗ анчӑка е хамӑр фонотекӑрах сасӑ
шыраса тупӑпӑр. Кӗрер пӳрте.
Пит тарават кӗтсе илчӗҫ пире кил хуҫисем, тӗпелелле
иртме чӗнчӗҫ, сӗтел хушшинех кӗртсе лартрёҫ.
- Ёҫ вӑл шапа мар-ха, шыва сикес ҫук, тутӑ хырӑмпа тулӑх
пурнӑҫ ҫинчен пуплеме те кӑмӑллӑ,- терӗ те Кадров, апата пикенчӗ.
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Ял ҫынни Шупашкар хӑнисемшӗн нӳхрепре мӗн пуррине йӑлтах
кӑларса лартрӗ тейӗн. Сӗтел ури авӑнать пуль. Кадров, пыл кӑрчами тутана-тутана, самай хӗрчӗ курӑнать, хӑлаҫлансах калаҫа
пуҫларӗ:
- Эсир, ырӑ тӑвансем, пирӗн кӑмӑла пула, эфирта янӑрӑр, ак.
Кӗҫех пӗтӗм тӗнче илтӗ сире. Кил-ха кунта, шёвӗркке ?Мӗн ятлӑ ?
- Раман,- терӗ сӗтел ҫӳллӗш ача, сӑмсине нӑшлаттарса.
- Никамран тахӑраман апла? Ҫырас, сначӑт.
- Паллах, хӑрама ҫуралман.
- Пурнӑҫа юрататӑн-и эс?
- Юратап. Ҫупа ҫӑкӑр та юратап. Аннепе аттене те, асаттене те, Миркӑна та...
- Во, епле ӑслӑ ача ӳстеретӗр эсир! Мухтанас пулатьунпа.
Кадров кӗҫех Раман ашшӗне тӗпчеме тытӑнчӗ:
- Йӗркипе хушаматна, ятна, аҫу ятне асӑнса тух-ха?
Арӑмна та ан хӑвар. Ҫырма ҫӑмӑлрах пултӑр.
- Аврорин Тельман Иванович,- шкул ачи пекех ответлерӗлешӗ.
- Арӑма Октябрина Васильевна тесе чӗнеҫҫӗ.
Кадров савӑннипе ҫунатсӑрах пӗлӗте вӗҫме хатӗр ӗнтӗ, ыталаса чуптуманни ҫеҫ юлчӗ.
- Вӑт телей-тӗк телей! - ҫатӑлтататъ хӑй,- Пӗр ҫак ятсене асӑнни репортажа ҫӗклентерсе ярать. Ҫырар малалла.
Сначӑт, эсир ҫуралнӑранпах Ҫӑлкуҫӗнче пурӑнатӑр. Лайӑх. Авланнӑранпах ача-пӑча туса ӳстеретӗр. Маттур. Пӗри трактористра, тепри фермӑра вӑй хуратӑр. Аван. Уява ӗҫри ҫитӗнӳсемпе
кӗтсе илетӗр... Юрӗ, юрӗ, миҫе гектар суха туни, миҫе литр сӗт
суни кирлех мар. Цифра радио чӗлхине пӑсать. Ахалъ те паллӑ
эсир ӗҫченни. Ҫитё сире чӑрмантарса. Аслӑ ӑру ҫыннине итлес.
Ваттин пуҫӗнче ылтӑн, чӗлхинче кӗмӗл пулакан.
Шур сухаллӑ, шакла пуҫлӑ, курпунланнӑ аслӑ кил хуҫи Кадров
ҫине куҫ айӗн пӑхса йӑлл! кулчӗ те, ӑна курка тыттарчӗ. Коррес
пондент, кӑрчама ӗҫнӗ май, старике ыйту хыҫҫӑн ыйту пама
тытӑнчӗ:
- Хӑҫан ҫуралнӑ эс, мучи?
- Иртнӗ ӗмӗртех ҫав. Пурнап-ха пурпӗрех айланкаласа.
- Чӑнах-и?- сиксе тӑчӗ Кадров. - Тӗлӗнмелле ҫын-ҫке пирён
умра.
- Ара, ма суяс ман. Ак хӗрес хурса калап. Ҫӗн ӗмӗр пуҫланнине me, тӗнчери ҫӗн самана хӗвелӗ тухнине те хам куҫпа хам
курнӑ.
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Сапаланнӑ хӗрлӗ ҫӳҫне каялла шӑлчӗ те Кадров, кушак куҫӗпе
мучи еннелле пӑхса:
- Сначӑт, т а к,-терӗ,- пуҫларӑмӑр ҫырма. Ман хыҫҫӑн каласа пыр, атту такӑнма пултаратӑн, Эпё, те.
- Эп.
- Иван Александрович Аврорин, - те.
- Эп, Йӑван Сантӑрч Аврурин...
- Юрё, кун пек те кайё ват ҫынна, иртнӗ ӗмӗрте ҫуралнӑскерне, ун чухне ликбез пулман. Малалла ҫапла кала: пин те сакӑрҫӗр тӑхӑрвун пиллӗкмӗш ҫулта Ҫӑлкуҫӗнче ҫуралнӑ.
- Ҫӑлкуҫ хыҫёнчи сӗлӗ ани пуҫӗнче ҫулла ҫуралнӑ,- тӳрлетсе
каларё мучи.
- Та-ак, ҫуралнӑ, тейӗпӗр,- кӑтӑрт-кӑтӑрт хыҫрӗ ӗнсине ре
портер. - Унтан мӗн тунӑ?
Мучи аптранипе шакла пуҫне сӑтӑрса илчӗ, сиввӗнрех хуравларё:
- Мӗн тӑвать ӗнтӗ ҫуралнӑ ача. Пыр каниччен ҫухӑрнӑ, чӗчё
ӗмнӗ me nanna тунӑ. Ӳснӗ май суха тунӑ, авӑн ҫапнӑ, пашалу
ҫинӗ. Салтак ячӗ тухнӑ та алла пӑшал тытнӑ, кайран ревулюцие
хутшӑннӑ, кӑлхуса кӗнӗ, авланнӑ та, арӑма ача тутарнӑ. Ватӑлнӑ
та, кӑмака ҫине улӑхнӑ. Туршӑн та, хӗвелшӗн те калатӑп - урӑх
нимӗн те туман. Тархасшӑн ан нушалантарӑр мана урӑх.
Мучи ҫумне ҫилӗмле ҫыпҫӑннӑ репортер пурпӗрех уйрӑлмасть,
вӗҫӗмсӗр ыйтать:
- Питӗ чаплӑ пурнӑҫ ҫулӗ сан, мучи. Халӗ, Иван Александрович,
ҫав ҫулпа иксӗмӗр пӗрле магнитофон ленти тӑрӑх ытакланса
тухар-ха? Так, сначӑт, ҫуралнӑ, тейӗпӗр. Мӗнле сасӑпа кашкӑрнӑха эсӗ вӑл вӑхӑтра, мучи? Асту-ха? Так, шӑпӑрт ыттисем!
Ҫыратпӑр.
Мучи ҫӑварне уҫма ӗлкӗрнӗччӗ ҫеҫ, чатӑр хыҫӗнче ыйхӑран
вӑраннӑ ача сасси илтӗнчӗ: у-аа!у-аа!
- Прекрасна!- аллисене саркаларӗ Кадров,- Мӗше ҫухӑрни паллӑ
халь. Так, сначӑт, чӗчӗ ӗмни те паллӑ. Мучи, итле-ха, мӗнле паша
лу ҫинӗ эсун чухне? Ҫакӑ та пит кӑсӑклантарать пире.
- Мӗн?.. Мӗнле пашалу, терӗн-и ҫак?- лӑх-лӑх кулчӗ мучи.Сӗлӗпашалӑвӗ, ара...
- Юрӗ, - аллинчи тулли курка на пушатрё Кадров. - Хамӑртан
ҫапла хушса хурӑпӑр: «Сначӑт, сёлё пашалӑвне пиҫнӗ-пиҫмен ҫӑвара
персе хыпнӑ та, хулпуҫҫи ҫине ҫурла хурса, уя тырӑ вырма тухса
чупнӑ».
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Ывӑлӗпе кинӗ хӑналаҫҫё те хӑналаҫҫӗ ман вӗрентекенӗме.
Хушӑран вӑл кӑрчамине хӑех ярса ӗҫет. Чӗлхи те сӳтӗле пуҫларӗ,
пуҫӗ те усӑнма тытӑнчӗ ӗнтӗ, хӑй пур, ҫаплах ыйтать-ха:
- Тем те тунӑ... терӗн эс, мучи: революци те... колхоз та...
ача та... Пӗлесчӗ, миҫе ачана... ҫҫитертӗн?
- Эп мар, карчӑх тунӑ ачисене, улттӑ тан. Киле кӗҫӗнни ҫеҫ
юлнӑ. Ака вӑл - кур,- ӑнлантарчӗстарик Кадрова. - Пурӑнатпӑр
ҫапла, халӑхпа тан тенӗпек...
- Пур-нат-пӑр, пур... сначӑт. Авррорр... Ок-тяб-ри-на. Телъ...
репор... таж, кӑрч...- пушшехуҫӑмсӑррӑн мӑкӑртатрӗман вӗрентекенӗм...
Унтан сӗтел ҫине пуҫне лӑнк! ӳкерчӗ.
Мучи тинех хашлатса сывласа ячӗ, пуҫне пӑркаларӗ те:
- Вӑт, пиҫмен пашалу,- тесехучё.»
«Репортер-2» магнит ҫыравҫипе «иккӗ» илсе хӗрелмерӗм.
Мадьярсен-ырӑ ҫынсен чӑхӑмламан аппарачӗ мана та чӗвен
тӑратрӗ. Радио «кашкӑрӗсен» йӑвинче чӑл-чӑл пӑхакан пултӑм.
Хӑнӑхнӑ май, ӗҫӗ те ӑнӑҫлӑ. Районсен, хуласен, хуҫалӑхсен,
заводсемпе фабрикӑсен тата ытти нумай-нумай организацисен
ӑмӑртӑвне мӗнпур халӑх хӑлхине ҫитеретпӗр. Парти ӗҫӗ - маншӑн
юратнӑ, хӑнӑхнӑ ӗҫ. Райкомсен, хулакомсен, пуҫламӑш парторганизацисен паха опытне саратпӑр, хӑюллӑ та пултаруллӑ коммунистсене микрофон умне чӗнетпӗр. Канашпа Йӗпреҫ халӑхӗ
пӗр-пӗринпе ӑмӑртса мӗнле ҫитӗнӳ туни ҫинчен пысӑк телепе
редача хатӗрлерӗм. Йӗпреҫ енчи «Трудовик» колхоз председателӗ, Сопиализмла £ҫ Геройӗ, Чӑваш АССР Верховнӑй Совечӗн депутачӗ Антон Григорьевич Шордеев - нумай вӗренмен,
халӑхран тухнӑ, хура-шурта Ӳссе аталаннӑ хресчен, ял халӑхӗн
чӑн-чӑн пултаруллӑ ертӳҫи. Унӑн пурнӑҫне, Пысӑк Упакасси
ӗҫченӗсен кун-ҫулне, «Тӑвалла» радиоочеркра аванах кӑтартрӑм
пуль терӗм. Чӑвашрадио конкурсӗнче 1976 ҫулшӑн вӑл чи лайӑх
хайлав вырӑнне йышӑнчӗ, манӑн ята кӑшт та пулин ҫӳлерех
ҫӗклерӗ.
Ҫутҫанталӑка ҫур шӑрши ҫапнӑ вӑхӑталла мана Крысин хӑй
патне чӗнчӗ. Юнашар кӑпка cap ҫӳҫлӗ, куллипе пит-куҫне ҫамрӑклатса яракан шанчӑклӑ ҫумӗ Венера Петровна Большова ҫӳлелле
ҫӗкленсе ларать. Ытахательтен пуҫланӑ калаҫӑва вӗсем шалалла
туртса кӗчӗҫ. Мана телевидении тӗп редакторне куҫарасшӑн. Килӗшем пекки те турӑм, анчах шухӑшларӑм-шухӑшларӑм та, килте
мӑшӑрӑмпа калаҫса пӑтранса илтӗмӗр те... Пурпӗрех чунӑм хаҫа66

тах туртать иккен. Ют кайӑка читлӗхре нумай тытса усраймӑн
тенӗ пекех, ҫамрӑклӑх шухӑлӑхӗ чуна вутлантарсах пычӗ. Сӑлтавӗ
те тупӑнчӗ магнитофона ручкӑпа улӑштармашкӑн.
ВЛКСМ Вӑрнар райкомӗнче паллашнӑ, Чулхулари партшкулта пӗрле вӗреннӗ Элӗкьенчи Юманай ачи Томашов, хӑйне
пиллӗкмӗш стройтрестри партком секретарьне суйласан, «Тракторострой» редакторне шыранӑ. Обкомра ӑна ман ҫул ҫине вӗслетсе янӑ. Шыраса тупрӗ. Трактор завочӗ ҫинчен тӗнче шавлатчӗ те,
ман та ҫав романтика хумӗнче ишес килсе кайрӗ. Хӑнӑхнӑ, юратнӑ
ҫынсенчен уйрӑлса вара Сӗнтӗрвӑрри ҫулӗпе тухӑҫалла, уялла
тухса уттартӑм - 1976 ҫулхи ака уйӑхӗн пуҫламӑшӗнче ҫӗнӗ ана
тытса акана тухмашкӑн хӑпартланса, вӑй пухса.
2001 ҫулхи пуш уйӑхӗ»
* * *
Ҫапах та радио хумӗ ҫинчех ярӑнатӑп. Эфирта тӗнче, хамӑр
ҫӗршыв кӗрлет. Крысин каманти те саланчӗ, ахӑрсаманара Вене
ра Большовапа темиҫе ҫын кӑна телемачтӑран ҫакланса юлчӗҫ.
Президент администрацийӗн ҫӳллӗ юпи тӑрринчен Крысин керменне татӑлса аннӑ Станислав Александрович-Упаҫҫи Чӑвашрадио микрофонне алли-урипе ҫавӑрса тытнӑ.
Совет Ҫарӗн авиацийӗн мухтавлӑ паттӑр иггурманӗ кӑна
мар, Чӑвашрадион ӑста штурманӗ те пулнӑ Валентин Михай
лович Кузнецов вӑхӑтсӑр ҫут тӗнчерен уйрӑлчӗ. Пропаганда редакцийӗн экипаж членӗсем эпир пурӑнатпӑр-ха. Леонид Маяксемпе пичет ҫуртӗнче час-часах тӗл пулатпӑр. Петр Волковпа
вара Тени кӳлли таврашӗнче мыскарасем куратпӑр. Майӗпен
кулӑш та ҫырӑнчӗ:
«Мӑн Этмвн ачи, мӑн пуҫлӑ Петр Иванович Волков, Чӑвашрадиоран хӑйӗн тӑван Элӗк районне командировкӑна кайнӑ. Тени
кӳлли ҫывӑхӗнчи хуҫалӑхра каҫуннӑй ӗҫне тунӑ хыҫҫӑн вӑл ял хуҫипе ытаклансах юрӑ шӑрантарнӑ. Шӳтлеме юратакан ентешӗ
эфир корреспондентне кефирпа ҫеҫ хӑналаман-ҫке-ха, ырӑ кӑмӑл
юххинче ма савӑнса ишес мар. Чаплӑ хӑна валли чаплӑ кучченеҫ
те хатӗр ӗнтӗ: хӑваран авса ӑсталанӑ вӗр-ҫӗнӗ карҫынккара хурсем мӑшӑрлӑн какаклатнӑ.
Шупашкара ҫитсен Петр Иванович машинӑран анса юлать
те хурсене ачашлама тытӑнать. Ҫав вӑхӑтра тӳпере хуркайӑк
карти пӗлӗте ҫурса кӑнтӑралла вӗҫни курӑнса каять. Волков карҫынкка пушанса юлнине те сиссе юлаймасть, хурсем хыҫҫӑн сик67

се те пӑхатъ, анчах... ҫунат ҫуккишӗн куляннипе асфальт ҫине
лак ларатъ. Чӗрӗ парнесем хуркайӑк картин хӳрине ҫыпҫӑничченех тинкерет вӗсем хыҫҫӑн.
Тепёр кёркунне Петр Ивановичӑн каллех Тени ҫывӑхӗнче
пулма тӳр килет, сӑмах май хӑйӗн хуйхи пирки сас кӑларать.
Шӳтлӗ калаҫу хыҫҫӑн хуҫалӑх хуҫи ӑна пӗр кӑрман хур парнелет, ҫийӗнчен ҫапла калать:
- Ырӑ ентешӗм, енчен те эсӗ пӗлтӗр пирён Тени хуркайӑкӗсемпе хырӑмна сапланӑ пулсан, ҫак кӑрман та тулли пулмастчӗ.
Кӑнтӑра вӗҫсе кайса килнӗ хыҫҫӑн вӗсем ҫу каҫиччен авӑ епле
йышлӑ кӗт ӳ ӳстернӗ. Татах килсе ҫӳре, сан валли парне яланах
пур.
Волков ҫавӑнтанпах Тени кӳлли ҫывӑхӗнчен хӑпмасть. Сӗтел
ҫинче унӑн нихӑҫан та хур ашӗ татӑлмастъ.
- Командировкӑна та пӗлсе каймалла, - хӑйӗн коллегисем
умӗнче мухтанмасӑр чӑтаймасть пултаруллӑ радиожурналист».
2009 ҫул.
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ЧУН-ХАВАЛ ХӖЛХЕМ Ӗ ЙАЛКӐШ САН

-yexuKftOfa уюлмгммз

Радио штурмане Валентин Кузнецов мана ҫӗнӗ ҫӗре кулкаласа ӑсатрӗ. «Стройка тусанне ҫума килкелесе кай, Лакрей вӑрманӗнчи тункатасем мӑкланма пултараҫҫӗ атту»,- тет. «Вал унта,
Тракторостройра, хамӑр корреспондент пулать, гонорар укҫине
те кунти пек хёрёх процент кӑна мар, ҫӗр-пин процент таран
ним чарусӑр илме пултарать, ҫавӑнпа ӑна «Репортерне» те шан
са парса яратпӑр», - сӑмаххисене ҫума-ҫумӑн ҫыпӑҫтарса калаҫать Николай Дубинин. «Володя, сана пӗрремӗш ӗҫ тума ыйтасшӑн - Тракторостройӑн чи ҫӳллӗ тӳпинчен репортаж
кӗтетӗп»,- ӑшшӑн сӗнет Валентина Иванова.
Ҫапла эпё хам ҫума ҫирӗплетнӗ каҫуннӑй аппарата хулпуҫҫи
урлӑ ҫаксах тухса утрӑм Николаев урамӗнчи икӗ хутлӑ тӑваттӑмӗш
ҫуртран - ҫӗнӗ уҫлӑха, хаҫат чирне сиплеме. Ручка та ҫивчӗ
пероллӑ халь ман, микрофон та - ҫивчӗ хӑлхаллӑ.
Хула автобусӗсем машина тӑвакан завод патне кӑна ҫитеҫҫӗ.
Автобусран ансан, сылтӑм енче, пысӑк вольтлӑ электролини
юписем мӑшӑрӑн-мӑшӑрӑн каркаланса ларни, вӗсенчен чылай
аякра пӗлӗтелле ҫӗкленме пуҫланӑ капмар ҫурт-йӗр палли курӑнать. Вӗҫӗмсӗр хӗвӗшекен машинӑсен ҫулӗпе, унтан сукмакпа
тӑватӑ хутлӑ тӑваткал ҫурт тӗлне ҫитсе тухрӑм. Умӗнче, чылай
анлӑ лаптӑк хӗррипе, курӑнакан агитаци текен вӑрӑм щитсем
вырнаҫтарнӑ, килен-тӑран хӑнасем валли пуль ӗнтӗ, унта мӗн
ҫырнине кунта ӗҫлекен тухса вулас та, кӑсӑкланас та ҫук. Кӑтартулӑх тӗкӗрӗ. Кирлех пулас иккен вӑл. Манӑн та куҫӑм унталлах
тӑрӑнчӗ. Эпё те туххӑмрах пуҫа хыврӑм пиллӗкмӗш стройтрестӑн
управленийӗсемпе бригадисен социализмла ӑмӑртӑвӗн сӑрӑпа
палӑртнӑ кӑтартӑвӗсене.
Парти комитечӗ виҫҫӗмӗш хутра. Виҫӗ пӳлӗмрен пӗрне хаҫат
редакцине панӑ. Чи мӑннинче - ман хуҫа. Чӑннипех ҫапла. КПСС
ҫӗршыва ертсе, ҫул кӑтартса пыракан вӑй пулса тӑнӑ саманара
пур ҫӗрте те обкомсем, хулакомсемпе райкомсем тата партком69

сем хуҫалӑх пуҫлӑхӗсенчен ҫӳлерех шайра тӑраҫҫӗ-ҫке. Ҫавӑнпах
вӗсене ертсе пыракан парти генералӗсемпе аслӑ тата кӗҫӗн офицерӗсем те хӑйсене яланах директорсемпе председательсенчен
мӑнӑрах тесе шутлаҫҫӗ. Апла тӑк, мӑнкӑмӑллӑхӗ те мӑнӑрах, влаҫ
пушшийӗ те шӑршӑнлӑрах вёсен.
Ҫак анлӑ пӳлӗмре ларакан хура-хӑмӑр костюм, йӑрӑмлӑ шурӑ
кӗпе тӑханнӑ, тӑваткал пӑнчӑллӑ галстук ҫакнӑ, ҫӑра йӑм хура
ҫӳҫлӗ, пысӑк куҫлӑх тӑхӑннӑ Томашов чӑваш та йӑваш мар иккен. Тӗп Кремӗльтен анакан тӳре-шара йӑли унӑн пуҫ мимийӗ
ҫумне те ҫилӗмле ҫыпҫӑннӑ, ӑна та харсӑрлатса хаярлатнӑ, хӑюллантарнӑ, хӑрушлантарнӑ. Кӑна эпё секретарь алӑкне уҫнӑ ҫак
самантра мар, тепӗр кунне туйса илтӗм.
Халӗ мана Радий Иванович ытамласах кӗтсе илчӗ. Вӑйлӑ,
мур ачи. Кӗлеткине курах. Хӑй пекех тепӗр яштака ар ҫума пыр
са тӑчӗ, Львов, Иван Васильевич, тесе ала тӑсрӗ. Ку - Томашовӑн идеологе, стройка ӑс-тӑнӗн пӑттине пӗҫерекенӗ, идея
хуранне чӗлхе ҫулӑмӗпе хӗртсе тӑраканӗ. Ҫӳллӗшӗ хӑйсен икӗ
метр таранах, шукӑллӗхӗ пёр пекрехех, анчах сӑнӗ-пуҫӗ - уйрӑмрахах. Радий Ивановичӑн кёлетки юман каска пек, Иван Васильевичӑн - сарӑ хыр вулли пек. Пӗрин сӑнӗ - ҫывхаракан
аслатиллӗ ҫумӑр пӗлӗчӗ пек, теприн - тӳпене тин ҫӗкленнӗ хӗвел
пек. Чӗлхи те пӗрешкел мар: секретарь ҫӑварӗнчен тухакан хушу
манерлӗ сӑмахсем хушшинче унӑн ҫумӗн ҫемҫерех, тирпейлӗрех
сӑмаххисем манӑн малтанхи хумхану хумне ҫӑмӑллӑнрах пусарчӗҫ.
Пӗри: хӑрамалла мар, никама куҫран пӑхмасӑр, никама хӗрхенмесӗр хытӑрах та вирлӗрех ҫунтармалла, тет; тепри: кашни ҫынпа
питӗ асӑрхануллӑ, ӑнлануллӑ пулмалла, чунхаваллӑха шута илмелле, тесе йӑлл кулать, ҫав хушӑрах ӑс та парать - стройка
ҫыннине усал сӑмах та вӑй кӗртет, эпё те хӑнӑхрӑм, эсир те
вӗсене к аҫа р ӑр , унпа
кӗрешнин усси ҫук, тет.
Й ӗ р к е н е
хӑнӑхнӑскер, эпӗ нимрен
те хӑрамастӑп тесе шухӑшлатӑп-ха. Хам тӗллӗн
ӗҫлеме те тахҫанах вӗреннӗ.
Аслӑ стройкӑна пуҫа усма
килмен. Чунӑм ҫӗршывӑн
вӗри вучахне - вӗри хураннехтуртрӗ. Ҫӗнӗ сгрой70

трест хуҫисем-ертӳҫисем парти обкомӗнчен хӑйсене чӑн-чӑн
журналист тупса пама ыйтсан, Шурӑ ҫуртрисем мана чӗнсе калаҫсан, хаваспах кӑмӑл турӑм. Мускавсем те, шупашкарсем те
Тракторостройра путлӗ хаҫат ҫук тесе хӑйранипе ӳпкелешнӗ
Томашов мана чӑтӑмсӑррӑн кӗтнӗ ....
1973 ҫулхи утӑ уйӑхӗнче кӑларма пуҫланӑ «Тракторострой»
хаҫата Владимир Арсюхин тата ьптисем те редакцилесе пурӑннӑ.
Вӑл ӗнтӗ - вӑйлӑ журналист. Союзӗпе паллӑскер. «Советская Рос
сия» корреспонденчӗ те пулнӑ. Ҫапах та нумай тиражлӑ, эрнере
иккӗ тухакан икӗ пин ҫурӑллӑ «Тракторостроя» ударлӑ Тракто
рострой шайне ҫитерме мехел тупайман. Пулман унӑн ӑс-тӑн
кунтӑкӗнче хаҫатҫӑ-редактор ытгӑнӗн пӗрчи. Пуҫӗ ҫыравҫӑ хӑватлӑхӗпе ҫеҫ аслатиллӗн кӗрленӗ. Мӗн тӑвӑн, уншӑн ятламалли ҫук.
Кашнин хӑйӗн турӑ пани пур.
Манӑн халӗ никам та шута хуман хаҫатран пурте юратакан
хаҫат туса хумалла. Обкомра, хулакомра, райкомра тата парткомра хаяр сӑмах вӗҫӗпе сӑмсаран тивертнӗ пекех - ҫитес
вӑхӑтрах, васкасах, тӑрӑшсах,
Редакцире иккӗн лараҫҫӗ: чикан пек йӑм хура ҫӳҫлӗ, ытарлӑ,
хура-хӑмӑр куҫлӑ, уҫӑ кӑмӑл сӑнарлӑ вӑтам ҫулсенчи хӗрарӑм
тата пиншак ҫийӗн кӗпи ҫухавийӗсене чарлан ҫуначӗ пек сарлакан кӑларса янӑ, тӑрӑхларах питлӗ, ӗнси хыҫнех ҫитекен, хӑлхисене хупланӑ вӑрӑм ҫырӑ ҫӳҫлӗ ҫирӗм пиллӗксенчи каччӑ алӑк
еннелле тинкернӗ. Партком хуҫисем эп камне пӗлтерчӗҫ те,
чӳрече ҫумӗнче ларакансем сӗтел еннелле тӗллесе кӑтартрӗҫ: сирӗн
вырӑн. Редакции ӗҫ ушкӑнӗнче эпӗ виҫҫӗмӗш ҫын пултӑм. Витӗр
сӑнакан куҫли, Галина Федоровна Зимина - наукӑпа ҫӗте пуҫланӑ, республикӑри палӑрнӑ журналист Александр Зимин арӑмӗмӗн. Ман ҫине питӗ ыйтуллӑн пӑхакан Сергей - Ленинградри
Борис Уланов ученӑй ывӑлӗ, комсомол путевкипе Атӑл тӑрӑхне
трактор завочӗ тума килнӗ романтик. Арсюхин эп пыриччен
маларах ӗҫрен пӑрахса кайса вӗсене тӑлӑха хӑварнӑ иккен. Иккӗшне ҫӑмӑлах пулнӑ пулас ҫук. Вӗсем мана мӗнле хаваспа кӗтнине эпӗ малтанхи калаҫуранах туйрӑм.
Хӑш-пӗр шӑлйёренсем манран боевой листок кӑларма каятӑн ӗнтӗ, тесе кулкалама та пӑхрӗҫ. Эпӗ вӗсене: маншӑн хаҫат
пурпӗрех мӑнни те, пӗчӗкки те, тесе тавӑраттӑм. Ёҫе ҫанӑ тавӑрса тытӑнтӑн тӑк - хӑвна шаннине шанӑҫа кӑлар, хаҫатна никамран вӑйлӑрах та чаплӑрах кӑлар, тесе ҫӗнӗ вӗри хурана пуҫа
чикрӗм. Ҫырма пултаракан, хаҫата юратакан, хаҫата парӑннӑ
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ӗҫтешсем маншӑн хамӑн икӗ аллӑм пекех, вӗсемпе усӑ курма
пӗлмелле кӑна.
Сергей Уланов ҫивӗчрех, ҫамрӑкрах, стройплошадкӑсенче
ьттларах чупма хатӗр, кулленхи ӗҫ ҫинчен васкавлӑ ҫырать. Га
лина Зимина шухӑшлавлӑрах, тӗпчевлӗрех, анлӑрах статьясем
шӑрҫалама маҫтӑр. Ашшӗне, Куславкка енчи чӑваш ӑсчахне хывнӑ
пулас, халӑх умне пули-пулми сӑмахпа тухмасть.
Стройкӑра хӑйӗн радиостанцийӗ те пур. Кантур пӳлӗмӗсенче
кӑна мар, ӗҫ вырӑнӗсенче пур ҫӗрте те кашни к у н янӑрать уҫӑ
сасӑ: «Тракторострой калаҫать!» Передачисене хатӗрлекенӗ чиперкке вырӑс хӗрӗ Галя Сергеева та пирӗн пӳлӗмрех. Партком
секретарӗ унӑн ӗҫне йӗркелесе ертсе пыма мана хушрӗ. Пӗрпӗрин хушшинче пурте пӗр кӑмӑллӑн, тӗп шухӑшлӑн ӗҫлени
тӳрех курӑнчӗ. Радио материалӗсенчен чи кирлисене хаҫата паратпӑр - пичетлетпӗр. Ман енчен вӗсене пурне те пулӑшу кирлине тӳрех туйрӑм.
Пёр шутласан, Тракторострой пӗр-пӗр район та, республи
ка-область та мар ӗнтӗ, пилӗкҫӗр гектар ҫинчи мӑн кӑткӑ йӑви
ҫеҫ темелле. Ҫул ҫинче ӗшенсе ҫӳрес ҫук, тух та, тӗл пул та
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кампа та пулин, калаҫ, ҫыр, пичетле. Кунашкал шутлани йӑнӑш
иккен. Ҫав кӑткӑ тӗминче тата у н ҫумӗнче каллӗ-маллӗ йӑшӑлтатакан кӑткӑсене чарса калаҫма та, хӑвна чи кирлине тупса палӑртма та чӗр нуша. Темӗн тӗрлӗ техника шавӗнче хӑлха хупланать, ятарлӑ тумтир тӑхӑннӑ сарӑ каскӑсемпе куҫ-пуҫ алчӑрать,
вӗсем хушшинче хӗрарӑмпа арҫыннине те пӑтраштарса яратӑн.
Кӑмӑл-туйӑмӗ епле кӑра тата ҫыннисен!
Томашовпа калаҫса ларатпӑр. Алӑкран сасартӑк пӗр ҫамрӑк
вирхӗнсе кӗчӗ те, каскине хывса вӑрӑм сӗтел ҫине печӗ. Пире
алӑ тытичченех пулемет пек шатӑртаттарма пуҫларӗ:
- Ӑҫта управляюши!? Заместителӗ Касьянов та ҫук...
- Лар-ха эс, лар, Альберт, лӑплан. Мӗн кирлӗ сана?
Лешӗ ҫиллессӗн алӑ тытрӗ те:
- Бетон кирлӗ! - терӗ. - Стройкӑн хырӑм выҫать. Преспа
сварка цехне тума пуҫларӑмӑр. Икӗ талӑкра пин кубометр бетон
хыврӑмӑр. Кран кирлӗччӗ - памарёҫ. Ҫӗр чавса самосвалсене
аяла анмалла турӑмӑр. Мӗн тӑвать-ши инженер кӗтӗвӗ? Главнӑйӗ
хулана кайнӑ, терӗҫ. Пирӗн патра чупмаллаччӗ унӑн, виҫӗ хок
кей площадки анлӑш никӗс лаптӑкӗнче. Вӗсемсӗрех рекорд патӑмӑр.
Вунвиҫҫӗмӗш управлени ӑнӑҫсӑр мар-ха. Манӑн бригада ҫӗклет
ӑна. Халь вара - бетон килмест. Тупӑр. Парӑр. Тӑрантарӑр стройкӑна ҫӑкӑрпа... Эс те, Радий Иванч, ларан хут тусанӗ ӗҫсе. Сире
ак, Иван Васильевичне те, пурне те вибраторпа бетон ҫӑрма
илсе каятӑп. Кунӗпе тарласан, туятӑр стройка тутине...
Ку хӗрӳскер малтан КамАЗра вӑй пухнӑ, халӗ Шупашкарта
чап илме ӗлкӗрнӗ Альберт Захаров бригадир пулнине эпё майӗпен калаҫуран пӗлтӗм. Партком пӳлӗмӗнчен тухсанах Сергей Ула
нова ун патне «хоккейла выляма» чуптартӑм. Хамӑн та «Репортерпа» усӑ курма май тупӑнчӗ. Чӑвашрадио валли вырӑнлӑ
репортажах хатёрлерём.
- Валентина Андреевна, каҫарӑр,- терём Николаев урамне
ҫитсен,- ҫӳл тӳперен мар, ҫӗр айӗнчен, никӗсрен пуҫларӑм ҫӗнӗ
ӗҫе.
Ҫак кӑра йӗкӗтпе манӑн туслашма, ҫывӑхланма майӗсем тупӑнсах пычӗҫ, каярахпа Трак ен патгӑрӗ ҫинчен очерк та, илемлӗ
ытти хайлавсем те майлаштарламалла пулчӗ. Альберт Михайло
вич манӑн «Ҫӑлкуҫ» романри тёп геройсенчен пӗрийӗ Захар
Смелов пулса шӑранса тухрӗ.
Лиска йытӑлла стройка тӑрӑх чупнипех хаҫат пулмасть. Ре
дактор сӗтелӗ ҫинче темиҫе купа хатӗр материал йӑтӑнса вырт73

сассӑн та вӑл, пичетленсе вулакан патне вӑхӑтра ҫитермесен,
макулатура вырӑнне ҫеҫ тӑрса юлать. Йӗркелӳ, майлаштару-шайлаштару, хирӗҫӳ-ҫапӑҫу, килӗшӳ - йӑлтах редактор алли-пуҫӗ
витӗр айланса, аланса тухать.
Володарский урамӗнчи пиллӗкмӗш ҫуртра - Пичет ҫуртӗнче
- «Тракторостроя» виҫҫӗмӗш кунне тин пичетлесе панӑ хыҫҫӑн
чӑтаймарӑм, обкомах кайрӑм. Идеологи секретарӗ Александр
Петров тӳрех йышӑнчӗ, лару-тӑру ҫинчен ыйтса пӗлчӗ. Хаҫат
нуши ӑна та тарӑхтарчӗ нулас, умри ӗҫ кӗнеки ҫине темскер
ҫырса хучӗ. Унта мӗн ҫырни тепӗртакран паллӑ пулчӗ, типографире нумай тиражлӑ хаҫатсене те аяккалла сирсе хӑварми пулчӗҫ,
графике ҫӗнетрӗҫ, эпё ыйтнипе, «Машиностроитель» хаҫатпа
ылмаштарса, «Тракгоростроя» меллӗрех вӑхӑт уйӑрчӗҫ. Редакгорӗпе Николай Гущенковпа малтанах калаҫса татӑлнӑччӗ, машзаводри кӳршӗм хирӗҫлемерӗ.
Хаҫата стройкӑри кашни кӗтесе
вӑхӑтра ҫитерессишӗн хӑш-пӗр хыт
ҫамкасемпе тӗкӗшсе илмелле пулчӗ.
Стройка ӗҫӗпе тӗплӗнрех паллашса пынӑ май, ӑнлантӑм: пирӗн
хаҫатӑн строитель чунлӗ, ҫамрӑк
ҫы н юн тапп иллӗ, ком сом ол
чӗриллӗ пулмалла. Комсомолӑн
Пӗтӗм Союзри ударлӑ стройкинче
пирӗн ҫӗмрен пек ҫӗмӗрсе чи малта пымалла, пурне те хавхалантарса тӗрӗс ҫул кӑтартмалла, ҫӗннипе
паллаштармалла. Чӑрмавӗ, кӑлтӑкӗ,
тӗрӗсмарлӑхӗ, ултавӗ, йӗркесӗрлӗхӗ
малалла кайма урана тӑллать. Вӗсене хаҫатра тӑрӑ шыв ҫине кӑлармалла. Парткома та, управляющине те, профкомпа комсомол
комитетне те ӗҫе ӑнтарма пулӑшмалла. Капашсӑр анлӑ ӗҫ-пуҫа
виҫҫӗн-тӑватгӑн ҫавӑртгарма питӗ йывӑр. Пулӑшакан кирлех. Ҫавна
май обществӑлла редколлеги ҫирӗплетрӗмӗр, чи вӗри вырӑнсенче корреспондентсен посчӗсем йӗркелерӗмӗр. Хаҫата ҫырас кӑмӑллӑ
ҫынсем хутшӑнсах пычӗҫ.
Ҫӗнӗ тема вӑл ӗҫ вырӑнӗнче кӑна мар, канашлу-ларура та
ҫуралать. Акӑ, пахалӑх тени хӑлхана минретме пуҫларӗ. Ӑҫта
ҫитнӗ унта янӑрать вӑл. Пирӗн ӑна хамӑр алӑпа тытса пӑхса,
чӗлхе ҫине хурса тутанса, ҫивчӗ куҫпа ҫунтарса пӑхмалла, халӑх
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умне кӑлармалла: Чаплине - тата чаплантармалла, кӑлтӑкне хӑлтӑкламалла.
Пахалӑхне тӗрӗслекенни нумай, анчах унӑн шайне хӑпартма пулӑшаканни - сахал. Строительство лабораторийё те пур.
Ӑна питӗ йӑрӑ, лутака, палка чӗлхеллӗ-ҫӑварлӑ Елена Калинина
инженер ертсе пырать. Ёҫшӗн, материал пахалӑхӗшӗн чунне пама
хатёр. Анчах унӑн ҫерҫи пек чӗвӗлтетнӗ ҫинҫе сасси пуҫлӑхсемпе
специалистсен хулӑн саслӑ павравӗнче ҫухалса каять. Пустуй
чакаланса, чӑрмантарса ҫӳретӗн тесе унран кулкаласа та илеҫҫӗ.
Йёрес патне ҫитнӗ ҫамрӑк хӗрарӑмпа чылайччен калаҫрӑмӑр,
вара ҫапла шутларӑмӑр: стройкӑра «Ҫавра сӗтел» йӗркелер.
Тӑххӑрмӗш строительство управленине суйласа илтӗмӗр. Уча
сток мастерён кантур ҫуртне - бьгговкӑна тулса лартӑмӑр. Ш.Ха
лилов мастер, П.Федоров бригадинчи В.Купцов звеньевой,
вунпёрмёш управленири В.Степанов бригадинчи В.Жук звень
евой, производство предприятийӗсен комбиначӗн ОТК инженерӗ Г.Кувшинова, 5-мӗш стройтрестӑн техника пайён инженерӗ Ю .Р ассказов, «В олгостальконструкц ия» тресчён
Шупашкарти монтаж управленийён бригадирё И.Сельцов, Е.Калинина тата эпё пӗрне-пӗри пӳлсех калаҫрӑмӑр. Калаҫӑва магни
тофон ҫине ҫырса илтём. Сергей Улановпа пӗрер блокнот ҫырса
тултартӑмӑр.
Хаҫатра ятарлӑ страница патӑмӑр. «Строительствӑпа монтаж
ӗҫне лайӑхлатасси - паянхи ҫивӗч ыйту» ятпа пичетленчӗ хӗрӳ
калаҫу. Икӗ енӗпе - калаҫу тексчӗ, варринче - хӗрӳ самантра
Илья Клочков ӳкерсе илнӗ пиллӗкӗшӗн чӗрӗ сӑнӗ. Вӗсемпе пӗрле
стройкӑра шав ҫӗклерӗмӗр. Владимир Петрович Демин управляющи, хаҫата типографирен илсе килсенех, хӑйне пӑхӑнакан хуравлӑ пуҫлӑхсемпе специалистсене стройплощадкӑна пухать. Ҫапла
пирӗн «Ҫавра сӗтел» тавра пӗтӗм пуҫлӑх вырнаҫса ларать.
Ҫав хушӑрах тата парти обкомӗн иккӗмӗш секретарӗ Петр
Андреевич Чичикин персе ҫитрӗ. Трактор завочӗ тӑвассишӗн
пуҫӗпе хуравлӑскер вӑл аҫа ҫап гармасӑр стройкӑран нихҫан та
кайман. «Тракторостройӑн» ҫӗнӗ номерӗпе обкомрах паллашнӑскер, вӑл калаҫӑва аслати авӑтнӑ пек кӗрсе кайрӗ, хаҫат тытнӑ
сылтӑм аллипе ҫавӑртгарать те ҫавӑрттарать, пурне те ҫунтарать
кӑна.
«A-а, эсир вӑратрӑр-и-ха ҫак ыйхӑ чӑптисене?Малашне те
тӗлӗрме ан парӑр. Тин «Тракторострой» хӑйӗн вӑйне кӑтартрӗ.
Астурӑм, аса илтӗм, ҫитмӗлмӗш ҫулсен пуҫламӑшӗнче Йӗпреҫе
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партконференцие пынӑччӗ. Сире райком бюровӗн членне суйланӑ, редактора ҫирӗплетнӗ ятпа саламланӑччӗ, ӑнӑҫу суннӑччӗ,
маттур, хӑрамасӑрах ҫӗмӗрттерӗр, Кузьмин юлташ»,- тесе лапшака аллине ҫирӗппӗн пачӗ Чичикин.
Кӗҫех «Мастер шкулӗ», «Бригадир трибуни» ҫуралчӗ
хаҫатра. «Ӗҫ коллективӗсем ӑмӑртаҫҫӗ», «Сӑмах - ҫӗнтерӳҫе»,
«Ӑмӑрту йышӑнӑвӗсем мӗнле пурнӑҫланаҫҫӗ», «Хута ямалли
обьектра» рубрикӑсем хаҫатӑн ҫунатне вӑйлатса ячӗҫ. Завод тунӑ
ҫӗре тӗп подрядчиксӗр - пиллӗкмӗш трестсӑр пуҫне - 25 хушма
подряд организацийӗ хугшӑнать. Вёсен ӗҫӗ ҫинчен те ҫырмаллаҫке. Ҫавӑнпа ӗнтӗ «Ӗҫ вахтинче - хушма подрядчиксем» рубрика
малти вырӑна йышӑнчӗ.
Район тата хула хаҫачӗсен ялан ӗҫлекен семинарне Мускава
1977 ҫулхи кӗркунне хаваспах кайрӑмӑр. СССР журналистсен
Тӗп ҫурчӗн планӗпе килӗшӳллӗн кашни кун занятисем интереслӗ иртеҫҫӗ. Пушӑ вӑхӑтра хула тӑрӑх уҫӑлса, курса ҫӳретпӗр.
Калым тӑвакан Мускав фотокорреспонденчӗ пире те ярса илчӗ,
сӑн ӳкерчӗ.
Семинар вӑхӑтӗнче пире центрти хаҫатсен редакцийӗсене
илсе кайса вёсен ӗҫӗпе паллаштараҫҫӗ. Хальхинче те тепӗр паллӑ
мероприятие лекрӗмӗр. СССР журналисчӗсен Тӗп ҫуртӗнче, Су
воровский бульварти 8-мӗш «А» ҫуртра, октябрӗн 3-мӗшӗнче
эпир Ҫӗрӗн пӗрремӗш искусственнӑй спутникне вӗҫтерсе янӑранпа 20 ҫул тултарнӑ ятпа йӗркеленӗ пресс-конференцие
хугшӑнтӑмӑр.
Конференцие СССР Ют ҫӗршыв ӗҫӗсен министерствин
Пичет пайӗн заведующийӗ Всеволод Николаевич Софинский
УҪрӗ.
Акӑ эпир Хӗрлӗ тющадьре тӑратпӑр (сулахайран): Петр Матвеев
( Кӳкеҫ), Владимир Кузьмин (Ш упашкар), Николай Максимов (Куславкка), Иван Ландышев (Хёрлё Чутай), Николай Дубинин (К П С С Чйваш
обкомё), Ванифатий Андреев (Вйрмар), Muxawi Васшзьев (Вӑрнар), Ви
талий Киданов (Патйрьел), Никандр Якимов (Комсомольски), Александр
Миллин (Елчёк), Кузьма Смирнов (Ш ӑмӑршӑ), Владимир Наумов (Ет ёрне), Анна Маркова (Ҫӗрпӳ), Денис Гордеев (М уркаш ), Аркадий Кусти
ков (Элёк), Николай Кадикин (Тӑвай), Василий Никитин (Канаш), Л е
онтий Николаев (Красноармейски), Андрей Михайлов (К П С С обкомён
пичет секторё), Антип Николаев (Ч АС СР журналистсен союзё), Алек
сей Белов (Шупашкар).
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- Спутник наукӑра паллӑ йӗр хӑварнӑ, - терӗ вӑл. -Тӗнче
уҫлӑхне вӗҫнӗ спутник этем ӑсталанӑ тӗпчев япалисенчен тӗнче
уҫлӑхне ҫитнӗ чи пирвайхи пулнӑ.
Спутник пулӑшнипе Ҫӗр ҫаврӑннӑ май атмосферӑн ҫӳлти
сийӗн ҫӑралӗхне тӗнчере пуҫласа виҫнӗ, ионосферӑра радио хумӗсем саланнин тупсӑмне тӗрӗслесе палӑртнӑ. Унсӑр пуҫне спут
ник орбитинчи техника енчен килекен ӗҫсене тӗпченӗ.
Спутник Ҫӗр ҫийӗн 226-947 километр ҫӳллӗшӗнче 93 талӑкра Ҫӗр тавра 1400 хут ҫаврӑннӑ. Ҫавӑнтанпа тӗнчере космос
вӗҫевӗсен ҫӗнӗ тапхӑрӗ пуҫланнӑ.
Пӗтӗм тӗнчери «Интеркосмос» совечӗн председателӗ Борис
Николаевич Петров, СССР наука академийён Космос тёпчевҫисен институчён директорё Роальд Зиннурович Сагдеев, медидинӑпа биологи ыйтӑвӗсен институчён директорё Олег Геор
гиевич Газенко академиксем, Тӗнче уҫлӑхне вӗҫессине ертсе
пыракан Мускав ҫумӗнчи центрӗн ертӳҫисенчен пёри Сергей
Дмитреивич Гришин профессор, Владимир Александрович
Шаталов летчик-космонавт каланисене итлесе тӗлӗнтӗмӗр: пуҫа
ҫӗнӗ информани нумай хыврӑмӑр.
Шаталов Андриян Николаев космонавтран пысӑк салам каларӗ: пирӗнпе питӗ уҫҫӑн, шӳтле-шӳтле калаҫрӗ: эпир чӗннипе
Чӑваш ҫӗршывне пырса курма шантарчӗ. Юлашкинчен пӗрле
сӑн ӳкерттертёмӗр: Владимир Шаталов, Ҫёрпӳ хаҫачӗн редакторё Анна Маркова, Владимир Кузьмин тата ыт. те. (79 стр.)
Тракторостроя КПСС Тёп Комитечӗн виҫӗ пайё, СССР
строительство, СССР трактор тата ялхуҫалӑх машиностроени,
СССР монтаж тата ятарлӑ ӗҫсен министерствисем йёркелесе ер
тсе пыраҫҫӗ. Кашни виҫӗ уйӑхра виҫӗ министр ҫумӗ Шупашкара
килет. Асли - строительство министрӗн ҫумӗ Я кубанец. Кунёпе
канашлаҫҫӗ те Демин пӳлӗмӗнче, тавлашса-ҫураҫса ҫитес квар
тал валли ударлӑ задачӑсем йышӑнаҫҫӗ. Вӗсене пурнӑҫлама пӗтӗм
ҫӗршыври ҫӗршер организаци хутшӑнать. Шупашкарта вӗсем
мӗнле пурнӑҫланнине пирӗн хаҫатра анлӑн, хӗрӳллӗн ҫутатмалла.
«Ударлӑ задачӑсем мӗнле пурнӑҫланаҫҫӗ» рубрика пӗр номертен
те сиксе юлмасть. Тепӗр виҫӗ уйӑхран Я кубанец вӗсене хӑй хак
парать. Министерствӑра вӑл пирён «Тракторостроя» та вулама,
тишкерме вӑхӑт тупать.
Хаҫат сӑнне ирхи хӗвел пек ҫутӑлтарса уҫса яракан та тупӑнчӗ.
Ҫӗмӗрле ен ачине, педагогика институчён илем факультетӗнчен
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вӗренсе тухнӑ Илья Степанович Клочкова стройтрест аппаратне
ӗҫлеме илни пирӗншӗн мӗн тери пысӑк савӑнӑҫ пулчӗ. Мӗнле,
кама, ӑҫта, хӑҫан ӳкермеллине ӑна сӑмсаран тӗллесе кӑтартмалла мар. Ирпе хашкаса ҫитет те, ман сӗтел тулли сӑнӳкерчӗк
сарса хурать. Суйла. Хакла. Йышӑн. Хушӑран Улановпа, Зиминапа «инҫе ҫула» тухса ҫӳреҫҫӗ, «Инҫе ҫул» вӑл пирӗншӗн - Тракторострой хули. Хамӑр никамӑн мар ҫӗр лаптӑкӗ ҫинчи кантурта
чыхӑнса ларатпӑр-ҫке. Трест управленийӗн аппаратӗнче - 180
ҫын, 150-шӗ - инженер. Вӑтмӗнле бюрократа камантийӗ. Шӑп
та лӑп пӗр стройуправлени чухлӗ. Шахматла выляса кун ирттерекенӗ те, пӑшӑл пӑтти пӗҫерекенӗ те, хула тӑрӑх хитре кӗпейӗм шыраса кун кунлакан та, пурте - аслӑ стройка паттӑрӗсем.
Хаҫатӑн ячӗ мар, унӑн ятне тӗксӗм ҫырни мана тӳрех
кӑмӑлсӑрлантарнӑччӗ. Клочкова ун пирки аса илтертӗм те, вӑл
тепӗр виҫӗ кунтан ята ҫӗнӗлле, уҫӑмлӑрах, курӑмлӑрах тата сӑнарлӑрах ҫырса килсе пачӗ. Томашовпа Львов та, Демин та ун ӗҫне
ырларӗҫ. Урӑхларах, илемлӗрех сӑн-питлӗ хаҫата пӑхма та, алла
илме те кӑмӑллӑ пулса кайрӗ. Вулакансем те, тӗрӗслевҫӗ-сӑнавҫӑтишкерӳҫӗ текенсем те кӑлтӑк таврашӗ тупаймарӗҫ. Хӑйне тӳленӗ
шалу укҫинчен пин хут та ытларах усӑ кӳчӗ пуль ӑста сӑн
ӳкерӳҫӗ-художник пиллӗкмӗш стройтреста. Хаҫатсӑр пуҫне Илья
курӑнакан агитапи валли мӑнлатнӑ ҫӗршер сӑнӳкерчӗк ӑслайласа пачӗ парти комитетне. Уншӑн ӑна лайӑххӑн тав тума та астумарӗҫ. Унӑн «Запорожецӗпе» хаҫатшӑн усӑ курнине аса илес пулсассӑн тата... Типографине хаҫат материалӗсем набора ҫитерсе
памалла-и, пичетленӗ номер пачкисене илсе килмелле-и, ӑҫта
та пулин питӗ васкавлӑ ҫитмелле - Клочковӑн «таксийӗ» кӗрлет
кӑна. Пӗррехинче иксӗмӗр хуланалла пыратпӑр. Ҫӗнӗ Шупашкар
- Шупашкар ҫулӗ ҫине пӑрӑнса тухнӑ чухне пёр машина сулахай енчен пырса тӑклатгарчӗ те... Мана кӑкӑртан, Илья Степа
новича ураран амантрӗ. Лапчӑк машинӑпах Ленин районӗн ГАИне кӗрлеггерсе ҫитрӗмӗр... Ҫакӑн хыҫҫӑн тин унти хӑрушӑ ҫул
юппине светофор лартса пачӗҫ. Юрать-ха туррийӗ хамӑр ҫумрах
пулнӑ. Сывалтӑмӑр.
Укҫа сахал тӳленӗшӗнех ҫухалчӗ хӗрӳ фотомастер Тракторостройран. Хӑварнӑ ӗҫӗпе - ӳкерчӗкӗсемпе - хам унтан кайичченех усӑ куртӑм. Тӳлевсӗр. Уншӑн вӑл кӳренмерӗ, тав та тумарӗ,
кулкаласа шӳтларӗ ҫеҫ: «Манран парне пултӑр пуянсене».
Пысӑк малашлӑхлӑ ҫамрӑкчӗ Сергей Уланов. Пултарулӑхӗ
ҫӗнӗ завод ҫӗкленнӗ пекех ӳсетчӗ. «Молодой коммунист» ачи80

семпе, уйрӑмах Алексей Шкилевпа туслӑччӗ. Вӗсем пек ӑста
ҫырма тӑрӑшатчӗ, ӑнӑҫлах пултаратчӗ. Шел, чӑваш хӗрӗ тупса
парса Атӑлта якорь яртараймарӑмӑр. Хӑйӗн чунтуртмӑшӗ патнеллех вӗҫтерчӗ, ҫуралнӑ ҫӗршывнех мӑнна хучӗ.
Уланов вырӑнне вӑйлӑ ҫыравҫӑ кирлӗччӗ. Ун пирки манӑн
пуҫра малтанах шухӑш тӗвӗленнӗччӗ-ха. Вӑрнар райхаҫатӗнче
ӗҫленӗ вӑхӑтрах пёр ачана карт хунӑччӗ. Чӑрӑш Хирлепрен Ген
надий Яковлев тӑтӑшах ҫыратчӗ. Самай вуламалли хайлавсемех
тухатчӗҫ унӑн. Кун кӗнекисене уҫкаласа-хупнӑ май, 1961 ҫулхи
авӑн уйӑхӗн 19-мӗшӗнче ҫырса хуни куҫ умне лекрӗ: «Заходил
Геннадий Яковлев, селькор из колхоза «Строитель». Стреми
тельный, начитанный, жизнерадостный парнишка. Мыслит глу
боко. Его стремление о будущей жизни - вот что нравится мне.
«Я люблю трудиться, неустанно, без конца», - говорит он. Чистосердечный, не люблю кривизны в жизни, критикую ло
дырей, подхалимов, тех, кто мешает строить коммунизм...» С
Геннадием я согласен всем сердцем».
Ӗненнӗ ҫав япшар чёлхеллёскерне... Эпё ҫеҫ мар, «Социа
лизм ҫулӗпе» хаҫатра ӗҫлекен ытти юлташсем те шаннӑ Вӑрнар
районӗнчен тепӗр ӑста пероҫӑ тухасса.
Яковлев пединститутран «пиллӗк» паллӑсемпе кӑна вӗренсе
тухнине те, историксем ӑна мухтанине те, салтака кайса килнине те, граждан сыхлавӗн хуралӗнче тӑнине те, «Советская
Чувашия» хаҫатра ӑста калавсем пичетленине те пӗлнӗскер, эпӗ
пултаруллӑ ӗҫтешӗме тӳрех шырама пуҫларӑм. Иван Лисаев жур
налиста васкавтӑ хушу патӑм: «Ҫывӑх тусна тупса ман пата
ҫитер».
Геннадий Яковлевпа тепӗр куннех партком пӳлӗмне кӗрсе
тӑтӑмӑр. Эпӗ пӗлтернипе пуҫлӑхсем килӗшрӗҫ, редакци йышне
ҫӗнӗ ҫын хутшӑнчӗ. Пичӗ-куҫӗ юмахри гномсем майлӑрах, лутака, клеще ураллӑ, тӑраннӑ кӑвакал пек мӑран Тракторострой
картлашки ҫине хӑюллӑн ярса пусрӗ.
Вӑл мӗн ҫырнине вуласа тӗлӗнетӗп, ытла та яка чӗлхепе,
профессионал-строитель пек ӗнентерӳллӗ хатӗрлет статьясене,
тесе Галина Федоровнапа хавасланса калаҫатӑп. Зимина йӑлл
кулатьте пуҫне пӗкет. Чунӑмра темле ырӑ мар туйӑм йӑшӑртатса
илет. Мӗншӗн ман умра чӑнлӑха пытарать-ши вӑл тесе шухӑшлакаласа, урӑх ӗҫ ҫине кӗрсе каяттӑм. Ман хушу хыҫҫӑн Алек
сандр Ходарев ячӗпе хатӗрленӗ статья Тракторостройра ҫӗнӗ
хӗлхем йӑлкӑштарсан, чӑтаймарӑм, авторне, Геннадий Яковле81

ва, треста ертсе пыракансемпе партком членёсем умёнче мухтарӑм. Ӗҫпе чапа тухнӑ бригадир стройкӑна ертсе пырассине лайӑхлатмали ҫинчен хӑйӗн опычӗпе тӗплӗн паллаштарать. Партипе
профсоюз тата комсомол групписем, бригада совечӗ пулӑшнипе вӑл юлса пыракан строительсен эртелне мала кӑларни, рабочисене бригадӑна ертсе пырас ӗҫе епле кӳлни пуриншӗн те кӑсӑклӑ
пулчӗ. Ходарев чӑн-чӑн бригадир шкулӗ йӗркелет-ҫке. Парти комитечӗ ырланӑ хыҫҫӑн рабкор посчӗн членён ҫырӑвне кашни
коллективра сӳгсе яврӗҫ. Унта икӗ пин ьггла строитель хутшӑнчӗ.
Редакци ҫыннисем те пӗрлех пулчӗҫ. Производство командирӗсем пирки тата хаҫатра икӗ страница - разворот пичетлерӗмӗр,
унта рабкор ҫырӑвӗ хыҫҫӑн мӗнле ырӑ улшӑнусем пулнине анлӑн
ҫутатрӑмӑр. Хӗрӳ калаҫури сӗнӳсене шута илсе, пиллӗкмӗш трестри инженерсемпе техниксене ҫӗнӗрен аттестацилерӗҫ, инже
нер маҫтӑрлӑхӗн университетне уҫрӗҫ, мастерсемпе бригадирсен
совечӗсене вӑйлатрӗҫ.
Шутласан, хаҫат хӑйӗн тӗллевне пурнӑҫларӗ, ертсе пырас
ӗҫре курӑмлӑ пулӑшу пачӗ. Авторӗ те «пиллӗк» паллӑ илчӗ. Ан
чах та...
Ялан хӑйӗн вӑрттӑнлӑхӗпе, чеелӗхӗпе тӗлӗнтерекен чикан
юмӑҫӗ пек ытарлӑ Галина Зимина пёр ирпе ман ума «Строи
тельная газета» номӗрне, саралма пуҫланӑскерне, кӑшӑрт хучӗ,
вуласа савӑнӑр, терӗ. Ак тамаша! СССР строительство министерствин хаҫачӗ Ходарев статйине пилӗк ҫул каяллах пичетленӗ-мӗн. Хушамачӗ, тресчӗ ҫеҫ урӑхла. Стройки те Ҫӗпӗрте. Таҫти чапа тухнӑ бригадир сӑмахне кӑшт улӑштаркаланӑ ҫеҫ Яковлев.
Ытгине йӑлтах вӑрланӑ. Галина Федоровнана чышкӑ кӑтартрӑм
та, вӑл манӑн хӗрарӑмсен советӗнче калаҫу йӗркелемелле тесе
тухса шурӗ. Тарӑхӑва пӗчченех иртгерсе ятӑм. Хамӑрӑн пӑтӑрмаха
никама та пӗлтермерӗмӗр, Геннадине хӑйне те шарламарӑмӑр.
Шӑв-шав тухмарӗ редакцирен.
Зим ина тепрехинче, куҫпӑван тарӑн кӳллинчи хура
шӑрҫисемпе йӑлкӑштарса, ӑшӗнчен майӗпен-майӗпен шуса тухакан кӑкӑр уҫлӑхӗн сӑмаххисене сывлӑша сапаларӗ: «Ҫӗпӗр писателӗн хитре калавӗсене вӑрласа хӑй ячӗпе «Советская Чува
шия» хаҫатра пичетленӗшӗн Геннадий Яковлева ӗҫрен кӑларса
янӑччӗ». Ман сӗтеле тепӗр аҫа ҫапрӗ, куҫ-пуҫ хуралса килчӗ.
Ҫамрӑклӑх шаймӑклӑхӗ пулнӑ пуль, тесе ун ҫинчен часах
мантӑмӑр. Ҫынни питӗ тӑрӑшса, хавхаланса, хастарланса ӗҫлетҫке. Унсӑрӑн хаҫат кӑларма та йывӑр.
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Ӑнсӑртран тенӗ пек Яковлев хӑйӗн хуйхи-суйхипе паллаштарчӗ.Суйлав комиссийӗнче, граждан сыхлавӗн службинче ырӑ
мар хӑтланнӑ тесе ӑна партирен кӑларнӑ-мӗн. Халӗ вӑл хӑйне КПСС
членён ятне каялла тавӑрса ҫирӗплетме ыйтать. Мӗнех, Томашов
манпа килӗшрӗ, Демин та хирӗҫ мар. Урапана малалла кустарса
ятӑмӑр. Яковлев ыйтӑвне, хулакомран докуменчӗсене илсе килнӗ
хыҫҫӑн, трест управленийӗн пуҫламӑш парторганизацийӗн пухӑвӗнче сӳгсе яврӑмӑр, пуху йышӑнӑвне хамӑр парткомра ҫирӗплетрӗмӗр, партком йышӑнӑвӗпе Калинин райкомне ҫитрӗмӗр.
Партие кӗрекенсен тата коммунистсен ӗҫӗсене ятарлӑ пӑхса тухакан комиссире ветерансен мунчинче тарларӑмӑр. Райком бюровӗнче те чару пулмарӗ. Ҫул уҫӑ - Шупашкар комитечӗ кӗтет! Ыйтӑва унта пӑхса тухмалли кун та ҫитрӗ. Томашовпа Яковлева бюро
ларӑвне чӗнеҫҫӗ. Радий Иванович манран ыйтать: «Яковлев ӑҫта?»
«Эпӗ пӗлместӗп, курман. Ҫула май тӳрех типографине е стройплощадкӑна кӗрекенччӗ те...» «Вӗҫтер. Шыра. Иккӗ валли тупса
пыр». Типографине кайса килтӗм, унта ҫук. Стройплощадкӑра
эрнере те шыраса тупаймастӑн. Хамӑн хаҫат кӑларма чупмалла.
Томашов вара хӑйӗн ҫуммине Львова хушрӗ: «Кузьмин ерҫмест.
Хамӑр машинӑна ил те, Кӑнтӑр поселокне ӑшалантар. Толя шо
фер вӑл ӑҫта пурӑннине пӗлет». Львовсем часах таврӑнчӗҫ. «Виле
ӳсӗр, калаҫаймасть те», - хурааларӗ Иван Васильевич.
Радий Иванович мана хытах «ачашласа» аяккалла тёртсе
ячё те, машинӑпа хулакомалла вӗҫтерчӗ, ҫула май лартса та
каймарё.
Ай мӗнле намӑс пулчё мана партком секретарёпе управляющи умёнче. Пухупа ларусенче Яковлева сивлесе хирӗҫлекенсем
те пулнӑччӗ вё г, вӗсене лӑплантарса, икӗ пуҫлӑх ултавҫа ҫине
тӑрса хӳтӗлерӗҫ. Ман ырӑ ятпа витӗнсе те парти билечӗ урӑх
илеймерӗ, шеремет. Кайран хама ӑш хыптарчӗ.
Шутсӑр нумай ҫырнӑ, таҫта та пичетленнӗ пирки эпӗ хамӑн
гонорар укҫинчен хӑшне-пӗрне партвзнос тӳленӗ чухне манамана та хӑварнӑ. Я ковлев ҫавсене таҫтан-муртан чавса кӑларнӑ.
Хӑйне ӗҫсе ӗҫе тухманшӑн квартал премийӗсӗр хӑварттарнӑ хыҫҫӑн тарӑхнипе тыгатьте ҫырать ман ҫинчен ҫӑхав. Хулаком ҫумӗнчи парткомисси пуҫлӑхӗ Космовский хӑй килсе тӗрӗслерӗ. Мана
хамӑрӑн пуҫламӑш парторганизацире, парткомра, райком комиссийӗнче, райком бюровӗнче тӗпӗртеттерчӗҫ, партие улталаса укҫа
тӗппипех тӳлеменшӗн выговор шаплаттарчӗҫ. Акӑ сана тав! Акӑ
сана урок! Яковлев тапкине хамӑн кӑмӑл сипечӗшӗнех туянтӑм
83

вӗт. Хӑй кайран та мана нимӗн пулман пекех алӑ парать. Авӑ епле
усаллӑх, икӗпитлӗх, нӗрсӗрлӗх пытанса пурӑнать иккен йӗксӗк
ӑшӗнче. Ахальтен мар «Йӗксӗк» кулӑшла калав ҫырӑнчӗ.
Ҫумӑрсӑр аслати пекех кӗрлет стройка. Ҫав кӗрлевре пирӗн
те хамӑрӑн сасӑ вӑйлансах пырать. Хута ямалли обьектсен шутне преспа сварка тата сборка корпусӗ (ПССК), юсавпа шӑрату-ремонтно-литейный цех (РЛЦ) малти вырӑна тухса тӑчӗҫ.
Эпир те тата маларах ӗмӗтпе ҫӳретпӗр унта. «Паян ПССКра»,
«Паян РЛЦра» - кашни номӗр ҫак рубрикӑсемпе уҫӑлать. Ывӑна пӗлмесӗрех чупатпӑр, ҫыратпӑр, критикӑллӑ статьясен
витӗмлӗхӗшӗн кӗрешетпӗр.
1978 ҫулхи Пичет кунӗ ҫав тери савӑнтарчӗ. Канмалли кун
эпӗ килтеччӗ. Кӗтмен-туман ҫӗртен Хусанкай урамӗнчи 9-мӗш
ҫуртри 67-мӗш хваттере Алексей Крысинпа Герман Желтухин
пырса кӗчӗҫ, сывлӑх суннӑ-сунман «Строительная газетӑна» саркаласа чӑштӑртаттарма пуҫларӗҫ, вула, савӑн, теҫҫӗ. Строительствӑра тата строительство материалӗсен промышленноҫӗнче ӗҫлекенсен профсоюзӗн тёп комитечӗпе «Строительная газета» Пӗтӗм
Союзри конкурс ирттернӗччӗ. Эпё те хамӑрӑн хаҫат пуххине
Мускава тӑратнӑччӗ. Пире те шута хунӑ иккен. Строительсен
Аслӑ Октябрь юбилейӗ умӗнхи ӑмӑртӑвӗнче «Тракторострой»
виҫҫӗмӗш вырӑна тухнӑ тата 100 тенкӗ преми илме тивӗҫнӗ.
Хаҫатне тата редакторне Хисеп грамоти памалла тунӑ.
Эпё те, мӑшӑрӑм та хӗпӗртерӗмӗр Союзри ҫӗршер хаҫат хуш
шинче хамӑрӑн ят тухнӑшӑн. Юлташсем ман лара-тӑма пӗлмеҫҫӗ
- мухмӑр чӗртмелле. Сӗтел ҫинче ташша ячӗҫ вара «Атӑл шывӗ»
тултарнӑ кӗленче пичкесем.
Ҫулла Мускавра семинар пулчӗ. Пӗтӗм Союзри канаша строительствӑри нумай тиражлӑ хаҫат редакторӗсене чӗннӗ. Эпир
иккӗмӗш стройтрест редакторӗпе Вячеслав Шингаревпа ҫывӑрмалли ҫемҫе вакунра тӗп хулана ҫитрӗмӗр. Виҫӗ кун сӑмах-юмах
итлесе, унта-кунта пулса, коллегӑсемпе калаҫса, экскурсисенче
кулкаласа кӑштах кантӑмӑр.
Ҫул ҫинче мӗн те пулин кулӑшли тупӑнатех. Шингаревпа
пӗрле арӑмӗ те пӗчӗк ачапа Мускава кайма тухнӑ иккен. Вӗсем
юнашарти плацкартлӑ вакунра. Пуйӑс тапрансан пирён пата
пычӗҫ. Унччен маларах ҫеҫ ҫӗнӗ Шупашкарта пурӑнакан Лев
Кузьмин журналист ҫитнӗччӗ. Унӑн пирӗнпе кӑштах сыпас
килнӗ. Хӗрарӑмпа ача куҫӗ умӗнче кӗленче пӑкки уҫасси пулмарӗ. Ашшӗ, паллаштарса, пирён ятсене калать: «Дядя Володя,
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дядя Лев». Мальчик вытаращил глаза и произнес: «Ой, чудо!
Лев! Настоящий живой лев. Какой лохматый. Нас он не сьест?
Мама, я боюсь. Папа, дай-ка ему тот кусок мяса, что мы
принесли. Мама, пойдем отсюда к себе...» Ребенок силком по
тащил маму в свой вагон. А мы посмеялись и вскоре Лев от
крыл долгожданную бутылку.
Оказывается он едет к своему свердловскому другу, в
издательство «Советская Россия» с рукописью своей книги. Рань
ше они после университета работали вместе в одной газете. По
том в Москве Кузьмин опять пришел к нам в гостиницу «Урал»
и с такой радостью рассказал о том, что рукопись приняли, но
только в качестве подстрочника. А книга вскоре вышла.
Когда утром мы приехали в Москву, выскочили на перрон.
К нам спешит жена Вячеслава с ребенком в руках. Как подошли
они, мальчик пальцем правой руки осторожно показал на Льва
Кузьмина: «Ой, тигр! Как большая кошка». Он, видимо, по
спав, перепутал льва с тигром. Для нас нашлась потеха: «Какой
магической силы ты, Кузьмин, за ночь от Льва Леонидовича
превратился в Тигра Леонидовича». С тех пор он стал для нас
Тигром Кузьминым. И сейчас стало смешно, видимо, поэтому
незаметно перешел с чувашского на русский.
На совещании по плану поделился я со своим опытом ра
боты.
Парткомпа, профсоюз комитечёпе тата ВЛКСМ комитечӗпе килӗшнӗ хыҫҫӑн чупса мала тухассипе ҫамрӑксем хушшинче
ӑмӑрту иртгертӗмӗр. «Тракторострой» парнисене ҫӗнсе илессишён
питӗ нумаййӑн ӑмӑртрӗҫ. 1977 ҫулхи ҫӗртме уйӑхӗнчи пӗр канмалли кун трактор завочӗ тӑвакансемшӗн хаваслӑ уяв пулчӗ.
Ҫӗршыв калӑпӑшлӗ хак та, ВЛКСМ Чӑваш обкомӗпе Ка
линин райкомӗ панӑ хисеп хучӗсем те чуна ҫӗклерӗҫ. Чӑвашрадиора куллен янратӑп, хаҫат-журналта пӗрмай пичетлетӗп. Аслӑ
стройкӑн аслӑ корреспонденчӗ пекех. Ҫавсене пӗтӗмлетсе хама
хам лӑплантаратӑп, иртнӗ ҫулсенче хамран мӑшкӑлланӑ путсӗрсенчен эпӗ пурпӗрех телейлӗ тесе шутлатӑп.
Хаҫачӗн калӑпӑшӗ, шучӗ пӗчӗкрех пулин те, унта кӗрсе
вырнаҫнӑ кашни хайлав ылтӑнран та хаклӑ пек туйӑнать. Ҫӗршыв
аталанӑвӗн пӗр вӑйлӑ тапхӑрне ӗмӗрлӗхе пичетре асра хӑваратпӑрҪке. Яланах ӗҫ, ӑмӑрту, бетон, кирпӗч, машина, трактор, кран
кӑна мар пирён тёп геройсем - пултарулӑх ҫыннисем те, ӳнерҫӗсемпе ҫыравҫӑсем те. Алексей Талвирпа Юхма Мишши хӑҫ85

антанпа такӑрлаҫҫӗ ӗнтӗ
Т ракторостройӑн туса
ҫи тер м ен у р ам ӗсен е.
Юрий Семенов-Сементер хӑйӗн «Ялав» редакцийӗпе-редколлегийӗпе
Альберт Захаровӑн комсомолецсемпе ҫамрӑксен
комплекслӑ бригадине
хутшӑннӑ. Ҫыравҫӑсемпе
строительсем ӑмӑртма,
пӗрле ӗҫлем е килӗш ӳ
тунӑ, пӗр-пӗринпе ҫывӑх
туслашса кайнӑ. Ваҫлей
Давьшов-Анатри вунвиҫҫӗмӗш стройуправленири Николай Раймов бри
гадине ш ефа илнӗ те,
стройкӑран
тухм а
пӗлмест. «Писательсем
Тракторострой ҫинчен»
ятпа вӗсене ятарлӑ страницӑсем кӑларса паратӑп.
Сӑн ӳкерчӗкре: хаҫат редакторе В.П.
«Литературная Рос
Кузьмин 9-мӗш строительство упра&книйсия»
хаҫат Шупашкарти
ӗнчи Дагестан йӗкӗтне Муса Расулов мон
трактор
заводӗнче питажнике мала тухнӑ ятпа cajioM'iamb.
сательсен постне туса
хунӑччӗ. Унӑн обшествӑлла редколлегине Юхма Мишшипе,
Иван Лисаевпа, Валентина Ивановапа, Алексей Талвирпа пӗрле
мана та кӗртрӗҫ. Хаҫатӑн тёп редакторӗ Юрий Грибов поэт,
чӑваш кӗрӳшӗ, хӑй те хаваспах килетчӗ, Мускавра вӑйлӑ очерксем пичетлерӗ. Эпӗ вӑл ҫыравҫа сӑввисемшӗн кӑна мар, питӗ
интереслӗ очеркӗсемшӗн юрататтӑм.
Чӑваш писателӗсен Союзӗнче Тракторострой ыйтӑвӗ те мал
ыйту шайӗнчех. Пӗрмай канашлатчӗҫ. Эпё те пулаттӑм унта. Пӗррехинче классиксем тавлашса кайрӗҫ. Алексей Талвир обкомран
килни умӗнче сӗнӳ пачӗ. Стройкӑра путлӗ ҫул ҫук, чупсах ывӑнатӑн, пӗр-пӗр уазик уйӑрса пама ҫук-ши, терӗ. Хуравӗ пуличчен Ухсай Яккӑвӗ ҫатлаттарса хучӗ: «Вертолет кирлӗ мар-и тата
сире?» Сӑмах-юмах ҫакӑнпа вӗҫленчӗ.
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Судьясен хӑйсвн ӗҫӗ. Варринчи «Тракторострои» сотрудникӗ Алек
сандр Александрович Николаев — А.Аслут журнсьшстӑн ывӑлӗ.

Алексей Филипповича заводра кӑна мар, стойкӑра та хисеплетчӗҫ. Паллӑ писателӗн ҫитмӗл ҫулхи менелникӗ ҫывхарнӑ
тӗле пиллӗкмӗш стройтрест ячӗпе ятарлӑ мастерекойӗнче ылтӑн
шывӗпе ҫыртарса салам ҫырӑвӗ хатӗрлерӗмӗр. Писательсен Союзӗнче ӑна манӑн саламламаллаччӗ. Кайрӑм. Анчах савӑнаҫлӑ
пухӑвӗ пулмарӗ. Менелникҫӗ чирленӗ терӗҫ, мана килне кайса
саламлама сӗнчӗҫ. Шӑпах тата ҫав ҫурхи кунсенчен пӗринче хавас чирӗнчен сывалас текен Алексей Крысинпа Герман Желтухин ман ҫума ҫыпӑҫрӗҫ: тавай пӗрле саламлар! Ҫитрӗмӗр Мир
урамӗнчи уйрӑм киле. Алӑк шӑнкӑравне янӑратнӑ хыҫҫӑн шалта
Талвир сасси илтӗнчӗ: «Кам унта?» Эпё камсем-камсем тата мӗн
сӑлтавпа чӑрмантарма килни ҫинчен пӗлтертӗм. «Эпӗ халӗ Мускавран тинтерехех кӑна килтӗм те, хама япӑхрах туятӑп-ха. Са
лам хуплашкине Союза парса хӑварӑр. Каҫарӑр»,- тени хыҫҫӑн
шалта шӑп пулчӗ. Ман хӑпартланнӑ юлташсен сӑмсисем усӑнчӗҫ,
аллисем кӗсйисене чӑмрӗҫ...
Писательсен Союзӗпе Тракторострой хушшинче ыррипе
усалли те юнашарах ытакланса утнӑ. Юхма Мишшин чӑрсӑрлӑхне,
никамапӑхӑнманлӑхне ҫыравҫӑсенчен такам та пӗлет. Ҫӗнме ҫук
Патӑрьел паттӑрне. Вӑл вӑхӑтра пурин те коммунист пулмаллаҫке. Партире тӑман писатель - совет писателӗ те мар, тенӗ. Ми
хаил Николаевича вара тӑшманӗсем яхӑнне те хӑйсен ҫывӑхне
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ярасшӑн мар. Вӑйлӑ стратег тата питӗ ӑслайҫӑ тактик вӗсене
шӑхӑртса хӑварчӗ. Тин ҫеҫ ҫуралнӑ завод пуҫлӑхӗсем Юхмана
инженер ячӗпе ӗҫе илнӗ. Нумаях та вӑхӑт иртмерӗ, Юхма «ин
женер» нимле хирӗҫтӑрусӑр, яп-якан КПСС членён кандидачӗ
пулса тӑчӗ. Чӑваш Улӑпӗпе Улӑп трактор хӑвачӗн хайлавӗсене
киленсех шӑрҫаларӗ, Мускавра, Шупашкарта кӗнекесем кӑларчӗ.
Устав йӗркипе, вӑхӑт ҫитсен, ӑна КПСС членне илчӗҫ.
Манӑн та сӑнарсем пуҫра илемленсе вӑй илсе пычӗҫ. Очерксем, калавсем ҫыра-ҫыра хутӑм. «Ялав», «Тӑван Атӑл» вӗсене хапӑлласах йышӑнчӗ. Чӑвашгизра кӑларнӑ пӗрлешӳллӗ
кӗнекесенче те манӑн хушамат курӑнкалама пуҫларӗ. Вӑрнар,
Й ӗпреҫ енче каярах юлнӑ романсемпе повеҫсем пуҫа канӑҫ
памаҫҫӗ. Ӗҫрен пушӑ вӑхӑтра, ӗҫе кайиччен иккӗ ҫурӑратӑрса
ларса, вёсен геройӗсемпе савӑнатӑп, нушаланатӑп.
Чӑваш писателӗсен пултарулӑх-кану ҫурчӗ ҫу уйӑхӗнче
чӗрӗлет. 1979 ҫулхи ҫуркунне Союз правленийӗпе BJ1KCM обкомӗ унта ҫамрӑк прозаиксен икӗ эрнелӗх семинарне йӗркелеме
йышӑннӑ. Мана та кӗртнӗ ҫав списока. Пултарулӑха кӑтартмашкӑн
«Тымар» романа машинкӑпа пичетлетгерсе патӑм. Правлени председателӗ Николай Дедушкин полковник хӑйӗн адьютантне-литконсультантне Федор Коновалов-Агивере пирён штаб началь
нике тунӑ. Камантлаканӗ-йӗркелӳҫи - Илпек Микулайӗ.
Оперативлӑ ушкӑнра эпир вунпӗрӗн: Виталий Григорьев-Енӗш,
Николай Максимов, Василий Петров, Александр Волков, Гер
ман Желтухин, Александр Угольников, Виссарион Синичкин,
Иван Егоров, Елизавета Осипова, Евгений Казаков, Владимир
Кузьмин.
Мана ӗнтӗ трестра чармарӗҫ. Управляющи, Владимир Пет
рович, партком секретарьне Томашова ҫапла ҫеҫ каларё: «Радий
Иванч, ҫумра писатель пулнишӗн савӑнас пулать пирён, тен,
малашне хамӑр ҫинчен ҫырнӑ Кузьмин романёсене те вулӑпӑр,
ҫул уҫма пулӑшар». Ҫапла ҫу уйӑхӗн вунтӑватгӑмӗшӗнче «ҫамрӑк
ҫыравҫӑсен ҫарӗ» пӗчӗк пӑрахутпа-трамвайпа Атӑл леш енне ка
сса кайрӗ. Ҫырана ансанах симӗс ҫерем-кавир ҫине вырнаҫса
лартӑмӑр. «Ҫакӑнтан пуҫланать семинар,- терӗ Коновалов еф
рейтор,- Пултарулӑх анлӑшӗнче хамӑр лаптӑка ярса илтӗмӗр ӗнтӗ.
Ҫак плацдармран ҫӳл ҫырана хӑпармашкӑн, Сӑнарлӑх тӑвӗ ҫине
ялав ҫакмашкӑн хӑюлланар, хастарланар. Ӑнӑҫу сунса, тав сире!»
«Силпи» хуҫи Маркиян Удалов пире ӑшшӑн кӗтсе илчӗ. Эпир
Николай Максимовпа иккӗмӗш хутри пӳлӗмре. Пирӗн ӗнтӗ
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Ӳкерчӗкре (сулахайран): пӗррвмӗш ретре - Аркадий Малое, Иван Григорьев, Герасим Харлампьев, Елизавета Оси
пова,
Николай Дедушкин, Илпек Микулайё, Вир Мётри, Александр Горшков; иккёмёш ретре - Евгений Казаков,
Владимир Кузьмин, Александр Волков, Георгий Краснов, Павел Иванов, Маркиян Удалое, Виссарион Синичкин, Алек
сандр Угольников, Иван Егоров, Владимир Канюков, Владимир Ухли «Кувшинка» кану ҫуртӗнче.

хамӑрӑн хайлавсене юсаса кун ҫути кӑтартмашкӑн чӑн-чӑн ли
тература шайне ҫитермелле, тӗрӗссипе, картне лартмалла.
Тӑватӑ ушкӑна пайлантӑмӑр. Чӑваш халӑх писателе Илпек
Микулайӗ, Георгий Краснов, Владимир Ухли тата Владимир
Канюков - ушкӑн командирӗсем. Виталий Енӗше, Николай
Максимова тата мана Владимир Яковлевич аллине панӑ. «Ялав»
хаҫат редакгорё Максимов, пӑрахутпа Куславккаран килчӗ, вӑрах
пурӑнмарӗ, хӑйӗн васкавлӑ ӗҫӗпе чулхуланалла улӑхрӗ.
Удалов пирён валли ӗҫ тупса хатӗрленӗ. Пулӑшаканӗсем унӑн ӗҫри хӗрарӑмсем - кашнинех кӗреҫе тытгарчӗҫ. Пултарулӑх
ҫурчӗн лаптӑкӗнче ҫӗр чавтараҫҫӗ. Вася Петров хыпкаланса ҫӳрекен Маркиян Петрович енне ҫав тери тарӑхуллӑ куҫпа пӑхса
илчӗ те: «Эпӗ кунта вӗсемшӗн ҫӗр чавма килмен, мӗн айӑпа
кӗнӗ-ши»,- тесе кӗреҫине ывӑтса ячӗ. Эпир те чавма пӑрахрӑмӑр.
Пире вара карта хыҫӗнчи хырлӑха хуса кайрӗҫ. Кунта такам
валли мунча пури пуратгарнӑ та, ӑна пӑсса, пӗренисене шала
йӑтса купаларӑмӑр. Чапа тухнӑ кивӗ мунчана хутса ячӗҫ. Мунча
пулнӑ ҫӗре парти обкомӗн лекгорӗ Семен Григорьевич Григорь
ев ҫитрӗ те тӗнчери лару-тӑру ҫинчен лекци вуларӗ. Мускавран
самай ҫӗнӗ хыпарсем тултарса килнӗ.
Вӑрнар хыҫӗнчи Упнер Хапӑс ӑсчахӗ ӑсӗ-тӑнӗпе, пӗлӳлӗхӗпе,
чӗлхе-ҫӑвар ҫаврӑнӑҫулӑхӗпе тахҫанах темле профессор-доктортан та малалла иртсе кайнӑ ӗнтӗ, ҫапах хӑйӗн кафедри-деканачӗ
те, званипе хисеплӗ ячӗ те ҫук.
«Манӑн кафедра - Чӑваш ҫӗршывӗ, манӑн итлекенӗм мана кӑмӑл тӑвакан халӑх»,- текелесе ихӗретчӗ те, сӑнне сӑпайлантарса, кӑххӑм-кӑххӑм! ӳсӗрсе илетчӗ. Вырӑсла та, чӑвашла
та никамран ӑста ҫавӑрттарать ҫав, ниҫта пӑхмасӑр, ним вуламасӑр сехечӗ-сехечӗпе пӑталаса тытать итлекенсене. Удалов
пусмӑрӗнчен хӑтӑлнӑ «тарҫӑсем» Григорьев ытамӗнче кӑмӑлтуйӑмне улӑштарчӗҫ. Китай политикӗсене драконпа танлаштарни, драконне питӗ хыттӑн аҫтаха тесе хутлӑ-хутлӑ асӑнни
уйрӑмах килӗшрӗ. «Эпё сана, Кузьмин, Вӑрнарта, вӑтам шкулта, истори вӗрентнӗ», тесе мана мухтаса пӗтерчӗ. Ачалӑх учительне тав тӑвас шухӑш вӑйланчӗ. Хамӑр пӳлӗмре шавласа ларнӑ
хыҫҫӑн юмахҫа ӑсатса яма тухрӑмӑр Енӗшсемпе. Семен Григо
рьевич «Капкӑна» час-часах ҫӳрет, Енӗшпе шахматла вылять,
сӑмавара хӗрлӗ эрех тултарса чей вырӑнне ӗҫеҫҫӗ. Иккӗшӗ пит
туслӑ. Шӳтниксен лаҫҫинче Семен Григорьевич та пултарулӑхне хӗртсе туптать.
90

Атӑл ҫыранне хӑпарсанах, кану ҫурчӗн картишне кӗме ҫаврӑнакан алӑк (вертушка) лартнӑ. Ҫавӑнта ҫаврӑнчӗ-ҫаврӑнчӗ, ниепле те тулалла тухаймасть пирён лектор-учитель. Айланкаласа
хӑтӑлтӑмӑр тимӗр тыткӑнӗнчен. Чарӑну патне хашкаса ҫитрӗмӗр,
пӑрахут вӑрӑммӑн кӑшӑртса ячӗ, хыҫалти ҫунатгисем шыва пӑтратма пуҫларӗҫ. «Ушел!» тесе алӑ сулчӗ те Семен Григорьевич ахӑлтатсах кулса ячӗ. «Последний»,- хурлантарса пӑрахрӗ Енӗшӗ. «Аҫтахана» икӗ хулран тытрӑмӑр та - каялла, вертушка патнелле.
Пӑрахуфан аннӑ Дедушкин кулкаласа ыйтрӗ: «Пире валли чӑпӑл
тумалӑх хӑвартӑр-и хӑть»? «Атӑл шывӗ юхсах выртать, Николай
С тепанович, выртса ӗҫме те пулать»,- терӗ Григорьев
ҫӗкленӳллӗн.
Вӗрентекенӗсемпе вӗренекенӗсем те хамӑра шанса панӑ пуҫлӑх, Николай Филиппович тавра пӗтӗҫрӗмӗр. Илпек сӑпайлӑн,
ҫивӗччӗн калаҫать, ҫынна ӑнланса итлет, пирӗнпе те хӑйне пӗр
танлӑн тытать. Сывмартарах пирки, мӑшӑрӗ ӑна сьгхласах, пулӑшсах тӑрать. Кӑкшӑмри «Литература институчӗ» кӗрлесех кайрӗ
ҫапла. Шупашкартан кашни кун чаплӑ хӑна килет, паллах,
ӗҫме-ҫиме кӑна мар, ҫамрӑк ҫыравҫӑсене тӑн пама, хӑйсен ӗҫӗпепурнӑҫӗпе паллаштарма. Филологи наукисен докторӗ Михаил
Федотов питӗ ӑнланмалла шӗкӗлчесе хӑварчӗ чӑваш чӗлхине,
тӗрлӗ сӑмах пӗлтерӗшне кӑкланӑ тунката тымарӗ пек кӑтартса
тӗлӗнтерчӗ. Литературӑпа искусство ҫын пурнӑҫне илемлетсе
улӑпггарнине хӑйӗн пурнӑҫӗнче мӗнле тӳссе ирттернӗ самантсене чӑваш халӑх писателӗ, тухтӑр Петр Николаевич Осипов
вӑрахчен асӑнса ларчӗ. Ҫапах унӑн уҫӑ калаҫӑвӗ вӑхӑтӗнче ни
кам та анасламарӗ. Раҫҫей писателӗсен Союзӗн правленийӗ паллӑ
литературоведа, критика Геннадий Митина Шупашкар курма
янӑ. Вӑл пирён вучаха тӳрех ҫӗклем вутӑ пӑрахрӗ. Итлетпӗр,
тавлашатпӑр вӑл каланине тӑнланӑ май. Литература тавлашӑвӗ
виҫӗ куна пычӗ.
Юрий Артемьев, Анатолий Емельянов хӑйне евӗр ҫӗнӗ
йӗр хӑварчӗҫ тӗлпулу хыҫҫӑн. Теорийӗ те, практикийӗ те
пӗрлех. Кӑткӑс та тӗрлӗ енлӗ пурнӑҫа чӑн-чӑн сӑмах ӑстин,
сӑнарлӑх художникӗн куҫӗпе пӑхма вӗренетпӗр. Ҫӑвар типсен... «Ҫар» штабӗн начальникӗ ирӗке ярса Ш упашкаралла
хӑвалать. Акӑ, Вася Петров та мӑн сумккапа хулана иккӗ
каҫса килчӗ. Ман та черет ҫитрӗ. Редакцисенчи гонорар укҫине пухса тухрӑм. Чӑнкӑ ҫыранра речӗпе тӑнӑ та, пурте мана
алӑ сулса кӗтеҫҫӗ.
91

Ҫав тавлашу вӑхӑт ӗт е эпир (сылтӑмран): Герман Желтухин, Ген
надий Митин, Виссарион Синичкин, Владимир Кузьмин.

Кулӑшӗ, мыскарийӗ... Георгий Краснов ҫӗр каҫма хатӗрленнӗ
пӳлӗмре икӗ ачаллӑ чиперкке ҫыврать иккен. Ача юратакан арҫыннӑн амӑшне те юратас килетех ӗнтӗ. Хветӗр Агивер «чӗрепе
аптӑранӑ», тухтӑр пӳлӗмӗнчен тухма пӗлмест. Улатимӗр Канюков
Ухли Улатимӗрӗн куҫаруҫи те пулса курнӑ-мӗн. Пурнӑҫ сӑмсаран
утмӑл шакхасан, Ухли ҫуралнӑ Пӳркелне аса илнӗ. Автобус тулли
тус-юлташ, юрӑҫ-такмакҫӑ чыхса тултарса Тутарстана, унӑн
ҫуралнӑ ҫӗршывне ҫул тытнӑ. Юмах ярса ӑш хыпнӑ пуль ҫав, сив
сӑра мехленӗ хыҫҫӑн Владимир Васильевичӑн пырӗ шыҫать, сасси ҫӗтет те ларать. Шупашкарсем Пысӑкяла кӗрлетгерсе ҫитеҫҫӗ.
Хӑнасене клуб умӗнче ҫӑкӑр-тӑварпа кӗтсе илеҫҫӗ, тӳрех сцена
ҫине ҫӗклесе хӑпараҫҫӗ. Халӑх лӑк тулли. Ухлине сӑмах параҫҫӗ.
Ваҫли Улатимӗрӗ сылтӑм аллине ҫӗклесе тем хӑйӑлтатать, ӑнланма ҫук, тет. Владимир Яковлевичӗ уч ҫумне тӑнӑ та, хытгӑн каласа пырать: «Салмалла салам, пӳркелсем-тӑванӑмсем! Эп сире манма
ҫуралман. Пӑва районне хамӑр ялӑн Пысӑк ҫуни-урапипе сирӗнпе
пӗрле ҫут малашлӑха - коммунизмалла туртатӑп. Ох, йывӑр-ҫке
лавӗ! Хашкаса-пӑшӑхса вӗрилле пултӑм, сасӑсӑр тӑрса юлтӑм. «Кирукпа» «Альтук» мӗнле чуптараҫҫӗ? Сире халӗ те «Юрату чул
кастарать-ши?» «Тӑлӑх мар вӑл» Ухли тӗнчере «Шуркелсем» пул
сан...» Ял-йышпа пӗр сӑмах калаҫаймасӑр уйрӑлать ҫапла «чӗлхесӗр»
писатель. Унӑн никам ӑнланман хӑйӑлти чӗлхине куҫараканӗ акӑ
пире вар тыттарса култарать.
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Ҫӗтнӗ чӗлхепе ҫыхӑннӑ тепӗр кулӑш аса килчӗ. Ухлипе ҫыхӑннӑскерех. Уч чухне эпӗ «Тӑван Атӑлта», Агивер тӗп редакторӗн ҫумӗччӗ. Пырӗ шыҫмасӑрах, чӗлхи ҫӗтмесӗрех Федор Ге
оргиевич та, унчченхи Таллеров редактор пекех, ялан ӗҫ
вырӑнӗнче ларман пирки, хут ҫырса калаҫма юрататчӗ. Акӑ, сӗтел
ҫинче - черетлӗ хушу: «Владимир Прокопьевич! Вл. Вас. Ухли
валли саламлӑ сӑмах ҫырса хатӗрлӗр. Хатӗрлӗр те папкине писательсен Союзне хӑвӑрах ҫитерсе парӑр. Уявӗ октябрӗн 25-мӗшӗнче
15 сехетре пуҫланать. Хв. Агивер. 23.10.89 ҫ.»
Эпё вара ҫакӑн пек Чап сӑмахӗ ҫырса хатӗрлерӗм:
«Хисеплӗ Улатимӗр Ухли!
Ух, сатур та вара Эсир, Пӳркел чӑвашӗ, турӑ килтернӗ пе
кех ӑслӑ-пуҫлӑ пултӑр, хӑвӑр пӗлӳ илнипе те ҫырлахмарӑр, чӗрӗк
ӗмӗр ытла ҫамрӑк ӑрӑва хӑвӑртан та темиҫе хут ӑслӑрах, сӑпайлӑрах пулма тӑн патӑр.
Ух, йӗрӗ те иккен Эсир, хӗрӳ Ваҫлей ывӑлӗ, вӑтӑр ҫичче
ҫитнӗ тӗле тӗрӗс-тӗкел утма вӗреннӗскер, Чӑвашӑн тӗп хулине вашкӑртса ҫитме пултартӑр. Тин ҫеҫ кун курнӑ пӗрремӗш
пепкӳ «Кирук» Сире ун чухне тӗрӗс ҫулпа литература вучахне хӑюллӑнах сӗтӗрсе кӗрсе кайнӑччӗ. Унта Эсир хӑвӑрӑн тивӗҫлӗ вырӑнна тупса яланлӑхах тӗплӗн вырнаҫрӑр. Ухли ятне
чӑваш халӑхӗ хушшине сартӑр. «Кирука» ӳстерсе авлантартӑр,
«Альтука» та качча патӑр. «Кӗҫӗн улӑхра» ҫаран ҫулса ывӑнсан, «Шуркелсемпе» кӗрекене кӗрсе лартӑр. Пирён Ухли «Тӑлӑх
мар вӑл», тесе чӑваш ҫыравҫисем сирӗнпе савӑнса та хурланса
юрларӗҫ.
Ух, хастар та вара Эсир, ҫитмӗл пиллӗкре те яшлӑха ҫухатма шутламастӑр, пуҫа ухсах Шупашкар хӗрӗсенчен чеен ыйтатӑр: «Юрату чул кастарать-ши?» е чуна астарать?» Кула-кулах сирӗн «Хӗрсем пурҫӑн тӗртеҫҫӗ».
Ух, маттур-ҫке Эсир, Улатимӗр! Сирӗн Пӳркел те Пысӑк
та, ҫавӑнпах пуль кун-ҫулупа ӗҫӳ-хӗлӳ те Пысӑк. «Ҫӗр ешерет»
пулсан, Сирӗн пурнӑҫ татах та ҫӗнелсе ешертӗр, «Йывӑҫҫиҫемӗн
ҫырли» тенӗ пекех, пурнӑҫ ҫырли те яланах тутлӑ, техӗмлӗ пултӑр.
Ух, нихҫан та ан хух, Ухли!
Чӗререн ырӑ сунса, «Тӑван Атӑл» редколлегийӗн членӗсемпе журнал редакцийӗнче ӗҫлекенсем. 1989 ҫулхи юпа уйӑхӗн 25мӗш кунӗ».
Кайса саламларӑм Ухлие писательсен Союзӗн хӗрлӗ кӗтесне
пухӑннӑ ҫыравҫӑсем умӗнче.
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Ухли Тракторостройпа та ҫыхланса пӑхрӗ, темле пысӑк
калӑплӑ хайлавах майлаштарнӑччӗ пулас. Кам ҫырма пултараканни-пултарайманни те ҫӗнӗ стройка тусанӗнчен ылгӑн пёрчи
юхтарма хӑтланать те, Владимир Васильевич та вӑйлӑ романах
кӑлараймарӗ пулас.
Акӑ, Чулхуларан Максимов та таврӑнчӗ. Канюков пирён хайлавсене пӑхса тухнӑ. Пӗрле ушкӑнра сӳтсе яврӑмӑр. Пуху ячӗпе
Виталий Енӗше СССР писательсен Союзне йышӑнма сӗнес терӗҫ.
Мана малтанах хаҫат кӑларма шаннӑччӗ. Чылай шухӑшласа
минресе ҫӳрерӗм. Майлаштартӑм вара. Дедушкин-Асатгене те,
Кӗркури Луча та, ытти писательсене те тӑрӑхларах сӑнларӑм.
Ҫак йӗркесем те пурччӗ:
Вӗҫ-вӗҫ куккук, вӗҫ куккук
Эпир ҫырса пурниччен...
Эпир ҫырса пӗтерсен,
Юман ҫине ларса кан.
Юман хӑрса ларсассӑн,
Вӗтлӗх ӑшне выртса кан,
Вӗтлӗх ҫулҫӑ сарсассӑн,
Аслаҫупа ытаклан,
Кӗнекӳне кӑларсан,
Кӗрекене ларса кан.
Хаҫатне Валентин Бурнаевский килӗнчи архивӗ валли ҫатӑрласа кайнӑ. Упраса юлаймарӑм.
Юлашки кунӗнче писательсен пуҫлӑхӗ Николай Дедушкин
персе ҫитрӗ.
«Семинара пӗтерес терӗмӗр. Чӑваш литератури кун-ҫулӗнче
кунашкалли пӗрремӗш хут пулчӗ. Урӑх кун пек семинара килме
ан тӑрӑшӑр, килсен те, е ертсе пыракан, е пысӑк писатель пул
са килӗр»,- терӗ.
Акӑ мӗнле хак пачӗҫ ыттисем:
Хветӗр Агивер: «Эпир хамӑр семинара «Илпек вӑрманӗ»
терӗмӗр. Вӑйлӑ кашлатӑр вӑл. Ачисем пурте пысӑк шанчӑклӑ. Пи
сатель хӗлхемне чалкӑштарсах пырӑр. Пуҫланӑ тӑк - малаллах
утӑр: вӗренӗр, тарласа ӗҫлӗр. Чӗлхе ҫук тӑк, писатель мар, ста
тист. Чӗлхене хытӑрах якатӑр».
Владимир Ухли: «Халь ӗҫ пӗтрӗ. Тем те турӗҫ ку маттурсем:
ҫырчӗҫ, мунча та хутса кӗчӗҫ, пире, ватгисене те, хурӑн милӗкӗпе ҫурӑм ҫапнӑ хушӑрах тип мунча та кӗртсе илчӗҫ. Вӗренмелли
сахал мар сиртен. Пӗрле ҫӗмӗрттерер. Таптаса анчах ан кайӑр пире».
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Георгий Краснов: «Василий Петров, Александр Волков,
Елизавета Осипова литература тӗнчине кӗме хатӗрленсе ҫитнӗ
ҫыравҫӑсемех. Маншӑн хамшӑн та семинар литература институгёнче тепёр класс пётернё пекех пулчё.»
Владимир Канюков: «Манӑн виҫӗ ҫыравҫи те проза жанрён
шӑнӑрне ҫирӗппӗн ярса илнӗскерсем. Илемлӗхе, чӗлхе вӑйне
туяҫҫӗ, сӑнар тума вӗреннӗ. Чӑваш хайлавӗн тӗшши пур, тутӑ
тӗшшиех пур произведенийӗсенче».
Григорий Луч: «Сире эпӗ «Капкӑн» кухнипе паллаштартӑм.
Калав шаршанё-шаршанёпех. Александр Угольников хӑех Чутайран пёр лав тиесе килнё. Анчах пурте ӗҫкӗ-ҫикӗ мыскари
ҫинчен. Ӗҫкине кӑларса пӑрахсан, вӗсенче мӗн юлать-ши?»
Владимир Ухли: «Мухмӑр».
Александр Угольников: «Капкӑнӑн» шӑлӗ мӑкалнӑ, теҫҫӗ.
Чӑнах-ши?»
Григорий Луч: «Ӑна хӑвӑн шӑлупа витерсе, виҫсе пӑхмалла».
Лаврентий Таллеров: «Ҫамрӑксен ӗҫӗпе лараттӑм та, питӗ
савӑнтӑм. «Коммунизм ялавне» те сахал мар илсе пыраҫҫӗ вӗсем
чипер лайӑх калавсемех. Литература страници хаҫатра кашни
кун пама хатӗр. Писатель ҫырнин воспитани енӗ вӑйра».
Николай Филиппович хӑйӗн юман туйралӑхӗ мӗнле кашланине ҫав кун илтеймерӗ. Ӑшчикӗ аптратнипе ӑна арӑмӗ хулана
илсе кайрӗ, пульницана вырнаҫтарнӑ, терӗҫ.
«Илпек вӑрманӗ» кашлама чарӑнмарӗ. Семинаристсем каярахпа, Евгений Казаковсӑр пуҫне (вӑл юрист ӗҫӗпе малалла тапаҫланчӗ), СССР писательсен Союзне кӗчӗҫ, хӑйсен тивӗҫне
вулакансем умӗнче вараламарӗҫ.
Дедушкин полковникӑн - Асаттен ҫарӗ Шупашкар пристанне ҫитрӗ.
Пире Чӑваш телевиденине чӗннӗ. Агиверсемпе Николаев
урамне хӑпартӑмӑр. Манӑн та калаҫма черет ҫитрӗ. Пуҫра тӗвӗленнине салтса ятӑм вара. Ҫакӑн пек пулса тухрӗ хултӑрч ҫӑмхинчи
ҫаврӑм:
«Чӑваш писателӗсен Союзӗн правленийӗпе ВЛКСМ Чӑваш
обкомӗ ирттернӗ ҫак семинар-вӗренӳ маншӑн, хаҫат ҫыннишӗн,
литературӑра тарӑннӑн ӗҫлеме пуҫлас вӑхӑтра, чи паллӑ, асра юлмалли, хӑйне евӗрлӗ шкул вырӑнне пулчӗ. Чӑвашсен паллӑ писателӗсемпе критикӗсем, чӗлхе ӑстисем хушшинче пурӑннӑ, вёсен ӑслӑ
та ҫирёп сӑмахӗсене, канашӗсене ипыесе ирттернӗ икӗ эрне маншӑн
та, пӗрле пулнӑ юлташсемшӗн me, nai/iax, пурнӑҫра пысӑк йӗрхӑварчӗ.
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Эпир Николай Максимов, Виталий Енӗш, виҫҫӗн Владимир Яков
левич Канюков юлташ ушкӑнӗнче ӗҫлерӗмӗр, вӗрентӗмӗр. Хамӑра
ӑс панӑшӑн, малашне те пулӑшса пыма пулнӑшӑн ӑна чӗререн тав
тӑватпӑр.
Семинар пирӗнте аслӑ, ӑслӑ юлташсем ҫырнӑ произведенисене тарӑнрах шухӑшласа вулама, литература ҫине чӑн-чӑн этемле,
чӑн-чӑн коммунистла пӑхма тӗллев ҫуратрӗ, пурнӑҫпа ӗҫ ҫине
ҫӗнтерӳллӗ куҫ-пуҫпа пӑхма хушрӗ. Унччен хам ҫырнӑ калавсемпе
повӗҫсем ҫине халь критикла ҫивӗччӗн пӑхма пуҫларӑм. Ҫак семи
нар ӗнтё шӑпах мана анлӑ, тӑвӑллӑ, нумай хирехирӗҫлӗхлӗ аслӑ
ҫул ҫине тухма пулӑшӗ тесе шутлатӑп.
Ҫырма эпӗ тахҫанах пуҫланӑ, район хаҫачӗсенче ӗҫленӗ чухне
те, республикӑри изданисенче вӑй хунӑ вӑхӑтра та хамӑн пуҫра
капланса килнӗ шухӑша литература чӗлхипе ҫавӑрса калама пикеннӗ. Геройсем те, вӗсем тӑвакан ӗҫсем те, ҫав ӗҫсене тунӑ
вырӑнсем те, йӑлтах тенӗ пекех, манӑн хам куҫ умӗнче пулса
иртнӗ. Нумай-нумай ҫынпа курса калаҫнӑ, вӗсемпе пӗрле лайӑххишӗн, ҫӗннишӗн, халӑха, ҫӗршыва усӑ пулассишӗн кӗрешнӗ, кӗрешетпӗр те. Эпӗ вӗсене чи малтанах «Шурӑмпуҫ ҫӑлтӑрӗ» повеҫре
ҫутатса пама шутларӑм, ун хыҫҫӑн «Виҫӗ юман» повӗҫре ҫав
шухӑшах малалла тӑсрӑм. «Шурӑмпуҫ ҫӑлтӑрӗ» ял ҫыннисем, ялти
улшӑнусем ҫинчен пулсан, «Виҫӗ юман» - вӑрман промыишенноҫӗнче ӗҫлекенсене халсиъшса ҫырнӑскер. Виҫӗ ӑру ҫыннисен пурнӑҫӗ,
вӗренӗвӗ, ҫӗнтерӗвӗ - акӑ унӑн тӗп тӗллевӗ.
Халӗ Шупашкарти промышленность тракторӗсен заводне
тӑвакан паттӑр ҫынсем ҫинчен ҫыратӑп. Ҫӑмӑл мар ку. Ӑна
малтан тӗрӗс куҫпа курса, ӑнлануллӑ пуҫпа шухӑшлама пӗлмелле.
Апла пулсан, стройкӑпа пӗрле, пӗр вӑхӑтра пурӑнмалла. Унпа тӗплӗн
паллашмалла, ҫынсен психологийӗпе, коллектив аталанӑвӗпе паллашмалла. Ҫав стройкӑна парти енчен ертсе пынине, строительсен нумай пинлӗ ҫарне коммунизмла воспитани панине партилле
принциплӑхпа пӑхма вӗренмелле, пӗлмелле. Унсӑрӑн, паллах, халӑха
кирлӗ, усӑллӑ произведени ҫырма питӗ хӗн.
Хӑш-пӗр журналистсемпе писательсем ыйтаҫҫӗ: «Паян мӗн
ҫӗнни пур Тракторостройра ?» Вёсене вара шӳтле-шӳтлех калатӑп:
«Малтанхи сӑвайсене ҫапнӑ чухнехи пекех паян та Тракторострой питӗ интереслӗ пурнӑҫпа пурӑнать: кӑсӑклӑ романсем, повӗҫсем, калавсемпе очерксем, пьесӑсем ҫырать».
Писательсемпе культура ӗҫченӗсен трактор завочё тӑвакансемпе трактор туса кӑларакансен пурнӑҫӗпе, ӗҫӗпе тӗплӗнрех пал96

лашса пысӑк калӑплӑ, лайӑх произведеиисем ытларах ҫырмалли
ҫинчен КПСС Чӑваш обкомӗн иртнӗ пленумӗнче те ҫивӗч каланӑччӗ. Эпир те ӑна, ҫамрӑксем, шута илетпӗр.
Тракторострой ҫыннисем, трактор завочӗн ҫыннисем ҫинчен
ҫырнӑ истори кӗнеки, писательсемпе поэтсен вӑйӗпе, тарӗпе,
хӗрӳлӗхӗпе, чӑваш литературинче кӑна мар, пӗтӗм совет литературинче те паллӑ йёрхӑвартӑрччӗ. Тӑрӑшса, пӗлсе, ӑсталӑха аталантарса ӗҫлени кирлӗ. Вара, ман шутпа, литературӑра та ҫирӗп
утӑм тума пулать. Ҫавӑншӑн тӑрӑшатпӑр та».
Хаҫат хӑй ҫумне илем, сӑнар ӑстисене магнит пек туртать.
Мӗн чухлӗ талант строительсем хушшинче! Демин хӑйӗн ҫумӗ
Даниловсий поэт пулнине «Тракторострой» пулӑшмасӑр ӗмӗрте
те пӗлес ҫукчӗ. Анатолий Иванович, хӑйне пултарулӑхӗпе халӑха
кӑтартнӑ ертӳҫӗ-йӗркелӳҫӗ, вырӑс ҫынни, Шупашкарта чи ҫӳллӗ
пукансенчен пӗрин ҫинче ларма та пултарнӑ, ҫавӑнтан ӑна сирпӗтсе мар, ӗҫе ҫӗнӗлле йӗркелеме тесе, Тракторостроя янӑ. Ёҫ
вӗҫленнӗ вӑхӑтра кӗчӗ те вӑл пӗррехинче, манпа чуна уҫса калаҫса ларчӗ, стройка пирки мар, поэзи ҫинчен. Хам та тӗлӗнсех
кайрӑм вӑл хӑйӗн сӑввисене черетлесе каланипе (вуланипе мар).
Ҫитес номӗрте вара шӑпах ӑна, хамӑр стройкӑн тепӗр сӑвӑҫне,
юрлаттартӑмӑр. Пӗлекеннисем, ҫывӑххисем, поэта алӑ параҫҫӗ,
саламлаҫҫӗ... Хулакомран, райкомран вара... шӑнкӑрав хыҫҫӑн
шӑнкӑрав янӑрарӗ: пуҫлӑхсен сӑввисене пичетлесе хаҫат лаптӑкне пӗтериччен социализмла ӑмӑрту пирки ыгларах ҫырасчӗ. Эх,
вӑл ӑмӑрту ӗнтӗ... апат ҫинӗ чухне те яшка кашӑкӗнче салма пек
явӑнать. Эпир темле тапсан та, мечӗк пурпӗрех хӑй вырӑнне
кӗреймест, каялла тапса ҫамкаран пырса тивет.
Кӑвакартнӑ пит-куҫа халӑх умӗнче пытармасӑр малаллах талпӑнатпӑр. Стройтрест парткомӗн членне суйласан, районсенче
ӗҫленӗ вӑхӑтри пекех, ӗнсе ҫине хальхаҫҫӑн тумалли ӗҫ кутамккийӗсене умлӑ-хыҫлӑ ҫакса тухрӗҫ, партком ҫумне сӑнчӑрпах
кӑкарчӗҫ. Сан чи таса, тӳрӗ ҫын, ҫӳлтен хушнине пӑркаланмасӑр
итлекен тарҫӑ - парти салтакӗ пулмалла, чи йывӑр та кӑткӑс
ӗҫре хӑвна кӑтартмалла, политика, идеологи енчен ҫивчӗ, тавҫӑруллӑ, талпӑнуллӑ пулмалла. Пуҫа усма та, каялла чакма та
юрамасть. Хамӑн пурнӑҫ туртийӗ хушшинчен тухса ӳкме шутламан та, маншӑн ҫак тӗллевсем яланхи ҫул ҫутисем пулнӑ, ҫавӑнпа эпӗ нимле йывӑрлӑх умӗнче те чӗтресе ӳкмен. Умрине пурнӑҫласа, йывӑрлӑхсене чӑтса, - чунӑмпа яланах ҫӗнтернӗ.
Тракторостройра та - ҫӗнтерӳҫӗсен ретӗнчех.
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Хаҫат вулакансем - икӗ тӗрлӗ ҫынсем. Пӗрисем ӑна чунтан
кӗтекеннисем, ҫӗнӗ хыпаршӑн, интереслӗ, тӗлӗнмелле ӗҫ-пуҫ,
пулӑм ҫинчен ҫырнипе паллашса хавхаланаҫҫӗ, шухӑш-туйӑмӗнче ҫӗнӗлӗх, талпӑнулӑх хевтийӗпе мал ӗмӗт ҫуратаҫҫӗ, теприсем, каҫуннӑй алпа тытаканнисем, кӑлтӑк, йӑнӑш шыраҫҫӗ,
пӑтӑрмах тупса редакторне мӗнле те пулин ыратгармалларах ҫатлатгарма тӑрӑшаҫҫӗ хура пушӑпа. Сахалӑн мар вӗсем. Парти пусми ҫӳллӗ, картлашки нумай унта. Обком, хулаком, райком,
партком... Кашни пӗрер ҫапсан та...
Вӗрентекенӗсем - тата йышлӑрах. Пурте вӗсем: «...вӑт ҫавна
ма ҫапларах ҫырмалла пулман-ха», «ак ку статйине капларах
тумалла пулнӑ», «куна тата мӗншӗн ытлашши чаплантарса янӑ»,
«парти обкомӗн секретарӗ актив пухӑвӗнче критикленӗ комму
ниста хаҫатра вырӑн памасан та юранӑ», «Сидоров арӑмӗнчен
уйрӑлнӑ, эсир унран ҫӗршыв геройӗ туса хунӑ», «управлени
начальникӗ партире те тӑмасть, сирӗн очеркра вӑл пуринчен те
ӑслӑ...» Тӑршшипех ҫавнашкал асӑрхаттару, кӑтарту, хӑрату
тӑсӑлать. Кашни номӗр тухнӑ хыҫҫӑн ҫӳлтен мӗнле хура ҫӗлен
шуса анассине пӗлсе-туйсах тӑраттӑм, нервӑсене хытарса, наркӑмӑша хирӗҫле эмел хатӗрлеттӗм чун-чӗремре.
Томашов вӑл куҫ умӗнче ҫатӑртатса хӗремесленсе идет те,
темиҫе минутран ним пулман пекех мирлӗн калаҫса каять, малашне мӗн-мӗн тумаллине пӗрле канашласа палӑртать, ырӑ
сӗнӳсем парать. Унӑн заместителӗ Львов пирӗнпе куллен ҫывӑх
ҫыхӑнура.
Калинин райкомӗнче нумай тиражлӑ хаҫатсен шӑпине пропагандӑпа агитаци пайӗн заведующийӗ Шурчанов татса парать.
Валентин Сергеевич маларах хӑй те университетри «Ульяновеца» кӑларса тӑнӑскер, пире ӑнланать, йӑнӑш-мӗн кайсан та,
юлташла ҫемҫен кӑна аса илтерет. Идеологи секретарё Сергеев
чакаланма юратать. Зиновий Михайлович мана ҫывӑх пёлекенскер, Йӗпреҫре пӗрле ӗҫленине манмасӑрах, ҫӑлма та, пулӑшма
та ухутӑ, питӗ асӑрхануллӑ ӗҫлет.
Хулаком нумай тиражлӑ хаҫат редакторӗсен ялан ӗҫлекен
семинарне йӗркеленӗ те, ӑна ертсе пыраканӗ, пропагандӑпа аги
таци пайӗн заведующийӗн ҫумӗ Алексеев обком секретарӗнчен
те мӑнаҫлӑрах хевтепе сассине хӑпартса канашлать ваҫка
пирӗнпе. Пире пусармалли, хамӑр шайран тата аяларах антарса
пӗчӗклетмелли, кӗҫӗне хумалли чӑкӑлташлӑх пурах ҫав Герольд
Михайловичӑн.
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Обкомӑн пичет секторӗнче «тарласа коммунизм тӑвакан»
хуралҫӑсем яланах аслӑраххисен аллипе кӑвар туртасшӑн, «пропагандӑпа агитаци пайӗн пуҫлӑхӗ Шутин мӗн шутлӗ капла, иде
ологи секретарӗ Петров куҫӗ тӗлне пулсан», - тесе пуҫӗсене
сӗлтсе тутисене часрах ал тупанӗпе хупласа хураҫҫӗ, хаҫат подшивкисем тума васкаҫҫӗ. Те вёсен ӗҫне кашни кун хаҫат йӗркеллӗ
ҫӗленипе хаклаҫҫӗ?..
Вӗсене тӗппипе итлесе, вёсен кӳрентерӗвне ӑша хурса ӗсӗклесе
е чӗтресе ларнӑ пулсан, эпир нихҫан та ҫавнашкал хӗрӳ, илемлӗ,
тулӑх пӳлмеллӗ хаҫат тӑваяс ҫукчӗ.
Хӑйне этем нӗрӗнчен янӑ Геннадий Яковлев вырӑнне чӑнчӑн этем чунлӗ хастар чӑваша парнелерӗ мана Туррийӗ пёр яра
кун. Тракторострой йӗрӗ ҫине ӳкнӗ Петр Алексеев «Тракторо
строя» хашкаса ҫитрӗ. «Ёҫе илетӗр-и?»- тет. Канаш леш енчи
Маяк ачи ухутник пулнине пӗлнӗскер, эпӗ шӳтлесе пер яр:

Завод тйвакансем хушшинче идеологи ӗҫне йӗркелесе ертсе пырассишён хытӑ тӑрӑшать Иван Вааыьевич Львов. Пӳлӗмре ларма ун нихҫан та вйхӑт ҫук. Акӑ вӑл хагьхинче те пресна сварка тата т рак
тор пухмалли корпусран (П С С К ) тӳрех ман пата кёчё, Агьберт Заха
ров бригады никёс янӑ ҫӗрте тунӑ рекорд ҫинчен хаҫатӑн ҫӗнӗ номӗрне
«Ҫиҫём» информацийӗ парар тесе редакторпа канаииать.
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«Ҫурӑм хыҫне мулкач ҫакса килсен, тӳрех Тракторострой хуранне чӑмтаратпӑр». Ачи чӑнласах ӗненнӗ иккен, тепӗр кунне
хутаҫа мулкач хурса килчӗ: «Акӑ, манӑн ухутник кучченеҫӗ».
Кӑмӑла кӑмӑл, тенӗ пек, ыр кӑмӑлтанах йышӑнтӑмӑр ухутникӗпе трофейне те. «Юрать, тавтапуҫ, пӑшална халлӗхе ручкӑпа
улӑштарӑн, мулкач пулькки вырӑнне ӑна упа-кашкӑр пуллипе
авӑрлама тивет. Хаяр кӗрешӗве кӗретӗн»,- тесе хавхалантартӑм.
Ухутник пекех чӑтуллӑ, тӗллевне пурнӑҫламах пултаракан
журналист пулнине Алексеев ырӑ ӗҫӗпе кӑтартса пачӗ. Йӗкӗте
авлантартӑмӑр, туйне редакци эртелӗпех кайрӑмӑр. Каярахпа вӑл
«Советская Чувашия» хаҫата куҫрӗ, хӑтлӑ хваттерлӗ пулчӗ, туслӑюратуллӑ ҫемьере ачисене ӳстерчӗ. «Тракторострой» уншӑн, паллах, журналистика университечӗ вырӑннех пулчӗ. Хӑй те нумай
усӑ кӳчӗ хаҫата, стройкӑна.
Вӑл вӑхӑталла Шупашкарти чукун ҫул леш енче, Канаш
ҫулӗ хӗрринче, Пичет ҫурчӗ туса лартрӗҫ. Володарски урамӗнчен унта куҫрӑмӑр. Хаҫат пичетлесси те ҫӑмӑлланчӗ.
Хамӑн ӗҫе тӗплӗн туса пӗтернӗ хыҫҫӑн тин аяккалла
пӑрӑнаттӑм, вара хаҫат-журнал редакцийӗсене, Чӑвашрадиона
хамӑн хайлавсене валеҫсе тухатӑп. Ҫавӑн чухне пӗринче Телера
диокомитет председателӗ Павел Крысин мана Радио ҫуртӗнчи
хӑйӗн пӳлӗмне чӗнсе кӗртрӗ, телевиденипе ӗҫлекен хӑйӗн ҫумне
Венера Большована хӑвӑрт килме хушрӗ. Калаҫӑва ҫапла
тӗвӗлерӗмӗр: Кузьминӑн кунта куҫмалла. Ак ҫак ҫырӑва хатӗрлерӗҫ вара вӗсем 1978 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 22-мӗшӗнче:
«Управляющему стройтреста № 5
тов. Демину В. П.
Секретарю парткома тов. Томашову Р. И.
Государственный комитет Чувашской АССР по телевиде
нию и радиовещанию просит оформить переводом увольнение
тов. Кузьмина В.П., утверждаемого главным редактором те
левидения.
Вопрос о переводе тов. Кузьмина В. П. согласован с секре
тарем Чебоксарского горкома КПСС тов. Васильковым Б.П. и
зав. сектором печати, телевидения и радио обкома КПСС тов.
Михайловым А. И.
Председатель Госкомитета П.А.Крысин.»
Пуҫа кӑштах ҫавӑрттармалла пулчё. Мана шанса, ман пултарулӑха ӗненсе кӗтекен хуравлӑ ҫынсем хӑйсен малашлӑхне
Кузьмин текен ж урнали ста палӑртаҫҫӗ пуль те ӗнтӗ, ҫапах эпё
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халлӗхе пиллӗкмӗш стройтрест штатӗнчех-ха. Стройтрест управляющийӗ Владимир Демин пӗрлешӳллӗ профком председателӗпе Лев Захаровпа СССР строительство министерствин Чӑваш
территори управленийӗн начальникӗ Яшук тата Строительсемпе стройматериал рабочийӗсен профсоюзӗн обком председателӗ
Охотников патне ҫырни пур. Унта ҫапла каланӑ:
«Тракторострой» хаҫат редакторе пулмалли талантлӑ журналист-йӗркелӳҫӗ чылай вӑхӑт хушши тупайман пирки, эпир парткомпа пӗрле КПСС Чӑваш обкомӗнчен тата Калинин райкомӗнчен
пире тивӗҫлӗ ҫын тупса пама ыйтрӑмӑр. Обком пире пысӑк квалификациллӗ пиҫсе ҫитнӗ журналист тупни ҫинчен пӗлтерчӗ, Чӑвашрадио корреспондентне Владимир Прокопьевич Кузьмина сӗнчӗ.
КПСС обкомӗн килӗшӗвӗ хыҫҫӑн, Калинин райкомӗ ыйтнипе
Чӑваш АССР Министрсен Совечӗн телевиденипе радиовещани
комитечё В.П. Кузьмина 1976ҫулхи акауйӑхӗн 1-мӗшӗнчен «Трак
торострой» хаҫат редакторне куҫарма ирӗк пачӗ.
В.П. Кузьмин, хӑйӗн хваттер ыйтӑвне стройтрестра кӗске
вӑхӑтрах татса пама шантарнӑ хыҫҫӑн, ҫӗнӗ ӗҫе куҫма килӗшрӗ.
Ӗҫе кирлӗшӗн чӗнсе илнӗ В.П.Кузьминӑн хваттер ыйтӑвне
черетсӗр татса пама ыйтатпӑр».
Пӗрре шантарнӑскер, ҫапах та чыса варалас килмест. Крысинсен чӗнӗвӗ пирки ӗҫре сӑмах хускатмарӑм, шапӑлтатса ҫӳремерӗм, паллакан пӗр ҫынпа ҫеҫ канашласа пӑхас терӗм. Обкомӑн
пичет секторне ертсе пыракан Михайлов ун ҫинчен пурпӗрех
пӗлет-ха терӗм, мӗн сӗнет. «Володя, итле,- терӗ Андрей Ивано
вич,- телевиденине халех куҫсан, эсӗ хӑвӑн пурнӑҫунта пысӑк
йӑнӑш тӑватӑн. Тинтеререх кӑна-ха эпё унта пӗр пухура пултӑм.
Телевизионшиксем кашни тӑваткал метр хваттершӗн куҫа хупса
пӗр-пӗрне туртса ҫурма хатӗр. Хватгерне анлӑлатма ухутах
шанчӑклӑ пуҫлӑхусемпех ӗҫле халлӗхе».
Ачасем ӳссе ҫитӗннӗ май, пирӗншӗн икӗ пӳлӗм тӑвӑрланса
пыма пуҫланӑччӗ ӗнтӗ. Районтан куҫса килнӗ чухне улталама
пӗлмен те... Честнӑй (таса чунлӑ) текен коммунистсемех, хӑйсене парти обкомӗ пысӑкрах, яваплӑрах ӗҫе куҫарнӑ вӑхӑтра,
ҫемйисене ӳстерсе яратчӗҫ, иккӗн-виҫҫӗн пулсан та, ордере ҫинче
вёсен пилӗк-ултӑ ҫынччӗ. Вилнӗ ашшӗ-амӑшне те унта кӗртни
пулнӑ, таҫта ҫӑва патӗнче пурӑнакан хунямӑшӗсемпе хуняшшӗсене те ҫыра-ҫыра хуратчӗҫ. Манӑн суеҫӗ пулас шухӑш ҫуралман.
Атге-анне хӑйӗн юн вӑйӗпе ҫапла усал тутарман. Аннепе аггене
те ялтан Йӗпреҫе пропискӑна тӑратма пултарнӑ. Анчах усал шу102

хӑша хватгере кӗртмен. Ҫавӑнпа Шупашкарта ку таранччен нуша
курнӑ. Юрӗ, чӑтӑпӑр-ха, ята ярас мар, терӗмӗр Римма Ильиничнапа. Хӑҫан та пулин пирён умра та хӗвел ташлӗ. Чӑвашгиза
та чӗнсе пӑхрӗҫ. Килӗшмерӗм. Мана халлӗхе «Тракторострой»
ӑшӑтса тӑрать-ха, пиншер ҫынпа ҫывӑхлатса вӑй парать.
Акӑ, манӑн хваттер ыйтӑвне татса пачӗҫ. 1979 ҫулхи кӑрлачӑн
юлашки кунӗнче профсоюз обкомӗн президиум ларӑвӗ пулнӑ.
Григорий Иванович Охотников треста лару йышӑнӑвӗн протоколёнчен илнё хута ярса панӑ:
«Нумай тиражлӑ «Тракторострой» хаҫат редакцине пысӑк
квалификацилле кадрсемпе ҫирӗплетес тӗллевпе, пиллӗкмӗш стройтреста хаҫат редакторӗн В.П.Кузшинӑн хваттер ыйтӑвне васкавлӑн татса пама ирӗк парас».
Пиллӗкмӗш трестӑн Уйӑп Мишши урамӗнче, каярахпа ӑна,
вырӑсла каланӑ чухне усал сӑмахла илтӗнет тесе, Шумилов ячӗпе улӑштарчӗҫ, тин ҫеҫ туса пӗтернӗ вӑтӑр ҫиччӗмӗш ҫуртра 1979
ҫулхи ҫулла виҫӗ пӳлӗмлӗ хваттер пачӗҫ. Хузангай урамӗнчи икӗ
пӳлӗмлӗ хватгере стройтрест илчӗ. Трестран мана пӗр пӳлӗм лекрӗ.
Уншӑн ҫӗкленнӗ сарафан калаҫӑвӗ мӑн ҫурта та шӑнӑҫас ҫук.
Трактор завочӗ те ӗҫлеме пуҫларӗ. Строительсемпе рабочисем ур-ра! кӑшкӑраҫҫӗ. Партин Тӗп Комитечӗ шупашкарсенчен
тата хытӑрах ыйтать: заводӑн иккӗмӗш черетне палӑртнинчен
хӑвӑртрах хуга ямалла! Ҫулталӑкра 1200 трактор кӑлармалли хӑвата
чун кӗртмелле!
Утӑ уйӑхӗн 14-мӗшӗнче ҫӗнӗ вырӑна куҫрӑмӑр. Хваттерте халлӗхе газ, вӗри шыв ҫук, лифт ӗҫлемест. Вунулттӑмӗшӗнче ӗҫе
пӗрремӗш хут Шумилов урамӗнчи 37-мӗш ҫуртри 132 -мӗш хваттертен кайрӑм. Унтан автобус патне тухма инҫерех. Ҫапах та пӗр
пысӑк ыйту татӑлчӗ - хваттер ыйтӑвӗ.
Мана хамӑн Йӗпреҫри тусӑм, пӗрле ӗҫлесе пурӑннӑ Нико
лай Максимов хӑй патне «Капкӑна» чӗнет. Виталий Енӗш Литинститута вӗренме кайнӑ. Ана хӑй щанакан ҫын кирлӗ. Ҫурла
уйӑхӗн 28-мӗшӗнче райком бюровӗ манне выговора - «Яковлев
выговорне» - тасатрӗ - снимать турӗ. Урӑх ӗҫе куҫма ҫул уҫӑлчӗ.
Ахаль те пилӗк-ултӑ ҫул пёр ҫӗрте тӑрмашсассӑн, манӑн
Урӑх ҫӗрелле чун туртма тьггӑнать. Эпӗ хамӑн тивӗҫе Тракторостройра пурнӑҫларӑм пуль тесе хушӑран Деминпа та, Томашовпата калаҫкаласа илетӗп. Вӗсем кулкаласа пӳрнепе юнаҫҫӗ: ӑнланатпӑр, тарасшӑн, тӑллатпӑр. Вӗсем манпа килӗшме те пултараҫҫӗ,
ҫапах манран халлӗхе уйрӑласшӑн мар.
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Акӑ, ҫурла уйӑхӗн вӗҫӗнче ӗҫе пытӑм та, мана Радий Ива
нович ярса илчё: «Эс унта мӗн ӗҫ шыраса лӗпӗртетсе ҫӳрен?»
Максимов шӑнкӑравланӑ иккен. Тепёр кунне, типографине кайсан, «Капкӑна» кётём. Николай Николаевич обкома шӑнкӑравларӗ. Пичет секторӗн пуҫлӑхӗ Андрей Михайлов ӑна ҫапла
пёлтерчё: «Кузьмина «Тракторостройран» куҫарас пирки пропагандӑпа агитаци пайён заведуюшийёпе Михаил Васильевич
Шутинпа авӑн уйӑхӗн 6-мӗшӗнче калаҫу пулать».
1978 ҫул. Кун кӗнекинчен.
Авӑн, 7.
Паян - хаҫат кунӗ. Каллех Максимов патӗнче пултӑм. Коля
калать: «Лайӑх ӗҫлени те тепӗр чух хур тӑвать». Томашов хӑй
патӗнчен ярасшӑн мар. Андрей Иванчпа вӑл Шугин патӗнче пулнӑ.
Николай Николаевич ман пирки обкомран шӑнкӑравласса кӗтет.
Хӑть те мӗнле пулсан та, куҫмаллах пулать пуль тетёп. Пысӑкрах ӗҫре ӗҫлесе пысӑкрах усӑ кӳмелле. Тракторостройра маншӑн
ытла та ҫӑмӑл, пӗчӗк ӗҫ. Ун пек ӗҫлеме хӑнӑхман.
Авӑн, 11.
Максимов мана васкатать.
Ӗҫре лайӑхах, хӑш-пӗр ҫынсем манран ыйтаҫҫӗ: «Эсир чӑнах
кунтан каясшӑн-и?» Эпӗ халь пытармастӑп, тӗрӗссинех калатӑп.
Радий Иванч кутӑнлашса ларать.
Паян - партком ларӑвӗ. Каллех ҫав строительсен тавлашӑвне, хирӗҫӗвне, хӑватсӑрлӑх сӑмахне итлесе лармалла. Итлесе лартӑм
- 4 сехет. Хам та калаҫрӑм. Ҫумӑр витӗр исленсе таврӑнтӑм, мур
йытти пек.
Авӑн, 24.
«Капкӑна» куҫас пирки калаҫу вӗҫленмен. Эрнекун Макси
мов та каларӗ: «Петров ҫине шансан ҫеҫ».
Кӑнтӑрла иртсен иккӗре Александр Петрович мана тӳрех
йышӑнчӗ. Калаҫрӑмӑр. Ӑнлантартӑм. «Хамӑрӑн пай мӗн шухӑшлать-ха»,- терӗ. Шутларӑм, ку ман ӗҫ ҫинчен малтанах пӗлет-ха,
ҫавӑнпах пуль, ӑсатса янӑ чухне: «Трактор завочӗ питӗ паллӑ
обьект, унта пирӗн вӑйлӑ ҫын кирлӗ, тен, тепӗртак ӗҫлемеллех
пулать»,- терӗ.
Пичет секгорне кӗрсенех, Андрей Иванча Шутин шӑнкӑравларӗ. Петров иккӗшне те хӑй патне чӗнет. Ӑнлантӑм, ман пирки.
Кӗтсе ларатӑп. Малтан мӗнле шухӑш пулнӑ вёсен - ҫавӑн пекех
юлчӗ. Михайлов ҫавнах пёлтерчё обком секретарӗ патӗнчен тав104

рӑнсан: «Ан кулян, Володя, трест хуҫисем те калаҫҫӗ эсӗ унта
чи лайӑх шутра тесе, эпир те хунта сана мухтатпӑр ҫеҫ. Чӑт».
Пичет ҫуртне ҫитсе Максимова кулянтарса хӑвартӑм. Томашов текен кутӑн чӑваш обком секретарӗнчен те «аслӑрах-пысӑкрах» пулса тухать капла. Пурне те ӗнентерме май ҫитернӗ. 0 6 комрисем те «Тракторостроя» «Капкӑнран» маларах хураҫҫӗ-и?
Пуласлӑх пирки шухӑшласах ӗҫри хӗрӳлӗхе пӗртге чакарма
юрамасть манӑн. Ҫӗнӗ хӗрӳлӗхпех ӗҫлемелле. Хӗрӳлӗхе пусарма
Тракторостройра ӗҫ мӑй таранах. Хамӑн хайлавсем те чун-чӗрене
кӑтӑкласах тӑраҫҫӗ. Ҫырмалла. Пӗрмаях. Ывӑнмапӗлмесӗрех.
Авӑн, 28.
Типографире хаҫат туса пӗтернӗ хыҫҫӑн пӗрремӗш трест клубне
каймалла пулчӗ. Унта хулари строительсен пухӑвӗ, актив, пулчӗ.
КПСС обкомӗн иккӗмӗш секретарӗ Петр Андреевич Чичикин
трактор заводне тӑвасси мёнле пыни ҫинчен доклад турӗ. Чылай
хӗртрӗҫ строительсене. Вӗсемшӗн пулсан вӑл ним те мар. Нимӗнле
вӗри мунча та тарлатгараймасть вӗсене, тирӗ хытнӑ вёсен.
Килте ҫӗрле вунтӑваттӑмӗш управлени бригадирӗ Евгений
Ильич Сергеев, Элӗк районӗнчи Мартынкасси ачи, ҫывратмарӗ.
Ҫӗн пӳрт ӗҫкине строительсене чӗнчӗ. Вӑл ман айра пурӑнать.
Ун ҫинчен ҫырасшӑн-ха, пулас романра пёр герой вырӑнне йышӑнать.
Юпа, 3.
Тӑххӑрмӗш маршрут автобусӗпе - стройкӑна. Автобус КПП
(производство предприятийӗсен комбиначӗ) тата стройуправленисен кантурӗсем патне ҫитет. Унтан УПТК (производствӑпа
техника комплектацийӗн управленийӗ) склачӗсем витӗр, чукун ҫул урлӑ каҫса, трест управленийӗн кантурӗ патне ҫитиччен
вунпилӗк минут иртет. Ҫулӗ сукмаклӑ-мёнлӗ, начар. Ҫапах та
хула витӗр тавра ҫаврӑнса ҫӳрени мар. Тӑваттӑмӗш ҫул утатӑп
ӗнтӗ ҫав ҫулпа. Ывӑнмасӑр. Хавхалансах.
Кӑнтӑрла иртни виҫҫӗре политзаняти пуҫланчӗ. «Марксизмленинизм тата хальхи вӑхӑт» темӑпа пӗрремӗш занятие Чичикин
ирттерчӗ. Юлашкинчен вӑл строй кӑри нуша пирки нумай калаҫрӗ.
Тӗлӗнмелле, те йӑлӑхса ҫитнё ӑна кунти ҫынсем, те хӑй халӑха
тыткӑнлаймасть, те пысӑк авторитетлӑ мар, - нимле интерессӗр
итлеҫҫӗ. Тӗрӗссипе, итлемеҫҫё те. Обкомра иккӗмӗш пуҫлӑх вӗт
вӑл, республикипе курӑмлӑ ертӳҫӗ, авторитет тени пулмаллах
пек. Кунтисем вара ӑна пӗр-пӗр ахаль пропагандист вырӑнне те
хумаҫҫӗ. Парти витӗмлӗхӗ хавшаса, пӗтсе пырать пулмалла.
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Юпа, 11.
Стройтрест хавшарӗ. Арканать. Ни план тултараймасть. Хушма
подрядчиксем те юлхав юртгине куҫнӑ. Завод тӑвасси вӑраха кайрӗ.
Трест кантурне хугмаҫҫӗ. Кунӗпе ларса шӑнса хытатӑн. Партком
ларӑвӗ пулчӗ тата. Ҫичӗ сехет ҫурччен шӑл шаккаса ларма тиврӗ.
Пустуй пакӑлтатаҫҫӗ. Кашни кварталта ударлӑ задачӑсем йышӑнатпӑр, парткомра ҫирӗплететпӗр, вӗсем кашнинчех пурнӑҫланса
пӗтмеҫҫӗ. Пустуй ӗҫ. Кама кирлӗ? Я кубанец та Мускавран хӑй камантипе сайра килекен пулчӗ. Хамӑр хаҫатра эпир кун пирки ҫыраймастпӑр, республика пичетӗнче кӑна критиклетпӗр. Вырӑсла та,
чӑвашла та сахал мар материал кӑлартӑм Тракторостройри
йӗркесӗрлӗх пирки. Пуҫлӑхсене ку кӑмӑла каймасть, хир сыснилле
шӑрчӗсене тӑратаҫҫӗ. Обкомрисем ырлани те ҫителӗклӗ маншӑн.
Чӳк, 1.
Хӗл ларчӗ пулас. Юр самаях шуратрӗ. Кунӗпех ӗҫре. 4 сехетре
партком ларӑвӗ пуҫланчӗ. Кун йӗркине эпё те хамӑн пӗр ыйтӑва
кӗрттертӗм: рабкорсен посчӗсем, обществӑлла редколлеги тата
штатра тӑман пайсем пирки. Хаҫат ӗҫне татах та вӑйлатасшӑн.
«Тракгорострой» роман планне ҫӗнетрӗм, геройсене хушрӑм.
Ҫырма тытӑнмалла. Атту пуҫ ытла тулса ҫитрӗ. «Тымар» роман
вӗҫне тухрӗ, тек мана сӑнчӑрламасть. «Виҫӗ юман» повӗҫе килте
машинкӑпа пичетлесе пӗтертӗм. Ытти вак-тӗвек вӑл кун-каҫ
канӑвӗ вырӑнӗнче кӑна.
Чӳк, 5.
Ӗҫре праҫник хыҫҫӑнхи номӗрпе лартӑм.
Тӑххӑрмӗш пилӗкҫуллӑх проспектӗнчи троллейбус линине
тӗрӗслесе пӑхрӗҫ. Урам тӑршшипех ҫугӑ ялкӑшса ҫунать. Икӗ трол
лейбус завод ҫумӗнчи машина тӑвакансен техникумӗ патӗнчен
чукун ҫул вокзалне ҫитиччен пробнӑй рейс турӗҫ. Саккӑрмӗш
маршрут пулать. Канаш шоссипе проспект пӗрлешнӗ ҫӗрте халӗ
ҫаврӑнса тухмалли тунӑ. Завод тӑвакансемпе заводра ӗҫлекенсен
ҫул нушийӗ чакать.
Чӳк, 7.
Паян - уяв. Мускавра йӗпе юр ҫӑвать. Парад. Халӑх савӑнать. Пирён - уяр. Демонстраци. Эпир те стройтрест ушкӑнӗпе
унта хутшӑнтӑмӑр. Савӑнӑҫӗ ҫеҫ ҫук. Халӑх хурланать, урать.
М агазинсенче аш, кӑлпасси таврашӗ, эрех, пирус-сигарет,
конфет тупаймастӑн. Маргарин, ӗне ӑш ҫӑвӗ, хытнӑ чӑх-чӗп талонпа ҫеҫ. Тип ҫу та, ӗне ҫӑвӗ те, сӗт те, пулӑ та, пельмен
те туянаймастӑн. Килькана та черет тӑрса хӑпӑл-хапӑл илсе
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пӗтерчӗҫ. Тӑхӑнмалли тумтир (аялти-ҫӳлти те), вырӑн таврашӗ,
чӳрече кармалли, сӗтел-пукан таҫта кайса кӗчӗ. Пурте такампа
ятлаҫаҫҫӗ, такамра шыраҫҫӗ айӑпне. Кун пек чухӑн уяв кунӗсем
эпё хам та ку таранччен нихҫан та, ниҫта та курман. Пурнӑҫ
ҫулсерен начарланса пырать. Халӑхшӑн тӑрӑшакан ҫук-ши вара
пирён? Е хӑйсен хырӑмӗшӗн, хӑйсен ырлӑхӗшӗн ҫеҫ ӗҫлеҫҫӗ-ши,
хӑйсемшӗн ҫеҫ чуралла ӗҫлеттереҫҫӗ-ши мӑнтарӑн халӑхне? Епле
чаплӑ пурнӑҫ шавӗ кӗрлет Мускаври Хӗрлӗ площадьре! Епле
хӗрӳллӗ, чаплӑ сӑмах палкать Генсек ҫӑварӗнчен! Епле хавалпа
саламлать ӑна выҫ хырӑмлӑ, хытнӑ тумтирлӗ совет халӑхӗ? Эпир
те, ухмахсем, пӗтӗм пуш вӑхӑта магазинсем тӑрӑх чупса иртгернине мансах, парти сӑмахне кашни ҫын ӑшне варӑнтарассишӗн
пултарулӑха хӗрхенместпӗр, выҫӑллӑ-тутӑллӑ, пурпӗрех ҫав ҫулпа
пӑркаланмасӑр угма тӑрӑшатпӑр. Тёп Комитет йышӑнӑвӗсем пурнӑҫ
ҫыранне ҫитсе ҫапӑнҫҫӗ те, кӑпӑкланса сывлӑша вӗҫеҫҫӗ. Халӑх
унпа сывласа чыхӑнать, хавшать, аран-аран хашкать, ҫапах та
юлашки вӑйӗпе кӑшкӑранҫи пулса хӑйӑлтатать: «Слава КПСС!»
«КПССа - мухтав!» Хӑҫанччен-ши?
Чӳк, 11.
Трестра профсоюз конференцийӗ пулчӗ. Питӗ мыскараллӑ.
Пӗрлештернӗ профсоюз комитечӗн председательне Лев Гераси
мович Захарова Строительсен профсоюз обкомӗн секретарьне
суйлама хатӗрленнӗ май, унӑн заместительне Юрий Алексеевич
Петрова ОКП председателе тумаллаччӗ. Ку ыйтӑва пур шайра
та сӳгсе явса килӗшнӗ. Партком секретаре Томашов вёсен ӗмӗтне
«обком пуртгипе» касса татнӑ. Конференци иккӗшне те хӑй вырӑнӗнчех хӑварчӗ. Радий Иванович ҫапла вёсен малашлӑхне тӗп
турӗ. Ачасен пысӑкрах ӗҫре ӗҫлес кӑмӑлӗ ҫунчӗ, трестри кӑмӑлӗ
те сӳнчӗ.
Хӑйӗн ҫумӗ Иван Васильевич Львов хуравлӑрах ӗҫе куҫнӑ
хыҫҫӑн редакпи ҫумӗнчи пулӗме Элӗк районӗнчи Вырӑс Тимеш
вырӑсӗ Валентин Крылов йышӑнчӗ. Пултаруллӑскер, аван ӗҫлетпӗр.
Ӑна 1-мӗш трест парткомӗн секретарьне илсе каясшӑнччӗ. Тома
шов ӑна та ум пӳлчӗ. Ҫыннӑн хаваслӑхӗ хӑйсӗрех Тракторострой
читлӗхӗнчен тухса тарнине сисетӗп.
Манпа та ҫаплах пулса пырать.
Чӳк, 20.
ОКП председателӗпе Захаровпа ӗнер ҫӗнӗ троллейбус линийӗ уҫнӑ ҫӗре кайрӑмӑр, 9-мӗш пилӗкҫуллӑх анлӑ урамӗ тӑрӑх
завод патне ҫитиччен ярӑнтӑмӑр.
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Паян доклад хатӗрлерӗм. Рабкорсемпе мӗнле ӗҫлени ҫинчен
ыран редакторсен хулари ялан ӗҫлекен семинарёнче мухтанса
илмелле.
Чӳк, 21.
Ёҫе тӳрӗрен, ҫырма урлӑ, чукун ҫул тӑрӑх ҫӳретӗп. Юр кӑштах
юлнӑ, ӑшӑ кунсем тӑнӑччӗ те. Сукмак аптрамасть. Петя Алексее
ва «Рабкор посчӗ пӗлтерет» рубрикӑпа материал хатӗрлеме ятӑм.
Ачи хытӑ ӗҫлет. Галина Зиминан ачи час-часах чирленӗ пирки
пире иксӗмӗре йывӑрлӑхӗ ытларах пусать.
Виҫӗ сехет тӗлне хулакома, семинара ҫитрӗм. Хамӑрӑн ӗҫ
ҫинчен пӗлтертӗм. Ытти нумайтиражкӑсем ку енӗпе начартарах,
начар тесен те юрать. Хӑш-пӗр редакторсем кӗвӗҫнӗ пек те туйӑнать. Ӗҫлеме пӗлсен, ӳркенмесен, тӑрӑшсан, тем те пулать.
Йӗпреҫре чухне те аптраманччё-ха, Донецка, Пётём Союзри
семинара та лекнёччё. Кунта та малта.
Чӳк, 22.
Журналистсен VIII сьездне кайрӑм. Ҫӗнӗ Пичет ҫуртӗнче,
ларусен залёнче пулчё.
Иртнё сьездра та президиумраччё, халё те унта суйласа
лартрӗҫ. Журналистсен Союзён председателё Павел Крысин докладра икӗ хутчен «Тракторострой» хаҫата ырӑпа асӑнчӗ. Хамӑн
ӗҫе лайӑх хаклани савӑнтарчӗ.
Правлени составне суйларӗҫ. Тӑваттӑмӗш е пиллӗкмӗш хут
лекрӗм унта Чӑваш АССР журналисчӗсен Союзне туса хунӑранпа... Пленум вӗҫленнӗ хыҫҫӑн банкет пулчё. Унта ӗҫсеҫирӗмӗр.
Коля Максимовпа киле ҫурран таврӑнтӑмӑр. Вӑл ман валли
вырӑн тытса тӑрать-ха. Литература аталанӑвӗ пирки нумай калаҫрӑмӑр. «Пирён чӑваш писателӗсем паянхи пурнӑҫа тӗплӗн
пӗлмеҫҫӗ, «кивӗ кутамккари» япалисемпе кӑна халӑх умне
тухаҫҫӗ, ҫӗнёлле ҫырмалла» - ҫак йӗр ҫинче пычӗ калаҫу.
Чӳк, 29.
Партком ларӑвӗнче Геннадий Петрович Алексеев экономи
ста партирен кӑлартӑмӑр, тӗрӗссине, пуҫламӑш парторганизаци
пухӑвӗн йышӑнӑвне ҫирӗплетрӗмӗр. Хальхи вӑхӑтра райком бюровӗ те кунашкал йышӑнӑва пирӗнне те хирӗҫлемест. Райком,
хулаком, обком ирӗк памасӑр Тракторостройран пӗр ответлӑ
коммуниста та урӑх вырӑна хӑй тёллӗн тухса кайма чарнӑ. Томашов ӑна хӑйӗн куҫне сыхланинчен те витӗмлӗрех пурнӑҫласа
пырать. Унашкал тӗслӗх маларах та темиҫе пулнӑччӗ.
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Ҫапла экономика лабораторийӗн начальникӗ Алексеев парти
учетӗнчен райкомра ирӗкленмесӗрех «Чувашгражданпроект»
институтне тёп экономист вырӑнне кайса кӗнӗ. «Мӗнле-ха капла, пиллӗкмӗш стройтрестра икӗ пӳлӗмлӗ хваттер илнӗ, пысӑкрах ӗҫ шыраса тупнӑ та, пӑрахса каять. Намӑс мар-и?» - сиксе
ӳкрӗҫ Геннадий Петрович ҫине. Икӗ сехеттӳрӗҫ парти киллинче
ним айӑпсӑр ҫынна. Эпӗ ун майлӑ тӑрса каларӑм та, эсир хӑвӑр
та ҫав ҫул ҫинчех, тесе чиперех йӗплеме пуҫларӗҫ. Пӗччен ӑҫтан
ҫӗнтерен? Эпё хам шухӑшпах юлтӑм: малалла кайма пултаракан
ҫынна завод туса пӗтериччен Тракторострой читлӗхӗнче пурпӗрех пӑчлантарса усрама май ҫук. Ҫавӑнпа сасӑламарӑм, парткома
хирӗҫ тӑтӑм.
Раиггав, 4.
Райкома идеологи секретарӗ Зиновий Сергеев чӗнчӗ. Кӑнтӑрла
ҫитеспе унта кайрӑм. Парти активӗнче тухса калаҫмалла, тет.
Килӗшрӗм.
Трест аппаратӗнчи коммунистсен пухӑвӗ пулмаллаччӗ. Ертсе
пыракан аслисемпе пай пуҫлӑхӗсем ҫук пирки ытларикуна
хӑвартӑмӑр. Ытла та йӗркене пӑхӑнман хуҫасем те... ытгисен мӗн
тумалла-ха?
Раштав, 7.
Хаҫат пулса пӗтичченех, хам вырӑна Петя Алексеева хӑварса, Калинин районӗнчи идеологсен актив пухӑвне васкарӑм. Рай
ком секретарӗ Сергеев «Тракторострой» хаҫата лайӑх енӗпе чи
малтан асӑнчӗ те хӑйӗн докладӗнче, манӑн та мухтанмалла пулчӗ.
Раштав, 3.
Виҫҫӗмӗш хут парти пухӑвӗ пухаҫҫӗ. Типографирен ӗҫе
лӗпӗстетсе ҫитрӗм, ҫумӑр ҫӑвать те, йӗп-йӗпе пултӑм. Ахалех.
Уҫма кворум, ҫын ҫитмест. Тӗнче кулли! Ҫавӑнпа трестӗнче ним
йӗрки ҫук.
Томашов партком ларӑвӗ иртгерчӗ. Партком членӗ Демин
управляющи Караваев министр телеграммине вуласа пачӗ. Кӑҫалхи план тулмасан, ӗҫрен хӑтаратӑп, тенӗ. Владимир Петрович
питӗ кулянать. Унран анчах килмен сӑлтавсене пула стройка
чӑхӑмлать. 5-мӗш трест генеральнӑй подрядчик та, пуриншӗн те
Мускав унран ыйтать. Унӑн вара хушма подрядчиксене пӑхӑнтарма
прави ҫук. Пӗччен мӗн туса ҫитертӗр ӗнтӗ вӑл Цӗкан виҫӗ пайӗ
те, виҫӗ министерства та, парти обкомӗпе ЧТУС (Чӑваш строи
тельство управленийӗ) та стройкӑра татӑклӑ улшӑну тӑваймаҫҫӗ
те... Айӑплине шыраса тупма ӗҫ тунинчен ҫӑмӑлрах-ҫке.
110

1980 ҫул. Кун кӗнекинчен. Кӑрлач, 4.
Редакцире Ҫӗнё ҫула пӗчченех пуҫларӑм. Петр Алексеев Чӑваш
патшалӑх университетне хӑй тӗллӗн вӗренме кӗнӗччӗ те - хёллехи сессире. Галина Зимина вӑл е ачипе, е хӑйӗн мӑйӑлтийӗпе
бюллетень илсехтӑратьте... Материалӗсене ӗнер-виҫӗмкунах хатӗрлесе ҫитертӗм-ха. Хам та сывах мар, ура ыратнипе аптӑрарӑм.
Паян малтан поликлиникӑна кайрӑм, унтан - типографине. Унта
утмалли нумай, кунӗпех - ура ҫинче. Чӑтатӑп. Ӗҫ пирки нихҫан
та чир-чӗр ҫине пӑхса тӑман та, яланах, Вӑрнарта та, Йӗпреҫре
те юлман, хаҫатшӑн ҫуннӑ. Килте Римма тепӗр чух уншӑн вӑрҫса та пӑхать. Чун ҫавӑн пек, чӗре ҫапла пулсан, мӗн тӑвӑн-ха.
Ҫынсем пек, хӑш-пӗрисем пек, мӑйласа килте ларса ӗҫе япӑхлатма шутламан. Нихҫан та. Паян та виҫҫӗншӗн ӗҫлетӗп.
Кӑрлач, 30.
Ӗҫ хыҫҫӑн трест управленийӗнчи парторганизации уҫӑ пухӑвӗ
пулчӗ. Ҫын чылай. Хӑшӗсем кунашкал пухура пуҫласа пулни
курӑнать. Коммунистсем ялан уйрӑм канашлаҫҫӗ-ҫке. Хупӑнса
калаҫмалли, татса памалли ыйту нумай-ҫке партии. Вӑртгӑн организаци пекех. Халӑхран пытараҫҫӗ. Паян - уҫҫӑнлӑх. Паян - калаҫма пурте пӗр праваллӑ. Ҫапах та кашниех куҫран каласа пуҫлӑхсене кутран хӗртме сехӗрленет. Ыран каллех вёсен куҫӗнчен
пӑхмалла вӗт. Ҫапма пӗлмен пушӑ вӗҫӗ хӑйнех пырса тивме пултарать-ҫке. Демин калать: «Эпӗ ӗҫре пушӑ системи тӑвасшӑн
мар....» Хӑй ҫав хушӑрах вӑрттӑн ҫырта-ҫырта илет.
Секретаре эпӗ ӗнерех ҫырса панӑ пуху йышӑнӑвӗн проектне
пӗр улӑштармасӑр йьшӑнчӗҫ. Ӑна пурнӑҫлас пулсан, кадрсем енӗпе мӗн тери пысӑк ӗҫ тумалла. Анчах... сӑмахпах юлакан-ха
пирӗн. Ҫакӑн хыҫҫӑнах тепӗр пысӑк мероприяти пуҫланать те
акӑ, ун чухне пурин ҫинчен те манса каякан.
Черетлӗ кампани вӑл - стройкӑри нумай кампанисенчен
пӗри, нихҫан та вӗҫне ҫитермен ӗҫсен хӳри. Мӗншӗн тесен, хӑй
ӗҫне пӗлсе, чӗререн, тӑрӑшса тӑвакан сахал. Трестра пурте такама хушаҫҫӗ, такамӗ тата такама хушать... вара кам мӗн ҫинчен
хушнине те манса каяҫҫӗ.
Алексеевпа тӑватӑ полосаллӑ номер хатӗрлетпӗр. Чӑваш АССРӗ
60 ҫул тултарнӑ тӗле «Ялав» журналӑн улттӑмӗш номерӗ валли
Альберт Захаров бригадир ҫинчен очерк ҫыртӑм. Чӑвашгиз кӑларакан кӗнеке валли Комсомольски районне очерк ҫырма каятӑп.
Канмалли кунсем унта иртеҫҫӗ.
Илья Эренбург асаилӗвӗсене вулатӑп.
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Нарӑс, 7.
«Коммунизм ялавӗ» валли материал ҫыртӑм, радио-телевидени информацийӗсем хатӗрлерӗм.
Партком ларӑвӗнче ӗҫ тухӑҫлӑхне ӳстермелли мерӑсем ҫинчен пӑхса тухрӑмӑр. Черетлӑ пушӑ калаҫу. Эпӗ трестра тӑватгӑмӗш
ҫул ӗҫлетӗп ӗнтӗ, кашни ҫул ун пирки калаҫаҫҫӗ, ӗҫ тухӑҫлӑхӗ
чаксах пырать. Йышӑнупах иртсе каять.
Ыйту нумай лартнӑ, вунпӗре ҫитнӗ. Аран-аран вӗҫлерӗмӗр.
Пуҫлӑхсем, ҫурҫӗр-хӗвеланӑҫ енче пурӑнакан «улпугсем», личнӑй
машинисемпе вӗҫтерчӗҫ, эпир, рабочи районӗнчисем, «тарҫисем», чукун ҫул тӑрах ҫурран лӑнкӑштатрӑмӑр. Ҫапла вӑл пурнӑҫри танмарлӑх.
Ӗнер те хаҫат пӗчченех кӑлартӑм. Верстальщица час пымарӗ
те, уншӑн та, секретарьшӗн те ӗҫлерӗм. Райхаҫатсенче ответлӑ
секретарь пулнӑскер, юрататӑп чакаланма. Хаҫатӑн кашни номӗрне хӑйне евӗр уйрӑм, хитре сӑнлӑ тӑвас килет.
Нарӑс, 12.
Ирхине вуннӑра Журналистсен союзӗн пленумӗнче пилӗк
минутлӑх тухса калаҫрам. Пӗр сӗнӳ патӑм. Строительсен ну
май тиражлӑ пилӗк хаҫатӗнчен ЧТУСӑн пӗр йӗркеллӗ хаҫачӗ
тумашкӑн. Обкомра тата строительсен аслӑ кантурӗнче шухӑшласа пӑхма пулчӗҫ. Ӗҫе вӗҫне ҫитерессе шанмастӑп-ха. Унпа
нумай ӗҫлемелле. Камӑн аппаланас килет ытлашши хушма
ӗҫпе?
«Капкана» каяс пирки Томашова тепӗр хуг вӑрҫтарса пӑхрӑм.
«Хам каяс пулсан кунтан, сана та ирӗк паратӑп», - терӗ. «Апла
кӗҫех сывпуллашатпӑр». «Мӗнле майпа?» «Хӑв та куратӑн пуль
Мускав енчен ҫиҫӗм ялтлатса аслатиллӗ ҫумӑр ҫывхарнине?»
«Ах, эс мана кунта аҫа ҫаптарасшӑн-и?» «Куратӑп, туятӑп ҫапла
пуласса...»
Николай Максимов хӑй патне илессипе ӗҫ тухать пулас-ха,
калаҫкаларӑм, тесе савӑнтарчӗ. Суйлавсем иртсе кайсан обкомра
тепӗр хут туртса кӑларасшӑн пустав айӗнчен ман «ӗҫе».
Нарӑс, 21.
Партком ларӑвӗ питӗ шавлӑ иртрӗ. Ҫӗнӗ техникӑпа мӗнле
усӑ курнин ыйтӑвӗ хӗрсех ҫитнӗччӗ ҫав. Пурте хӗремесленсех
тавлашрӗҫ. Кун пирки «Тракторостройра» кӑларнӑ ятарлӑ страницӑсемшӗн Демин хӗпӗртенӗ. Парткомӑн хаҫатри критикӑллӑ
материалсен витӗмлӗхӗшӗн ытларах ҫине тӑмалла, тесе сисӗмлех асӑрхаттарчӗ Томашова обком секретарӗ Чичикин.
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Лару хыҫҫӑн, хӑнасене ӑсатсан, Радий Иванович манпа чӗрре
кӗресшӗн пулчё: «Эсӗ ман ума ялан капкӑн лартан. Ҫӗнӗ техникӑшӑн хуравли мансӑрх нумай. Эсё те партком членё. Эсё те
айӑплӑ ҫав витӗмлӗх ҫитменшӗн. Эсё паян ҫӗнтерӳҫӗ, эпё - пит
хӗретекенӗ». «Ҫавӑн пек ҫивӗч хаҫат кӑларма мана эсир хӑвӑр
шыраса тупнӑ вӗт. Паянхи калаҫу «Тракторостройран» пуҫланнӑшӑн тарӑхма кирлӗ мар, управляющи пек хӗпӗртемелле
ҫеҫ. Капкӑн, тенӗрен, «Капкӑна» куҫма эпё яланах хатӗр. Сирӗн
ума тек кунашкал капкӑн лартмӑп». «Тупнӑ - алӑ тытнӑ. Хаҫат
турӑн - кунтах пурӑн. Таҫта та мухтанма пулать «Тракторостройпа». «Капкӑн» пирки ҫапла. Илсе килетӗн обкомран ҫыру...»
«Ун пек чух обкомран ҫыру мар, шӑнкӑрав ҫеҫ килнине иксӗмӗр
те лайӑх пӗлетпӗр...» «Шӑнкӑрав пирӗншӗн хушу та, саккун та
мар, атя, тухар, машинӑна кӗрсе лар, калаҫӑва «Россия» ресторанта тӑсар».
Нарӑс, 25.
Петя Алексеев ӗҫе тухрӗ. Кӑштах ирӗклентӗм. Ӑна эпӗ халӗ
вӗрентсе ҫитертӗм, хӑй тӗллӗн хаҫат кӑларма та ирӗк пама пуҫласшӑн. Яковлев пек мар, шанма пулать.
Пуш, 6.
Томашов райком пленумне кайрӗ те хӑй вырӑнне мана
хӑварчӗ. Партком ларӑвне ирттермелле пулчӗ. Пӗрремӗш хут.
Партине те илтӗмӗр, хуҫалӑх ыйтӑвӗсене те татса патӑмӑр. Сек
ретарь вырӑнӗнче управляющи те, ытти ҫынсем те итлеҫҫӗ ик
кен мана. Йёркеллех пулчё. Партком членӗсенчен хӑшӗсем ларусене сиктерни ҫеҫ мана тарӑхтарать. Хӑйсем малтан унта кёресшён
ҫунаҫҫӗ, кайран пысӑк сӑлтавсӑрах унӑн ӗҫне йӗркеллӗ хутшӑнмаҫҫӗ, тӗрлӗрен сӑлтав шыраса аяккалла пӑрӑнаҫҫӗ. Унашкаллисене ят, чап кӑна кирлӗ иккен. Томашовпа ун пирки ялан тавлашатпӑр.
Пуш, 11.
Партком хутшӑнман ӗҫ стройкӑра ҫук. Ертсе пыракан, ҫул
кӑтартакан вӑй-ҫке парти.
Тахҫанах пӗр ҫивӗч ыйту хатӗрлетпӗр: стройтрестра кадрсемпе ӗҫлесси мӗнле пулса пыни ҫинчен. Ларӑва хатӗрленсе
ҫитрӗмӗр. Комитет членӗсем, суйланнӑрангта пӗрремӗш хуг, пурте
пӗрле пухӑнчӗҫ. Хуравлӑ пуҫлӑхсене, специалистсене, партире
тӑманнисене те, йышлӑ чӗннӗ. Кадрсемпе ӗҫлессипе управлени
пуҫлӑхӗсем, инженерсемпе техниксем, пуҫламӑш парторганизайи секретарӗсем (вӗсем вунвиҫҫӗн) ҫине тӑрса тӑрӑшманнине
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КПСС обкомӗнчен Тимерсянов инструктор килсе тӗрӗсленӗ чух
не те палӑртнӑччӗ. Петр Васильевич пухӑва хӑй те килчӗ. Мӗн
каламаллине никам та шыраса лармарё. Пурте - куҫ умӗнче. Парткомпа пӗрлешӳллӗ профсоюз к о м и тете те, ВЛКСМ комитетне
те, Пётём Союзри ударлӑ комсомол стройкин штабне ертсе пыракансене те, управляющине те тивӗҫлипех ятларӗҫ. Критикӑн
тёп шухӑшӗ ҫакӑ пулчӗ: пулӑ пуҫран ан ҫӗртӗрччӗ.
«Партком йышӑнӑвӗ мӗнле пурнӑҫланса пырать» рубрикӑпа
пичетлемелли статьясен темисене, авторӗсене палӑртса лартӑм.
Йӗпреҫ хаҫатӗнчех шухӑшласа кӑларнӑччӗ эпӗ ҫав рубрикӑна.
Унта «партком» вырӑнне «райком бюровӗ» сӑмахсемччӗ. Секретарьсемшӗн вӑл питӗ усӑллӑ. Тӗрӗслӳ - куҫ умӗнче.
Пуш, 18.
Парткомӑн, райкомри пекех, политвӗренӳ кабинечӗ те пур.
Ӑна ырӑ кӑмӑллӑ чиперкке, ҫепӗҫ чӗлхеллӗ ӑслӑ хӗрарӑм Генри
этта Федоровна Батанина тытса пырать. Пулӑшаканӗ унӑн хурамкка, типшӗм пит-куҫлӑ, ҫӗлен чӗлхиллӗ, ватта тӑрса юлнӑ
лутака хӗр, вырӑслатса Галя текен Абаева тутар чӗппи. Унран
унчченех темле сивӗ сывлӑш хумӗ ҫапатчӗ те, хамӑн выговор
историйӗ хыҫҫӑн унпа калаҫас та килми пулса ҫитнӗччӗ. Абаевӑна партвзнос пухма хушнӑччӗ. Ҫавӑ эпё кашни уйӑхра мӗн чухлӗ
тӳленине пӗлет. Каярахпа ӑнлантӑм, Геннадий Яковлев вӑрттӑн
информацие шӑпах унран илнӗ-мӗн. Ёҫре хирӗҫӳсемсӗр пулмасть.
Тутар хӗрӗн те мана тавӑрмалли тупӑннӑ. Иккӗшӗ пӗр шуг тытаҫҫӗ
те... Ҫӑхавхатӗр. Кузьмин ташла!..
Батанина йӑлтах урӑхла кӑмӑллӑ, ҫынна пулӑшма васкать.
Паян вӑл 55 ҫул тултарчӗ. Йышлӑн саламларӑмӑр. Амӑшӗпе,
ЧАССР тава тивӗҫлӗ учительниципе, иккӗшех пӗр кивӗ пӗчӗк
пӳлӗмре пурӑнаҫҫӗ. Демин ҫине тӑнипе ӑна ҫӗнӗ ҫуртра икӗ
пӳлӗмлӗ хӑтлӑ хватгер пачӗҫ.
Пуш, 20.
США президенчӗ Картер пирӗн ҫӗршыва экономика енчен
хавшатмалли политика тытать те, хамӑрӑнах вӑй илмелле ӗнтӗ.
Вёсен куҫӗнчен пӑхса ҫитет, ылтӑнпа «Катерпиллер» трактор
туянма тӑхтамалла, теҫҫӗ. Ҫавӑнпа Шупашкарти трактор заводне хӑвӑртрах хута яма пит васкатаҫҫӗ. Ленин ҫуралнӑранпа 110
ҫул ҫитнӗ тӗле ҫулталӑкра 300 трактор, ҫӗнӗ ҫулччен 700 трак
тор кӑлармаллӑх производство хӑвачӗсем хута ямалла.
Калаҫӑвӗ те, ӗҫӗ те нумай. Трактор завочӗн хӗрлӗ кӗтесӗнче
«Ленинла, коммунистла пурӑнар, ӗҫлер» темӑпа икӗ пысӑк кол114

лективри коммунистсен уҫӑ пухӑвӗ пулчӗ. Строительсем, монтажниксем, «Чӑваш улӑпӗ» кӑларакансем шавласа илчӗҫ.
Вуниккӗмӗш управленири Владислав Чаркин, Комсомоль
ски йӗкӗчӗ, партком членӗ, тахҫантанпах тухӑҫлӑ ӗҫӗпе кӗрлет.
Ларусенче юнашар пулса, ӗҫӗ-хӗлӗпе паллашса ман ун ҫинчен пухӑннӑ ырӑ тӗслӗх хуранӗ тӑкӑнса кайма пуҫларӗ те вара
шухӑшлава очерка куҫартӑм.
Магазинсенче шур эрехшӗн, сахӑршӑн ҫапӑҫаҫҫӗ. Ака уйӑхӗн
1-мӗшӗнчен хак ӳсет, теҫҫӗ-и.
Пуш, 29.
Типографирен обкома наукӑпа практика конференцине каймалла пулчё. КПСС обкомӗпе СССР Наукӑсен академийӗн Со
циологи тӗпчевӗсен институчӗ пӗрле ирттереҫҫӗ. Теми: «Идеоло
ги ӗҫӗн КПСС Тёп Комитечӗ «Идеологи ӗҫӗпе политикӑллӑ
воспитани ӗҫне малалла лайӑхлатасси ҫинчен» йышӑнӑвӗнчен
тухса тӑракан хальхи кирлӗ ыйтусем».
Ёҫрен хӑпӑтса халӑх пухса тултарнӑ, райхаҫат редакторӗсене
те чӗннӗ.
Мӗн пачӗ-ха вал мана? Нимӗн те. Юлташсемпе тӗл пулса
калаҫни ҫеҫ. Партие ертсе пыракансен пуш параппан сассийӗ
ҫапла пӗр чарӑнмасӑр шавлать ҫӗршыв ҫийӗн. Идеологийӗн вара
хӑмпи шӑтнӑ. Унтан хӑйӑр юхать.
Ака, 6.
Максимов обкомра каллех ман пирки калаҫнӑ. Пропаганда
пайӗн заведующийӗ ман кандидатурӑпа килӗшет. Николай Н и
колаевич трест пуҫлӑхӗсем валли хут ҫырса хатӗрлерӗ, хамран
парса ячӗ. Мӗнле пулӗ-ха?
Ака, 8.
«Капкӑн» хутне Демин канцелярине патӑм. Томашова заявлени ҫырса тытгартӑм. Ҫаплах турткалашса ларать, райком ҫине
ярать. Идеологи секретарӗ Сергеев патӗнче пултӑм. Килӗшесшӗнех мар. Мӗнле хӑгӑлса тухмалла ку «тамӑкран?»
Ака, 11.
Типографирен КПСС обкомӗн политвӗренӳ ҫуртне кайрӑм.
Унта творчество союзӗсен Ленин юбилейӗ умӗнхи пӗрлехи пленумӗ пулчӗ. Халӑх нумай. Яков Ухсай председатель пулса ертсе
пычӗ. Ватӑлнӑ, йӳтенӗ, ҫапах шӳтне пӑрахман. Павел Крысина
акӑ мӗн каларӗ: «Халӗ художниксен правленийӗн секретарӗ
Крысин доклад тӑвать». Ара, Крысин журналистсен пуҫлӑхӗҫке. Ай-вай-вай, Ухсай, ялан мӑшкӑллать. Мухмӑрла та пулма
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Чӑвашрадиора тата «Советская Чувашия» хаҫатра пӗрле ӗҫленӗ
юлташӑм Николай Михайлович Скок хуишран пирён пата кёрсе тухать. Вал та Тракторострой ҫинчен хаҫат валли хёрсех MamepuajiceM
тӑватъ. Эпё ӑна май килнё таран пулӑшатӑп. Стройкӑра та пёрлех
ҫӳретпӗр. Мана вӑл хӑй те, унӑн журна/шстикӑри ӗҫӗ те, яланах килёшет.

пултарнӑ вӑл. Ӗнер театрта унӑн «Тутимӗр» премьери пулнӑччӗ
те...
Манран пӗрмай: «Эс халь те ҫавӑнтах ӗҫлетӗн-и?», Капка
на» куҫман-и?» - тесе ыйтаҫҫӗ.
Ака, 14.
Ёҫе, тавра ҫулпа, сехет ытла кайма тиврӗ. Томашов патне
кӗтӗм, вӑрҫтаратӑп. Райком, хулаком килӗшсен, эп хирӗҫ мар,
тет. Ҫапах хӑй шухӑшӗнчен иртесшӗн мар, райком секретарӗпе
телефонпа калаҫнӑ хушӑра мана ярас мар шухӑшпа лӑпӑртатать.
Кайран, Пичет ҫуртне кайсан, М аксимова хулакомӑн
иккӗмӗш секретарӗ Васильков, Калинин райкомӗн пӗрремӗш
секретарӗ Федоров патне шӑнкӑравлаггартӑм.
Трестра эксперимент цехне хута ярас умён трест управленийӗн аппаратӗнче ӗҫлекенсенчен ятарлӑ бригадӑсем йӗркеленӗ.
Ман Петя Алексеева та унта персе чикрӗҫ. Зимина чирлӗ ачипе
килте ларать. Каллех пӗччен тӑрса юлтӑм.
Трест, ҫичӗ квартал хушши план тултарайман хыҫҫӑн, юлашкинчен пёрремёш квартал планне тултарчё. Кун ҫинчен пире те
ҫырма кӑмӑллӑ.
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Ака, 17.
Партком ларӑвӗччен хаҫат кайса илтӗм, материалсем хатӗрлерём. Квартал итогӗсене пӗтӗмлетнӗ хыҫҫӑн ҫитес квартал задачисене ҫирӗплетрӗмӗр.
Томашов тинех кун йӗркине ман ыйтӑва та кӗртнӗ. Кунтан
ярасшӑн мар шухӑшпа партком членӗсене ыйтӑва тепӗр майлӑ
ӑнлантарса пачӗ. Манӑн та ӑна хирӗҫле калама тиврӗ. Управляющи Томашова хӳтӗлет. Партком членӗ, тёп технолог, ӑслӑ
хӗрарӑм Алла Александровна Семенюк ман майлӑ пулчё. Тин
калаҫу ҫилӗ улшӑнчӗ.
Ҫу уйӑхӗччен кӗтмелле пулать.
Ака, 19.
Коммунизмла субботнике васкатпӑр. Эксперимент цехӗнче
ӗҫлерӗмӗр. Цехне май уявӗччен хута ямалла. Мускавран прави
тельство телеграмми килнӗ. Ёҫ кунта мӑй таранах-ха, ку срокра
ярасси темле. Пирён строительсем нихҫан та обьект вӑхӑтра ярса
курман та...
Ака, 23.
Мана «Капкӑна» куҫарас мар тесе Томашов мекӗрленсех
тӑрмашать. Халӗ тактикине улӑштарчӗ. Обком, хулаком, райком
татса патӑр, редактора лартмалли ҫын ҫук, тет. Эпӗ сӗннипе
килӗшмсет, Петя Алексеева темшӗн юратмасть.
Хаҫат илсе килме те машина ҫук, выртать типографире. Очерк
ҫырасси те ҫавӑншӑнах тӑсӑлса кайрӗ.
Ачи чирлӗ пирки Галя Зимина та ӗҫрен тухасшӑн.
Ака, 25.
Пӗрремӗш хут аслатиллӗ ҫумӑр ҫурӗ, тавралӑх тасалчӗ, ешерет. Паян мана Томашов хӑйӗн ухмахлӑхӗпе кӳрентерчӗ пулин
те, Максимов ӑслӑлӑхӗпе кӑмӑла ҫавӑрчӗ. «Вӗҫне ҫитеретпӗрех
пуль-ха»,- терӗ.

ҪУ, 5.
Чӗлӗм туртма пӑрахрӑм . Т ем иҫе ҫул вы л ан кал аса
мӑкӑрлантарса пурӑнтӑм. Усал йӑла. Сывлӑхшӑн та, пуриншӗн те
сиенлӑ. Хама хам ҫӗнтертӗм.
Стройтрест пуҫлӑхӗ Владимир Петрович редакцие пырсах
Пичет кунӗпе саламларӗ. Томашов - Демин чӗнсе каласан тин.
Управляющи ман майлӑ калаҫрӗ.
«Коммунизм ялавӗнче» манӑн «Партгрупорг» очерктухнӑ.

ҪУ, 15.
Пӗрремӗш кварталшӑн преми пачӗҫ пулин те, ӗҫре пит
кӑмӑлсӑр. Томашов, вӑрттӑн ҫыртма хатӗрленекен йытӑ пек, куҫ
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айӗн пӑхса ҫӳрет. Ун пек чухне унран яланах япӑххине кӗтме
пулать.
Хӑйӗн ҫумӗпе Крыловпа каллех хирӗҫнӗ, ӑна парткомран
хӑвалать, урӑххине илесшӗн.
Пурпӗрех мана кунтан путлӗн кӑларса ярас ҫуккине ӑнланса, Радий Иванчпа хытах хирӗҫрӗмӗр. П артбилета хӑратать.
Райкомра Сергеев патӗнче пултӑм. Вӑл та ҫав юрра юрлать.
Хулаком ҫыннисемпе пӗрле каварлашса калаҫса татӑлнӑ та, мана
ухмах вырӑнне хураҫҫӗ пуль. Мана вӗсемпе хирӗҫтерсе ярасси
пулсах тухмасть. Сергеевне каласа хӑвартӑм: «Зиновий Михай
лович, кун хыҫҫӑн манран пурпӗрех «Тракторострой» редакторӗ
пулмасть».
Максимова «круг замкнулся» тесе кӗрсе пёлтертём. «Шел,
шел, мерӑсем йышӑнмалла»,- тет.
Парти ӗҫлевҫисем икӗпитленни питӗ ырӑ мар пек. Хӑйсемех
хӑйсен автори тете ҫунтараҫҫӗ. Кам ӗненӗ ӗнтӗ унашкал двурушниксене?
Ака, 19.
Хамӑр автобуспа ӗҫе ҫитрӗм. Темиҫе ҫын та манран ыйтать:
«Малаллах ӗҫлесе кайрӑр апла?» Шӑматкун ман заявлени вӑхӑчӗ
тухнӑ-ҫке. Уйӑх нушалантарчӗҫ. Райкомрисемпе вӑрҫас килмерӗ.
Хама валли хамах тупатӑп вӗт.
Зимина отпуск ыйтрӗ. Ырантан ярас терӗм. Ачине хӗрхентӗм.
Галина Федоровна пульнинасем тӑрӑх чупмалли нумай, тет те.
Пурпӗрех бюллетеньпе ларать. Усси унран сахал.
«Тракторострой» редакторӗ пулма хамӑр Петр Алексеева тата
Чӑвашрадион ман вырӑнта ӗҫлекен Иван Перова (вӑл тӳрех хват
тер ыйтнӑ) сивленӗ хыҫҫӑн, Ҫӗнӗ Шупашкарти «Градострои
тель» редакторне Евгений Тазова чӗннӗччӗ. Томашов патӗнче
пуласси пирки пӗрле калаҫрӑмӑр. Радий Иванч Шутинпа ҫыхӑнчӗ.
Левин, Чичикина пенсие ӑсатсан ун вырӑнне суйланӑ иккӗмӗш
секретарь, Томашова хамӑр патра ҫапла каланӑччӗ: «Пысӑкрах
ӗҫе хатӗрленсе ҫитнӗ кадрсене сирӗн пек тытса чарни преступлени тунӑ пекех». Ҫакӑн ҫинчен вӑл халь Шутина пёлтерчё. Ми
хаил Васильевич кулать: «Кузьмина ярасшӑн мар малтан хӑвӑр
чакаланаттӑрччӗ, халӗ урӑхла тӑрӑшатӑр». Андрей Иванча Ҫӗнӗ
Шупашкарпа ҫыхӑнма хушнӑ, терӗҫ.
Ака, 26.
Парткомра Демина тӗпӗртетгертӗмӗр. Каҫхи ултгӑмӗш шкулта
строительсем те вӗренеҫҫӗ. Владимир Петрович аккӑшне пӗлсех
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ҫавӑнта вӗрентме вырнаҫтарнӑ пулас. Икӗ уйӑх иртнӗ-иртмен
вӑл ӑна шкул урлӑ икӗ пӳлӗмлӗ хваттер туса панӑ. Пӗччен пурӑнаканскерне. Пурӑнмалли лаптӑк нормӑпа ҫиттӗр тесе Тамбов
облаҫӗнчи ашшӗпе амӑшне ордера кӗрттернӗ.
Пуҫлӑх та пуҫне усрӗ, «Тархасшӑн партирен ан кӑларӑр», тесе йӑлӑнать. Учет карточки ҫине ҫырса хумалли хаяр выговор
патӑмӑр. Партком членӗсенчен пурте сасӑларӗҫ. Демина ку ҫырлахтарчӗ. Атгу ӑна ӗҫрен хӑтарма патне ҫитнӗччӗ. Обком секретарӗ Левин СССР строительство министрӗпе Караваевпа калаҫнӑ хыҫҫӑн вӑл хӑтӑлса юлчӗ.
Стройтрест хватгерне «вӑрлама» пулӑшакансем чееленсе тӑрса
юлчӗҫ. Пӗрлешӳллӗ профсоюз комитечӗн председательне Лев
Герасимович Захарова, унӑн заместительне Юрий Алексеевич
Петрова тата управляющий йӑла ыйтӑвӗсемпе ӗҫлекен замести
тельне Михаил Кондратьевич Громова ҫырса хумалла мар хаяр
выговор ҫеҫ лекрё.
Ҫакӑн хыҫҫӑн мӗнле куҫпа пӑхмалла-ха вёсен халӑх ҫине?
Хваттер илес тесе тӑватӑ-пилӗк ҫул тӑрӑшакан мӗн чухлӗ ҫын
стройкӑра?
Ҫӗртме, 3.
Паянтан редакцире каллех пӗчченех. Петя Алексеев вӗренӳ
отпускӗнче. Галя Зиминан канмалли тата икӗ эрне.
Манӑн каллех сӑнчӑр татӑлчӗ, тесе Максимова кӗрсе каларӑм. Чӑн та, Ҫӗнӗ Шупашкарта «Градостроитель» редакторне
пымалли Александр Белова хула хаҫатӗнчен ямаҫҫӗ. Тазов ирӗкленеймест.
Стройкӑра инженери ӗҫӗ кирлӗ шайра мар. Тӗп инженерсӗр
пуҫне тем тӗрлӗ служба пур. Кашни хӑй тӗллӗн мӑшӑлтатать.
Партком ларӑвне ҫак ыйтӑва лартрӑмӑр.
Производство технологийӗ уксакланӑшӑн трестӑн тӗп инженерӗ Черкасов тёп технолога айӑпларӗ. Семенюк йӗрес пек
калать: «Эпӗ кунта икӗ ҫул усӑсӑр ӗҫлерӗм. Эпир каланине
никам та шута илмест. Мастер наряд ҫырса парать те, бригадирсем ӑна пурнӑҫлаҫҫӗ. Управленисен тёп инженерёсем мана
итлемеҫҫӗ, пӑхӑнмаҫҫӗ. Стройкӑн пӗрпӗтӗмӗшле черетленсе пы
ракан технологи йӗрки ҫирӗпленейменшӗн манпа пӗрле эсир
хӑвӑр та айӑплӑ», - тесе ҫӗнтерчӗ Юрий Деомидовича хастар
хӗрарӑм.
Йӗрке тума йышӑнтӑмӑр.
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Ҫӗртме, 13.
Максимов каларӗ: «Ман ыйтӑва татса пама Петров Шутина
хушнӑ. Паян Деминсене райкомра хватгер ыйтӑвӗпе ӑшалаҫҫӗ.
Ҫӗртме, 17.
Чичикин стройкӑран ҫухалнӑ хыҫҫӑн «мат» сӑмах ҫилпе
вӗҫрӗ, те бетонпа хытрӗ... Левинӑн чӗлхи ҫӳп-ҫаплӑ мар, культурӑллӑ ҫын, ӑнлануллӑ партиен-ертӳҫӗ. Ун умӗнче ытлашши
сӑмах персе яракан та ҫук. Партком пӳлӗмӗнче ман ҫинчен
калаҫу пуҫланчӗ. «Талантлӑ ҫынна нумай тиражлӑ хаҫатра ӗмӗрне
ирггертерер мар пуль, юлташсем. Ку ыйту обкомра ман хӑлхана та кӗнӗччӗ. Петров сирӗн редактора мухтать. Кайтӑр,
ҫӗмӗрттертӗр сатирӑпа. Тӑнлӑрах пулар»,- тесе вӑл ман енне
ӑшӑ куҫне ывӑтрӗ.
Обком секретарӗ кайсанах эпӗ малтанах ҫырса хунӑ заявлени ҫине Томашова алӑ пустартӑм. Кӑмӑла уҫса пӗрлештерме Ра
дий Иванчпа Атӑл хӗррине кайса «Атӑл шывӗпе» чӳхентӗмӗр
те...
Ҫӗртме, 18.
Ӗнерех эпё управляющине те заявлени панӑччӗ. Владимир
Петрович министр ҫумӗ Якубанец хута ямалли обьектсем пир
ки ирттерекен канашлӑва васкатчӗ, ырана хӑварчӗ. Акӑ халӗ,
хӑй патне кӗрсенех: «Сирӗн заявлени ҫине алӑ пусрӑм. Ӑнӑҫу
сунатӑп. Пӗрле йӗркеллӗ ӗҫленӗшӗн, пире хаҫата вӑйлатса
панӑшӑн тав, кӳрентертӗмӗр пулсан, каҫарӑр. Пӗрне-пӗри манар мар. Каллех Якубанец патне чупатӑп. ЧТУСра тепӗр хут
канашлать, мунча кӗртет,» - терӗ.
Манӑн заявлени ӗнтӗ кадрсен пайӗнче. Эпӗ паянтан - Чӑваш
строительство управленийӗн СССР 50 ҫул тултарнӑ ячӗллӗ 5мӗш стройтрестӑн нумай пинлӗ коллектив членӗ мар. Уйӑх
укҫине, ҫӗр аллӑ тенке, илетӗп те... Парти хучӗсене Калинин
райкомӗнчен Ленин райкомне куҫарасси ҫеҫ юлать.
Сывӑ пул, мана ҫӗршывӑн анлӑ тӗнчине кӑларнӑ ударлӑ
Стройка!
*

*

*

Пиллӗкмӗш стройтрест парткомӗн секретарьне Томашова
эпӗ Мускав енчен аслатиллӗ ҫумӑр ҫывхарать тесе вӑлтса калани чӑн пулчӗ. Питӗ ахӑрса, тӑвӑл ҫӗклесе ҫапрӗ вӑл Чӑваш
ҫёрне - Тракторостроя. КПСС Тӗп Комитечӗн пленумӗ «Шупашкарти промышленность тракторӗсем кӑларакан завода
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AmcLi «улӑпне» me куртӑм. Нумай пин ҫынпа пӗрле e a i ҫӗршыв
уттине кӗрессишӗн мӗн чухлӗ me пулин хамӑн ӑса, вӑй-хала шеллемесӗрех тӑрӑшрӑм пуль тесе мухтанма та тивӗҫлӗ пек туйӑнать.
Акӑ вӑл - Шупашкарта пухса чун кӗртнӗ хӑвапыӑ, 3 3 0 лаша вӑйлӗ
трактор.

тӑвасси вӑраха кайнӑ», - тесе йышӑнчӗ. Ҫак йӗркесем Ш у
пашкарта йӗрке турӗҫ. Генеральнӑй подрядчикӗн - пиллӗкмӗш
стройтрестӑн тата трактор завочӗн партком секретарӗсене Томашовпа Иван Иванович Долгушина ӗҫрен хӑтарчӗҫ, ӑна заводӑн пӗр мӑн цех коллективне ертсе пыма шанчӗҫ, Радий
Иванович та урӑх ӗҫ тупрӗ.
Пурне те хӑратакан, пурне те пусаракан хаяр парторг кунҫулӗ пӗр кунтах каялла ҫаврӑнчӗ, чакса ларчӗ.
Эпӗ ӗнтӗ вӑл вӑхӑтра «Капкӑнра» хам капкӑн лартаттӑм.
2002 ҫулхи кӑрлач.
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Ҫырма вӗреннӗ вӑхӑтра «Капкӑн» ачисене курнӑ-ха, Нико
лай Амурцева, Трофим Иванов-Таҫука, Николай Иванова, Ви
талий Енӗше, Григорий Луча алӑ та панӑ. Унӑн редакторе 1959
ҫулхи пуш уйӑхӗнче ман пата ҫырнӑ хурав та выртать килти
хугсем хушшинче. «Хаҫат-журналсемпе кёнекесенчи корректура
йӑнӑшӗсем ҫинчен материал сем нумай килеҫҫӗ, анчах та кёртсе
ҫитерме май ҫук. Кулӑшла калаҫусем кӗтетпӗр. Салампа П.Алек
сандров». Кулӑшсене ярса патӑм редакцие, хавхалансах. Пурте
тенӗ пекех кун курчӗҫ. Савӑнтарчӗҫ.
Политика сатира журналӗ ун чухнех КПСС Чӑваш обкомӗн
органӗ вырӑнӗнче пулнӑ - партии хӑватлӑ хӗҫпӑшалӗ. Лекрӗн
тёк унӑн мушки ҫине... Ун ҫывӑхне пыма та, ача... Унччен вара
мана обкомра кутӑн-пуҫӑн ҫавӑрсах силлесе пӑхнӑ та, ҫулӑмӑм
ҫине йӗплӗ кавир сарса панӑ, уттартӑм вара ҫавӑн тӑрӑх малалла, ура вӑйне туйса, пуҫ ҫаврӑмне тепӗр майлӑ куҫарса.
1980 ҫул.
Кун кӗнекинчен.
Ҫӗртме, 19.
Паян «Капкӑнра» редактор заместителӗнче ӗҫлеме пуҫларӑм.
Тёп редакторӗпе Николай Николаевич Максимовпа ҫӗнӗ вырӑна ҫурӑмӑр.
Пиллӗкмӗш стройтреста тепӗр хут кайса килтӗм, унта хамӑн
ӗҫ кӗнекипе ытти документсене илтӗм. Тракторострой мана
пурнӑҫ хуранӗнче вӗретрӗ, шӑратнӑ хурҫӑ пекех хытарчӗ. Анчах
юлашки вӑхӑтра Калинин райкомӗн пӗрремӗш секретарӗ Юрий
Ксенофонтович Федоров тата иккӗмӗш секретарӗ Зиновий Ми
хайлович Сергеев чуна ҫирӗҫ. Обком мана «Капкӑна» куҫарма
ирӗк парса килӗшнӗ хыҫҫӑн та нумай чакаланчӗҫ. Вӗсене кура
партком секретарӗ Радий Иванович Томашов суккӑрла ухмахланчӗ. Парти билетне туртса илетпӗр, тесе хӑратса ҫула чаркӑч122

ларӗҫ. Пропаганда пайӗн пуҫлӑхӗ Валентин Сергеевич Шурчанов йӑлтах урӑхла ҫын - ӑнланать, лӑплантарать.
Пичет ҫурчӗн улттӑмӗш хутри пӳлӗме хамӑннах йӗркене
кӗртме тиврӗ. Кӳршӗсем - «Тӑван Атӑлпа» «Хатӗр пул». Нико
лай Николаевич капкӑнҫӑсемпе паллаштарчӗ: илемлӗх редакторӗ Анатолий Александрович Быков, Анатолий Иванович
Финько, Николай Никитич Никитин, Федор Кириллович Ко
маров, Валентин Михайлович Палинов фельетонистсем, Нина
Степановна Орлова корректор, Зина Ивановна Иванова ма
шинистка, ҫыру регистрацилекен Христина Николаевна Ти
мофеева. Штатра тӑманнисем-пулӑшакансем пур: Николай Лу
кич Яковлев, Георгий Яковлевич Яковлев (иккёшё те маларах
журналӑн тёп художникӗсем пулнӑ), Юрий Петрович Смир
нов художниксем. Редакци коллегийӗн членӗсем: Н.Н.М акси
мов, А.А.Быков, Н.И.Иванов (ответлӑ секретарь), В.Н.Игна
тьев, В.М.Палинов, Н.М.Черепанова, А.И.Финько, А.А.Эсхель.
Тӑххӑрмӗшне мана ҫирӗплетрӗҫ.
2,6 пичет листипе уйӑхра икё хутчен 80 пин тиражпа тухакан журнал.
Ҫӗртме, 23.
«Капкӑн» ӗҫӗпе паллашатӑп. Эпё халиччен туман ӗҫ те пур
кунта. Вӗренмелле, хӑнӑхмалла.

Главный редактор
Н. Н. МАКСИМОВ
Редакционная коллегия:
A. А. БЫКОВ
(художественный редактор)
Н. И. ИВАНОВ
(ответственный секретарь)
B. Н. ИГНАТЬЕВ
В. П. КУЗЬМИН
(зам. главного редактора)
В. М. ПАЛИНОВ
Н. М. ЧЕРЕПАНОВА
А. И. ФИНЬКО
А. А. ЭСХЕЛЬ
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Питӗ интереслӗ писательсем, журналистсем ӗҫлеҫҫӗ. Кӑнтӑр
апачӗ вӑхӑтӗнче шахматла выляҫҫӗ. Ытларах вылякансем: Ни
колай Максимов, Валентин Палинов, Николай Иванов, «Хатёр
пул» журнал редакторё Порфирий Афанасьев, унӑн сотрудникё Василий Самойлов. «Тӑван Атӑл» вылямасть. Вёсем курма
пыраҫҫӗ.
Николай Никитин материалӗпе лартӑм. Мӗнле тытса пынӑ
вал фельетон пайне? Ытла начар ҫырать-ҫке? Унчченхи Васильев-Луч редактор ӑна ответлӑ секретарьте ӗҫлеттерсе тӗрӗсех тунӑ
пулас.
Хветӗр Агивер кӗрсе тухрӗ. «Ялавра» пичетленес калавушӑн
ҫур литр хам ятранах ӗҫтерес-ха», - тет. Николай Николаевичпа
виҫсӗмӗр хӗрсех калаҫса лартӑмӑр. Кӗҫ пирӗн ушкӑна «хатӗрпулсем» виҫҫӗн хутшӑнчӗҫ. Тӑван республика 60 ҫул тултарнӑ ятпа
Вениамин Тимакова КПСС Чӑваш обкомӗн тата Министрсен
Совечӗн Хисеп фамотине панӑ. Порфирий Васильевич Самойловне, курьерне, дипломатпа лавккана васкавлӑн хӑваларӗ.
Ҫурӑмӑр нафадӑна.
Максимовпа юнашар пурӑнатпӑр. Вӑл - Пролетари урамӗн
14-мӗш ҫуртӗнче. Кӑнтӑр енчи чӳречи пирӗн еннеллех тухать.
Ҫӗрле, ҫырса ларнӑ вӑхӑфа, унӑн ҫутине асӑрхатӑп: вӑл та ыйхӑ
катса ӗҫлет. Куславккаран куҫса килнӗ чухне, эпир кунта куҫичченех, япала пушатма Афанасьевпа хашкаса ҫифӗмӗр, ан
чах... Денис Гордеевсем машинӑнатасатмаӗлкӗрнӗ. Пирӗн кӗленче
пушатасси ҫеҫ юлчӗ. Кӳршӗсене, пире, киле пӗрле ҫӳреме аван.
Максимовпа ҫурран ҫур сехете яхӑн утатпӑр.
Николай Никитин, пенсие тухнӑ хыҫҫӑн, патшалӑх йӗркипе, тата тепӗр уйӑх ӗҫлет. Ун вырӑнне редактора Федор Комаро
ва лартасшӑн.
Ҫӗртме, 25.
Ирхине хамӑн ф еста кайса юлашки ӗҫ укҫине илтӗм. Тома
шов патне кӗрсе заявлени ҫине алӑ пустартӑм, райком валли.
Ман вырӑна Шупашкар ачи Евгений Тазов (хаҫатҫӑ мар) ӗҫлеме
пуҫланӑ. Зимина хирӗлсе ҫӳрет. Петя Алексеев «Ӗҫлеместӗп Кузь
мин кайнӑ хыҫҫӑн», - тесе юнтарнӑ.
КПСС Калинин райкомне кӑнтӑрла иртсен тин кайрӑм,
ирпе Сергеев пулмарӗ. Парти учетӗнчен ирӗкленме ӗнтӗ виҫӗ
ҫынна алӑ пустартӑм: трест управленийӗн пуҫламӑш парторганизаци секретарьне, партком секретарьне, райкомӑн пропагандӑпа агитаци пайӗн заведующине, черетре - идеологи сек124

ретарӗ. Авӑ мӗнле сӑнчӑрта эпир - пысӑк-пӗчӗк номенклатура
тарҫисем.
Парти ӗҫлевҫисене унччен хисеплеттӗм, халӗ, вӗсем мана
хӑйсен шалти вӑрттӑн туйӑмне, ашшӗ-амӑшӗ панӑ тӳрккеслӗх
кӑмӑлне кӑтартнӑ хыҫҫӑн, вӗсенчен самаях сивӗнтӗм. Хӑшӗ-пӗри
ӗнтӗ чӑннипе секретарь те, йӗркелӳҫӗ те мар, бюрократ, хӑравҫӑ,
кӗвӗҫ, хӑйшӗн ҫунакан ҫын кӑна. Вӗсем, юлташӗсенчен кӑшт
ҫӳлерех картлашкапа парти улӑхне тутлӑ ҫерем кӑшлама аранаран мекеҫленсе хӑпарнӑскерсем, ҫывӑх ҫыннӑн ӑш-чикне те
хаяр вутпа ҫунтарса, нервисене хавшатса, вӑхӑтсӑр стройран
кӑларма пӗлеҫҫӗ. Ленинла ӗҫ меслечӗ-стилӗ мар вӑл. Хӑйсем умӗнче ытла пуҫҫаптарасшӑн. Тавах Анлӑ Уҫлӑхри Хӑватлӑ Вӑя! Тинех пӗтрӗ манӑн вӗсем умӗнче пуҫ ҫапса тӑрасси, вёсен хушӑвӗпе ӗҫлесси. Текех эпӗ мар, хӑвӑр ман куҫран пӑхӑр, ак...
Ҫӗртме, 26.
Никитинпа Комаров материалӗсене юсаса кун иртрӗ. Вунтӑваттӑмӗш номӗре авторски вуласа патӑм. Ытти фельетонсене,
кулӑшсене вуласа вӑхӑт иртрӗ. Ытла начар ҫыраҫҫӗ - манран та
начар.
Ёҫ хыҫҫӑн Хветӗр Агивер «Ялава», саккӑрмӗш хута, Максимовпа иксӗмӗре хӑйӗн пулӗмне чӗнчӗ. Пулӗмӗ унӑн сарай
пек. Ответлӑ секретарь вӑл. Отпуска каять. Кӑкшӑма, писательсен пултарулӑх ҫуртне, виҫӗ сыпӑклӑх (уйӑх ҫурӑлӑх). Хуҫи
Семенов, «Хатӗр пул» хатӗрҫи-хуҫи Афанасьев чӑл-чӑл пӑхса
лараҫҫӗ. Шӳтлеме те, ӑслӑ калаҫма та маҫтӑр хӑйсем. Ытларах
Юрий Семеновичпа Порфирий Васильевич калаҫрӗҫ. Кухутӗнче Коновалов-Агивер чӗнмесӗртерех ларчӗ.
Семенов: - Пирён Федор Георгиевич пӗлтӗр ҫичӗ уйӑх канчӗ,
кӑҫал ҫулталӑкӗпех канма пуҫару тӑвасшӑн, «тӑванатӑлсене»
ӑмӑртӑва чӗнесшӗн.
Максимов: - Вёсен канма вӑхӑт ҫук. Редактор улӑштарнӑ хыҫҫӑн Галкинсем ҫинчен ҫывӑрма пӗлмесӗр ҫӑхав ҫырмалла-ҫке.
Афанасьев: - Шукшин вилмен пулсан, Агивер кун пекех
чап илейместчӗ. Пӗрмай ун ҫинчен ҫырса хӑй чӑваш писателӗ
пулнине те манса кайрӗ.
Агивер: - Шукшин литературӑра пурпӗрех Гарин-Михай
ловский шайӗнче юлать.
Утӑ, 1.
Геннадий Мальцевпа Денис Гордеев, пуҫанасем, ман тавра
явкаланса ҫӳреҫҫӗ. Кулӑшла калавӗсене ярасшӑн. Мальцевӑн кулӑш
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екки пур. Ҫынран тӑрӑхлама та маҫтӑр вӑл. Луч ӑна «Капкӑнра»
ӗҫлетгерсе те пӑхтарнӑ, анчах Геннадий Степановича капкӑнҫӑсем хӑйсен ҫемйине йышӑнман.
Гордеевӑн сатира мар, лиризм вӑйлӑрах, журналистикӑра
унӑн публицистика енӗ ҫӗнтерсе пырать, прозӑпа хастар аталанать.
Ӗҫ укҫи, аванс илтӗм: 80 тенкӗ. Уйӑхра 195 тенкӗ параҫҫӗ,
«Тракторостройринчен» нумайрах. Ҫитменнине тата гонорар пур:
штатрисене 30, ютрисене 70 процент лекет. Мускав йӗрки ҫаплалла.
Чулхуларан Николай Иванов партшкул пӗтерсе килнӗ, ответлӑ секретарь. Дипломне, поплавок-знакне ҫуса пӑхрӑмӑр,
кӑштах ҫеҫ. Хытӑ Тӑвай ачи.
Максимов шофера вӗренесшӗн, машина илме хатӗрленет.
Утӑ, 2.
Ирпе улттӑра Чӗмпӗр автобусӗпе Комсомольскине тухса
кайрӑм. Ҫӗнӗ ӗҫри пӗрремӗш командировка. Малтан хӗвел
хӗртетчӗ, Ҫӗрпӳ тӗлнелле ҫумӑр пуҫланчӗ, Канашран иртсен,
чарӑнчӗ.
«Октябрь ялавӗ» хаҫат редакторӗ пулнӑ, халӗ райсовет
ӗҫтӑвкомӗн председателӗн заместителӗнче ӗҫлекен Никандр Афа
насьевич Якимова шыраса тупрӑм, унпа Комсомольски ҫумӗнчи совхозра, унтан «Россия» колхозра фермӑсем тӑрӑх
ҫӳрерӗмӗр. Военком, майор, хӑй аттине тӑхӑнтартса ячӗ. Хаҫатӑн ответлӑ секретарӗ, хамӑн Йӗпреҫри вӗренекенӗм, Володя
Давыдов тупӑнчӗ, отпускра иккен. «Комсомольский» совхозӑн
тёп агрономӗ Вадим Васильевич Лисицын (Йӗпреҫ районӗнче
эп ӗҫленӗ вӑхӑтра «Гвардеец» колхоза ертсе пыратчӗ) ҫыпҫӑнчӗ
тата. Вӑрмана кайрӑмӑр. Унтан таврӑнсан, кирлӗ ҫынсемпе калаҫнӑ, райпо председателӗ Тумаланов патӗнче пулнӑ. Якимов
килне илсе кайрӗ. Вӑл финсен пухнӑ ҫуртӗнче хӑйӗн хуҫалӑхӗпе пурӑнать. Унта ҫитсен, аслатиллӗ вӑйлӑ ҫумӑр ячӗ. Никандрсен кил хушшинчи кӑвакал чӗпписем пӗтрӗҫ. Амӑшӗ питӗ типтерлӗ, япшар чӗлхеллӗ, таса чунлӑ Каҫал енӗн хӗрарӑм-амӑшӗн
кӑмӑллӗ, кӑмака яшки пӗҫерсе пирӗн ял хырӑмне чӑвашла
тӑрантарса май тупакан кил хуҫийӗ пулнине эпӗ унчченех
пӗлетӗп. Вӑл, йӗпенсе пуҫӗсене уснӑ кӑвакал чӗпписене, карҫынккапа йӗрсе йӑтса кӗчӗ.
Володя Давыдов, хӑйӗн поэтла пуҫӗпе аслатие хӑваласа ярса,
шавлӑн персе ҫитрӗ, пире вӗтӗ-вӗтӗ ҫумӑр айне илсе тухрӗ. Эпӗ
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килнӗ ятпа манӑн кум нутри пуснӑ иккен. Лиризм туйӑмӗпе
унӑн тӑвӑр хваттерне ҫитрӗмӗр. Аслатиллӗ ҫумӑр уҫӑлса кайнӑ
хыҫҫӑнхи хӗвел куллийӗ пекех яр-уҫӑ Улатимӗрӗн кӑмӑлӗ. Йӗпреҫ
хӗрӗсен-пикийӗсен саппунӗпе пит-куҫне шӑлса ывӑннӑ хыҫҫӑн
вӑл тӑван ҫӗрӗнче хӑйне пӑхмаллӑх-савмаллӑх чӑтӑмлӑ чиперкке, учительница тупнӑ. Пурӑнаҫҫӗ пӗрне-пӗри ӑнланса, ача-пӑча
ҫеҫ мар, нутри те ӳстереҫҫӗ.
Ирхине Геннадий Уткин редактор патне кӗтӗм. Вӑйлӑ особнякра-уйрӑм ҫуртра пурӑнать. Парти райкомӗн пӗрремӗш секретарӗн, Тепловӑн, пулнӑскерӗнче. Ирхи тутлӑ апатпа хӑналарӗҫ
Куславккаран ҫавӑтса килнӗ юратнӑ мӑшӑрӗпе. Редакцине ҫитсен, гонорар та илтӗм. Район хаҫатне те эпӗ пӗрмаях ҫырса
тӑратӑп-ҫке.
Давыдов автобуспа Шупашкаралла лартса ячӗ.
Ҫул ҫинче шухӑшласа пыратӑп. Ҫӑкӑр-тӑварпа тараватлӑ кӗтсе
илнӗ, ырӑ ҫул сунса ӑсатса янӑ каҫалсем ҫинчен манӑн вӗт очерк
мар, чуна хытарса, куҫа хупса, публицистикӑллӑ фельетон ҫырмалла, вӗсене пӗтӗм чӑваш халӑхӗ умӗнче намӑслантармалла. Кайран ман ҫине вӗсем мӗнле куҫпа пӑхӗҫ? Хамӑн тепре мӗнле пуҫпа-куҫпа пырса кӗрес? Униче алӑкне питёрсе хумӗҫ-и? Анчах
нимӗн те тӑваймастӑн. «Капкӑнра» манӑн пулас хайлав вырӑнӗ
пуш-пушах. Ӑна тултармасан мана кутран та, пуҫран та
шӑршӑнтарнӑ пушӑ лекет. Пушӑ аврине парти обкомӗ ҫирӗп тытса
тӑрать-ҫке.
Утӑ, 10.
Максимовпа писательсен Союзӗн сьездне кайрӑмӑр. Анато
лий Емельянов докладне питё чее тунӑ, пурне те пӗрле пушӑпа
хӗнет, анчах пушӑ вӗҫӗ ятарлӑн никама та лекмест.
Николай Терентьев (чӑваш халӑх писателӗ ятне вӗсене Алек
сандр Артемьевпа иккӗшне тин ҫеҫ пачӗҫ) Михаил Юхмаран
мӑшкӑлларӗ те вара: «Юхму мы образно называем спортсменом-многоборцем. Он везде и всюду старается преуспеть. Н а
бирает помаленьку очки». Драматурги хуранне сӑмсине
чикнӗшӗн вӑл Михаил Николаевичпа килӗшмест, пьесисем унӑн
начар, тет.
Георгий Ефимова, писательсен союзён парторгне, прези
диума лартмарӗҫ, кайран, сьезд партгруппинче, ӑна Союз правленине сёнесшён мар тата Мускава сьезд делегатне ярасшӑн мар
пёр сехет ҫапӑҫрӗҫ, тет. Обком секретарё Александр Петров,
пулӑшас тесе, ҫак ыйтӑва виҫӗ хутчен сасӑлатгарчӗ. Ефимова вӑл
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пурпӗрех ҫӑлаймарӗ. Ҫыравҫӑ тусӗсем-юлгашӗсем кам мӗнлине
обкомрисенчен ҫывӑхрах ӑнланаҫҫӗ пуль ҫав.
Писательсем хушшинче «укҫа вӑрри» хунанӑ. Александр Гал
кин та ҫавӑншӑнах ҫуннӑ. Ун вырӑнне паян «Тӑван Атӑл» редакторӗ пулма Георгий Краснова ҫирӗплетрӗҫ. Фантазиллӗ шухӑшлавӗпе чап илет вӑл.
Издательствӑсемпе илемлӗ литература журналӗсен редакцийӗсене автор хайлавӗсене юсаса тӳрлетме-редакпилеме ирӗк панӑ,
саккунласах. Анчах та унта - чикки пур. Галкинсем ҫав чикке
пӑсмалли ҫурӑк тупнӑ. Редакцие пынӑ пёр произведение те, тем
пек чаплӑ пулсан та,- ятарласа пӑсса юсамасӑр кун ҫути кӑтартмалла мар.
Паллӑ писательсеннех повесть-романне ятарлӑ майпа
тӗрӗслесе, унтан-кунтан тӗккелесе, кӑранташ палли тӑваҫҫӗ те...
Ятарлӑ редакдиленё тесе, алӑ пусаҫҫӗ. Нимӗн те хирӗҫ калаймӑн
- чӑнах юсанӑ пек. Автора тӳлемелли гонорар шутӗнчен вара
хӑйсем валли шӑйӑрса юлаҫҫӗ. Тӗрӗссипе, автора ҫаратниех пулать-ҫке вӑл.
Ҫавна Нурӑс ен ачи, пӗрле ӗҫлекен Георгий Ангер писатель
сиснӗ, кирлӗ ҫӗре пӗлтернӗ. Шӑв-шав тухнӑ, тӑрӑ шыв ҫине
кӑлараканнине Галкин лачакана путарнӑ - майлакаласа ӗҫрен
хӑтарнӑ. Эпӗ «Капкӑна» пынӑ чухне шӑпах коридорта ҫав шӑвшав тӑратчӗ. Чӑваш юптаруҫи Чавка - Чана Лексантӑрӗ хӑй те
Крылов юптарӑвӗн лачакине путнӑ-мӗн. Авӑ епле иккен вӑл
чунри курӑнман икӗ питлӗх вӑрттӑнлӑхӗ: сисмесӗр-туймасӑрах
ҫыннӑн аллине кукӑртать, куҫне урӑх тӗспе улӑштарать, ӗмӗтне
ямӑтлатать. Шӑпах «Капкӑн» ҫӑварне карнӑ та ӗнтӗ вӗсемшӗн...
Николай Николаевич, чееленсе, асӑрханса, пружинине вӑйлах
тытса тӑрать, вӗсене унта каплаттармасть. Тӗрӗс тӑвать-ши вӑл
кӑмӑл-сипет, тивӗҫ, хуравлӑх енчен илсен?
Утӑ, 28.
Паян эпё - каллех строитель. Обкомӑн политвӗренӳ ҫуртне
тума кайрӑм. КПСС Чӑваш обкомӗн издательствине кӗрекен
хаҫат-журнал редакцийӗсенчи кашни коммунистӑн строительсене темиҫе кун пулӑшмалла тет-и. Унта ӗҫ вӑйӗ ҫитмест иккен.
Пулӑшни япӑх мар-ха, сӗтел хушшинчен тухса вӑхӑтлӑха алла
ӗҫ хатӗрӗ тытни пире питӗ кирлӗ. «Советская Чувашия» тӗтӗрекенӗсемпе (хӗрарӑмӗсем пурте пирус-сигарет мӑкӑрлантараҫҫӗ
кӑна!) пӗрле кирпӗч йӑтрӑмӑр, вӑхӑта пит уҫҫӑн, усӑллӑ ирттертӗмӗр.
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Утӑ, 30.
Кӑнтӑрла иртсен пиллӗкмӗш стройтрестран Петя Алексеев
шӑнкӑравларӗ. Тунсӑхлать мансӑр. «Сирӗнпе ӗҫлеме кӑмӑллӑччӗ»,
- тет. - Ҫӗнӗ редактор Тазов маншӑн кӗпе ҫумалли таз вырӑнӗнче пек туйӑнать». Томашов чӑваш вырӑнне Энвер Азизович
Аблякимов тутар парткома ертсе пыма тытӑнсан вёсен ҫураҫулӑхӗ хавшани, «Тракторострой» чӑн-чӑн хаҫат сӑнне ҫухатма
пуҫлани ҫинчен хурланса калаҫать. Тахҫан ҫӗтнӗ премие илме
пыма чӗнет.
59 тенкӗ пачӗҫ. Ку та юрать.
Георгий Краснов Атӑл леш енчен каҫнӑ. Пӗр-пӗрне ҫӗнӗ ӗҫ
вырӑнӗпе саламларӑмӑр. Семинарта («Илпек вӑрманӗнче») пулнисем халь пурте йӗркеллӗ вырнаҫса пӗтрӗҫ пулас, аван, тет вӑл.
Ёҫе ҫурла уйӑхӗн ҫурринче тытӑнать. Пирён пата, литература
пайне, Крылов юптаруҫӑ геройӗ Александр Галкин ссылкӑна
«канма» пырать иккен.
Ултавҫӑ-«вӑрӑ» ятне тивӗҫнӗ Галкин редакторӑн чи ҫывӑх
компаньонне Иван Иванович JIИсаева «Ялав» журнала тёртсе
хӑпартса, ун вырӑнне «Тӑван Атӑла» Николай Григорьевич Гри
горьева вӗҫтерсе антарчӗҫ саккӑрмӗш хутран. Чӑн-чӑн камит
лартрӗҫ писательсен Союзӗн правленийёнче. США шпионӗпе
Пауэрспа СССР Хӑрушсӑрлӑх комитечӗн Абельразведчикне улӑштарнӑ пекех. Галкинран укҫине шыраса илнӗ, терӗҫ. Лисаевӗ
вара хӑйӗн хушамачӗн хӳри вӗҫне те тыттарман никама та. Чанчан пурнӑҫ юмахӗн сӑнарӗ.
Ҫурла, 6.
Степан Лашманӑн 85 ҫул тултарнине уявларӗҫ. Писательсен
Союзӗнче, библиотекӑра. Ҫын чылай пынӑ. Хӑй аран-аран утать,
арӑмӗ ҫавӑтся ҫӳрет. Калаҫма начартарах калаҫать. Куҫӗ те хавшанӑ пулас. Президиумра-арӑмӗпӗ иккӗшӗ,Илпек Микулайӗ,
обкомӑн культура пайӗн пуҫлӑхӗ Ольга Ивановна Талля.
Пухӑвне Григорий Луч литконсультант уҫрӗ. Илпек Микулайӗ, Василий Долгов, Владимир Ухли, Василий Сорокин (телевидени), Ипполит Иванов (ЧНИИ), асаилӳсем каларӗҫ. Ни
колай Теветкел сӑвӑ парнелерё. Леонид Степанов-Маяксем (Лит
фонд) кӗпепе укҫа пачё. Денис Гордеев («Коммунизм ялавё»),
Иван Лисаев, Юрий Петров («Тӑван Атӑл»), Юрий Семенов
(«Ялав»), Владимир Кузьмин («Капкӑн») - салам адресёсем,
Ольга Талля КПСС Чӑваш обкомёпе Министрсен Совечён Хисеп фамотине пачӗҫ.
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Ҫурла, 14.
Ӗҫ эрни пуҫланчӗ. Романпа ларма та вӑхӑт юлчӗ-ха. Алек
сандр Алексеевич заведующире ӗҫлеме пуҫларӗ, ӑна чӑнах литпай пачӗҫ. Ларасчӗ килте пӗр-ик ҫул кута хӗстерсе, ултав шӑвшавӗ иртсе каясса кӗтсе. Выҫлӑх пӗтерет ҫав ҫынна. Каллех нумай-нумай автора куҫран пӑхтарать ӗнтӗ. Пурне те хӑй майлӑрах, хӑй шайӗнче кӑна ҫыртарасшӑн пулас вӑл. «Тӑванатӑлсем»
пирӗн патран кукӑр алӑпа кӑларнӑскерне ӗҫе ан ил, тесе Мак
симова малтанах кӗрсе каланӑ. Иккӗшӗ килӗшнӗ тёк, мӗн тӑвӑн
ӗнтӗ. Ман хамӑн та вӑл ҫынна ытлашши чун туртмасть, малта
нах темле ҫӳлтен пӑхса ҫӳрекен сивӗ куҫлӑ пуҫлӑх пекчӗ те.
Хамӑн кӑмӑла тивӗҫтермен ҫынпа ах юнашар ӗҫлес килмест!
Уншӑн халӗ ман фельетон пайне куратор йӗркипе тытса пымалла пулать. Максимов мана малтан литпай хушса паратӑп,
тесе илӗртнӗччӗ. Таҫтан тӗл пулаҫҫӗ ман тӗле ҫавнашкал «ҫунса
кайнӑ» пуҫлӑхсемпе редакторсем.
Максимов Куславккана кайрӗ. Эпӗ кунӗпех пӳлӗмре тӑрмашса
ларатӑп. Ҫитес номер валли фельетонсем ҫитмеҫҫӗ. Угольников
йышшисен сӑрмаланчӑкӗсене ҫӗнӗрен туса, капкӑнлатса-сӑнарлатса вӑхӑта ирттерме тивет.
Халӗ пирӗн вырӑсла икӗ страница тухать. Вӗсене Анатолий
Финько «Крокодил» шайӗнче хатӗрлет. Капкӑнҫӑсен те ҫав шая
ҫывӑхарах ҫитесчӗ.
Ҫурла, 19.
Паян 43 тултартӑм. Тепӗр ҫулталӑкран, демографсен палӑртӑвӗпе, ҫамрӑклӑх вӗҫленет. Хӑш-пӗр карьеристсем пек
тӳп-тӳрӗ чаш ласа хӑпарм астпӑр, диалектика саккунӗпе,
пурнӑҫ хушнӑ пек, спираль майлӑ майӗпен ҫӗкленетпӗр. Ку
манӑн Ш упашкарти пиллӗкмӗш ҫаврӑм - «Ҫамрӑк коммунистран» кунта ҫити. «Капкӑна» куҫнӑранпа килте Римма
И льинична та кӑмӑллӑ. Укҫи-тенки те кирлех ҫав паянхи
пурнӑҫра, ҫӗнтернӗ социализм турӑмӑр, анчах коммунизма
ниепле те ҫитейместпӗр. Япали хаклӑ, укҫи - йӳнӗ. Николай
М аксимов, Порфирий Афанасьев манӑн паллӑ куна паллӑ
турӑмӑр. Виҫӗ журналист, хаҫат мыскарисене аса илсе, чунтан савӑнтӑмӑр.
Малтан ман пӳлӗме анлӑ коридортан кӗмеллеччӗ. «Молодой
коммунист» ҫӗнӗ кӳршӗ пулать, терӗҫ. Редакгорне нумайрах пӳлӗм
кирлӗ пулнӑ иккен, вӑл обком секретарӗпе Петровпа тавлашсакилӗшсе, «Капкӑн» пӳлӗмне туртса илнӗ. Мана урӑх ҫӗре куҫ130

арчӗҫ. Манӑн анлӑ пӳлӗмрен Чабаев хӑйне валли йышӑну пӳлӗмӗ
тутарать, пӗр сӑрланӑ тутана, шеплешкене, саркалантарса лартать. Халӗ эпир Максимовпа шалта хире-хирӗҫ пӳлӗмре ларатпӑр.
Пирён те йышӑну пӳлӗмӗ пур. Зина Иванова машинка кӗввипе
кунӗпе юрлаттарать-ташлатгарать.
Авӑн, 8.
Муркаш районне ҫӗрулми кӑларма яраҫҫӗ. Ял халӑхӗ халь,
патшалӑх шучӗпе гаранти йӗркипе укҫа тӳлеме тытӑнсан, ӗҫсе
пӗҫ тӑратса выртакан пулчё те, хула ҫынни ҫине шанса пурӑнать. Епле канӑҫ! Палиновпа Комарова виҫӗ кунлӑх «Герой» кол
хоза «Волгӑпа» кайса ятӑмӑр.
Анатолий Быковпа Николай Яковлев художниксем пӗрпӗрне кураймаҫҫӗ, пӗр-пӗринпе хирӗҫкелеҫҫӗ. Таланчӗ пысӑкта..
Ун пек пулсан, мӗн тума пӗрле ӗҫлемелле? Лукич Быкова илемлӗх
пайӗн пуҫлӑхӗнчен сирпӗтесшӗн. Халлӗхе ун вырӑнне лартмалли
ҫын ҫуккӑ, тет тёп редактор. Яковлевне вӑл пурпӗрех унта илмест. Быковё тата гонораршӑн хытӑ ҫунать.
Авӑн, 11.
«Хатӗрпулсем» саккӑрмӗш хута куҫрӗҫ. Пирӗн ултгӑмӗш хута
«Агитатор блокночӗпе» (парти обкомӗн пропагандӑпа агитаци
пайӗ кӑларакан пӗчӗк «журнал») «Молодой коммунист» анчӗҫ.
Авӑн, 23.
Хветӗр Агивер ӗҫе тухнӑ. Георгий Красновпа ман пата калаҫма кӗрсе ларчӗ. Георгий Васильевич халь Сӑр тӑрӑхӗнчи аваллӑх
пӑтранӑвӗ ҫинчен роман ҫырса пӗтернӗ, кӑҫалах хӑй патӗнче
пичетлет. Маттур вӑл, Емельяновсенчен иртсе кайрӗ. Анатолий
Викторович шӗвелсе юлчӗ, хӑйсен анкарти хыҫӗнчи Салука
вӑрманӗнчен шаларах кӗреймест. Агивер калать: «Николай Максимовра ҫын ӑшши сахал. Пысӑк ҫынна тухсан вӑл Лисаевсемпе
Петровсенчен хыгӑрах тагггама пултарать.»
Юпа,1.
Писательсем паян шӑп. Ёнер вёсен партпуху пулнӑ. Партбю
ро секретарьне Лаврентий Таллерова суйланӑ. Агивере партбюро
хутне кӗртмен. Ӑна бюрона суйлама сӗннине, Емельянов, пуху
тытса пыраканни, илти хӑлхана илтмӗш пулса, ҫырмасӑр
хӑварнӑ, тет. Хветӗр кӑмӑлсӑр. Анатолий Викторович тӑрӑшнипе
Георгий Ефимова, кумне, вӗрентекенне-пулӑшаканне, пурпӗрех партбюрора хӑварнӑ. Хирӗҫ сасӑлакансем чылай пулнӑ пул
сан та. Мӗн тума кирлӗ-ши вӑл вӗсене партбюрора тӑни? Ячӗсене сулӑмлатма пуль ҫав.
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Журнал пӗр уйӑх юлса тухать. Икӗ типографире пичетленипе. Хамӑрӑн издательство типографийӗнче офсет цехӗ тин кӑна
хута каять. Тӗслӗ-тӗслӗ хуплашка кӳршӗри пӗрремӗш типогра
фире пичетленет. Ытга журналсенчен уйрӑлса хамӑр патра проф
союз комитечӗ йӗркелерӗмӗр. Ертсе пыма мана шанчӗҫ. «Тӑван
Атӑл», «Ялав», «Хатӗр пул» профком председательне Конова
лов-Агивере суйланӑ.
Агиверпе, Красновпа калаҫма та кӑмӑллӑ. Сӑмах-юмахӗ те
вёсен усӑллӑ - литература ҫинчен.
Акӑ тата Алексей Крысин пырса кӗрет те... Вӑл «Комму
низм ялавӗнче» парти пурнӑҫ пайне миҫе ҫул улшӑнмасӑр
тытса пырать ӗнтӗ. Тракторостройран мӗн чухлӗ материал
ҫырса патӑм, халӗ те пулӑшатӑп. Кумӗ пур ун - Герман Желтухин. Хула тӑрӑх пӗрле чупаҫҫӗ: ҫӗрӗн-кунӗн, эрни-эрнипе,
уйӑхӗ-уйӑхӗпе... Желтухинӗ Чӑвашгизра ялхуҫалӑх литератури кӑларассипе ӗҫлет. М ана та кӗнекесем валли тӑватӑ очерк
ҫыртарчӗ. Алексей Гаврилчне промышленность пайӗн заведующийӗ Валерий Николаев ура хурса пырать. Ман пата каш
ни пымассерен Алексей ҫавӑн ҫинчен кӳренсе калаҫмасӑр
лӑпланмасть.
Журнал ҫитес ҫулшӑн сахалтарах сарӑлнӑ. Ыран пурне те
районсене агитмассӑллӑ ӗҫ тума яратпӑр.
Чӳк, 4.
Паян Атӑл пӗвелеме пуҫларӗҫ. Ун пирки ирех Мускавран
пӗлтерчӗҫ. Республикӑра уяв.
Кӑштах хамшӑн та ӗҫлес тетӗп. Ҫынсем пушӑ вӑхӑт тупса
шахматла выляҫҫӗ, эпӗ машинкӑпа роман пичетлетӗп.
Пропагандист пулнӑ та, политзаняти ирттертӗм. Галкинпа
Комарова, Палинова тавлаштарса калаҫтартӑм. Александр Алексейчӗ ах чакаланса ларать, ним те килӗшмест ӑна.
Василий Ермолаев художник Быков пирки обкома ҫӑхав
ҫырнӑ. Ыйтӑвне сӳгсе яврӑмӑр. Штатра тӑманнисене ум пӳлнӗшӗн
Анатолий Александровича айӑкран сенӗк лекрӗ.
Палинов Максимовпа иксӗмӗре ҫула май Хусанкай урамне
хӑнана илсе кӗчӗ. Валентинӑн йытӑ ҫурийӗ ӳссе кайнӑ. Коля ӑна
алӑра йӑтса ларать. Эпӗ ытлах кӑмӑлламастӑп апат сӗтелӗ хуш
шинче анчӑкпа ларма. Кушак ҫури пулсан, урӑхларах.
Чӳк, 14.
Ҫирӗм тӑваттӑмӗш номӗре набора ятӑмӑр. Вырӑсла хушма
страницӑсене ҫӗнӗ ҫултан кӑларасшӑн мар. Обкомра ырласса
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кӗтетпӗр. Анатолий Финько хӑйӗн ывӑлӗпе Антошкӑпа Л е
нинграда куҫса кайрӗ те, ун вырӑнне «вырӑс» илмерӗмӗр.
Финько питӗ лӑпкӑ, ӑнлануллӑ, пултаруллӑ вырӑс. Унпа эпир
пӗр вӑхӑт «Советская Чувашия» редакцийӗнче те пӗрле туслӑ
ӗҫленӗччӗ, кунта та ӑнтараттӑмӑр. Пӳлӗмӗ пушанса юлсан,
тунсӑх пусрӗ.
Чӳк, 17.
Георгий Красновпа Хветӗр Агивер литература ыйтӑвӗсене
шӗкӗлчеме чӗнчӗҫ. Пулӑшаҫҫӗ пек-ха мана вӗсем халлӗхе,
шанчӑклӑ ҫын пекех туйӑнаҫҫӗ.
Пысӑк калӑплӑ, анлӑ пӗлтерӗшлӗ произведенисемпе ҫеҫ
ятлӑ пулать писатель тесен, Агивер кӑштах кӳренчӗ. Хӑйне
куҫранах тӗртсе илтӗм те, юратмасть ҫӑмарти чӑххине вӗрентнине. Ытларах мӑнкӑмӑлланасшӑн, шугсӑр вӑйлӑ ҫын пуласшӑн.
«Мана ҫӗнтерекенни тупӑнман-ха ку таранччен», - тесе мухтанать.
Красновӗ чеерех, ҫӗнтерме хастарланар-ха апла тесе, черккине ҫӗклет, службӑра хуравлӑ ӗҫре нумай тытӑнса тӑмалла мар,
ҫырма чӑрмантарать, тет те йӑлл кулать.
«Ялаври» Вася Петрова халӗ мӑшкӑлласа Кзот Ваҫҫи теҫҫӗ.
Кзот тени вӑл - кодекс законов о труде. Профсоюзра та, редак
тор ҫумӗ пулса ӗҫлесе те ҫирӗп йёркешён кёрешсех хушма хушамат тупрӗ. Писательсем хушшинче ӑҫтан ҫирӗп йӗрке тӑван?
Вӗсенчен кашнийӗ - хӑй патша.
Николай Николаевич КПСС Чӑваш обкомӗн издательстви
урлӑ «Запорожец» туянчӗ. 5200 тенкӗ.
Григорий Лучӑн Александр Петров кумӗ ячӗпе хӑратса ҫӳресси
пӗтрӗ ӗнтӗ. Вёсем малтан пиртен пайтах мӑшкӑлларӗҫ, халӗ хӑй,
хавшак ҫырнӑ пирки, пирӗн куҫран пӑхать. Ҫапах мӑнкӑмӑлланма
пӑрахмасть, «Капкӑна» хурласа ҫӳрет.
Раштав, 12.
Хветӗр Агивер 38 ҫул тултарчӗ. Николай Максимовпа иксӗмӗре хӑй пӳлӗмне чӗнчӗ. Хӑна-вӗрле пухмастӑп, терӗ. Хӑйӗн нихҫан уйрӑлми тусне, Ҫамрӑксен театрёнчи Алексей Васильев
режиссера, пулӑ ӑшаласа пыма хушнӑччӗ, телефонпа. Алексей
Григорьевич Пичет ҫуртёнчен инҫех мар, Мир проспектӗнче
пурӑнать. Ҫитрӗ хайхискер. Алӑка уҫрӗ те, «Тӑван Атӑлта» ӗҫлекен ентешӗпе-тантӑшӗпе, Патӑрьелӗнчи Каншел ачипе Ваҫлей
Игнатьевпа иккӗшӗ, пирус мӑкӑрлантарса кӗреҫҫӗ. Агивер Иг
натьева капать: «Эс, Ваҫҫа, кӗместён». Лешӗ ҫӗмӗрсех кӗчӗ,
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Максимовран ыйтать: «Ярса пар-ха, Коля?» «Ман мар эрехё,
эпӗ хуҫа мар», - тет Максимов. Пирусӗсене урайне пӑрахса пушмакӗсемпе пусса сӳнтереҫҫӗ, вӑрҫатӑр пулсан, туртмастпӑр, теҫҫӗ.
Агивер тарӑхрӗ те: «Васильев юлташ, эсё те тухатӑн!» - терё.
Иккёшне те тӗртсе хӑваласах кӑларса ячё, пуллине илсе юлчё,
ӑна ҫисе ятӑмӑр.
Ҫав Игнатьевшӑн лайӑх ҫын шар курчӗ. «Ун пек, Ваҫлей
Игнатьев пек ҫынна, чӑваш писателӗсем хушшинче чылай пу
лать курманччӗ-ха ку таранччен...» - черетлӗ черкке ҫӗклерӗ
менелникхуҫи.
Раштав, 19.
Облаҫри парторганизации XXXVIII конференцийӗ уҫӑлчӗ.
Андриян Николаев килнӗ, унта сӑмах каланӑ.
Финькон икӗ калавне кӗнеке валли куҫартӑм. Кунта, журналта, хаҫатри мар. Сахалтарах та пахарах ӗҫлемелле.
Александр Галкин хамӑр патра (22№) «Юман» юптару пичетлесе кӑларчӗ те, пӗтӗм Пичет ҫуртне шавлаттарчӗ. Пӗрле
«Тӑван Атӑлта» ӗҫленӗ заместителӗпе Иван Лисаевпа хӑй ҫинчен. Хӑй - Юман ӗнтӗ. Саккӑрмӗш хутран Валентин Бурнаевские ман пата журнал илме янӑ. Парса ятӑм. Агивер вӗсенчен
вӑрттӑн йӑхлатсах кулать.
Паян ҫитес ҫулӑн виҫҫӗмӗш номӗрне (февраль) набора ятӑмӑр.
«Чувашия» издательство типографийӗнче офсет цехӗ хута кайнӑранпа ӗҫ лайӑхланчӗ, 24-мӗш номер тухса кайрӗ, ҫӗнӗ ҫулӑн
пӗрремӗш номӗрне ҫапса пӗтереҫҫӗ.
1981 ҫул.
Ёҫ кӗнекинчен.
Кӑрлач, 6.
Ҫуралнӑ кунсене ӗҫре парне парса йӗркелес терӗмӗр. Йӗпреҫре чухне вӑл пирӗн питӗ лайӑх пулса пыратчӗ. Паян шӑпах тӗп
редакторӑн, Николай Максимовӑн, ҫуралнӑ кунӗ. 37 тултарчӗ.
Ӑна 6 тенкӗлӗх парне илсе патӑмӑр, саламларӑмӑр.
Хӑй кайран хӑналарӗ. Унта Юрий Семенова, Хветӗр Агивере, Порфирий Афанасьева, хӑйсен, хӑй ҫуралнӑ Кӑшнаруйӗнчи
(Канаш районӗ) Николай Терентьева, мана тата хамӑрӑн ответлӑ секретаре Николай Иванова чённё. Георгий Краснов Мускавран таврӑнман, ҫавӑнпа пулаймарӗ. Сӑмах ӑстисем юмах ҫаптарчӗҫ, кӗнекесем парнелерӗҫ.
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Кӑрлач, 8.
Максимов Пушкӑртстанри «Хэнек» («Сенӗк») журнал редакторне, Марсель Салимова кӗтет. Лешӗ Мускавран таврӑнать,
ҫула май Шупашкара, Йошкар-Олана, Хусана кӗрет.
Ҫумӑрлӑ юр ҫунипе, тӗтрепе ӗнер аэропорт каҫченех хупӑ
тӑнӑ. Ирпе Мускав самолечӗпе хӑна ҫитнӗ. Вӑл, 1949 ҫулта ҫуралнӑскер, йӑрӑскер, университет, партшкул пӗтернӗ. Ӑна ирех редакцире кӗтсе илтӗм. Хамӑр коллективна тӗлпулу ирттертӗмӗр.
Апат ҫиме «Россия» хӑна ҫуртне кӗтӗмӗр. Эпӗ поликлиникӑна
справка илме (манӑн Сочине пултарулӑх ҫуртне каймалла), Мак
симов, Иванов, Салимов Сӗнтӗрвӑррине кайрӑмӑр. Икӗ градус
ӑшӑ. Ҫил вӑйлӑ, Йӑлӑм енне куҫрӗ.
Вӗсем нуша курнӑ. Сӗнтӗрвӑрринчен Атӑл урлӑ ҫурран каҫнӑ
(Ленина Разлив урлӑ каҫарса янӑ пек) Кокшайска. Унта марисен «Пачемыш» редакторӗ Петр Речкин тӗкне татнӑ, ӑшаламан
чӑхпа кӗтсе илнӗ. Ҫурран каялла каҫнӑ чух ӑсатакансем ҫилтӑманра ҫӗтсе кайнӑ, урисене йӗпетсе пӗтернӗ. «Николай Ивано
вич чиперех малта сиксе пыратчӗ, - каласа парать Максимов. Сылтӑм ҫырана ҫитерехпе, шыв кӳлленчӗкӗ сарӑлса выртнине
курсан, эс тёп редактор, сан пире ҫул кӑтартса малта пымалла
тесе, вунӑ утас пек хыҫала, дистанци тытма, юлчӗ». Хӑйсем
йӗркеллех каҫнӑ, Шупашкара ҫитнӗ, тӗрӗс-тӗкелех.
Нарӑс, 11.
Редакторӑн кӑмӑлӗ начартарах, Александр Галкин пирки,
ӑна «Капкӑна» ӗҫе илнӗшӗн, партии Тӗп Комитетне ҫӑхав янӑ,
тет. Юхма Мишшин пирӗн патра пичетленнӗ кулӑшла калавӗ
пирки те ҫав адреспах хурласа ҫырнӑ-мӗн. Хуравӗсене обком
панӑ. Материалсене тӗплӗнрех, лайӑхрах хатӗрлемелле.
Кунӗ питӗ аван. Ҫуркуннехи пек хӗвел, ӑшӑ. Ёҫлес, пурӑнас
килет. Каҫпа ман пӳлӗме Николай Николаевич, Мускавран килнӗ
Виталий Енӗш тата унӑн хулакорӗ Михаил Лашин строитель
килсе ҫитрӗҫ тинтерех уҫӑлнӑ «Эгер» ресторантан, тӳрех сӗтел
ҫине шуррине тата шампанскине кӑларса лартрӗҫ. Пулчӗ шапӑлтатса лармалӑх.
Килте иртнӗ ҫулхи ӗҫ укҫине шутласа пӑхрӑмӑр. Манӑн уйӑха 283 тенке ларнӑ. Маншӑн ку чи нумай ӗҫлесе илнӗ ҫулталӑк
пулчё пулас.
Нарӑс, 16.
Писательсем лӑпланман, Галкина ҫине тӑрсах тапӑнаҫҫӗ, хӑй
малтан «Тӑван Атӑлта» хӗртнисем, путарма пуҫланисем. Юрать
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те пуль журналпа пуйса юлнӑ сӑвӑҫ-улпута. Ытла авторсем ҫине
жирафла пӑхать. Эпир кури куҫа курмӑш тунине пула-ши,
«тӑшманӗсем» ҫинчен «Капкӑнра» юптару хыҫҫӑн юптару кӑларать, лешсене шӑртлантарса пырать. Ҫавна пула пирён журнал
ҫине те хура ӗмӗлке ӳкет.
Палиновпа Быков Элӗкре «Капкӑн» куравне йӗркеллӗ тӑвайман, тӗлпулӑвне шавлӑ ирттереймен.
Нарӑс, 17.
Парти пухӑвӗнче Максимов редактор доклад турӗ. Калаҫу
ытларах пӗлтӗрхи 21-мӗш номӗрте пичетленнӗ «Пӳлме пултӑр
туп-тулли» хай лав п и р ки пы чӗ, авторне асӑрхаттарса
хӑвартӑмӑр.
Ку материала редактор отпускра чухне эпё Федор Кома
рова ҫыртарнӑччӗ. Хӑш района суйласа илессине (критика
географине пӑхӑнма, йӗркелеме тӑрӑшатпӑр) Н иколай Николаевичпа малтанах калаҫса татӑлнӑччӗ-ха. Тырпул туса илессипе те, уя тислӗк кӑларассипе те Тӑвай районё кайра пы
рать. А йӑплавӗ-критики тӗрӗсех. Ӑна райком та йышӑннӑ.
Пӗрремӗш секретарӗ каннӑ май, хуравне вӑхӑтра яраймарӗҫ.
Отпускран тухнӑ Павлов телефонпа кӳренсе калаҫрӗ. 1979
ҫулта Виталий Енӗш вӗсене аш-какайпа хытӑ лектернӗ пулнӑ.
Халё Комаров ҫунтарнӑ. Аван ҫырнӑччӗ ачи. Хуравё те йёркеллех килчё.
Ҫулталӑк кӑтартӑвӗсем тӑрӑх района, темле майпа, республикӑн куҫса ҫӳрекен Хӗрлӗ ялавне пачӗҫ. Ун хыҫҫӑнах пирӗн
ҫинчен Тӑвайран обкома ҫӑхав янӑ.
Хаҫатсемпе журналсенче ӗҫлекен коммунистсен пӗрлехи
пухӑвӗ пулчё. Обком секретарӗ Александр Петров хӑйӗн докладӗнче ҫак пӑтӑрмахлӑ ӗҫ ҫинчен асӑнчӗ, капкӑнҫӑсене асӑрхануллӑрах пулма аса илтерчӗ. Пичет секторӗ ку ыйтӑва партпухура
сӳтсе явма хушрӗ.
Акӑ мӗншӗн лекрӗ фельетон авторне пушӑ вӗҫӗ.
Нарӑс, 23.
Тракторостройран кварталта пӗрре кулӑш-пулӑш кӑларӑмӗсем пама палӑртрӑмӑр.
Александр Угольников та «Капкӑнра» ӗҫлет. Ана Муркаша
ятӑмӑр. Пӗвеленӗ хыҫҫӑн Атӑл хӑпарнипе шыв айне пулакан ялсен кун-ҫулӗ ҫинчен эрнере те пӗр йӗрке ҫырман вӑл.
Выльӑх-чӗрлӗх ӗрчетесси - ялти паянхи ударлӑ фронт. Ун
пирки нумайрах ҫырма палӑртрӑмӑр.
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Кун кӗнекинчен.
Пуш, 6.
Ирех Николай Лукичпа Йӗпреҫе выставкӑна капкӑнҫӑсен
ӳкерчӗкӗсене тиесе кайрӑмӑр, вырнаҫтартӑмӑр. Вёсен халӗ куль
тура ҫурчӗ ҫӗнни, питӗ чаплӑ. Киввине, йывӑҫран тунӑ икӗ хутлине, лайӑх астӑватӑп. 1974 ҫулхи мӑнкун каҫ ҫунса кайнӑччӗ.
Чиркӳ вырӑнӗнчи культура вучахне Турӑ курайман-ши?.. Ки
нобудки йывӑҫсем хушшинче халӗ те палӑк пек ларать. Унта
районти киномеханиксем пухӑнаҫҫӗ.
Максимовӑн хуҫӑк кӑмӑлӗ ҫаплах сыпӑнмасть-ха. Ҫӑхавсем, йӑнӑшсем, вӑрттӑн тапӑнусем умлӑ-хыҫлӑ пулса пычӗҫ.
«Мӗнле сӑлтав тупса кунтан тухса тарас», - тет. Тӗп сӑлтавӗ
халлӗхе ҫуккӑ-ха. Ан та пултӑр. Ун хыҫҫӑн.тен, хӑйӗннех Гал
кин пек ӗҫ шыраса ҫӳремелле пулӗ. Обком секретарӗ Петров
ӑна та халех вырӑнтан тапратма шутламасть. Ҫамрӑк, пултаруллӑ редактор, тет.
Пуш, 9.
Ӗнер Николай Никитин вилсе кайнӑ. Икӗ уйӑх ӗҫменччӗ,
кӗҫнерникун таҫта мехлесе лартнӑ, эрнекун хӑйсен подьездӗнчех ӳксе пуҫне амантнӑ, терӗҫ. Пенсире ҫулталӑк та пурӑнаймарӗ.
Пуш, 10.
Хамӑр капкӑнҫа Николай Никитина пытартӑмӑр. Килӗнче
икӗ арӑмӗ те пуҫ вӗҫӗнче юнашар ларчӗҫ. Эпир, «Коммунизм
ялавӗ» (вӑл унта ӗҫленӗ), журналистсен Союзӗ чечек кӑшӑлӗсем
хутӑмӑр. Ҫил-тӑман тухрӗ.
Пуш, 16.
Ӗҫе пырсан Угольников ҫӑрӑлчӑкӗпе лартӑм. Ӑҫтан тупнӑ
ӑна Лучсем, Максимова парне riapca хӑварнӑ. Фельетон ҫырма
ниепле те вӗренеймест, тӗрӗссипе, пулмасть унран кулӑшпа ӗҫлесси. Чисти йыт пулли пекскер. Ҫын шучӗпе тӑранса пурӑнаканскер. Хайлавне туса патӑм, каять, уншӑн вӑл 35-40 тенкӗ гоно
рар илет, пилӗк куншӑн - командировка укҫи. Уншӑн икӗ эрне
ҫунтарнӑ. Эпӗ виҫӗ сехет чакалантӑм.
Ҫынӑнне майласах, картне лартсах вӑхӑт иртет. Художниксем (Быков) сӗтел хушшинчен тухмасӑр уйӑхра икҫӗр-виҫҫӗр
тенкӗ гонорар майлаштараҫҫӗ, эпё... Гонорар йӗркине туса ҫитереймерӗмӗр. Чакаланас, юлташсене вӑрҫтарас килмест. Вак-тӗвек
ыйту вӑл, теҫҫӗ те... Юрӗ, вак-тӗвек пултӑр. Эпӗ, тӗрӗссипе,
нихҫан та, ниҫта та пысӑк гонораршӑн ҫунман. Мана ҫитет.
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Мӑнна хапсӑнсан, пӗчӗкки те пулмасть. Чӑхла пӗчӗккӗн сӑхсах
тӑранӑпӑр.
Пуш, 25.
Александр Угольников Муркашран темскерсем лӑпӑртатгарса
илсе килнӗ. Пӗрне Николай Иванчпа аран-аран «Капкӑн» т а й 
не ҫитертӗмӗр. Йӑлт ҫӗнӗрен юсаса тӑвас пулать. Вӗсем укҫа ҫеҫ
илсе лараҫҫӗ - ним усси те ҫук.
Ӗҫ кӗнекинчен.
Пуш, 26.
Парти пухӑвне обкомӑн пропагандӑпа агитаци пайӗн пуҫлӑхӗ Михаил Васильевич Шутин килчӗ. КПСС XXVI сьезчӗн
материалӗсемпе Максимов доклад турӗ.
Галкин хӑйӗн литература пайӗ ҫинчен асӑнмарӗ, фельетон
пулмасть пирён тесе таҫта шалах кӗрсе кайрӗ. Вӗҫӗнче тин паллӑ
пулчӗ, вӑл иккен авалхи «тусне», хӑйне «Тӑван Атӑл» редакторӗ
чухне тӑрӑ шыв ҫине кӑларнӑ Георгий Ангера ҫапса хуҫасшӑн,
ун ҫинчен пире фельетон ҫыртарасшӑн, тӗрӗссипе, ҫын аллипе
кӑвар туртасшӑн.
Парторганизаци секретарӗ Николай Иванов та, хӑй фелье
тон мӗнне пӗлменскер, пире чиперех фельетон ҫырма вӗрентет.
М аксимов пуху хӳринче ла-айӑх ҫатлаттарчӗ вара вӗсене:
«Пӳлӗмре вӗрентсе ларнипех пулмасть, хӑвӑрӑн ҫырса кӑтартмалла тӗслӗхшӗн».
Шутин рейдсем те иртгермелле, тет. Художниксемпе редак
тора ярса илчӗ. 1980 ҫулхи 14-мӗш номерӗн умри хуплашкине
Анатолий Быков ӳкерчӗкне лартнӑччӗ. Мӑн хырӑмлӑ арҫынпа
мӑнтӑр купарчаллӑ хӗрарӑм, ӗҫ вӑхӑтӗнче, Атӑл хӗрринче
хӗртӗнеҫҫӗ. Арҫыннине вӗтӗ йытӑ ури тупанӗнчен ҫуллать. Лешӗ
калать: «Эсё те ҫитрӗн-и-ха, Сидоров?» Кӑҫалхи 5-мӗш номерти умри хуплашкара пичетленнӗ Быковӑн карикатуринчи самӑр
хӗрарӑм арҫынна мӑйӗнчен ыталаса илнӗ, чуптуса: «За сапоги»,
«За кофту», «За колье», «За кольцо», «За серьги», «За туфли»,
«За платье», «За доху», «За шляпу» тесе тав тӑвать. Ӳкерчӗкне
«Юрату паллисем» ят панӑ.
«Эп хам пулсан, ҫак ӳкерчӗксене хуплашкана, тӳрех пурне
те курӑнмалли ҫӗре, лартас ҫук», - йӗплесе илчӗ Шутин. Вӗсемшӗн
редактора хӑй патне миҫе чӗнтернине, мӗнле тарлатгарнине шарламарӗ. Маната пӗрле сӗтӗрсе пынӑччӗ.
Авӑ мӗнле хуралҫӑсем-хӑравҫӑсем тӑраҫҫӗ пирӗн пуҫ
тӳпинче.
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Ака, 3.
Журнал 82 пине ҫитрӗ, эпӗ ӗҫлеме пуҫланӑранпа икё пин
хугшӑнчӗ. Вӑл хамӑр республикӑра ҫеҫ-и, пӗтӗм ҫӗршывӗпех саланать.
Ҫапах та пирӗн, редакцире ӗҫлекенсен, сатирӑпа кулӑш
лаҫҫи мӗнле хӗм сапнине хамӑр куҫпа курас, халӑхра ун ҫинчен мӗн калаҫнине чӗрӗ хӑлхапа илтес килет-ҫке. Ҫавӑнпа часчасах районсене, хуласене, ӗҫ коллективӗсене тухса ҫӳретпӗр.
Ҫапла эпир, ҫурхи хӗвел йӑл кулнӑ кун, Йӗпреҫ енне ҫитсе
тухрӑмӑр. Малтанах районти культура керменӗнче район ҫыннисем уйӑх ытла Анатолий Быков, Николай Яковлев, Васи
лий Ермолаев, Георгий Яковлев, Юрий Смирнов, Илья Бо
родкин, Валерий Игнатьев. Иван Владимиров ӗҫӗсемпе
паллашма пултарчӗҫ, вӗсене тивӗҫлӗ хак пачӗҫ.
Пире КПСС райкомён идеологи секретарё Христина Сер
геевна Башкирова кӗтсе илчӗ. Тӗлпулӑва шкул ачисенчен пуҫласа ватӑсем таранах пычӗҫ. Редакции паянхи ӗҫӗсемпе, малашнехи планӗсемпе паллаштартӑм. Николай Яковлев, журналӑн
илемлӗх редакторӗ, карикатуристсен пултарулӑхӗ, «Капкана»
мӗнле кӑларни ҫинчен каласа пачӗ. Литпай пуҫлӑхӗ, чӑвашсен
ӑста кулӑшҫисенчен пӗри Александр Галкин, журналӑн активлӑ
авторӗ Василий Самойлов поэт хӑйсен йӗплӗ сӑввисене, юптарӑвӗсене, пародийӗсене пикенсех вуларӗҫ. Эпё те вырӑсла «Столб»
калавпа култартӑм.
«Эпир сире пит хавас итлерёмӗр, сирӗн пултарулӑхпа
тӑрӑшсах паллашрӑмӑр, халӗ эсир пире итлӗр», - терӗҫ те йӗпреҫсем, пуҫларӗҫ хӑйсен сӑмахне.
Мухтаса та илчӗҫ малтанлӑха. «Капкӑн» корреспонденчӗсем
ятарласа ҫӳресе ҫитменлӗхсене ҫивӗччӗн питлени, вӗсене вӑхӑтра
пӗтерме пулӑшни ӗҫҫыннисен кӑмӑлне каять иккен. «Капкӑн»
пулӑшнипе» тунӑ усӑллӑ ӗҫсем те халӑхшӑн лайӑх. Ҫан-ҫурӑм
кӗҫӗтсен те «Тип мунчана» лекиччен килти хура мунчарах ҫӑвӑнса
сипленме хатӗр пурте.
Мухта-мухтах пире айӑкран тӗртсе те илчӗҫ. Капкӑнӑн шӑлне
татах те ҫивӗчлетме ыйтрӗҫ. Тата лайӑхрах сӑвӑсемпе юптарусем, калавсемпе фельетонсем, кулӑшсем ытларах кирлӗ, терӗҫ.
Культура ыйтӑвӗсене те, уйрӑмах ҫамрӑксен канӑвне мӗнле
йӗркеленине, куҫран вӗҫертме юраматсь-мӗн. Карикатурӗсенче
те чӑнлӑх, илемлӗх, витӗмлёх енӗсем ҫитсех пӗтмеҫҫӗ. Капкӑн
ҫапать тёк, ун хыҫҫӑн чӑннипех усӑллӑ йӗр юлтӑр! - ҫапла
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пӗтӗмӗшле сӗнӳ пачӗҫ Йӗпреҫ районӗнчи вулакансем-куракансем.
Тӗлпулу вӗсемшӗн те, пирӗншӗн те усӑллӑ иртрӗ. Редакци
сӗнӳсене шута илӗ.
Ӳкерчӗксен выставкине, вӗсем ыйтнипе, тата тепӗр эрнене
хӑвартӑмӑр.
Ака, 9.
Редколлеги ларӑвӗнче Николай Иванов кӑҫалхи тӑватӑ номӗре тишкерчӗ. Ман фельетонсене тата сьезд ячӗпе ҫырнӑ сатирӑллӑ материалсене тӑрӑнчӗ. «Сьезд» сӑмах пилӗк хутчен, «пилӗкҫуллӑх» пиллӗк тӗл пулать, тет. Аптриш, каллех фельетон
ҫырма вӗрентет.
Тишкерӳҫӗ литпая та ярса илчӗ. Виссарион Синичкин ҫырнӑ
«Ҫат та пат тунать» калава «ӑнланмалла мар калав», терӗ. Ку
вара - тӗрӗсех. Галкин ман пата пырса парсан, ӑна эпё редакцилесе юсанӑччӗ, самаях саваласа якатнӑччӗ. Александр Алексеевич хӑй ҫавна «вуланакан, динамикӑллӑ калав», тет. Йӑнӑшать
вӑл. Пӗлсех, хайлавӗ начаррине туйсах, хӑйӗн тивӗҫне чакарасшӑн
мар. Ун алли витӗр епле-ха начар япала тухать? Галкинӑн «Юманпа» «Шӑрчӑк» юптарӑвӗсене пӗрпеклӗхшӗн, пӗр ҫынсенех питлесе ҫырнӑшӑн критиклерӗ. Вӗсем шӑпах Лисаев ушкӑнне хирӗҫлескерсем.
Ыггисен сӑмахӗ ҫапла пулчӗ:
Аркадий Эсхель: «Журналта каҫса кайса вуламалли сӑвӑкалав ҫук, уйрӑмах - путлӗ сӑвӑ. Александр Савельев-Сасӑн
«Шӑтӑк витре» калавӗнче кӑшт ҫимеллӗх ҫимӗҫӗ пур пек. Денис
Гордеева писательсен Союзне те илтӗмӗр, чылай ӑнӑҫлӑ ӗҫлет,
анчах «Атӑла ҫӑварлӑхлар» калавӗ начар. Пирён редактор ялан
хӑйӗн шухӑшне пӗлтерме васкамасть».
Николай Максимов: «Юрӗ, пӗлтерӗп кӗскен. Пурин те пирён
чӑн-чӑн «Капкӑнла», Иван Мучилле ӗҫлеме тӑрӑшмалла. Сьезд
ҫинчен ҫырнӑ чухне «сьезд» сӑмахсӑр материал хатӗрлеме ҫук
ӗнтӗ. Ӑна мӗнле сӑмахпа улӑнггарӑпӑр?»
Ака, 15, юнкун.
Вырсарникун ҫӗрле Чӑваш АССР халӑх писателӗ Николай
Филиппович Ильбеков - Илпек Микулайӗ вилсе кайнӑ. 66 ҫула
та ҫитеймерӗ фронтовик-писатель.
Электроаппарат завочӗн Яков Ухсай ячӗллӗ культура керменне аслӑ юлташӑмӑрпа сывпуллашма кайрӑмӑр. Халӑх нумай.
Камшӑн хуйхӑ, камшӑн кулӑ, тенӗ пек, тулта, ирӗклисем, пӗр140

пӗринчен тӑрӑхласа тӑраҫҫӗ. Аркадий Малов хӗрарӑм пухчи пек
карттус тӑхӑнса пынӑ. Георгий Орлов: «Аркашка вӑл нихҫан та
арҫын япали тӑхӑнса курман пуль...» Георгий Краснов лӗхлетсех кулать. Орлов малалла калать: «Виссарион Синичкин вӑл
ӗлӗкхи уполминзаг агенчӗ пек». Лешӗ сӑран пальто тӑхӑннӑ та,
чисти ҫавӑн йышши хӑрушӑ ҫын пекех (ача чухне эпё хам та
курнӑ вӗсене), пӗртте литература ҫынни манерлӗ мар.
«Коммунизм ялавӗнче» Илпек Микулайне асӑнса кӑларнӑ
материалсенчен Хветӗр Агиверӗн «Асӑнсах тӑрӑпӑр» ятли чуна
ытларах хумхантарчӗ.
«Хурлӑ эпир паян, куҫҫуллӗ, - тенӗ унта. - 1977 ҫулхи
ҫуркунне писательсен Атӑл леш енчи пансионатӗнче республикӑри ҫамрӑк прозаиксен канашлӑвӗ иртнӗччӗ. Ӑна Николай Фи
липпович ертсе пычӗ. Ҫамрӑк йыш вара ҫавӑн чухне, хальхи
пекех астӑватӑп-ха, хӑйне, шанчӑка тӳрре кӑларма, «Илпек
вӑрманӗ» тесе каланӑччӗ. Вӗҫне ҫитичченех пулаймарӗ вӑл ҫавӑн
чухне пирӗнпе, чирне пула Шупашкара иртерех каҫса кайрӗ.
Питӗ тӑрӑшатчӗ вӑл тӑван литературӑн ыранхи кунӗшӗн.
Пулӑшас тӗллевпе, алҫырусене те хӑйпе пӗрлех илсе кайнӑччӗ.
Халӗ, акӑ, ҫавӑн чухне вӑл ман пата хӑварнӑ ҫырӑвне вулатӑп
та, вӑл питӗ пархатар чунлӑ пулнинчен тӗлӗнетӗп. Мӗн чухлӗ ыр
кӑмӑл унта, ҫамрӑка алӑ тӑсса парассишӗн хыпӑнни. Ҫитменнине, ҫамрӑксене ӳлӗм хӑйӗнпе ҫыхӑну тытма килти адресӗ, телефонӗ таранах ҫырса хӑварнӑ вӗт-ха. «Пурин умӗнче те парӑма
татма тӑрӑшӑп, йывӑра ан илччӗр, ан ҫилленччӗр», - хӑй сывӑ
марришӗн пӑшӑрханса ҫырса хӑварнӑччӗ вӑл.
Тайма пуҫӑм сана, хаклӑ Микулай тете. Сана асӑнсах тӑрӑпӑр.»
Ака, 18.
Коммунизмла субботник. Издательство складӗнче, чукун
ҫулпа улттӑмӗш ҫухрӑмра, тӗрлӗрен ӗҫ турӑмӑр: Максимов, Ива
нов, Галкин, Палинов, Николай Лукич, Комаров. Хӗрарӑмсене
чӳрече ҫума хӑвартӑмӑр.
«Ялавсем» чееленсе редакцирех пытанса юлчӗҫ. «Хатӗр пул»
йӗкӗчӗсем те вӗсемпех. «Тӑван Атӑл» пилӗкпе аптранӑ. Писательсем хушшинче мораль тӗлӗшӗнчен пӑсӑлнӑ ҫын нумай. Журналистсем обществӑлла ӗҫ енӗпе вӗсенчен темиҫе хут ҫӳллӗ шайра
тӑраҫҫӗ.
Ajta, 30.
КПСС XXVI сьезчӗ хыҫҫӑн Максимовпа пӗрле фельетонсем валли апат-ҫимӗҫ программине пурнӑҫлакансене пулӑшма,
141

Анатолий Быковпа (сулахайран) Николай Иванов пулӑҫсен кулӑшла
сам ант не 1992 ҫулхи ҫурла уй ӑ х ӗн 6-м ӗш ӗнче Ю рий Д м ит риев
ҫатлаттарса илнӗ.

«Йӗплӗ салма хуранӗ» рубрика уҫрӑмӑр. Ун валли материалсем
хатӗрлерӗм. Номӗре набора панӑ чухне Николай Иванович вӗсене 9-мӗш страницӑна лартасшӑн пулчӗ. Тӗлӗнмелле. Тавҫӑрулӑх
катӑкрах иккен ответлӑ секретарӗн.
Ҫу, 12-13.
«Плакат» издательство семинарне Мускава Максимовпа Бы
ков кайрӗҫ. Яковлевӑн та ӗмӗчӗ пурччӗ те... Чукун ҫул вокзалӗнче халӑх йӑлипе ӑсатса ятӑмӑр.
Политвӗренӳ ҫулӗн юлашки занятине ирттертӗм. Леонид
Брежнев докладне вӗренсе пӗтертӗмӗр. Галкина хальхи вӑхӑтри
пропаганда кӑмӑла каймасть. Сенсаци кирлӗ, тет. Ватта кайнӑскерне, вӑрӑм укҫа хӑвалама хӑнӑхнӑскерне, килӗнчи лӑпкӑ пурнӑҫ
ҫеҫ кирлӗ те. Вырӑсла каласан: «мозолит всем глаза, сидел бы
дома, писал себе спокойно разные басни о своих соперниках и
противниках».
12-мёш номер материалёсене вуласа патӑм. Литпай пурпёрех
начар ӗҫлет. Галкин калавсем тума пӗлеймест. Сӑввисем те халсӑр.
Ахалех килӗшнӗ вӑл «Тӑван Атӑл» журналӑн тёп редакторӗ хыҫҫӑн
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пай редакторне куҫма. Укҫа хурчӗ вӑл - ҫавӑнпа. Кунта вара вӗрентсе
ларнипех пулмасть, хӑвӑн хура ӗҫ тумалла - сухаламалла.
«Капкӑншӑн» усӑллӑрах пултӑр тесе, эпё ун ҫумне Николай
Краснов - Микул Пулара ҫыпӑҫтарасшӑнччӗ. Александр Алексе
евич, тёп редакторпа вӑрттӑн калаҫса, ачана Валентин Палинов
патне, ҫырусен пайне хӑваласа ячӗ. Ҫамрӑксемпе ӗҫлесшӗн те,
вёсене вёрентесшён те мар.
Манӑн Галкина та. Иванова та халӑх хушшине кӑларас ки
лет, ялти «Капкӑн» апатне пӗрле ҫиес килет «Салма хуранёнчен». Вӗсем, кутӑн чуман лаша пек, каялла тапаҫҫӗ. Пёри - юп
тару пӳлӗмҫи, тепри - «Крокодил» кулӑш ӗсене журнал
хуплашкинчен майлаштарса куҫарса лараканни. Вилсе каясла
хӑраҫҫӗ Шупашкар хапхинчен яла тухма.
Манӑн литпая та, ҫырусен пайне те пӗтерес шухӑш пур. Пай
пурри вӑл ӗҫе вакласа ярать, хавшатать. Вёсене ертсе пыраканёсенчен кашнийӗ хӑйӗн интересӗсене хӳтӗлет, уншӑн ҫапӑҫать.
Сӑмахран, Галкин сӑвӑ-калав ҫаптарса панӑта, уншӑн пулсан хуткупӑс. Ыттине хурласа ҫеҫ ларать. Пирён вара пур ҫӗре те
ӗлкӗрмелле. Юрать-ха чупаҫҫӗ ачисем. Матгур. Ку енӗпе шухӑша
вӗҫне ҫитермеллех.
Ҫу, 20.
Художниксем хушшинче тахҫантанпах хаяр тавлашу пы
рать. Быковпа Николай Яковлев сысна аҫисем пек хӑртлатса ҫеҫ
лараҫҫӗ. Василий Ермолаев, Йӗпреҫьенчи Пучинке ачи, талантлӑскер, ӳнер енӗпе аслӑ пӗлӳ те илнӗскер, Анатолий Александровичпа вӗҫӗмсӗр ҫапӑҫать. Илемлӗх пайӗн редакгорне штатра
тӑман художникӑн ӳкерӳ мелӗ килӗшмест, ҫавӑнпа унӑн ӳкерчӗкӗсене пӑрса хӑварма тӑрӑшать. Лешӗн чӑнах та, хӑйне майлӑ
алӑ, шухӑшлавӗ. Кӑмӑлӗ иккӗшӗн те чурӑс. Пӗрне-пӗри парӑнмаҫҫӗ те, пӑхӑнтараймаҫҫӗ те. Аптранӑ енне Ермолаев Пучинке
пӗвине те, Атӑла та кутӑн чӑммарӗ, хӑйӗн тарӑхӑвне редакторпа
пай заведующийӗ ҫине пӑрлӑ ҫумӑрла тӑкма пуҫларӗ. Вӗсем
кӳренчӗҫ, хирӗҫ капкӑн лартрӗҫ. Редакци коллегийӗн иртнӗларӑвӗ
вара «Пока воздержаться от публикаций рисунков Ермолаева»
тесе йышӑнчӗ. Хамӑрӑн автора ҫапса хуҫакан юрӑхсӑр йышӑнушӑн манӑн сасӑлас килмерӗ.
Ермолаев Чӑвашгизран пӗрмай тарӑхса килетчӗ. Илемлӗ ли
тература пайӗн пуҫлӑхӗ Валентин Максимов-Ахун унӑн сӑвӑ кӗнекине темиҫе ҫул плана кӗрттермест иккен. Иккӗшӗ тавлашса
кайнӑ. Вӑл вара мана пӗринче ҫакна ҫырса парса хӑварчӗ:
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ҪУ, 28.

Ёҫре парти пухӑвӗ пулчӗ. Федор Комарова «Фельетон партии
XXVI сьезчӗн решенийӗсене пурнӑҫланӑ ҫӗрте» темӑпа доклад
тутартгартӑмӑр. Темине хам сӗнтӗм. Кахаллӑнрах калаҫать, еккийӗ ҫавнашкал та ӗнтӗ... Хӑй фельетон ҫырма хӑнӑхрӗ, «Салма
хуранӗ» айне мӗнле вутӑ хумаллине чухлакан пулчӗ. Ачи вӑл,
Патӑрьел йӗкӗчӗ, пултарать-ха, хӗрӳлӗхӗ те, ӑслайӗ те, ӑсталӑхӗ
те, пӗлӳлӗхӗ те хӑйпе пӗрлех. Райхаҫатсенче хӗртӗнсе пиҫнӗскер,
Шупашкара утса ҫитме ҫывӑхарах пултӑр тесе, ҫӑпатине салтса,
вӑхӑтлӑха канма Кӳкеҫе кӗрсе ларнӑ. Ҫавӑнтан васкать кашни
кун «Капкӑн» лаҫҫине.
Александр Галкин фельетонистсене каллех ҫӗнӗ хушу пачӗ:
мораль темипе те ҫырмалла! Леш тӗнчене улӑхиччен те тамалмасть пуль ӗнтӗ ҫак шереметӗн тёп редактор сӗмӗ.
Тӗлӗнмелли унсӑрах тата пур! Вуннӑмӗш пилӗк ҫуллӑх заданийӗсемпе йышӑннӑ социализмла обязательствӑсене пурнӑҫланӑ
ҫӗрте ӑнӑҫу тунӑшӑн хавхалантарма Мускавран пёр вакун ор
ден-медаль килнӗ. Вӗсене кама-кама памалли паллӑ - чи малтан
пуҫлӑхсем хӑйсем хушшинче пайласа илеҫҫӗ, суйланчӑкне ыттисене салатса параҫҫӗ. Чӑхсене тулӑ сапса панӑ пекех. Ӑмӑрту
паттӑрӗ ячӗпе кӑкӑрне наградӑпа йӑлкӑштарман начальник юлмарӗ ӗнтӗ, хут тусанӗпе чыхӑнса ларакан архивариуссем те сыс
на пӑхакансемпе тата ӗне сӑвакансемпе тан орден илеҫҫӗ те...
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Чӑваш обкомӗпе Аслӑ Канашӗ те мускавсенчен юлмаҫҫӗ,
типофафире начар хут ҫине те пулин Мухтав хучӗ ҫаптараҫҫӗ.
Акӑ, республикӑри 1805 ҫынна Чӑваш АССР Верховнӑй Совечӗн Хисеп грамотипе нафадӑланӑ. Пӗр харӑс! Вӑт мӗнле вӑл
массӑллӑ хисеп!
Укҫа йӳнелсе пынӑ пекех, награда та йӳнелсе хӑйӗн хакне
ҫухатать.
Ҫырмалла ун пирки, анчах кутран тапаҫҫӗ, пуҫа касаҫҫӗ.
Мускав «Крокодилӗ» те нафада валеҫекенсене тапӑнаймасть те,
«Капкӑн» пушшех ҫӑварне уҫаймасть.
Ҫӗртме, 10.
Пирӗн улттӑмӗш хутра халӗ ӳсӗр-какӑр кӑштах сахалланчӗ.
«Виҫӗ мушкетертан» (Юрий Петров, Ваҫлей Игнатьев, Арка
дий Малов) пӗрне Краснов ӗҫрен кӑларса янӑ. Ултгӑмӗш номӗрте Юрка айӑпӗпе пысӑк йӑнӑш кая пуҫланӑ. П еф ов Элӗк райкомӗн иккӗмӗш секретарӗ Иван Владимиров вырӑнне Геннадий
Михайлов (пропагандӑпа агитаци пайӗн заведующийӗ) тесе ҫырса
панӑ. Аслисем статьяна набора янӑ. Вӗсем иккен районсен пурнӑҫне пӗлмеҫҫӗ. Авторӗ Элӗкре хӑй пулнӑ, райком пуҫлӑхӗсемпе
калаҫнӑ. Ҫырнӑ вӑхӑтра пуҫа мухмӑр аркатса янӑ-ши? Номер
типофафире пичетленет. Пӗр сфаницине тытса пӑхрӑм та, йӑнӑш
турех куҫа тӑрӑнчӗ. Краснова кӗртсе патӑм. Тӳрлефӗҫ, типофафине 350 тенкӗ штраф тӳлерӗҫ. Ёҫ хыҫҫӑн редактор мана чӗререн тав турӗ.
Авӑ мӗнле вӑл ӳсӗр-какӑр кукӑрӗ. Георгий Васильч «мушкетерсенчен» ыттисене, пӗрле Николай Григорьевне те, ӗҫкӗҫ чирӗнчен вӑрттӑн сыватгарнӑ.
Пирӗннисем ирӗке кайрӗҫ. Шахматистсен тӗнче чемпионачӗ
пынӑ пекех. Ӗҫ пирки калаҫма та ҫук, алӑ ҫеҫ сулаҫҫӗ: ан кансӗрлесе ҫӳре-ха, кунта... Ёҫ вӑхӑтӗнче вӗт!
Утӑ, 12.
«Тымар» романа килте машинкӑпа пичетлесе пӗтертӗм, 294
страница пулчӗ. Кӑҫал пӗтӗмпе пин страница ытла пичетлерӗм.
250 тенкӗ перекетлерӗм. Машинисткӑсем страницӑшӑн 25 пус
илеҫҫӗ. Вӗсене ӗҫ вӑхӑтӗнче те пичетлеме никам та чармасть. Ёҫ
укҫи сахал тесе хӗрхенеҫҫӗ. Ҫав вӑхӑтрах вӗсем укҫине пирӗнтен
нумай ҫапаҫҫӗ.
Утӑ, 18.
Анатолий Быков 50тултарчӗ. Ун ҫинчен Николай Иванов
14-мӗш номӗрте мухтав статйи ҫырса кӑларчӗ. Ҫав тӗле унӑн
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«Капкӑн библиотекинче» карикатурӑсен кӗнекийӗ те тухрӗ. Ре
дактор пӳлӗмӗнче ӗҫкӗ пекки турӗ. Профсоюз обкомӗн Хисеп
грамотные ҫеҫ тивӗҫрӗ. Мӗншӗн, пӗлеймерӗм, взнос тӳлесе
тӑнӑшӑн-ши? Грамотные культура ӗҫченӗсен профсоюз обкомӗн
президиум членӗ Волков алӑран тыттарчӗ. Кӑмӑла ӑнланакан,
ҫынна туякан, яланах пулӑшма хатӗр Петр Яковлевич - издательствӑн тӗп инженерӗ, директор ҫумӗ.
Ҫурла уйӑхӗ.
Отпускра пултӑм. Вӑл вӑхӑтра Кӗркури Лучӑн аллӑ ҫулӗ кашласа юхса иртнӗ. Григорий Васильевич 1972-1978 ҫулсенче
«Капкӑн» хуҫи пулнӑ. «Сана 60 ҫул тултарнӑ тӗле «Капкӑн биб
лиотекинче» кӗнеке кӑларса паратӑп», тесе мӑшкӑллатчӗ
«шанчӑклӑ» ентешӗм. Е манӑн ӑна ҫирӗм ҫул кӗтмеллеччӗ, е вӑл
тата ҫирӗм ҫул тӗп редакторта айкӑшса каппайланма ӗмӗтленнӗ...
Эпӗ Хусанкай урамӗнчи 9-мӗш ҫуртра пурӑннӑ чухне, кил хушшинчи пирӗнпе хирӗҫ ҫуртри Палиновпа Владимир Ильич Ильин
(Куславккара Максимов умён «Ялав» редакторӗнче ӗҫлерӗ, халё
издательствӑн «Вестник недели» хаҫатне кӑларать) патӗнче ӗҫсе
тӑранайман хыҫҫӑн, типнӗ ҫӑварне курак чӗппи пек карса, ман
пата виҫҫӗмӗш хутри 67-мӗш хваттере каҫать, каллех кӗнеке
пирки аса идет. Ман вара унӑн тутине йӗпетмелле.
Васильев-Луч пединститут столовӑйӗнче банкет ирттернӗ,
пирӗннисене никама та чӗнмен. Хӑй тепӗр виҫ кунтанах мухмӑрла пирён пата сӗтӗрӗнсе ҫитрӗ. «Капкӑнра» ӗҫлекенсене,
Галкинсӑр пуҫне, никама та кӑмӑлласах каймасть пек туйӑнать. М енелник хыҫҫӑнхи тепӗр кунне хӑйне Геннадий Маль
цев милицине тыттарса янӑ, терӗҫ. Кӳкеҫе машинӑпа ятарласа
кайса илсе килсе, редакцире тӑрӑшсах ӗҫлеттернӗшӗн тав тунӑ
ӗнтӗ хӑйӗн экс-тӗп редакторне Элӗк мыскараҫи. Тӗлӗнмелле
вӑл Лучран, хула, ял-ял тӑрӑх одеколон, лосьон пуҫтарса
минресе ҫӳрет те... Халё писательсен Союзӗнче литконсультантра ӗҫлет.
Утӑ, 21.
Парти пухӑвӗнче перекетлӗх ыйтӑвӗ тӗпре пулчӗ. Сӑмах ка
лама тиврӗ. Ӗҫ вӑхӑтне, журнал страницисене перекетлес пирки.
Атту хӑшӗ-пӗри кунне икӗ-виҫӗ сехет кроссворд тупса, виҫӗтӑватӑ сехет шахматла выляса пуҫа ватать.
Ҫурла, 19.
Кану хыҫҫӑн ӗҫе тухрӑм. Гонорар таҫта та пухӑнса кайнӑ.
Квартал премийӗ те пур.
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Ёҫре паян ман ҫуралнӑ кун пирки никам та шарламасть,
шӑпӑрт. Редакцире, хам пуҫарнӑ йӑлапа, менелникҫӗне кашнине саламлаканччӗ, парне параканччӗ. Партпуху хыҫҫӑн саламлаҫҫӗ пуль тенёччё. Пулмарё. Максимова вара киле каяс умён аса
илтертём те, иксӗмӗр ҫур литр ятӑмӑр.
Авӑн, 18.
Профсоюз пухӑвӗ пулчё. Мана каллех профком председательне суйларӗҫ.
Максимов ҫинчен парти обкомне ҫӑхав ҫырнӑ. Мана та асӑннӑ
унта, «хӑйӗн тусне пысӑк ӗҫе илнё тесе».
Авӑн, 29.
Парти пухӑвӗнче 10-15-мӗш номерсен пахалӑхне сӳтсе
яврӑмӑр. Тишкерӗвне опыглӑ, ватӑ журналист Яковлев питӗ тӗплӗн
хатӗрленнӗ. «Капкӑнра» виҫҫӗмӗш Яковлев та пур-ҫке! Василий
Яковлевич Канаш районӗнчи «Коммунизмшӑн» хаҫатӑн редакторӗнче, отвеглӑ секретарӗнче питӗ нумай ӗҫлерӗ. Эпӗ ӑна ҫавӑнтанпах аван пӗлетӗп. Луч ӑна ватлӑхра пулӑшма шутланӑ, хӑй
ҫумне ӗҫлеме илнё, корреспондент шайӗнче Шӑхасанта килӗнчех усранӑ, майӗпен Шупашкара туртса пынӑ, хваттер туса панӑ.
Ҫурҫӗр-хӗвеланӑҫ енче, Алеша Крысин хватгерӗ айӗнче пурӑнать.
Яковлев журнал номерӗсене васкамасӑр, профессионал куҫӗпуҫӗпе тишкерчӗ: ырларӗ те, хурларӗ те.
Эпё кашни сотрудникӑн, тёп редактор таранах, ҫын ячӗпе
проблемӑллӑ ҫивӗч статья хатӗрлемелле тесе сӗнӳ патӑм. Галкинпа Иванов ман ҫине сивӗ куҫпа пӑхса илчӗҫ. Автор статйи пирки
тахҫанах ҫирӗплетсе каланӑччӗ, анчах «фельетон академикӗсене» редакцирен хӑваласа кӑларма халё те вӑй ҫитеес ҫук пуль.
Ҫӗрулми туянма килте талонсем пачӗҫ, кашни ҫын пуҫне 5
килограмм, вӑтӑршар пуспа, пӗр уйӑхлӑх. Купӑста илесшӗн черет йышӑнса пӑхрӑмӑр, ҫырӑнса, анчах туянасси пулмарӗ, пӗтрӗ.
Нумаях пулмасть республикӑра «Овощепром» трест турӗҫ те,
халё ни купӑсти, ни суханӗ, ни кишӗрӗ ҫук. «Капкӑнӑн» шӑлне
катаҫҫӗ вӗсене, айӑплисене, хӗстерме тьггӑнсан.
Ай-вай-вай, «коммунизмри пек» пурне те виҫепе параҫҫӗ:
уйӑхне сахӑр 2, аш-какай 1 килограмм. Ҫӑкӑрӗ ҫеҫ вулӗрех кунне 2 буханка ҫиме пултаратӑн, талону пулсан.
Юпа, 13.
Николай Иванова ҫӗнӗрен партсекретаре суйларӑмӑр. Сивӗ
пӳртре хӗл каҫнӑ хӑнкӑла пек хытканскер, ҫакӑн хыҫҫӑн вӑл
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вылямалли вӗрсе хӑпартнӑ анчӑк пек тулса хӑпарса кайнӑн
туйӑнчӗ.
Николай Лукич, Быков мӑйракипе вӑкӑрла хирнине чӑтаймасӑр, редакцирен кайрӗ. Килти пултарулӑх мастерскойӗнче ӗҫлет,
ҫапах карикатурӑсем парса тӑрать, Максимов пӳлӗмне е ман
пата кӗртсе хӑварать. Тёп редактор ун вырӑнне Нина Орлова
хӑрахҫӑ-хӗрарӑма корректортан илем редакторне куҫарчӗ. Быковпа пӗр анлӑ пӳлӗмре вӗсем хире-хирӗҫ питӗ ҫуллӑн пӑхса
лараҫҫӗ. Чее тилӗ тумне тӑхӑннӑ Ивановӗ унтан тухма пӗлмест,
ясар пике пӗҫҫисене сарасса кӗтсе, сехечӗ-сехечӗпе Анатолий
Александрович ҫумӗнче калаҫкаланҫи туса ларать.
Чӳк, 3.
Редколлеги ларӑвӗ ирттертӗмӗр. Унта юлашки номӗрсене
пӑхса тухрӑмӑр. Аркадий Эсхель, начар сӑввисемшӗн, каллех
Галкина хурларӗ. Пьесӑсем пирки калаҫнӑ чухне: «Виссарион
Синичкинран кулӑш драматургӗ пулмарӗ ӗнтӗ», - терӗ. Ман
сценкӑна ырласа пӑрахрӗ. «Акӑ сана туй» текеннине. «Кузьмин
вӑл Гоголь пек ҫырать», - тет, ҫурӑмран лӑпкаса. Аркадий
Василеьвич кут хыҫӗнче мар, куҫ умӗнче, халӑх хушшинче
хурине - хура, шуррине - шурӑ, тет. «Капкӑн» ӗҫне, штатра
шутланса тӑракан тепӗр тӑрпалттайран та ытларах хутшӑнать,
редакцие нумайрах, пулӑмлӑрах пулӑшу парать. Кирлӗ чух никамран хытӑрах сӑнӑлама маҫтӑр пулсан та, пиртен кулмасть,
пӗр-пӗр кӑлтӑк пеккине асӑрхасан, юлташла систерет, йӑнӑшран
пӑрӑнмалли, асӑрханмалли мелсене аса илсе, вӗрентет. Вӑл ре
дакцие пырса кӗрсен, чечеклӗ рамӑри Иван Мучи урайне сиксе анса паянхи вӑйлӑ сатирикпе ытакланса туслӑн калаҫассӑнах
туйӑнать.
Чӳк, 25.
Кӑҫал Валентин Палинов, ҫырусен пайӗн заведующийӗ,
пӳлӗмре ларсах улпутла пурӑнчӗ. Ӑна ӗнтӗ Иванов «Калаҫар-ха,
вулаканӑм», «Ҫыру ҫыртӑм васкаса», «Йӗрлерӗмӗр - тупрӑмӑр»,
«Капкӑн пулӑшнипе», «Тип мунча» рубрикӑсем «парнеленӗ» те,
ҫав подборкӑсене вӑл тӗрӗслеме янӑ ҫырусен хуравӗсем тӑрӑх,
вырӑнта мерӑсем йышӑннӑ хыҫҫӑн, кӑшт кулӑшларах тукаласа,
майласа ларать.
Фельетонсен пайӗн - йӑлтах вырӑна тухса ҫырмаллисем:
«Капкӑн куҫӗ - ҫивӗч куҫ», «Перекет хуҫасӑрлӑха вӗтет», «Йӗплӗ
салма хуранӗ». Гонорарне пёр шайра, калӑпӑшне кура, тулеҫҫӗ.
Ҫырусемпе лӑпӑртатсах пӳлӗмре кунне виҫҫӗр тенкӗ майлаш148

тарма пулать, фельетон ҫыракансен уншӑн районсем тӑрӑх виҫӗ
эрне чупма тивет.
Ҫитес ҫул валли Валентин Михайловича «Перекет хуҫасӑрлаха вӗтет» тата «Капкӑн куҫӗ - ҫивӗч куҫ» рубрикӑпа та материалсем хатӗрлеме хушрӑмӑр, ҫыру хуравӗсенчен янтӑламалли
«Калаҫар-ха, вулаканӑм», «Йӗрлерӗмӗр-тупрӑмӑр», «Капкӑн пулӑшнипе» рубрикӑсем кӑна хӑварса патӑмӑр. Ай урать вӗт ҫын,
ниҫта кайса кӗреймест. Галкинсенчен усал тӗслӗх илсе, лӑпкӑ
пурнӑҫран халӑх шавне тухма сехӗрленет. Халӗ ирӗксӗрех районсене каймалла.
Раштав, 18.
Александр Николаев-Аслута пӗлтӗр писательсен Союзӗн
членне илмерӗҫ, Ҫемен Элкер премине те памарӗҫ. Шалккӑ ачана - чӑвашсен чи вӑйлӑ журналисчӗсен ретӗнче хӑюллӑн утаканскерне. Пӗлтӗр, хам кунта ӗҫлеме пуҫласан, тӑрӑшсах фельетонсем тутартӑм. «Капкӑн» конкурсӗнче пӗрремӗш преми
партарнӑччӗ. Тав та тумарӗ.
Кӑҫал ӗнтӗ тата ытларах ҫине тӑмалла пулчӗ. Уншӑн чылай
фельетонне ҫӗнӗрен ҫырса «Капкӑн» картне лартрӑм, вара ӑна
Иван Мучи премийӗн лауреачӗ турӑмӑр (250 тенкӗ). «Саваланӑ
лауреат» пулчё. Паян пире хӑна турӗ-ха, «тӑванатӑлсемпе» пӗрле.
Мана хальхинче те тав сӑмахӗ каламарӗ. Пӑхран ылтӑн йӑлкӑпггарса панӑшӑн та.
1982 ҫул.
Ӗҫ кӗнекинчен.
Кӑрлач.
4-16-мӗшӗсенче Чӑваш патшалӑх университечӗн ҫар кафедринче хула военкомачӗ командирсен занятийёсене иртгерчӗ. Эпир
«Тӑван Атӑл» редакторӗпе Георгий Красновпа ӗҫ хыҫҫӑн пиллӗкрен тӑхӑр сехетчен, канмалли кунсенче, юлашки эрнине ӗҫ
вӑхӑтӗнче Мускав проспектне ҫӳрерӗмӗр. Николай Николаевичӑн
та вунулттӑмӗшчен ҫар кунӗсем. Вёсем, связистсем, ӗҫ вӑхӑтӗнче
«канаҫҫӗ».
11 -мӗш числара Анатолий Емельянов 50 тултарчӗ. Ӑна Халӑхсен туслӑхӗ орденпа наградӑланӑ. Савӑнӑҫлӑ пухӑвне обкомӑн
политвӗренӳ ҫуртӗнче, ӗҫкине «Сарпике» кафе-столовӑйӗнче
(пединститут) ирттернӗ. «Капкӑн» ячӗпе редакцие чӗнӳ хучӗ
пынӑччӗ. Эпир телеграмма ҫаптартӑмӑр: «Союз писателей, май
ору запаса Емельянову. Горячо поздравляем пятидесятилетием и
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высокой наградой Родины, шлем боевой армейский садам, же
лаем постоянного наступательного духа в литературе. С учебных
сборов офицеров капитаны запаса Георгий Краснов и Влади
мир Кузьмин».
13-мӗшӗнче тактикӑпа занятисем класра тата уйра пулчӗҫ Ҫӗньял, Хыркасси хыҫӗнче юр ашрӑмӑр. Таврӑнсан, ӗҫе кӗтӗм,
ҫитес номер материалӗсене вуласа редакцилерӗм. Пурте «Сем
надцать мгновений весны» сериал курасшӑн. Штирлиц-Тихонов
пӗтерет ҫынсене, экран умне пӑталать. Астӑватӑп, 75-мӗш ҫулта
та, эпир офицерсен сборӗнче чухне, вӑл фильма телевизорпа
иккӗмӗш хут кӑтартрӗҫ.
14-мӗшӗнче, занятисем хыҫҫӑн, ҫула май Георгий Краснов
«Чувашия» ресторана чӗнчӗ. Кивӗ стильпе Ҫӗнӗ ҫула шампань
эрехӗпе кӗтсе илтӗмӗр. Аванскер вӑл, ҫынна ялан пулӑшма юратать, уншӑн ҫине тӑрсах тӑрӑшать. Ҫавна май, тахҫанхине аса
илсе ахӑртӑмӑр.
1966 ҫулта эпӗ Йӗпреҫрен Шупашкара ӗҫпе килнӗччӗ. Хамӑр
патра та, тёп хулара та электролампочка курӑнмасть. Ниҫта
тупса илме ҫук. Ҫурҫӗртен таврӑннӑ Георгий Чӑвашрадиора
ҫамрӑксен редакцине тытса пырать. «Волга» ресторантан аяларах, Хӗрлӗ площадь кӗтессинче, писательсен Союзӗн ҫуртӗнче, вёсен ӗҫ вырӑнӗ. «Манӑн ҫӗнӗ хваттерте тӗттӗм», - терӗм
те, «Ҫиччас ҫутататпӑр», - тесе коридорти, пӳлӗмри ытлашши лампочкӑсене кӑларса илчӗ те, манӑн чӑматанчике чӑмтарчӗ.
Ш аймӑкланса та пулин, пулӑшрӗ чухӑн пурнӑҫ ачине. Кайран, хӑй командировкӑна пырсан, кашнинчех ҫавна аса илсе
кулаттӑмӑр.
15-мӗшӗнче тӑватгӑмӗш номӗре типографине антарса ятӑмӑр.
Художниксен йӗркеллӗ ӳкерчӗк ҫук. Те питӗ кахал вӗсем, уйрӑмах Быковӗ, те ывӑнса халран кайса пӗтнӗ... Ҫамрӑксене ытлах
хутшӑнтарасшӑн мар, хӑйсен ҫӑкӑрне туртса илесрен хӑраҫҫӗ
пулас.
16-мӗшӗнче ирпе юлашки занятине кайрӑмӑр. Тактикӑпа хӳгӗлев (оборона) вӗренӗвӗ. Атӑл хӗрне, кану паркне илсе кайрӗҫ.
Класра икӗ сехет теори вӗреннӗ хыҫҫӑн тӑшман тапӑнӑвне сирсе
яма хӑтланкаларӑмӑр. Стройпа каялла таврӑннӑ чухне эпё Крас
нова «правое плечо вперед, марш!» тесе камантӑ патӑм та, вӑл,
ҫийӗнчех тавҫӑрса илсе, манпа юнашар тротуар тӑрӑх утса кайрё,
командирсен колонии, ҫул урлӑ каҫса, университет еннелле капланса кайрё. Ертсе пыракан майор асархамарё-ши, пире чаракан
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пулмарӗ, вара эпир Агиверсем еннелле ҫул тытрӑмӑр. Федор Ге
оргиевич Гузовский урамӗнчи 17-мӗш ҫуртӑн 3-мёш хватгерёнче пурӑнать.
Коноваловсем пире, Канашьен пикипе - юратнӑ мӑшӑрӗпе
Валя Константиновапа Аслӑ Каҫал енчи Нӗркеҫ йӗкӗчӗ Хветӗр,
ахӑлтатсах кӗтсе илчӗҫ, хаваспах кухньӑна чӑмтарчӗҫ. Тӳрех сӑмавар хутса ячӗҫ. Сӗтел хушшинче хӗрӳ калаҫу пуҫланчӗ. Кил хуҫи
темле тетрадь тупса килчӗ. Хӑнасен шухӑш пӑтгине антарса хӑвармалли кӗнеке иккен. Юлашкинчен пулнӑ «чаплӑ хӑнисем» Юрий
Айдашпа Иван Лисаев чӑх чӗрнилле сӑрмакланисӗр пуҫне урӑх
никам та мухтав сӑмахӗ ҫырман. Черет - пирте. Сӑнарлӑ хайлав
пекки хутшӑнмалла унта. Эпё вара, хамӑрӑн «ҫар пурнӑҫӗпе»
ҫыхӑнтарса, ҫапла сӑрмакларӑм:
«Ҫар операцийӗн пӗтӗмлетӗвӗ.
Ман приказа пурнӑҫласа, Коновалов ефрейтор январём 16мӗшӗнче хӗрарӑм батальонӗпе, Айдашӑн партизан отрячӗпе mama
«Стрелецки» гварди полкӗпе Шупашкарӑн ҫурҫӗр-хӗвеланӑҫ енчи
19-мӗш квадратра (координат 27-34) вӗрекен хӗрлӗ сӑмавар тав
ра васкавлӑн оборона йышӑннӑ.
Коноваловӑн ударлӑ ушкӑнне хирӗҫ Бахус ҫарӗн хырӑмпа шӑвакан 40хӗрӳлӗхлӗ Симӗс ҫӗлен вӑйӗсем питӗхаяр тӑраҫҫӗ. Командуюш,и опорлӑ пункт йышӑнса хӑйӗн ушкӑнне сӑмавар тавра вырнаҫтарать. Симӗс ҫӗлен тӳрех хӑй камне систерет. Симӗс ҫӗленрен
нихҫан та хӑраса ӳкмен Коновалов тӳрех унӑн вӑрттӑнлӑхӗсене
уҫать, тӑишана пайӑн-пайӑн пӗтерме тытӑнать. Симӗс ҫӗлен
те парӑнмасть. Ҫапах та Коновалов Швейк ефрейтор мар Агивер, газ шйршинчен те хӑрамасть, камантӑ хыҫҫӑн камантӑ
парать: янклаттар та, ҫавӑрса хур! Унтан вӑл часах сулахай
фланга хӗрарӑм батальонне тӑратса, сылтӑм фланга Айдашӑн
партизан отрядне вырттарать. Вӑйсем тан мар. Коноваловой
тар юхать, юхать... вара вӑл юлашки резервне, «Стрелецки» полка,
ҫапӑҫӑва хутшӑнтарать.
Симёс ҫӗлен те майӗпенех хӑйӗн «юратнӑ тӑшманне» халран
ярсах пырать. Акӑ вӑл, кӗрлесе те чашкӑрса, никамах та хирӗҫ
тӑрайманнине кура, ирӗке сирпӗнсе тухма хӑтланать. Ҫав самантрах партизан отрячӗн командирё Юрий Айдаш ура ҫине сиксе
тӑрать те, «Таньӑшӑн!» тесе, кӗленчерен сирпӗнсе тухма пуҫланӑ
Симӗс ҫӗлене ҫӑварпа хупласа пуҫне сӗтел ҫине паттӑррӑн хурать. Уншӑн тавӑрас шутпа хаярланнӑ хӗрарӑм батальонӗ Симӗс
ҫӗлене алла ярса илет, кӗленче тӗпне пуш хир пек ҫап-ҫутӑ тӑратса
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хӑварать. «Лӑпкӑ ҫывӑр, боевой туе», - тесе Агивер тост-залпӗ
парса паттӑрӗн пуҫӗайне «Стрелецки» полкӗн пушатнӑ кӗленчигильзине хурать.
Ҫав вӑхӑтрах Етӗрне енчи Салукаран Краснов атаман вӑйӗсем
те персе ҫитеҫҫӗ. Коновалов командующи вӗсене, хӗрнӗ Хӗрлӗ сӑмавар тавра пайласа тухса, чиркӳллӗ чан сассипе Бахуса хирӗҫ ҫапӑҫӑва ҫӗклет.
Бахус ҫарӗн Симӗс ҫӗлен вӑйӗсем парӑнмаҫҫӗ-ха. Паттӑррӑн
сӗтел ҫине пуҫне хунӑ Айдаш командира асӑнса пурте виҫӗ хутчен салют параҫҫӗ. Унӑн Тӑван Юлтаишӑх умёнчи паттӑрлӑхне
шута илсе, Хӗрлӗ Сӑмавар Геройӗ хисеплӗ звани туса хумашкӑн
сӗнӳ параҫҫӗ.
Ҫав сӗнёве шута илсе, Ҫар Совечё ҫапла йышӑнать: 1982
ҫулхи январӗн 16-мӗшӗнче Атӑлӑн сылтӑм ҫыранӗнче Бахус ҫарӗсене тӗппипе пӗтерессишӗн пынӑ хаяр ҫапӑҫусенче хӑюллӑхпа
паттӑрлӑх кӑтартнӑшӑн - Симӗҫ ҫӗлене тутапа хупласа сӗтел
ҫине хастаррӑн пуҫне хунӑшӑн, «Ҫавалкас» партизан отрячӗн командирне Юрий Григорьевич-Айдаша Хӗрлӗ Сӑмавар Геройӗ ятне
парас.
Унӑн паттӑрлӑхне палӑртса, «Стрелецки» полкӗн Мухмӑр
салючӗ памалла. Ун валли пёр ещӗк боезапас - «Стрелецки» эрех
хӑвармалла.
Юлташлӑх ҫарӗсен Тёп командующийӗ Владимир Кузьмин
капитан.
Ҫар Совечӗн членӗ Георгий Краснов капитан.
Ҫакна ӗнентерсе «Стрелецки» кӗленчи - гилъзи тӗпне алӑ
пуснӑ».
Ҫапла вӗҫлерӗмӗр офицерсен пухӑвне.
Нарӑс, 16.
Ӗҫре кӑмӑла пӑсакан пӗр путсӗр (шулер) пур. Александр
Угольников. Ҫӑмӑл пурнӑҫа вӗреннӗскер, ҫын ӗнси ҫинче ӳпне
ҫӑпан пек лараканскер. Ятланинчен усси ҫук, пӗрмай суять.
Нарӑс, 25.
Максимов хӑйсен Эйпеҫӗнче е Туҫа енче ҫӗр лаптӑкӗ илсе
ӗҫлемелли дача тӑвасшӑн. Колхоз хуҫисем килӗшеҫҫӗ, тет.
Ман та ҫав шухӑш пур. Кил вучахне сӳнтерес марччӗ. Ҫуркунне ҫимӗҫ йывӑҫ-курӑкӗсем ытларах лартса хӑвармалла. Ял
пурнӑҫӗ ҫинчен романсем ҫырмалла пулать. Тен, ун чухне Хурӑнсур Ҫармӑса кайса пурӑнас тейёп те... Ҫитменнине тата унта
канма та аван. Ют ҫӗрте мар - тӑван ялта.
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Ҫӗртме, 3.
Пирӗн редколлеги членӗсем Георгий Яковлевпа Владислав
Игнатьев художниксем урӑлтаркӑча лекнӗ. Вӗсем иггатра тӑмаҫҫӗха, ҫапах журнал ятне яраҫҫӗ.
Ҫӗртме, 8.
Хӑлхара апат-ҫимӗҫ программи сасси ҫеҫ. Лавккасенче ҫеҫ
ҫимелли нимех те ҫук. Кӑлпасси тутанса курманни хӑҫантанпа
ӗнтӗ. Пур пеккине вӑрласа-ҫаратса пӗтереҫҫӗ, патшалӑх парни
вырӑнне ют ҫӗре - чикӗ леш енне ӑсатаҫҫӗ, банкетсенче ҫӑрса
тӑкаҫҫӗ. Ҫӑвар хуплама рабочисене виҫепе завод-фабрикӑра памалла тунӑ. Пире - ҫук. Интеллигентӑн хырӑм выҫмасть-шим?
«Капкӑнра» ун ҫинчен ҫыртармаҫҫӗ.
Тёп редактор гонорар нумай илет тесе такам обкома ҫӑхав
янӑ. Финансистсем килсе тӗрӗслерӗҫ - йӗркеллех. Пулаҫҫӗ вӗт
путсӗрсем - ура хуракансем, кураймансем.
Угольников Хӗрлӗ Чутай районӗнче ялтах пурӑнатьте, паян
Максимов ӑна ыттисем пекех редакцире ларса ӗҫлеме хьггарсах
каларӗ.
Ҫӗртме, 24.
Угольникова икӗ эрне каяллах Красноармейски района стро
ительство ыйтӑвӗсемпе материал ҫырма янӑччӗ. Ҫук нимӗн те.
Унта кӗрсе командировӑчнӑйне паллӑ тутарса тухнӑ та вӑл хӑйӗн
Чутайне тапнӑ. Мана та, тёп редактора та чирлерӗм тесе улталарӗ. Хӑйӗн бюллетень те, нимӗн те ҫук. Максимов вара ӑнлантарни ҫыргарчӗ, прогул тунӑшӑн выговор пачӗ, иккӗмӗш квар
тал премине касрӗ. Уншӑн халё урать. Редактор пӳлӗмӗнчен алӑка
шалтлаттарса тухса кайрӗ. Айӑпне туйма шутламасть. Кама хӑратать-ши? Кама ытларах кирлӗскер-ши?
Парти пухӑвне пичет секторӗн пуҫлӑхӗ Андрей Михайлов
пычӗ. Апат-ҫимӗҫ программи пирки шавласа илтӗмӗр. Эпё фель
етон пайне «Крокодил» редакцийӗнчи пек промышленность,
ялхуҫалӑх, строительство пайӗ тӑвасшӑн. Тёп редактор ҫӑварне
усӑллӑ уҫмарӗ-ха.
Кун кӗнекинчен.
Ҫурла, 6.
Ҫитес номершӗн ӗҫлесе кӑнтӑрла иртсе кайрё. Максимов от
пуска тухать. Эпӗ лавккана ҫул урлӑ каҫса килтӗм. Георгий Крас
нова чӗнчӗ. Хветӗр Агивер ҫукчӗ. Шампань эрехне ӗҫсе ярас чух
не вӑл та тупӑнчӗ. Вӗсем Виталий Захаров писатель патне онкологи
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пульницине кайса килнӗ-мӗн. Ачин сывлӑхӗ пӗтнӗ, тет. Агивер
сумккӑран шампань эрехӗпе шуррине кӑларса лартрё. Краснов
тем сӑлтавпа тухса шурё.
Максимов килне, пирён ҫумри Пролетари урамёнчи 14мӗш ҫ>рта, хӑнана чӗнчӗ. Ҫурранах каяс тенӗччӗ. Ҫула май. Мир
проспектӗнчи виҫӗ ҫӳллӗ ҫурт сӑнарӗпе «Виҫӗ юман» ят панӑ
эрех лавкки умӗнче Ҫамрӑксен театрӗн тёп режиссерне Алексей
Григорьевич Васильева тӗл пултӑмӑр. Вӑл Максимовӑн пьесине
сцена ҫине кӑларма «хатӗрленет». Ҫавӑнпа пульухутах ҫыпҫӑнчӗ
пирӗн ҫума. Сумккӑсене татах йывӑрлатнӑ хыҫҫӑн, такси тытса,
хамӑр еннелле вӗҫтертӗмӗр.
Арӑмӗ, Клара Фотиевна, чиперкке, япшар чӗлхеллӗ Йӗпреҫ
пикийӗ, садикрен, ӗҫрен таврӑнайманччӗ-ха. Хӗрӗсем апат
хатӗрлерӗҫ.
Хӗрӳ ӗҫ малалла кайрё пирён. Васильев унчченех сисӗмлӗ
ӳсӗрччӗ. Ахух, сӗтел ҫинчи кӗленчесем, турилккесем, рюмккӑсем, бокалсем пӗрин хыҫҫӑн тепри шаплатса арканма пуҫларӗҫ.
Тёп режиссер спектакль лартать тейӗн, ӳкерет те ӳкерет, упалла тем мӗкӗрет. Этем нӗрне чӑннипех ҫухатнӑ-иҫ вӑл? Мускавра
та Шупашкарта хисеплӗ званисем илсе тултарнӑ, ахаль чухне
ҫынсем ҫине урлӑлла ҫеҫ пӑхса ҫӳрекен «культурӑллӑ ҫын» сыснаран та сысна иккен! Ахальтен мар ӑна тусӗ Хв. Агивер те
яланах «Эс - сысна» - тет. Никам та шарлакан ҫук путсёре, вара
чӑтаймарӑм, хам ҫунтарса илтём.
Кӗҫ Николай Николайчпа Федор Георгиевич тавлашса кайрӗҫ.
Агиверё пёрмаях мухтанать. «Халё вӑйлӑ ҫыракан ҫук, эпё чӑваш
литературине тӑватӑп, ачасене, сире, хӑпартатӑп», - тет.
М аксимовӗ ҫапла шаплаттарса хучё: «Эсё пире пулӑшни
- лайӑх. Уншӑн - тавтапуҫ. Анчах та пустуях мухтанатӑн. Мал
тан хӑвӑн пысӑк япала ҫырса кӑтартмалла, кайран пире вӗрентмелле. Эсё пире пулӑшнӑ пулсан та, пурпӗрех ҫырма вӗрентмен. Эсё пире ним вы рӑнне те хумастӑн, ш анм астӑн,
кӗвӗҫетӗн».
Агивер хӗремесленсе ҫурӑлас патнех ҫитрӗ. Такси чӗнсе, уйрӑлми тусне лартса, ҫухалчӗ. Ҫакӑн пек тӗв турӑм вара: икӗ
ҫыравҫӑ хушшинче ҫыпҫӑнма пултарайман ҫурӑк ҫуралчӗ пулас,
иккӗш ӗ те пӗрне-пӗри парӑнас ҫук - пултарулӑхӗпе те,
кӑмӑл-сипечӗпе те.
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Ӗҫ кӗнекинчен.
Ҫурла, 30.
Кӑҫал ҫӗнӗрен хута янӑ Политвӗренӳ ҫуртӗнче (Овальнӑй
зал) пирён журнал ӗҫӗ ҫинчен парти обкомӗн идеологи комиссийӗ итлерӗ. Сӑлтавӗ ҫакӑнтан пуҫланнӑччӗ. Экс-тӗп редактор
Григорий Васильев темшӗн урӑ мар «Капкӑнпа», урмӑшса
хӑлтӑкланса ҫӳрет, хӑйӗн кучӗ таса маррине мансах. Ӗнтӗ пур
ҫӗртен те ӑна шӑпӑрпах шӑлса кӑларса пӑрахаҫҫӗ. Вӑрнарта мыскара кӑтартса ҫӳренӗ чухне урине хуҫрӗ, унтах пульницара вӑрах
сывалчӗ. Йӗпреҫре тепӗр кана халӑха култарчӗ. Ют ҫынсен одеколонӗсемпе лосьонӗсене вӑрттӑн ӗҫе-ӗҫе яракан пулнӑ Кӗркури
Луч мар, Кӗркури Лосьон тесе кулаҫҫӗ хӑйӗнчен. Вӑт ҫавскер
ҫӑхавпа аслӑ ҫынсене вӑратнӑ. Редакцие КПСС обкомӗн икӗ
пайӗ тӗрӗслерӗ. Тёп редактора канма памарӗҫ, отпускран чӗнсе
илсе, хатӗрленме, виҫӗ кун срок пачӗҫ. Ҫирӗм минутлӑх отчет
ҫырчӗ. Тёп редактора, мана, ответлӑ секретаре - пуҫламӑш парторганизаци секретарьне Николай Иванова, чӗнчӗҫ.
Ятларӗҫ те, ырларӗҫ те. Пӗтӗмӗшле илсен, чӑтма пулать. Ыт
ларах журнала илемлӗх енчен туса ҫитерейменшӗн, чӗлхе
шӑйрӑкӗсемшӗн, кирлӗ-кирлӗ мар юмах-халапшӑн ят тиврӗ. Ҫапах
идеологи секретарӗ Александр Петрович Петров пире «надо по
высить требовательность», терё. Ирёке ямалла мар иккен нихӑшне те. Халё хамӑрӑн хёрелмелле пулса тухрё.
Авӑн, 20.
Профсоюз пухӑвӗнче, докладра, дисциплина пирки ытла
рах калаҫрӑм та, «Камчатка» ачисем ман ҫине кӳренчӗҫ. Хӑйсем
коридор вӗҫӗнчи тӗттӗм кӗтесре ӗҫ вӑхӑтӗнче аякран ҫын пухса
пуҫватмӑшсемпе вӑхӑта пустуй ҫунтараҫҫӗ те... Профком председателӗнче виҫҫӗмӗш хут манах хӑварчӗҫ.
Максимов та халӗ сисӗмлӗ сӑхма пуҫларӗ. Канашра команДировкӑна хӗрӗх градуса ҫити хӑй тӗллӗн куҫарса тӑснӑшӑн, Ва
лентин Михайловича «выговор» ятлӑ закускӑпа тӑрантарчӗ, премисӗр тӑратса хӑварчӗ.
Юпа, 6.
Пичет секгорӗнче унӑн пуҫлӑхӗ Михайлов мана виҫӗмкунах
Вӑрмар районӗнчен килнӗ ҫӑхавпа паллаштарнӑччӗ. Эпир йӑнӑш
•фитикленӗ тесе, «Правдӑна» ҫырса янӑ иккен.
Ҫӑхавҫа ҫураҫтарма Андрей Иванчпа Вӑрмара кайса килтӗмӗр
- хамӑр «Волгӑпа». Пёр ял Совет председательне ял лавккинчен
кӗрпе тата ыттине те миххи-миххипе туянать тесе ҫунтарса
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илнӗччӗ. Халӑх талон йӗркипе пурӑнать-ҫке. Георгий Яковлев
ӑна ҫурӑм хыҫне тулли михӗ хурса меклеттерсе пынине кулӑшла
ӳкернӗччӗ. Ялне ҫитрӗмӗр. «Староста» пирӗнпе чиперех чӑркӑшланать. «Эпӗ михӗпе нимӗн те йӑтса кайман, пурне те мотоциклпа
турттарнӑ, ма манран мӑшкӑллатӑр, халӑх умӗнче намӑслантаратӑр», - тет. Юрать-ха районти халӑх контроль комитечӗн председателӗ Александров ку кутӑна лӑплантармалли ун ҫинчен калакан ҫивӗч материалсем тупса пынӑ. Ҫавӑнпа сӑнӑласан тин
пусӑрӑнчӗ ҫурхи хур аҫи пек ахӑракан пуҫа каҫӑртнӑ пуҫлӑх.
Кун кӗнекинчен.
Юпа, 22.
Хаҫат хыҫҫӑн ҫакӑнта темле, чун-чӗрипе тӳрех ӗҫшӗн мар,
хӑйсемшӗн ҫунакан журналистсен ушкӑнне лекнӗ пек туйӑнать.
Хӑшӗсем мӗн чухлӗ те пулин ытларах гонорар тӑвасшӑн та вӑхӑта
хӑйсемшӗн кӑна ирттересшӗн. Хӑҫантанпа тӑрӑшатпӑр ӗнтӗ вёсе
не кӑшт та пулин йӗрлентерме. Хӑйсемпе куҫран-куҫ калаҫса,
лава пурпӗрех вырӑнтан тапратрӑмӑр. Ман ҫине халӗ хӑшӗ-пӗри
урӑхларах куҫпа пӑхать. Хӑйсен лӑпкӑлӑх пӑрне тапратнӑшӑн тав
тӑвас вырӑнне... Курӑпӑр-ха, мӗн хӑтланӗҫ малашне. Ун пек чух
не тем те кӗтме пулать.
Максимов «Запорожецпа» чупма вёренчё те, хёрлё «Жигу
ли» туянчё (7300 тенкё). Редакци нушисемшён те час-часах хӑйӗн
«консервӑ банкипе» (корпусне ҫӳхе хӗҫтимӗртен тунӑран ҫапла
калать) вӑшалантарса ҫӳрет.
Ӗҫ кӗнекинчен.
Чӳк, 17.
Леонид Ильич Брежнев вилнӗ пирки тата КПСС Тёп Комитечӗн Пленумӗ ҫинчен (Генеральнӑй секретаре Юрий Влади
мирович Андропова суйланӑ) обкомран А.П.Петров ноябрьти
номӗре партарасшӑнччӗ. Ҫӗршыври сатира журналёсенчен никам
та кун пирки материал паманнине пёлтёмёр те, хаяр хуҫасене
ҫураҫтартӑмӑр. «Ялав» 12-мёш номёрне те пичетлесе, ҫӗлесе хунӑ.
Вӗсем ҫӑлӑнса юлчӗҫ. «Тӑван Атӑла» йӑлтах ҫӗмӗрсе, 12-мӗш но
мёрне ҫӗнӗрен пичетлемелле турӗҫ.
Иванова каллех парторга суйларӑмӑр.
Парти пухӑвӗнче Шупашкар хулаком пленумӗн йышӑнӑвӗ
ҫинчен ыйту пӑхса тухрӑмӑр. Николай Иванович виле пуҫланӑ
мучи пек аран-аран вуласа пачӗ доклад пеккине. Тухса калаҫас
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текен те ҫук. Максимов ирӗксӗр тӑрса каларӗ. «Эпир, - терӗ, хулари пуҫлӑхсем ҫинчен сахал ҫыратпӑр. Влаҫпа ытлашши усӑ
курнӑшӑн, махинаци тунӑшӑн 60 ытла ҫынна парти енӗпе айӑпланӑ, ӗҫрен кӑларнӑ». Палинов: «Вӗсем ҫинчен ҫыртармаҫҫӗ».
Комаров хушса хучӗ: «Шишка туянтараҫҫӗ».
Темле, ытла ҫӑмӑлттайла, ҫиелтен, ячӗшӗн ирггерет пирӗн
секретарь парти пухӑвӗсене. Те вӑл пысӑкрах, хуравлӑрах ӗҫ тума
пиҫсе ҫитеймен, те пултараймасть.
Тёп редактор Иванова ӗнерех «ыран редколлеги ларӑвӗ пулмалла» тесе пӗлтерме хушнӑ. Вӑл, анчӑк ҫурилле пуҫлӑх ури
хушшинче явӑнкаласа ҫӳреме хӑнӑхнӑскер, мана ун пирки юри
каламан. Ларӑвне вуннӑсенче иртгернӗ. Эпӗ вӑл вӑхӑтра чиперех
материалсем редакцилесе хам пӳлӗмре ларнӑ. Редакторӗ те систермен. Кайран Максимов ман пата кӗчӗ те, «Паян редколлеги
ларӑвӗ пулчё», - тесе мӑшкӑлласа пёлтерчё. Кӳрентернӗшӗн ятлаҫсах илтём. Иван Мучи премине Яковлев художника пама
йышӑннӑ. Хирӗҫле калаҫасран хӑранӑ-ши манран? Ара эпё Ни
колай Лукичшӑн икӗ аллӑма ҫӗклеме хатӗр. Ҫынлӑхшӑн хисеплетӗп ӑна, пултарулӑхӗшӗн хӑпартланатӑп.
Чӑваш журналисчӗсенчен фельетон ҫырма пӗлекен-пултаракан ҫын ҫуралман-ши вара? Иккӗленӳ шухӑша ярать. Ӑна эпӗ
халӗ, «Капкӑнра» ӗҫленӗ май, лайӑхах ӑнлантӑм. Валерий Николаевичран та, Александр Николаев-Аслутран та пиҫмест. Паян
та вёсен хаҫатла сӑрмаклавӗсемпе кун ирттерсе, вӗсене ҫӗнӗрен
«капкӑнлатмалла» пулчӗ.
Журнала вӑхӑтра пичетлеме пуҫларӗҫ. Кая юлса илетпӗр тесе
шӑнкӑравлама, ҫырма, ятлама пӑрахрӗҫ ҫырӑнакансем.
Раштав, 1.
Угольников текен ҫын сувҫем (Ник.Ивановла) сӗмсӗрленсе ҫитрӗ, тунтикун кӑнтӑрла иртсенех тарчӗ, ытларикун каллех
апат хыҫҫӑнах ялне тухса шунӑ, паян ӗҫе пачах килмерӗ.
1983 ҫул.
Ӗҫ кӗнекинчен.
Кӑрлач, 4.
Ҫулталӑк хуҫӑк кӑмӑлпа пуҫланчӗ.
Пӗлтӗрхи 21 -мӗш номӗрте хамӑн «Юлхав ут юрттипе» вӑйлӑ
сценка пичетленнӗччӗ. Вулама та, сцена ҫинче лартма та пит
аван. Вӑрнар районӗнчи «Янгорчино» колхоз председателӗ, кол
хоз театрӗн режиссерӗ Федор Григорьевич Кузьмин ӑна Ҫӗрпелти
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культура ҫуртӗнче лартса куракансене тӗлӗнтерсе култарнӑччӗ.
Тен, урӑх ҫӗрте те лартнӑ. Ӑна ял хуҫалӑх институчён Шупашкар районне кӗрекен «Приволжское» вӗренӳ хуҫалӑхӗнчи йӗркесӗрлӗхпе хуҫасӑрлӑх тӗслӗхӗсене тӗпе хурса хатӗрленӗччӗ.
Лешсем «Правдӑна» ҫырнӑ. Обкомра сехӗрленсе ӳкнӗ. Пичет
секторӗнчен хашкаса ҫитрӗҫ. Редакни чӗртнӗ пушара сӳнтермелле-ҫке, Мускава майлаштарнӑ хурав памалла.
Редколлегии черетсӗр, «чрезвычайлӑ ларӑвӗ», пулчӗ. Галкинпа Быков, мана айӑпласа, ҫивӗчрех калаҫасшӑн. Иванов ытлашши шарламарӗ, темскер ҫырнӑ пек туса ларчӗ. Палинов
хӳгӗлерӗ: «Ку материал та Комаровӑн «Тӑвай тислӗкӗ» пек пулчӗ.
Ун чухне Хӗветӗре сӑлтавсӑрах хурлантарнӑччӗ».
Кӑрлач, 6.
Максимов ҫав ҫӑхава хупма обкома кайса килчӗ. «Ҫуралнӑ
кун ячӗпе ла-айӑх саламларӗҫ», - тет. Секретариатра обком секретарӗсем Александр Петров, Анатолий Леонтьев (ял хуҫалӑх),
пропагандӑпа агитаци пайӗн заведующийё Михаил Шутин тата
ытгисем те пулнӑ. Леонтьев «Приволжское» вӗренӳ хуҫалӑхне
ертсе пыракансене пӗлтӗр хӑй мӗнле мӑкӑрлантарни, сушилкасем лартма пулӑшни ҫинчен каласа пире хӳтӗленӗ-мӗн. Ун сӑмахӗ
ӗҫе ҫӑмӑллатнӑ.
Тёп редакторӑн ҫуралнӑ кунне саккунлах паллӑ турӑмӑр вара.
Кӑҫалхи 4-мӗш номӗрте «Ҫырни ҫинчен тепӗр хут» рубрикӑпа ҫапла пичетлемелле пулчӗ:
«Юлхав ут юрттипе» фельетон-сценка пирки КПСС Шупашкар райкомӗнчен пӗлтернӗ тӑрӑх, «Приволжское» вӗренӳ
хуҫалӑхӗнче тыр-пул пухса кӗртме, кӗраки ирттерме хатӗрленес
тӗлӗшпе ҫитменлӗхсем чӑнах та пулнӑ. Хӑш-пӗр комбайнсем ҫине
ҫӳллӗ е выртнӑ тырра вырмалли хатӗрсем вырнаҫтарман, механизаторсене допусксем, дневниксем тата ытги те паман, топли
во ҫителӗклӗ кӳрсе килмен, звеносем йӗркелессине кая хӑварнӑ.
Чылай йӗтемсене, сушилкӑсене, тырра вӗҫтерсе типӗтмелли
башньӑсене вӑхӑтра юсаса пӗтермен е вырнаҫтарма та тытӑнман.
Кӗрхи культурӑсен вӑрлӑхне, кӗр аки валли ҫӗр хатӗрлессине,
вӑраха янӑ.
Ҫакӑ тата ытги ҫитменлӗхсемшӗн КПСС райкомӗн бюровӗ
хуҫалӑхӑн тёп агрономне Ю.Альдеева учет карточки ҫине ҫырса
хаяр выговор, тёп инженерне И.Мульдиярова - учет карточки
ҫине ҫырса выговор панӑ, партком секретарьне Г.Коннова, политикӑллӑ воспитани ӗҫне япӑхтарнӑшӑн, тыр-пул пухса кӗртмел1 58
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Шупашкар гидроэлектростанцине тунӑ ҫӗре кайса курма профком енӗпе экскурси йӗркелерӗм. Шӑпах вӑл вӑхӑтра
турбинӑсем вырнаҫтарма хатӗрленетчӗҫ. Ҫав ӗҫсенв курса, вёсене майлаштаракан монтажниксемпе калаҫрӑмӑр.
Сулахайран: «Капкӑнӑн» штатра тӑман художникӗ Юрий Смирнов, редакци кӳриш, «Тӑван Атӑлӑн» ответлӑ
секретарӗ Николай Григорьев, редактор заместителӗ Владимир Кузьмин, «Капкӑнӑн» активлӑ авторӗ-кулӑшҫӑ
Василий Самойлов mama вырӑсла кӑларӑм редакторӗ Анатолий Финько.

ли техникӑна, йӗтемсене хатӗрлес ӗҫри ҫитменлӗхсене пӗтерес
тӗлӗшпе принципсӑр пулни ҫинчен кӑтартса хӑварнӑ (ку та айӑплав шутланать).
Ҫакӑн хыҫҫӑн дирекципе партком ӗҫе кирлӗ пек йӗркелес
тӗлӗшпе тивӗҫлӗ мерӑсем йышӑннӑ. Ҫавна май хуҫалӑхра кӗрхи
ял хуҫалӑх ӗҫӗсене йӗркеллех ирттернӗ. Анчах редакции фельетонсен пайӗ, сценкӑна хатӗрлесе пичетленӗ хушӑра (вӑл вӑхӑт
икӗ уйӑх ытла тӑсӑлать) хуҫалӑхра пулса иртнӗ улшӑнусене шуга
илмен, вёсене материала кӗртмен.
«Юлхав ут юрттипе» сценкӑна хатӗрлесе пичетленӗ хушӑра
тимсӗр пулнӑш ӑн, журналӑн тёп редактор заместительне
В.П.Кузьмина редколлеги ларӑвӗнче асӑрхаттарнӑ».
Мӗнле пулса тухать, э? Айӑплисене - айӑпланӑ. Ҫулталӑк
вӗҫӗнче кӑштах ҫитӗнӳ пулнӑ та, Шупашкар райкомӗн пуҫлӑхӗсем ассах кайнӑ. Журналне пичетленӗ вӑхӑтра пире ун ҫинчен
пӗлтермен, кайран тин патгӑрланма шутланӑ.
Пире ку тӗслӗх малашне тата асӑрхануллӑрах пулма вӗрентрӗ.
Кӑрлач, 10.
М аксимовпа Быков Мускава каллех «Плакат» издательстви ирттерекен семинара кайрӗҫ. Сатира плакачӗпе, уйрӑмах
империализма, капитализм ҫӗршывӗсенчи пурнӑҫ сӑнарне питлесе хуплашкан юлашки страницисенче карикатурӑсем пичетлесе Быков, Аверьянов, Смирнов, Николай тата Георгий Яковлевсем самай тӑрӑшса ҫитӗнӳ тӑваҫҫӗ. Ҫавӑнпа «Капкӑна» унта
чӗннӗ.

Акӑ вӗсем, СССРти сатирӑпа кулӑш журналӗсем, ҫӗршыв менелникне
М ускава вашкӑртса ҫитнӗскерсем - «Крокодил» кӗрекинче. Сылтӑмран
тӑваттӑмӗшӗ - «Капкӑн».

Пӗлтӗр тёп редактор «Крокодил» менелникне кайса килнӗччӗ.
«Хамӑр шутран ӗҫрӗмӗр-ҫирӗмӗр, парнине, Шупашкарта заводра ятарласа тутарнӑ тимӗр капкӑна, килес умён аран-аран тӗксе
хӑвартӑм», - терӗ Максимов такама кӳренсе. Такамӗ хӑйсене тӗп
хулара, Мускавра, тӗплӗн йышӑнман та. Ҫапла хисеплеҫҫӗ унта,
перифери «капкӑнӗсене».
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Кӑрлач, 25.
Партин Ten Комитечӗн ноябрьти (1982 ҫ) Пленумӗн йышӑнӑвӗсенчен тухса тӑракан дисциплина ыйтӑвӗ пирки партпуху
ирттертӗмӗр. Мана докладчик турӗҫ. Тёп редактор итлесе ларчӗ.
Ҫунтармалла пулчё вара хӑшне-пӗрне. Ҫӑтмах кӗтесӗнчи пуҫватмӑш кахалӗсене вӑратрӑм.
Максимов Николай Ивановича тилӗ пек пулма хӑтланнӑшӑн
критиклерӗ. Иванов хирӗҫле никама та каласшӑн мар, ырӑ пуласшӑн, кут хыҫӗнче вӑртгӑн ҫыртма ӑста.
Александр Угольников хӑй КПСС Уставӗ ыйтнисене мӗнле
пурнӑҫласа пыни ҫинчен отчет туса пачӗ. Намӑса пӗлмесӗрех хӑйне
ырласа пӑрахрӗ вӑл. Унӑн ком м униста мар тивӗҫсӗр енӗсене улталанине, суйнине, айӑпне ҫын ҫине йӑвантарма хӑтланнине,
ӗҫ ҫине ҫиелтен пӑхнине. ӑсталӑха ӳстерессишӗн тӑрӑшманнине
- пурне те аса илтерме тиврӗ вара манӑн вӗҫӗнчи сӑмахӑмра.
Вӑл, Чутай шӗвӗркки, ӗнтӗ коллективран кулсах чаплӑ ҫын
пулса тӑрасшӑн-ха... Ӗҫ тухӗ-ши?
Нарӑс, 24.
Редколлеги ларӑвӗнче Федор Комаров хӑй ӗҫ йӗркине тата
ӗҫре палӑртнине мӗнле пурнӑҫлани ҫинчен пёлтерчё. Ку - ҫӗнӗлӗх.
Тёп редактор дисциплинӑна хытарма пуҫларӗ. Пӗчӗк пулсан та,
пысӑккӑнах ҫыртать. «Иккӗ ӳсӗррине курсан, ӗҫрен кӑларатӑп»,
-тет. Ҫапла, вӗҫӗмсӗр ӗҫсе ҫӳренӗшӗн Георгий Яковлев худож
ника редколлеги членӗнчен хӑтартӑмӑр. Ун вырӑнне Виталий
Григорьевич Григорьев-Енӗше кӗртрӗмӗр.
Нарӑс, 28.
Профком ларӑвӗнче хваттер черетне ҫирӗплетрӗмӗр. Уголь
ников маларах сикесшӗнччӗ. Пӗлтӗр икӗ хутчен прогул тулга та,
куҫарма килёшмерӗҫ. Тёп редактор ӑна хваттер парасах та темест.
«Унран майӗпен хӑтӑлмалла пуль», - тет. Усси сахалтарах, писа
тель пулассишӗн ҫеҫ ҫунать. журнал валли ҫиелтен шӑйӑрттарса
туса парать те, пулать ун. Чулайра пурӑннӑшӑн та командировӑчнӑй тӳлесе тӑратпӑр.
Март уйӑхӗнчен пуҫласа профсоюз членён укҫине тӳрех бухгалтери тыгса юлма пуҫлать. Уншӑн хистесех заявлени ҫыртарчӗҫ.
Александр Галкин ҫырмарӗ. Кӑлӑхах. ВЦСПС пӗлтӗр ҫапла
йышӑнчӗ. Пурте пӑхӑнтараҫҫӗ. Ӑҫта кайса кӗмелле? Профсоюз
бюрокрачӗсем халӗ пуяҫҫӗ ӗнтӗ, мӗншӗн тесен никам та ӗҫ у в 
инчен взнос пытарса хӑварма пултараймасть. Вёсен кассине бухгалтерисенчен укҫа вӑхӑтра пырса тулать.
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Пуш, 1.
Технически редактора Нина Степановна Орлована та пушӑ
вӗҫӗ сисӗмлех тивертрӗ. Пиллӗкмӗш номерӗн макетӗнче вӑл
«Пирӗн вӑй, вӑй» материала пӑтраштарса вырнаҫтарнӑ. Питӗ тӗплӗ
ӗҫлекенччӗ, те пӳлӗмре хирӗҫ пӑхса ларакан «кавалерсен» куҫӗ
пӑвнӑ, асӑрхайман ҫав. Пичетлеме чарсах 6-7-мӗш полосасене
ҫӗнӗрен турӗҫ, номер тухмалли вӑхӑт темиҫе куна тӑсӑлчӗ, типографире графикрен тухса ӳкрӗмӗр.
Акӑ, тӗп редакторӑн 14-мӗш номерлӗ приказӗ коридора тухса
ҫакӑнчӗ. Орловӑна, чиперккине пӑхмасӑр, выговор панӑ. Номӗре юсаса ҫӗнетнӗшӗн редакци тӳснӗ тӑкака унӑн ӗҫ укҫинчен
тытса юлма хушнӑ. Пултарсан, ҫине тӑрсан, такама темле те
юсама пулать иккен.
Тимлӗх, тата темиҫе хут ҫивӗчрех тимлӗх кирлӗ. Пурне те!
Пуш, 9.
Акӑ хайхи пирён редактор епле ыйтма, хӗсме пуҫларӗ! Вунулттӑмӗш номерлӗ приказ Александр Угольников редактора,
Улатӑр районӗнчи «Айбесинский» совхоза ҫыру тӗрӗслеме кайса
ҫухалса пурӑннӑшӑн, питӗ хытӑ асӑрхаттарать, ӑна редакнирех
ҫирӗпленсе ӗҫлесе ларма хушать. Ирӗклӗх чарусӑрлӑхне ҫӑварлӑхласшӑнах Максимов.
Угольников халӗ аслӑ органсене ҫыратӑп тесе, кӑрккалла
хӑлтӑкланса ҫӳрет.
Ҫу, 12.
Ҫӗркаҫ тӗлӗнмелле тӗлӗк курнӑ. Александр Угольников Алек
сандр Галкина вилесле ислетнё пек. Пурте ӑна шеллеме пухӑннӑ,
нуша курнӑскер профком ҫинчен юптару юптарса выртать. Ҫав
вӑхӑтрах Хёветёр Комаров коммунизм ялавӗпе явакланнӑ ҫурма
ҫарамас якӑлтипе коридорта вӗтӗнсе ҫӳрет, хӑй виле ӳсӗр. Тӗп
редактор чечек айӗнче кулкаласа тӑрать: «Ытла астарса ятӑмӑр
ҫынсене».
ҪУ, 18.
Александр Угольников отпуск хыҫҫӑн хӑй ирӗкӗпе ӗҫрен
тухса кайрӗ. Тасалчӗ пӗр йӗксӗкӗ коллективран.
Ҫӗртме, 23.
Николай Краснов-Пулар редактор авланчӗ, Элӗкьен хӗрне,
учительницӑна качча илчӗ. Туйне тӑван ялта, Йӗпреҫ районӗнчи Туҫара турӗ. Издательство автобусне ҫыртарса илсе патӑм.
Максимов Кӑкшӑма, писательсен кану ҫуртне, уйӑхлӑха ҫырма
каҫнӑччӗ.
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Утӑ, 12.
Тӗп редакторӑн ӗнер отпуск вӗҫленчӗ. Тепӗр уйӑхлӑх твор
чество отпускӗ илчӗ. Писательсен Союзӗнчен.
Александр Галкин каллех асса кайрӗ. Хӑйне асӑрхаттаракан,
критиклекен ҫынсем ҫинчен тӳрех юптару ҫырать. Юрий Илю
хин музыковед ӑна, творчество халӑхӗн пухӑвӗнче чухне, юрасем валли начартарах сӑвӑсем ҫырать, тенӗ. «Капкӑнӑн» 12-мӗш
номерӗнче «Тӑмана» юптару ҫапса та кӑларчӗ. Хамӑр та айӑплӑ
пуль уншӑн, журнала вӑл кунта ӗҫлеме килнӗ хыҫҫӑн тавӑру
трибуни туса хучӗҫ те... Ирӗклӗ ӑна.
Авӑн, 16.
Мана черетлӗ ҫар званийӗ «майор» пама хатӗрленеҫҫӗ. Ҫар
комиссариатӗнчен ҫакӑн пек хут ыйтнӑ. Ӑна ҫырса пачӗҫ.
ХАРАКТЕРИСТИКА
на заместителя главного редактора республиканского журнала
политической сатиры «Капкӑн»
КУЗЬМИНА ВЛАДИМИРА ПРОКОПЬЕВИЧА
КУЗЬМИН В.П., 1937 г.р., чуваш, чл. КПСС, образова
ние высшее - окончил Горьковскую высшую партийную шко
лу в 1971 году, в журнале «Капкӑн» работает с 1980 года в
должности заместителя главного редактора.
В коллективе редакции он считается принципиальным и
требовательным товарищем. Охотно выполняет общественные
поручения. Активно вел пропагандистскую работу. Избран пред
седателем профкома редакции.
Он - член Союза журналистов СССР с 1960 года. Постоян
но совершенствует свое мастерство. Регулярно участвует в
периодической печати. Его очерки, рассказы, фельетоны часто
печатаются в республиканских газетах и журналах. Работая с
активом, добивается организации злободневных материалов для
журнала. Оказывает определенную помощь молодым авторам.
Тов. Кузьмин - политически грамотен, как человек честен
и правдив, морально устойчив.
Настоящая характеристика выдана для представления в
Чебоксарский горвоенкомат.
Главный редактор
журнала «Капкӑн» МАКСИМОВ Н.Н.
Секретарь первичной парторганизации
журнала «Капкӑн» ИВАНОВ Н.И.
15 августа 1983 г.
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Лвӑн, 19.
Пирӗн пата «Коммунизм ялавӗнчен» Вӑрнар ачи, Кушлавӑшра ҫуралнӑ Вячеслав Кондратьев куҫрӗ.
Авӑн, 28.
П артпуху пулчё. С ек р етар е Н и ко л ай И ван о в и ч ах
хӑвартӑмӑр. Икӗ питлӗскер, ҫӳрет лӑпӑртатса. Пӗрмай «парторг
ӗҫӗсене Кузьмина памалла», - тет. Хӑй урӑххине суйласран
хӑраса сехӗрленсе ӳкнӗ-ха. Тӳсме пултараймастӑп ҫавнашкал
ҫынсен хӑтланӑвӗсене.
Юпа, 20.
Хветӗр Агивер мана писательсен Союзне кӗме документсем
хатӗрлеме хушнӑччӗ. Рекомендацисем Александр Артемьевран,
Порфирий Афанасьевран, Аркадий Эсхельтен илтӗм. Лаврентий
Таллеровпа Георгий Краснов (ӗҫнӗ чух шантарнӑччӗ), Хветӗр
Уяр пама килӗшмерӗҫ. Агивер малтан хастарланса ҫӳрерӗ-ҫӳрерӗ
те, халё тем хӑтланать.
Николай Максимовпа Николай Иванов Союза кӗрсе кайрӗҫ.
Николай Иванович издательствӑра ӗҫленӗ чухне ачапча кӗнекисем кӑларса юлма ӗлкӗрнӗ ҫав. 10-20 листаллӑ пулсан та - кӗнеке шучӗ пур. Виҫӗ кӗнекерен кая мар кирлӗ, теҫҫӗ те писатӗле
кӗме... кӗнекине кӑларма чӗр нуша.
Тёп редактор Палиновпа Быкова, пайсен тӑваттӑмӗш квар
тал планне туманшӑн, хытӑ асӑрхатгарчӗ. Миҫе пухура каларӑм
ӗнтӗ кашни номӗре планламалла, тесе. Тин, акӑ, 23-мӗш номӗре
эп ӗмӗтленнӗ пекех планларӑмӑр, пурте пӗрле пухӑнсах. Быков
патне пурпӗрех план тени ҫитмерӗ-ха. Уншӑн пулсан... «А Васька
слушает да ест».
Профкома ҫаксене суйларӑмӑр: А.А.Быков, Н.С.Орлова,
Х.Н.Тимофеева, Ф.К.Комаров, В.П.Кузьмин (председатель).
Чӳк, 1.
Парти обкомёнчен пуху ирттерме хушнӑ. Пирён «хӑрушӑ
тӗрӗслевҫӗ» Михайлов унччен питӗ тӑрӑшсах хатёрленнё, про
курор судра юлашки айӑплав сӑмахӗ калас умёнхи пекех. «Журналта пичетленекен материалсен идейӑпа политика шайне ӳстерессишӗн редакцири коммунистсем умӗнче тӑракан задачӑсем
ҫинчен» - ҫапла лартрӗҫ кун йӗркинчи ыйтӑва.
Штатра тӑман художниксемпе пӗрле эпир коммунистсем
тӑххӑрӑн тата КПСС членён кандидачӗ пӗрре пур.
Пухӑнма сӑлтавӗ пулнах ҫав. Обкомрисенчен те мускаврисем хытӑ ыйтаҫҫӗ. КПСС Тёп Комитечӗ анчахрах пичет органӗ164

сене ертсе пыракансен материалсен идея ҫирӗплӗхӗшӗн тата
илемлӗх шайӗшӗн хуравлӑха ӳстермелли ҫинчен йышӑну
кӑларнӑччӗ. Ҫавӑн тавра карталанса юрлас пулать ӗнтӗ пирӗн.
Михайловӑн унӑн - ташлаттармалли тӗллев. Тутапа каламалли
хуткупӑсне пропагандӑпа агитаци кӗтӳҫӗсем ӑна парса янӑ, йӗплӗ
кавирне вӗсем, пичет секторӗнче, хӑйсемех тӗртсе хунӑ. Пичет
секторӗн пуҫлӑхӗ хӑйӗн докладӗнче пире хытӑ ҫапрӗ.
Мускавра пӗр-пӗр паллӑ Хушу ҫуралнӑ-ҫуралман, капкӑнҫӑсем те ӑна мӑйракаран ҫулса илсе тӳрех пурнӑҫлама тытӑнаҫҫӗ-ҫке. Йӗрки ҫапла. ЦК Тёп Комитечӗ, СССР Министрсен
Совечӗ тата ВЦСПС «Социализмла дисциплинӑна ҫирӗплетессипе ӗҫлессине вӑйлатмалли ҫинчен» йышӑну кӑларнӑччӗ. Ҫавна
май, штатра тӑман (ҫапах ӗҫ нггатне кӗрет) пирён художник
Николай Яковлев та хӑйне валли тема, сюжет шыраса тупнӑ:
ӗҫрен ӗҫе йӑкӑртатса куҫса ҫӳрекенсене халӑха питлетгерес, култарас тесе шутланӑ. Кулӑш ӳкерчӗкӗнче ҫав йышӑну палли яруҫҫӑн курӑнать. Вӑл 17-мӗш номӗрте пичетленнӗ. Ҫакна Мускав
ра, Пичетри вӑрттӑнлӑхсене сыхлакан С СС Р патш алӑх
управленийӗнчи цензорсем тӗрӗсех асӑрханӑ-мӗн. Карикатурӑна
паллӑ йышӑну курӑнӑвӗ - никӗсӗ ҫинче кӑлармалла пулман ик
кен.
Ҫавӑн пекех 4, 7, 16-мӗш номӗрсенче, илемлӗх пайне тытса пыракан Анатолий Быковӑн ӗҫрен-ӗҫе чупса ҫӳрекенсемпе
прогул тӑвакансене питленӗ карикатурисем идея тӗлӗшӗнчен
ӑнӑҫсӑр, илемӗ енчен шупка пулса тухнӑ-мӗн.
Художниксен ҫак ӗҫӗсем, докладчик шучӗпе (обком шучӗпе ӗнтӗ!) ҫӗршыври социализмла пурнӑҫ чӑнлӑхне пӑсарах кӑтартаҫҫӗ, урӑхларах шутлаттараҫҫӗ.
Литература пайӗн пуҫлӑхӗ Александр Алексеевич Галкин
ҫырнӑ «Тӑмана» юптару (12-мӗш) республикӑри писательсен
Союзӗпе композиторсен Союзне хире-хирӗҫлеттереҫҫӗ иккен.
Ҫавна май парти обкомӗнче хӗрӳ калаҫу пулнӑ-пать.
Шупашкарти авторемзаводран хатӗрленӗ фельетон чӑнлӑхран
аякра тӑрать. Унпала обкомӑн промышленность пайӗн тивӗҫлипе ӗҫлемелле пулса тухнӑ.
«Тӗнчере идеологи кӗрешӗвӗ хӗрсе ҫивёчленсе пынӑ тапхӑрта, - тесе кашнине сӑмсаран шакканӑ пекех палӑртрӗ Михай
лов, - пирён те парти ыйтнӑ шайра пулмалла, социализмла
чӑнлӑха пӑсса кӑтаргакан тӗслӗхсене сивлесе ҫывӑха ямалла мар.
Унашкалли ан пултӑр тесен, ҫавӑнпа тарӑн, ҫивӗч ыйтуллӑ ма165

териалсене пичетлес умён, вёсене редколлеги ларӑвӗнче сӳтсе
явмалла».
Тухса калаҫмалли вӑхӑт ҫитсен, Иванов, чӗтревлӗрех сассипе, яланхилле ҫаптарчӗ:
- Пире ятлани, критиклени - тӗрӗсех. Ӑна йышӑнмалла.
Докладра асӑннӑ материалсем, паллах, пурте ман алӑ витёр те
тухнӑ, анчах вӗсем ҫакӑн пек шав ҫӗклессе эпё шутламан та.
Редакдиленё, сӑнаса тӗрӗсленӗ чухне пирён малашне пурин те
тимлёрех пуласчё.
Николай Лукич тӗрӗслӗхе уҫҫӑн палӑртма ӑнтӑлакан хӗрӳ
ҫын. Куратӑп-ха, вӑл вырӑнта тӳрӗ, лӑпкӑ лараймасть. Чунӗ кӳгсе
ҫитнипе сиксе тӑма хатӗр. Ҫаплах пулчӗ.
- Ман ӳкерчӗке хура пӗлӗтсем тахҫанах карса илнӗ. Суккӑр
мар. Ҫилӗ хӑш енчен вӗрнине халӗ кӑштах туйрӑм, анчах, ҫапах
та... Анланӑр эсир, енчен те эпӗ ҫав летунсене урӑхларах тыткӑҫра-композицире ӳкерсе кӑтартнӑ пулсан, тӗп шухӑша уҫса кӑтартаймастӑмччӗ. «Крокодил» пултарулӑх ҫуртӗнче ӗҫленӗ хушӑра
ҫак ӳкерчӗк пирки мана хӑвӑр та лайӑх пӗлекен. пӗтӗм тӗнчене
тӗлӗнтернӗ карикатуристсем те япӑххине нимӗн те асӑрхаттармарӗҫ, мухтарӗҫ ҫеҫ. Тата тӑнлӑрах ӳкерме те майӗ пулнӑ пуль.
Васкавдӑх пӗтерет-ҫке. Ҫав-ҫав йышӑнупа ҫыхӑннӑ карикатурӑна тӳрех номӗре чикмелле. Ёлкӗреймерӗн - пушӑ лекет.
Ҫурхи вӑкӑр кӑмӑл-туйӑмӗпе хастарланнӑ Анатолий Алек
сандрович, Элӗк енчи Куракӑш чӑвашӗ пулин те, вырӑсла ҫеҫ
калаҫать, ҫирӗп шӑлӗ хушшинчен ытлашши сӑмах кӑлармасть.
- Николай Лукичпа эпӗ килӗшӳллӗ (ахаль чухне нихҫан та
пӗр шухӑшлӑ пулман!), - терӗ вӑл яланхилле пуҫне ҫӗклемесӗр.
- Сатирӑн шухӑшӗ тарӑн, унӑн имлӗхне ӗҫсе киленмешкӗн
кашнийӗннех пуҫӗ ҫитмест. Цӗкапа Совминӑн ҫав йышӑнӑвӗн
никӗсӗ-паллийӗсӗр ӳкернӗ пулсан художник, ӑна паянхи хӗрӳ
тапхӑр тӗкӗрӗ теме ҫукчӗ. Ӳкерчӗке пӑхсан, эпир чӑн пурнӑҫпа
тан пыни курӑнать. Мӗншӗн, мӗне пула ӳкерни паллӑ.
Эпё хам пӗртте социализмла пурнӑҫ сӑнарне тӗксӗмлетсе
ӳкерместӗп, чӑнлӑхран пӑрӑнмастӑп, ӗҫкӗпе аташакансене, ӗҫренӗҫе чавтарса ырлӑх шыраса ҫӳрекенсене тата ытти мӑшкӑл тӑвакансене ҫеҫ кулӑшла майпа питлетӗп. Кунта пире ытлашши
юсасшӑн, сатира картӗнчен хирсе кӑларасшӑн тапаҫланаҫҫӗ.
Александр Галкинӑн сӑмахӗсене итлекелесе, унӑн шайнемайне унчченех ӑнланса ҫитнӗччӗ-ха. Вӑл хальхинче те Аслӑ хушуран пӑрӑнма шутламаннине, ӑна питӗ хапӑлласа пурнӑҫлама
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хатӗррине пысӑк пуҫлӑх манерӗпе ӗнӗрлесе кӑтартрӗ, калаҫӑва
майӗпен-майӗпен пӑрса-чалӑштарса, хӑй тавра хӳгӗлӳ карти ҫавӑрса пычӗ. Юптарӑвӗ унӑн чӑннипех чаплӑ-мӗн, вулакансем ҫеҫ
ӑна тарӑннӑн ӑнланайман. Юптарура хӑйне тупнӑ ҫыннӑн сӑнарӗ
пурнӑҫра та ҫавнашкалах. Ҫавӑнпа произведени хӑйӗн тӗллевне
пурнӑҫланӑ. Обкомрисен ӗнтӗ, ҫав «Тӑманана» чӗнсе, унпа урӑхларах калаҫмалла пулнӑ. Пирӗнпе те этемле хӑтланмалла. Эпё те,
хама хӳтӗлесе, аслӑрах органсене хускатма, вӗсенчен пулӑшу
ыйтма пултаратӑп, терӗ.
Хӑнӑхнӑ йӑлапа пуҫлӑх пур ҫӗрте те яланах юлашкинчен
пӗтӗмлетӳтӑвать-ҫке. Вӑл ӗнтӗ, пурне те итлесе, пурин сӑмахӗнчен те ылтӑн пӗрчи суйласа, малашлӑха кӑтартса парать.
- Паянхи пуху, - терӗ Максимов куҫӗпе пурне те ӑслӑн
ҫунтарса тухса, - шутсӑр вырӑнлӑ, хӑй вӑхӑчлӗ. Мускав ахальтен ҫӗклемен шӑв-шав. Ыйтӑвӗ шӳтле мар, тарӑн сӑлтавлах.
Уншӑн, чи малтан, йӑлтах эпӗ айӑплӑ. Йӑнӑша йышӑнса, ком
муниста пӗтӗмлетӳ турӑм: малашне кунашкал ӗҫлеме юрамасть.
Ҫав вӑхӑтрах ку пӑтӑрмах кашни коммунистах, хуравлӑ ӗҫченех
тӳрремӗн пырса тивме кирлӗ.
Сатира ӗҫӗ ҫӑмӑл мар. Вулакан-куракан пирӗн ҫимӗҫе хӑйӗн
куҫӗпе курать, хӑйӗн тутипе туять, ӑнланать. Пирён вара пур
енӗпе те пурне те тивӗҫтерекен материал кӑна пичетлемелле.
Журнал енне никам та хӑяккӑн, кулса ан пӑхтӑр.
Николай Яковлев ӳкерчӗкӗ совет пурнӑҫне хирӗҫлекен,
мӑшкӑллакан произведени мар, ӑнӑҫсӑртарах пулса тухнӑскер
кӑна вӑл.
Ман енчен ҫирӗплӗх тата ытларах кирлӗ пуль, тетӗп.
Ахаль те районсенчен тухма пӗлмесӗр ӗҫлетӗп пулин те,
чӑн-чӑн фельетон мӗнле кӗрлемеллине вырӑна тухса ҫӳресе кӑтартмалла пулмарӗ редакци пӑчлавҫисене. Вӗсене нихҫан та ӑслӑ
канаш сӗнмелле мар иккен. Ямшӑкратемиҫен юнашар лармаҫҫӗ.
1984 ҫул.
Ӗҫ кӗнекинчен.
Нарӑс, 14.
Чулхулана партшкул ҫумӗнче ӗҫлекен зонӑри партипе совет
тата пичет ӗҫлевҫисен пӗлӗвне ӳстермелли уйӑхлӑх курсне ячӗҫ.
Райхаҫатсенчен Михаил Васильев (Вӑрнар), Лев ШапошниковМаршал (Муркаш), Ванифатий Андреев (Вӑрмар), Шупашкартан Петр Сидоров («Коммунизм ялавӗ»), Исаак Кирилловпа
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Николай Пейков («Советская Чувашия») ытларах ҫывӑх ҫынсем. Пирӗн ушкӑн хуравҫи - Кириллов. Вӑл хӑйне нихҫан та аслӑ
ҫын пек кӑтартмасть. «Ҫамрӑк коммунистра» ӗҫленӗ вӑхӑтранпах
маншӑн вӑл сӑпайлӑ, ӑслӑ ҫын, талантлӑ журналист, йӗркелӳҫӗ,
новатор. Унпа калаҫма та, канашлама та шанчӑклӑ.
Пуш, 16.
Чулхула анаталла хӑваларӗ. Акӑ эпӗ - килте. Ӗҫре. Максимов
роман ҫырма пултарулӑх отпуске илнӗ.
Утӑ, 3-8.
Минскра «Вожык» журнал редакцийӗнче командировкӑра
пултӑм. Уншӑн Николай Николаевича тавах, терӗм.
Эпӗ унтан таврӑнсан, тёп редактор пурне те хӑй патне пухрӗ.
Шур вырӑссен кулӑшҫисем мӗнле ӗҫлени ҫинчен каласа патӑм.
Лайӑххи вёсен акӑ мӗн:
- Чи кӑсӑклантаракан ҫыру сехечӗ.
- «Вожык» ушкӑнӗсем карикатурӑсем кӑтартса вулакансемпе калаҫаҫҫӗ. Ӳкерчӗксене ҫавӑнтах яланлӑхах хӑвараҫҫӗ.
- Кашни номерӗн - кӑларӑм дежурнӑйӗ.
- Гонорар лартас умён редакии ушкӑнланса канашлать.
- Журналӑн хушма кӑларӑмӗсене тёп редактор редакцилесе
пусса кӑларать.
Эпё каласа пани, паллах, тавлашу хускатрӗ. Пирӗн патра
вӗсем нихҫан пурнӑҫланмӗҫ-ши? Эпир ку таранччен те ҫирӗп
план юмахӗ кӑна яратпӑр та... Вёсен унта ӗҫ планне Белорусси
компартийӗн тӗп комитечӗ ҫирӗплетет. Редколлеги членӗсене те
Тӗп комитетра ҫирӗплетеҫҫӗ. Пирён - тёп редактор.
Утӑ, 15.
Валентин Палинов черетлӗ отпуска каяс умён «Камчатка
вулканӗ» пӗр эрне пӑкӑ сирпӗтрӗ.
Ҫурла, 15.
Канса ҫитереймен иккен Валентин Михайлович, каллех
«Камчаткӑна» чӗртсе ячӗ. Пӗр пӑкки тёп редактор ҫамкине ҫитсе
ҫапрӗ пулас. Хуҫа хаярланчӗ, Палинов айӗнчен ҫырусен пай пуҫлӑхӗн ҫемҫе пуканне карт! кӑна туртса кӑларчӗ, пуш вырӑна
Хӗветӗр Комарова лак! лартрӗ.
Ҫурла, 25.
Пирӗн коллективра пурпӗрех йӗркене пӑхӑнасшӑн мар. Чылайӑшӗ дисциплинӑна юратмаҫҫӗ. Галкинпа Иванов тата ҫырусемпе ӗҫлекен Христина Тимофеевна ҫеҫ хӑйсене ҫирӗп тытаҫҫӗ,
хӑшӗсем редакиие килкелесе курӑнкалаҫҫӗ те... ӗҫре вӑхӑт ирт168

терсе лараҫҫӗ. Ҫавӑртгарса шухӑшласан, ҫурри ытлашши эпир
ҫакӑнта. Каласассӑн, асӑрхаттарсассӑн - хир сысни пек шӑрт
тӑратаҫҫӗ. Эпӗ кунта ӗҫлеме килнӗренпех ӗнтӗ ҫавсемпе вӑрҫатӑп, ҫапӑҫатӑп, йӗрке тӑвасшӑн тӑрӑшатӑп. Пурпӗрех усси ҫук.
Кахалсем ушкӑнласа кӗрешӳ пуҫлаҫҫӗ.
Чӳк, 15.
Ҫитес ҫулхи пуш уйӑхӗн 16-мӗшӗнче «Капкӑн» та 60 ҫул
тултарать. Максимов юбилей комиссийӗ турӗ. Владимир Кузь
мин - председатель, Николай Иванов - секретарь, Александр
Галкин, Анатолий Быков, Николай Яковлев, Федор Комаров
- членёсем. План турӑмӑр.
Чӳк, 16.
Ивановсемпе Быковсем награда пайлама та пуҫларӗҫ. Урӑх
ним ҫинчен те мар, кама мён лекесси пирки пӑшӑлтатса ҫӳреҫҫӗ.
Ӗҫӗшӗн хыпсах ҫунмасть-ха Быковӗ. Эпё кунта килнӗренпе
вӗсем, Ивановпа иккӗшӗ, ятарласа пӗрре колхозра, заводра, ӗҫ
коллективӗнче пулса курман, вырӑна тухса нимле материал хатӗрлемен. Вӗрекен пурнӑҫа хаҫат, радио-телевидени тӑрӑх ҫеҫ
пӗлеҫҫӗ. Гонорар тесен вара... ай пайлаҫҫӗ... Эрнипе укҫа шутласа
ларма хатӗр.
Чӳк, 20-21.
Обком валли «Капкӑн» менелникӗ ҫинчен справка хатӗрлерӗм. Вырӑсла.
Чӳк, 27.
Парти пухӑвӗнче Владимир Прокопьевич Кузьмин комму
нист КПСС Уставӗн ыйтӑвӗсене мӗнле пурнӑҫласа пыни ҫинчен
ыйту пӑхса тухрӗҫ. Ку йӑла пирён ҫирӗпленчӗ. Акӑ, мана та черет
ҫитрӗ.
Пухуччен нумай шухӑшлама тиврё. Устава тепёр хут пӑхса
тухрӑм, коммунист тивӗҫӗсене ҫӗнӗрен тёплён аса илтӗм. Мён
каламаллине каларӑм - мухтанмасӑрах, вӑтанмасӑрах, хӑпартлансах. Тӗрӗссипе мана хам коммунист тивӗҫне чӑннипех пурнӑҫласа пынӑн туйӑнать.
Чи хӑрушши вӑл - юлташсем, коммунистсем сан ҫинчен
мӗн шухӑшлани, мӗн калани. Ҫавӑнпа, сӑмаха вӗҫлесен, хумханса кӗтрӗм вӗсем мӗн каласса.
Ыйтусем:
Николай Иванов: - Спортпа интересленетӗр-и?
- Ирпе чупатӑп, гимнастика тӑватӑп.
Анатолий Быков: - Эсир мӗнле произведенисем ҫырнӑ?
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- Пичетлени икӗ повесть пур. Газ пӑрӑхӗ хывакансем ҫинчен ҫырнӑ повӗҫе «Тӑван Атӑлта» пичетлеме хатӗрлесе ҫитернӗ.
Трактор завочӗ тӑвакансемпе ял ӗҫченӗсем ҫинчен романсем ҫырнӑ.
Тухса калаҫакансем:
Георгий Яковлев: - Кузьмин юлташ вӑл мана этемлӗхӗпе,
кӑмӑлӗпе килӗшет. Редакпие пырсан, кашнинчех манран мӗнле
пурӑнни, сывлӑх ҫинчен, мӗн ӳкерсе килни пирки ыйтса пӗлет.
Николай Иванов: - Владимир Прокопьевич отчета питё
тёплён туса пачё. Кун пек отчет пулманччё-ха. Унран вёренмелли нумай. Ыттисен те ҫавӑн пекех тимлё пулмалла парти порученийӗсене пурнӑҫлассипе.
Николай Яковлев: - Мана унӑн ҫынлӑхӗ, ҫынна пулӑшма
тӑрӑшни кӑмӑла каять. Эпё унпа вӑл Йӗпреҫре ӗҫленӗ чухнех
паллашнӑ. Эпир Кӗркури Лучпа унта пынӑччӗ. Владимир Про
копьевич патне кӗтӗмӗр. Редакгорсем вӗсем ялан ирӗклӗ мар. Ку
ӑна-кӑна пӑхсатӑмарӗ, пирӗнпе пыма килӗшрӗ. «Красный фрон
товик» колхозра, «Ибресинский» совхозра ҫынсем пухтарчӗ,
тӗлпулусем аван иртрӗҫ.
Николай Максимов: - Владимир Прокопьевича пёлнё пек,
паллах, кунта никам та манран ытларах пёлмест. Эпир пёрле
ӗҫленӗ, ҫемьесемпе пёрле пёр урамра пурӑннӑ, пёрле ӗҫсе-ҫинӗ.
Журналистикӑна вӑл пӑрахмарӗ, унта вӑйлӑ ӗҫлет, хӑйӗн тӗллевне
ҫирӗп тьггса пырать. Ачисене сывлӑхлӑ ӳстерсе тивӗҫлӗ воспитани пани те тӗслӗхлӗ. Ҫакна ҫеҫ асӑрхаттарса хӑварас килет: материалсене редакциленӗ чухне тата тимлӗрех пулмалла.
Раштав, 4.
Редакции ҫитес ҫулхи ӗҫӗ-хӗлӗ пирки калаҫрӑмӑр. Ун умён
виҫсӗмӗр - тёп редактор, эпё тата яваплӑ секретарь, рубрикӑсене
тепӗр хут пӑхса тухрӑмӑр. «Тип мунча», «Йӗрлерӗмӗр-тупрӑмӑр»,
«Капкӑн» куҫӗ - ҫивӗч куҫ» текеннисене кӑларас терӗмӗр. «Кулӑш
кушелне» чӑн-чӑн кушелех - чӑваш ҫыннин авалхи кушелехтума
шутларӑмӑр. Ачасем валли «Кӑвайтӑ умӗнче» пулать.
Иван Мучи премине парас ыйтӑва пӑхса тухрӑмӑр. Быков
Юрий Смирнов художника, Галкин калавҫӑ-сӑвӑҫсене партарасшӑн тапаҫланчӗҫ. Эпё хам енчен «Коммунизм ялавён» про
мышленность пайне тьггса пыракан Валерий Николаева тӑратрӑм.
Фельетон ҫырма мён тери тертлине тата уншӑн явап тытма мёнле
ҫирӗплӗх, чӑтӑмлӑх кирлине ӑнлантарса, редколлеги канашне
ёнентертём. Тёрёссипе ёнтё Валерий Николаевичӑн ку таранччен
те чи вӑйлӑ фельетон пулман. Хаҫат корреспонденцине пёр-пёр
литература сӑнарӗн савӑлне тӗккелесе аппаланни ҫеҫ пулнӑ. Савӑлӗ
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кулӑш сӑнарне шала кӗреймен. Хам пулӑшнипе тӗртсе кӗртсе ҫеҫ
фельетон ятне тивӗҫтернӗ. Мӗн тӑвӑн, проблема, тематика, по
литика ҫивчӗ япала ыйтать. Ҫивчӗ пуртах кирлӗ, чӗлхи мӑка
пулин те. Ҫапла Николаев лауреат пулчё.
Раштав, 25.
Грамотӑсем илме тӑратнӑ список кёскелсех пырать. Хамӑр
алапа обком али витӗр ҫаксем тӑрӑлса юлчӗҫ: Н.Н.Максимов,
В.П.Кузьмин, Н.И.Иванов, А.А.Быков, Н.Л.Яковлев, И.П.
А верьян ов, В .Е .Д олгов (М ускав р ай о н ён п р о ку р о р ё,
корреспондент).
1985 ҫул.
Кӑрлач, 2.
Ку ҫула та редакци темле тунсӑхлӑн кӗчӗ. Нимле савӑнӑҫ
кулли, палли палӑрмасть ҫынсен пит-куҫӗнче. Ҫапса хуҫнӑ ҫын
пек пуҫӗсене чиксе ҫӳреҫҫӗ. Темшӗн чун туртмасть ман хамӑн та
пӑлхавлӑ, ултавлӑ эртеле. «Камчаткӑна» лексен пӗр савӑнӑҫ пур
ӗнтӗ.

МАНДАТ

*

• ,, ф. ..

К-

Чӑвши область профсоюз комитечӗн
ш т ат ра тйман инст рукт орӗнче те
ӗ ҫ л е т ӗп ,
р а и о н се н ч и
п р о ф со ю з
оргапизацыйӗсен ӗҫне сахсы мар тӗрӗслеме
тивет.

Культура ӗҫченӗсен профсоюзӗн вун тӑваттӑмӗш конференцийӗнче,
1984 gyjixu ноябрём 30-мӗшӗ, ларусен залӗнче (сьитӑмран): Владимир
Кузьмин («Капкан»), Валериан Степанов («Коммунизм ялавё»), Зоя
Романова (Писательсен Союзё), Илья Ж уравлев («Х а/ах шкулё»).
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Кӑрлач, 10.
Теп редактор ирех эртеле пухрӗ, хӗрарӑмсене чӗнмерӗ. ОЦУ
(обкомовские ценные указания) парап, терӗ. Чӑвашӑн тёп идеологё Александр Петров республика хаҫат-журналӗн редакторёсене пухса калаҫнӑ. Хаклӑ кӑтартӑвӗсем ҫаксем:
- Стахановла юхӑм ҫинчен ытларах ҫырмалла.
- Аслӑ Ҫӗнтерӳ умӗнхи 40 ударлӑ эрне.
- С оциализмла обязательствӑсене палӑртнӑ вӑхӑтчен
пурнӑҫласси.
- Республикӑри Уҫӑ ҫыру кунӗнче йышӑннисем пурнӑҫланаҫҫӗ-и?
- Агропромышленность комплексне кӗрекен организацисен ӗҫӗ-хӗлӗ.
- Редакцисенче ӗҫекенсене ӗҫрен кӑларса ямалла. Кун пир
ки «Тӑван Атӑл» ҫыннисене уйрӑмах хытарса асӑрхаттарнӑ.
Пирӗн штатра тӑман художник Георгий Яковлев урӑлтаркӑча черетлӗ лекнӗ. Николай Николаевич ӑна хамӑр ретрен кӑларма приказ ҫырчӗ.
Кӑрлач, 14.
«Капкӑн» значокне тутарас терӗмӗр. Эскизне Владислав Иг
натьев художник хатӗрлерӗ. Шупашкарта унпа аппаланакан ҫук
та, Вячеслав Кондратьева Йошкар-Олана ятӑмӑр. 60 штук вырӑнне 660 заказ парса килчӗ. Пинрен кая мар йышӑнмаҫҫӗ, тет.
Кӑрлач, 24.
Ӗнер ӳнер канашӗ пухӑнчӗ. Николай Николаевич-командирсен «ҫарӗнче». Быков чирлет. Пӗр кирлӗ ыйтӑва Николай
Иванчпа вӗсемсӗр татса параймарӑмӑр.
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Юбилей номерӗнче варринчи икӗ страницӑна (разворот)
«Капкӑнра» ӗҫлекенсемпе журнал тусӗсен 31 портретне ӳкерме
хушнӑччӗ: Юрий Смирновпа Николай Яковлева. Вӗсем хирӗҫсе
кайнӑ. Эскизӗсене илсе пычӗҫ. Эпир пӑхса тухрӑмӑр. Паян Мак
симов редколлеги членӗсене пухрӗ те, пурте Николай Лукичӑнне ырласа йышӑнтӑмӑр. Унӑн портретсем яланах аванрах тухаҫҫӗ.
Ӑстаҫӑ ӗнтӗ.
Ӳкерчӗкре (174 стр). Капкӑнӑн туслӑ та ӗҫчен ҫемйи (сулахайран сылтӑмалла): сӗтел хушшине ларма ӗлкӗрнисем - Вячеслав
Семенов, Владимир Агеев художниксем, Василий Давыдов-Анатри
поэт, Чӑваш АССРхалӑх писателё Василий Алендей, Хветёр Уяр
писатель, Александр Кӑлкан поэт, Николай Яковлев художник, Алек
сандр Галкин поэт, Анатолий Быков художник, Владимир Кузьмин
фельетонист, Николай Максимов писатель, Николай Иванов фе
льетонист, Валерий Игнатьев, Георгий Яковлев художниксем, Ви
талий Енёш, Владимир Ухли писательсем, Александр Аслут фелье
тонист, Чӑваш АССР халӑх писателё Александр Артемьев, Иван
Владимиров художник; вӗсем хыҫӗнче вырнаҫнисем - Юрий Смир
нов художник, Денис Гордеев писатель, Георгий Ефимов поэт, Юхма
Мишши писатель, Хветёр Комаров фельетонист, Василий Самой
лов писатель, Илья Бородкин художник, Юрий Сементер поэт,
Агат Сафин, Иван Аверьянов художниксем, Григорий Луч писа
тель; чи мала тухса тӑнисем - Василий Долгов фельетонист,
Аркадий Эсхель писатель, Валерий Николаев фельетонист. Вёсене
сӑйлакансем - хамӑрьял чӑвашӗсем.
Ҫемьери ытти авторсене Н. Яковлев ӳкерсе ёлкёреймен.
Паянхи партпухура Александр Алексеевич Галкин КПСС
Уставӗ ыйтнисене мӗнле пурнӑҫлани ҫинчен отчет турё. Хитре
калаҫрӗ. Йӗркелӗхӗ ҫителӗклех-ха унӑн. Пурнӑҫ биографийӗ пуян.
Пултарулӑхӗ ытлашшипех - юптарупа кӳпкес енӗпе. Ырларӑмӑр.
Эпӗ пӗр сӗнӳ патӑм. Ҫамрӑк сотрудниксенчен кама та пулин
шефа илмешкӗн. Килӗшрӗ. Йышӑнӑва та кӗртсе хӑвартӑмӑр.
Кӑрлач, 29.
Николай Иванча тинех ҫӗнӗ хваттер пачӗҫ.
Мана «Коммунизм ялавӗн», Журналистсен Союзӗн правденийӗн тата облпрофсовегӑн 1984 ҫулхи конкурсӗнче ҫӗнтернӗшӗн,
пӗрремӗш преми пама йышӑннӑ - «Сасси ян каять» очеркшӑн.
Кӑрлач, 31.
«Капкӑн» 60 ҫул тултарнине халалланӑ номӗре набора ячӗҫ.
Разворотра Николай Яковлевӑн анлӑ ӳкерчӗкӗ кайрё. Смирно173
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ва, тӑрӑшнӑшӑн, кӑштах тӳлес терӗмӗр. Юрий Петрович кӳреннӗ,
ун пирки художниксен Союзӗн правленине те ҫитнӗ. Малтанах
сӗнмелле пулман та ӗнтӗ ӑна ӳкерчӗксем тума...
Нарӑс, 1.
Николай Лукич Пичет ҫурчӗн иккӗмӗш хутри банкет
пӳлӗмӗнче хӑй 60 ҫул тултарнине паллӑ турӗ. Хамӑр ҫынсем
ҫаксем пынӑ: Максимов, Кузьмин, Иванов, Комаров, Крас
нов, Кондратьев, Быков. Хӗрарӑмсем те юлмарӗҫ. Галкин пыман. Георгий Яковлев тарнӑ. Палинов хёрне качча парать.
Профсоюз енчен Комаров 20 тенкӗлӗх тӑм савӑт-сапи пачӗ.
Антип Николаев - ЧАССР журналистсен Союзён Хисеп
грамотине.
Лайӑх иртрӗ каҫӗ.
Нарӑс, 14.
Наградӑсем халӑх умне тухма пуҫларӗҫ. Чӑваш АССР Верховнӑй Совет президиумӗн икӗ указӗ хаҫатра пичетленчӗ. «Капкӑн»
политика сатира журналӗнче ӑнӑҫлӑ ӗҫленӗшӗн ӳнер пайӗн заведующине Анатолий Александрович Быкова, тёп редактора Ни
колай Николаевич Максимова Чӑваш АССР Верховнӑй Совет
президиумён Хисеп грамотипе чыс тунӑ. Культура енёпе тава
тивӗҫлӗ ӗҫсем тунӑшӑн, «Капкӑн» журнал редакцийӗн пггатра
тӑман художникне Николай Лукич Яковлева «Чӑваш АССР куль
тура тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ» хисеплӗ ят панӑ.
Пуш, 14.
Оргкомитет ҫанӑ тавӑрсах хыпкалашать. «Капкӑн» библиотекин» ятарлӑ хулӑн номерӗ хатӗр. Значоксем илсе килнӗ.
Йыхрав хучӗ ҫаптарнӑ, ҫынсем патне ярса панӑ. Килмелли
хӑнасемпе, аслӑ пуҫлӑхсемпе калаҫнӑ. Писательсен Союзӗн
правлени председателӗ Анатолий Емельянов патне шӑнкӑравларӑм. «Капкӑнсӑрах» пурӑнӑпӑр-ха, пымастӑп»,-терӗ сиввӗн.
Унччен шӑпах тата Юрий Артемьев ун ҫинчен «Капкӑнра»
пӗр кулӑшла калав ҫапса кӑларнӑччӗ. Урӑх хирӗҫлекен, пире
сивлекен пулмарӗ.
Савӑнӑҫлӑ пухӑвӗн планӗ тата президиумӗ пирки обком
ра виҫҫӗ пултӑм. Пропагандӑпа агитаци пайӗн пуҫлӑхӗпе
Михаил Васильевич Ш утинпа пӗрмаях канашлатпӑр. Вёсен
урӑх ӗҫ ҫук пуль, тетӗп тарӑхса. Чӑн та ӗнтӗ ю рист-проф ес
сионал хӑйӗн юриспруденнийӗнче ӑнтараймасть пуль те ҫав,
сӑмах-юмах ҫаптармалли пая обкомра шик шӑхӑрсах тытса
пырать пуль.
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Республикӑри сатира журналне, ӗҫҫыннисене коммунизмла
воспитани парас тӗлӗшпе ӑнӑҫлӑ ӗҫленӗшӗн тата пӗрремӗш но
мер тухнӑранпа 60 ҫул тултарнӑ ятпа Чӑваш АССР Верховнӑй
Совечӗн Хисеп грамотипе наградӑлани ҫинчен указ тухрӗ. «Капкӑн»
кӑларнӑ ҫӗрте активлӑ ӗҫленӗшӗн «Вестник недели» хаҫатӑн художникне Иван Петрович Аверьянова, Мускав районӗн прокурорне Василий Ефремович Долгова, редакции ответлӑ секретарьне
Николай Иванович Иванова тата тёп редактор заместительне
Владимир Прокопьевич Кузьмина КПСС обкомӗпе Чӑваш АССР
Министрсен Совечён Хисеп грамотипе наградӑланӑ.
Пуш, 15.
Хӗрӳ кун тинех ҫитрӗ. Издательство ҫурчӗн ҫиччӗмӗш хутне
«Капкӑн» хӑнисем тулса ларчӗҫ. Залра вырӑн ҫитмест. Президиу
ма КПСС Чӑваш обкомён идеологи секретарӗ А.П.Петров, пропагандӑпа агитаци пайӗн заведующийӗ М.В.Шутин, ЧАССР
журналистсен Союзӗн правлени председателӗ, «Коммунизм
ялавӗ» хаҫат редакторӗ Д.Ф.Семенов, «Советская Чувашия» хаҫат редакторӗ М .И .Иванов, культура ӗҫченӗсен профсоюзӗн
обком председателӗ Ф.К. Павлов, «Капкӑн» журналӑн тӗп редакторӗ Н .Н .Максимов, унӑн заместителӗ В.П.Кузьмин, СССР
Литфончӗн Чӑваш АССРӗнчи директорё В.Г.Григорьев-Енӗш,
Вӑрнар районӗнчи «Мир» совхоз рабочийӗ С.А.Юркин, Чӑваш
АССР Госкомиздат председателӗ Б.П.Васильков, журналӑн штатра тӑман художникӗ Н.Л.Яковлев, Чӑваш АССР телевиденипе
радиовещани патшалӑх комитечӗн председатель заместителӗ
Н.М.Дубинин, КПСС обкомён издательство директорӗн замес
тителе А.И.Астров, Шупашкар районёнчи «Чебоксарский» совхозӑн партком секретаре Л.А. Алексеев, Шупашкарти Ленин
райкомӗн хуравлӑ ҫыннисем Ф.И.Гаязов, Г.А.Данилов, журналӑн чи ватӑ корреспонденчёсенчен пёри Н.А.Яснопольский
персональнӑй пенсионер йышӑнчӗҫ.
Пухӑва эпё ҫивчӗ, вӑрахатӑсмасӑр ертсе пытӑм. А.П. Петров
саламларӗ, нафадӑсем пачӗ. Н.Н.Максимов вӑхӑтлӑ доклад турӗ.
Президиумри хуравлӑ пуҫлӑхӗсем тата А.В.Емельяновӑн замес
тителе В.Г.Игнатьев салам сӑмахӗсем каларӗҫ, хӑшӗ грамота,
хӑшӗ парне пачӗҫ.
Ытги юлташсем-ӗҫтешсем пирӗн ҫак хисепе тивӗҫрӗҫ: проф
союз обкомён Хисеп грамотине - А.А.Галкин, Ф.К.Комаров,
Х.Н.Тимофеева; ЧАССР журналистсен Союзӗн Хисеп фамотине - В.М.Палинов; КПСС обкомён издательствин Хисеп ф а176

мотине - Н.Г.Краснов, Н.С.Орлова, Е.С.Тихонова, Р.К.Васи
льева, В.Н.Кондратьев, Н.С.Васильева.
Пуху хыҫҫӑн Хусанкай урамӗн кӑнтӑр енчи кафере шавлӑ
калаҫу турӑмӑр. Ҫын нумай чӗнмен. Хамӑрӑннисемсӗр пуҫне
П.В.Афанасьев (Писательсен союзе), В.Е.Долгов, В.Г.Григорьев, Н.М .Дубинин, штатра тӑман художниксем пулчӗҫ.
Ҫу, 6.
ЧАССР культурин тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ Николай Лукич
Яковлев ҫуралнӑранпа 60 ҫул, пултарулӑх ӗҫӗнче 30 ҫул
тӑрӑшнӑ ятпа Журналистсен тата Художниксен союзӗсен правленийӗсем, Мире хӳтӗлекенсен Чӑваш комитечӗ, «Капкӑн»
журнал редакцийӗ, Чӑваш патшалӑх ӳнер галерийин дирекцийӗ «Сеспель» кинотеатрта выставка уҫрӗҫ. Художник ӗҫӗхӗлӗпе пурнӑҫӗ ҫинчен искусствоведени кандидачӗ Алексей
Григорьевич Григорьев тарӑннӑн, тишкерӳллӗн, ӑшшӑн паллапггарчӗ. Хӑйӗн пултарулӑхне Яковлев питӗ анлӑн кӑтартать.
Халӑх йышлӑ.
Выставкине уҫма редакцирен эпӗ кайрӑм. Хӑйне операци
туса йывӑр чиртен сыватнӑ, вилӗмрен ҫӑлса хӑварнӑ Волков
профессор та чечек ҫыххипе пынӑ, салам сӑмахӗ каларӗ.
Кайран Яковлев «Чӑвашфажданпроекг» столовӑйӗнче вӑйлӑ
банкет пачӗ. Хӑй питӗ савӑнчӗ пулас.
Ҫу, 15.
КПСС обкомён Политвёренӳ ҫурчӗн Пысӑк «витинче» Чӑваш
АССР писателӗсен XIII съезчӗ пулчӗ.
Чӑваш обкомӗ коммунизм строительствин хатьхи тапхӑрӗнче чӑваш совет литератури умӗнче тӑракан задачӑсене сӳгсе
явма пухӑннӑ республикӑри писательсен делегачӗсемпе хӑнисене чӗререн саламларӗ. Анчах чӗри ӑҫта-ши, хӑш вырӑнта сиксе
тапать-ши обкомӑн - область комитечӗн?
«Чӑн та, съезд паллӑ тапхӑрта пухӑннӑ. Пирӗн Тӑван совет
ҫӗршывӗ, пӗтӗм прогрессивлӑ этемлӗх тин кӑна чаплӑ юбилее
- совет халӑхӗ иртнӗ вӑрҫӑра ҫӗнтернӗренпе 40 ҫул ҫитнине
паллӑтурӗҫ. КПСС Тӗп Комитечӗн кӑҫалхи апрельти пленумӗн
йышӑнӑвӗсем, партии XXVII съездне кӗтсе илме анлӑн хатӗрленни ӗҫре тата обществӑпа политика пурнӑҫӗнче ҫӗнӗ хавхаланУҫуратрӗҫ. Республикӑри писательсем парти палӑртса хунӑ
историлле задачӑсене пурнӑҫа кӗртме, ӗҫҫыннисене коммунизмла воспитани пама, хуҫалӑхпа культура строительствине аталантарма пысӑк ёҫ тӑваҫҫӗ...»
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Пӗтбм тдячври п ролетариев*. пӗрявш^р!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КПСС

Чӑваш о б к о м ё п е

Чӑваш А С С Р

Министрсен

Совечё 1985 ҫулхи
февралём 19 - мбшёнче йышӑннӑ
постановленное Владимир Прокопьевич КУЗЬМИН юлташа

республикёри сатирӑлла "К апкӑ^журнал ӗҫне
активлӑ хутшӑннӑшён

ХИСЕП ГРАМ О ТНОЕ наградӑланӑ.

,По с т а и о в л.6 н и е м Ч у в аш Ск о г о о б к о м а КПСС и Совета
Министров Чувашской АССР от 19 февраля

19 85года № 90
за активное участие в работе республиканского
сатирического журнала "Капкён"
товарищ КУЗЬМИН Здадямир Прокопьевич заместитель главного редактора журнал»
"Капкӑн"

награжден

ПОЧЕТНО Й ГРАМОТОЙ.
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Ҫав вӑхӑтрах писателӗсем, вӗсене пӗрлештерсе тытса пыра
кан канашӗнче тӑракансем, хӑйне евӗр вӑрттӑн-уҫҫӑн шухӑшлав, кӗвӗҫӳ, тытӑҫухирӗнчетапаланаҫҫӗ, мӑшӑлтатаҫҫӗ. Чылайӑшӗ
ҫав лачакана хӑрах урипе ярса пуснӑ, сылтӑммине ҫӗклесе тӑраҫҫӗха, пӗрмай сӑнаҫҫӗ камӑн сӑмси, ҫуначӗ, хӳри лапӑртанасса.
Парти обкомне ертсе пыракан Илья Павлович Прокопьев
ҫак съезд умӗнхи хӗрӳ ҫил-тӑвӑл вӑхӑтӗнче писатель-коммунистсене пухса шӗкӗлченӗ. Лаврентий Таллеров, «Тӑван Атӑл» тӗп
редакторӗн заместителӗ, бюро членӗсем умӗнче Анатолий Еме
льянова питӗ хытӑ мухтарӗ, терӗҫ. Илья Павлович, хӑлхине
йӗрӗнтерсе ҫитернӗ хыҫҫӑн, ҫапла каласа чарчӗ тет йӑпӑлтие:
«Эпир кунта Емельянов юлташа мухтама пухман сире, лите
ратура аталанӑвӗ пирки куҫа-куҫӑн калаҫма чӗннӗ».
Писательсен сьездӗнче Емельянова хьггах ятлакан пулмарӗ.
Кайран, суйлавра, ҫӗр писательрен вӑтӑра яхӑн ҫын ӑна хирӗҫ
сасӑланӑ. Пурпӗрех хуҫа пулса юлнӑ. Л.В. Таллеров юлташа «Тӑван
Атӑл» капитанӗ турӗ.
Максимова, обком хӗтӗртнипе, Союз правленийӗн членне кӗрттернӗ. Емельянов хирӗҫ пулнӑ-имӗш. Вӑл «ҫунса кайсан» съездра, Максимова суйламалла пулнӑ тет-и председате
ле... Ку вара пурнӑҫланмарӗ. Ачи пултармаллаччӗ-ха Союза
ертсе пыма.
Таллеров хӑй вырӑнне Петёр Львова лартрӗ. Ун вырӑнне
ентешне Денис Гордеева проза пайне ертсе пыма чёнсе килчё.
Хветёр Агивер Мускавран, Литература институчӗ ҫумӗнчи
икӗ ҫуллӑх курсран, драматурга вӗренсе килчё. Ӑна Союз правленийёнче те (литконсультант вырӑнӗ пурччӗ), «Тӑван Атӑлта»
та ӗҫ памаҫҫӗ. Хӑй кулянать.
Петёр Львов ӗҫсе супнӑ та, урӑлтаркӑча лекнӗ. Парти пухӑвӗнче ӑна ахаль выговор панӑ. Кайран, ку начартарахтесе, партирен кӑларнӑ, ӗҫрен хӑтарнӑ. Ачине шалккӑ. Питӗ типтерлӗ, пултаруллӑ ӗҫлеме юратать, чӑннипех пултаракан-култаракан ҫын.
Хам та хытӑ кулянтӑм уншӑн.
Ӗҫ кӗнекинчен.
Утмӑл пӗрремӗш ҫул ӗнтӗ Капкӑн ҫӗнӗ пурнӑҫ йӗркине ҫирӗплетессишӗн тӗрлӗ ҫитменлӗхсемпе, йӑх-яхпа вирлӗн кӗрешет,
пирён умри чи ҫутӑ тӗллев хӑвӑртрах пурнӑҫлантӑр тесе пӗтӗм
халӑхпа пӗрле малти ретре утать. Ҫавна май кӗрешӗвӗн мелӗсем
те унӑн улшӑнсах пыраҫҫӗ.
179

«Съезд умӗнхи тӗрӗслев», «Перекет хуҫасӑрлӑха вӗтет», «Апатҫимӗҫ программи: шӳтлеместӗп-тӗрӗслетӗп», «Дисциплина сӗреки» ярӑмсемпе пичетленекен ҫивӗч фельетонсенче бюрократсене, ӗҫе ю х ӑн т ар а к ан се н е, т и р п е й с ӗ р с е н е , у сл ап сен е,
харампырсене яра-яра илет. Республикӑри аслӑ стройкӑсенче пул
са, унти йӗркесӗрлӗхсене тӑрӑ шыв ҫине кӑларать. «Ҫутги пурнӑҫа ҫутатмасть» ярӑмпа тухакан материалсем те юлашки вӑхӑтра
уҫӑмлӑрах та витӗмлӗрех тӗспе ҫуталма пуҫларӗҫ. Пурнӑҫа урлӑлла пыракансен умне вулакан хӑй капкӑн лартать. Лапшу Ҫтаппанӗ мӗн-мӗн ҫинчен каласа памасть пулӗ тата...
Йӗплӗ, шӳтлӗ сӑмахпа кӑна мар, вичкӗн те кулӑшла ӳкерчӗкпе те пуян, хӑватлӑ Капкӑн. Ҫак хӗҫ-пӑшала вӑл ҫуралсанах
алла ҫирӗп тытнӑ та унпа ӗмӗр тӑршшӗпех пӗлсе, хӗрӳллӗн
ӑшалатьтивӗҫлисене. Кам-кам лекнине вулакан хӑех аван курать: журналра ҫеҫ мар, выставкӑсенче те. Карикатуристсен пултарулӑхне Шупашкарта кӑтартнӑ хыҫҫӑн Капкӑн каллех ялсем
тӑрӑх тухса кайрӗ. Ҫак ҫу вӗҫӗнче унпа Вӑрнар районӗнчи
«Самолет» колхоз ӗҫченӗсем темиҫе эрне хушши хаваспах паллашрӗҫ.
Юлашкинчен вулакансемпе куракансем Вӑрманкасра капкӑнҫӑсемпе тӗл пулчӗҫ. Журналӑн тӗп редакторӗн заместителӗ
В.Кузьмин, ҫырусен тата художество пайӗсен заведующийӗсем
Ф.Комаровпа А.Быков «Капкӑн» журналӑн ӗҫӗ-хӗлӗпе, малашлӑхӗпе паллаштарчӗҫ. Анатолий Александровича уҫӑ сывлӑша тур
тса кӑлартӑмӑр-кӑлартӑмӑрах. Ӑна ку хӑйне те кӑмӑла кайнӑ,
халӑх хушшинче сӑнар ытларах тума пуҫлани сисӗнчӗ. Ивановпа
Галкинне Шупашкар Улӑпӗ-тракторӗ те ҫивӗч кӗреҫипе редак
ции шӑршлӑ пӳлӗмӗнчен тӗртсе кӑлараяс ҫук. Пӳлӗм алӑкӗсенчен вӗсем хӑйсене тӗртсе кӑларасран темиҫе ҫӑраҫҫипех питӗрӗнсе ларнӑ.
Кӗр сӑри шӑрши Капкӑна Йӗпреҫьенне туртрӗ. Хурамал ялне
ҫитсен, унӑн хаваслӑ кӑмӑлӗ хӑрӑк йӑмра туратги пекех патлатса
хуҫӑлчӗ. Ара, Елеп ҫырми урлӑ ниепле те машинӑпа каҫма ҫук.
Йӗпреҫри ДРСУ тимӗр-бетонран кӗпер хывма пуҫланӑ та, строй
материал ҫук тесе, ӗҫне вуҫех пӑрахнӑ.
Ҫитменнине Капкӑн, хурамалсене кӑтартма тесе, карикатурӑсен ӳкерчӗкӗсене тиесе килнӗ. Юрать-ха Лапшу Ҫтаппанӗ
пулӑшрӗ хӑнана. Ялтан инҫех мар самолет анса лармалли вырӑн
тӑваҫҫӗ, ҫавӑнтан шӑхӑрса пӗлӗте ҫӗкленчӗ те вӑл... вӗсем кӗҫех
ялти культура ҫурчӗ умне анса та ларчӗҫ.
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Выставка аванах иртрӗ. Ял халӑхӗ кӑна мар, районтан, республикӑран килнӗ хӑнасем те киленсе пӑхрӗҫ капкӑнҫӑсен кулӑшла ӗҫӗсене. Ун хыҫҫӑн вулакансемпе тӗлпулу иртрӗ.
Ял халӑхӗ сатира журналӗн йывӑр та пархатарлӑ ӗҫне пысӑка хурса хакларӗ, критика витӗмлӗхне татах та ӳстерме хушрӗ.
Ҫавна май Елеп ҫырми урлӑ хывакан кӗпере вӑрах тунӑшӑн
айӑплисене хытӑрах хӗстерме ыйтрӗ. Эпир ӑна пурнӑҫларӑмӑр.
Кӗпере васкавлӑ туса пӗтернӗ, терӗҫ йӗпреҫсем.
«Капкӑн» лаҫҫинче ӗҫлекенсене ҫанӑ тавӑрса вӗркӗчне хытӑрах вӗртерме, хӗртнӗ тимӗрне сунтал ҫинче мӑлатукпа вирлӗрех
шаккама ыйтакан ҫырусем унтан та, кунтан та вӗҫӗмсӗрех
килеҫҫӗ.
Ҫав сӗнӳсене, канашсене эпир редколлеги ларӑвӗнче сӳтсе
яврӑмӑр, вёсене шута илсе сатирӑпа кулӑша татах та вӑйлатма
шутларӑмӑр. Унсӑрӑн юрамасть. Ӗҫ коллективӗсем, уйрӑм ҫынсем партии ҫирӗм ҫиччӗмӗш сьездне тивӗҫлипе кӗтсе илме,
1986 ҫул тата вун иккӗмӗш пилӗкҫуллӑх заданийӗсене срокчен
пурнӑҫлассишӗн хӗрӳ кӗрешӗве тухнӑ вӑхӑтра Капкӑн та хӑйӗн
шӑлӗсене ҫивӗчлетет, парти йышӑнӑвӗсене пурнӑҫлама чӑрмантаракансене вирлӗрех хӗстерет. Хуҫасӑрлӑха пӗтерессишӗн, дисциплинӑпа йӗркене ҫирӗплетессишӗн, урӑ пурнӑҫ йӗрки туса
хурассишӗн вӑя шеллемест. Ҫавна май журналта ҫӗнӗ ярӑмсем
уҫӑлчӗҫ. Ӗҫре ячӗшӗн курӑнса, чеен кулса пурӑнакан, эрехсӑрапа иртӗхекен ӑҫтиҫуксен кӑкӑрӗсем ҫине халӑх умӗнче ҫакса
ямалли хут-значок туса хатӗрлерӗ Капкӑн. Вӑл «Симӗс ҫӗлен
тусӗ» ятлӑ. Лна ӗҫре, ҫемьере, обшествӑлла вырӑнта тунӑ киревсӗрлӗхсемшӗн параҫҫӗ: «Капкӑнра» пичетлеҫҫӗ.
Кулӑш яланах ӗҫре пулӑш теҫҫӗ те, ҫавӑнпа Капкӑн та унпа
туллин усӑ курма тӑрӑшагь. Ахальтен мар журналта «Кулӑш пасарӗ» уҫрӗ. Чӑн-чӑн капкӑнҫӑ Виталий Енӗш сӗнӗвӗпе Владислав
Игнатьев пасар тавра (пёр страница) кулӑш ӳкерчӗкӗсенчен карта
тытса илемлетрӗ. Унти тавар-ҫимӗҫе туянса вар хытиччен кулаҫҫӗ
вулакансем.
Халӑхпа тытакан ҫыхӑнӑва малалла ҫирӗплетсе пыратпӑр.
1986 ҫул.
Еҫ кӗнекинчен.
Кӑрлач, 13.
Тепӗр икӗ эрнерен партии XXVII съезчӗ уҫӑлать. Ҫав тӗле
ятарлӑ номер хатӗрлетпӗр. Съезд делегатне туллин калаҫтарас
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терӗмӗр. Ирпе Максимовпа Йӗпреҫ пирки калаҫса татӑлтӑмӑр.
Унта машинӑпа тухса кайрӑм. Райкомӑн пӗрремӗш секретарӗ
Никонор Андреевич Сергеев мана кӗтнӗ. Икӗ сехет пек калаҫса
лартӑм съезд делегачӗпе. Таврӑнсан, ун ячӗпе хитре хайлав шӑрҫаларӑм. Хама та кӑмӑла кайрӗ. Ыран тӳрех - набора.
Максимов обкомран таврӑнчӗ. Ӗҫрен хӑтарма ыйтса заявле
ни панӑ. Идеологи секретарӗ Леонид Яковлевич Тянгов ӑна
йышӑннӑ.

Капкӑнҫӑсем - Вӑрнарта. Владимир Прокопьевич Кузьмин, ҫӑмӑл
автомашина ямш ӑкӗ Николай Галактионович Васильев, Анатолий
Александрович Быков, Федор Кириллович Комаров.
Виссарион Кожанов сӑн ӳкерчӗкӗ.

Кӑрлач, 20.
Тёп редактор кӑҫалхишӗн отпуск илчё.
П рофком председателё Комаров домино илсе панӑ та,
халё пирӗннисем вилеҫҫӗ «качакалла» ҫапса. Ӗҫ вӑхӑтӗнчех
вӗт! Чӑтма ҫук. Каланине итленӗ пекки тӑваҫҫӗ. Николай
Н иколаевич вёсене тар кӑларса ӗҫлемесӗрех тулӑх пурӑнма
хӑнӑхтарчӗ те, шутсӑр сӗмсӗрленсе усалланчӗҫ. Ҫулталӑк вӗҫӗнче, гонорар перекетленӗ укҫаран, кам мӗнле тӑрӑш нине
пӑхмасӑр - преми. Пӗчӗк ачасем вӑрттӑн ӗҫленӗ пекех хӑтланаҫҫӗ укҫа пайланӑ чухне.
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Кӑрлач, 27.
Чӑваш журналисчӗсен Союзӗн Ҫемен Элкер ячӗллӗ премине илме капкӑнҫӑсен те тахҫанах вӑхӑт. Ун пирки калаҫу пулманччӗ-ха. Николай Николаевич манатӑратас шухӑшпа ҫӳретчӗ,
анчах ыйтӑва темшӗн хӑй канма кайиччен татса памарӗ, Нико
лай Иванчсемпе хӑвӑрах пӑхса тухӑр, тесе хӑварчӗ.
Унта тӑратмаллӑх ӗҫӗсем манӑн пурччӗ-ха. Иван Аверьянов
художникпа эпир аслӑ стройкӑсенче, районсемпе хуласенче пулса
сахал мар фельетон-калав, фельетон-очерк каплантартӑмӑр журналта. Шел, Иван Петрович вӑхӑтсӑр ҫӗре кӗчӗ. Питӗ витӗмлӗччӗ
ӳкерчӗк-кулӑшӗсем. Мӗн чухлӗ пулӑшу патӑмӑр халӑха, республикӑна. Шупашкарта кӑна мар, Мускавра та тӗп министерствӑсенче сӳтсе яватчӗҫ вёсене - эпир ударлӑ стройкӑсенче хӗмлентернӗ материалсене.
Кам шутланӑ-ха Ивановсем кавар тӑвасса. Пӗрле ӗҫлекенсем
пухӑнса калаҫу пуҫартӑмӑр та... Александр Галкин тӑчӗ те сӗрме
купӑсӑн сӗрмен хӗлӗхӗ сассипе хӑйӑлтатса илчӗ: «Атьӑр конкурс
иртгерер. Унта кам ҫӗнтерет, ҫавна тӑратӑпӑр преми илме». Ко
маров та, Палинов та, Кондратьев та, Иванов та кӑкӑрӗсем
ҫине пуҫа чалӑштарса пӑхса илчӗҫ. Элкер сӑнне ӳкернӗ хитре
знака хӑйсен кӑкӑрӗсем ҫинче мӑн ӗмӗтлӗн курчӗҫ пулас. Эпӗ
вара алӑ султӑм та, ыйтӑва кун йӗркинчен кӑларттартӑм.
Кӑрлач, 28.
Районти, хулари, облаҫри парторганизацисен пӗтӗмлетӗвне
тӗпе хурса коммунистсен пухӑвне ирттертӗмӗр. Николай Нико
лаевич пур аслӑ пухӑвӗнче те пулнӑччӗ. Хӑй кайиччен ҫав пухусенче мӗн паврани ҫинчен ӑна пӗлтерттересшӗнччӗ, анчах вӑл,
вӑхӑт ҫук тесе, докладчик пулма килӗшмерӗ, докладне Кузь
мин тӑвать, тесе хӑварчӗ.
Ӗҫ хыҫҫӑн икӗ кун хатӗрлентӗм, хамӑр ӗҫе пур енчен те
тӗплӗн тишкертӗм. Япӑхрах ӗҫлетпӗр-ха. Вак-тӗвек нумай. Журналӑн тӗп шӑнӑрӗ курӑнсах каймасть. Материалсен пахалӑхӗ,
ҫивӗчлӗхӗ начар. Уншӑн пурте хыпсах ҫунмаҫҫӗ.
Доклад уйрӑмах Галкина, Николай Яковлева кӑмӑла кайнӑ.
Еҫлӗ калаҫӑвах пулса тухрӗ. «Редколлеги ӗҫне ҫӗнетмелле» тесе
йышӑнӑва пёр пункт кӗрттертӗм. «Каятӑп, йӑлӑхрӑм, ӗҫлес килмест» тет Максимов. Ҫичӗ ҫул хушшинче тёп редактор капкӑнне
хулпуҫҫи ҫинче ҫӗклесе йӑлӑхрӗ те пуль. Ырӑ ӗҫех мар-ҫке, пӗрмай
ҫынсемпе вӑрҫса-ҫапӑҫасси ҫеҫ. Ырӑ ят илтейместӗн: ҫӳлтен те,
аялтан та.
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Кун кӗнекинчен.
Нарӑс, 3.
Ӗҫре кӑмӑл пӑсӑлчӗ. Коллективра пирён темле тӑвӑр, йывӑр
сывлӑш. Сӗрӗм явӑнать. Чӗлӗм тӗтӗмӗ мар. Этем усаллӑхӗн
наркӑмӑшлӑ сывлӑшӗ. Пӑтратаканни, хӗвеле хуплаканни пур.
Тӗлӗкре вӑл шӑл йӗрсе тухса тӑчӗ: Николай Иванов ман ума
шӑлӗсемпе ҫавӑрнӑ тимӗр сӳре пӑрахрӗ, хӑй анчӑк ҫури ҫине
утланса обкомалла тӑпӑлтаттарчӗ.
Эх, айван, ялан тем ҫитмест ӑна, мӗскӗне. Ансӑр пуҫӗ ҫине
ытла мӑн ҫӗлӗк лартасшӑн. Эпё тёп редактор вырӑнне юлсан,
ниҫта кайса кӗреймест, вӑртгӑн мён те пулин пӗр-пӗр пӑтӑрмах
шутласа кӑларать, ушкӑн пухать, хӑйне майлӑ хӳтлӗх питлӗхӗ
шырать. Канаш районӗнче ӗҫкӗпе ашкӑннине хирӗҫ кӗрешӗве
вӑйсӑрлатни ҫинчен ятарласа кайса ҫырнӑ фельетона, хам райо
на тепӗр хайлав майлаштарма кайсан, номӗртен пӑрса хӑварнӑ.
Райкомӑн пӗрремӗш секретарьне Соловьева юрас тенӗ.
Халё Иванов доминолла выляма пикенчӗ. Эпӗ ачасене тустарасса кӗтет. «Кузьмин мӗнлине куратӑр-и? Сире вӑл малашне,
тёп редактор пулас пулсан, чӗррӗн кӑшлать, ман ҫумра вара
эсир чӑх чӗпписем пек ҫунат айӗнче ӑшӑнса пурӑнӑр», - тесе
ӗмӗтленет терӗҫ мана вӑртгӑн ҫав ачасемех.
Нарӑс, 10.
Максимов Йӗпреҫрен таврӑнчӗ. Элкер премийӗ пирки калаҫрӗ, атьӑр эртелпе тепре пӗрле пӑхса тухар, терӗ. «Крокодил»
шӳчӗсене чӑвашла куҫарса «Капкӑнра» пичетленӗшӗн чапа тухнӑ
Николай Иванов «классика» парӑр», - терӗм те, калаҫӑва
вӗҫлерӗм.
Журналта кӑҫал та «Кулӑш пасарӗ» уҫрӑмӑр.
Анатолий Емельянова ӗҫрен хӑтарма заявлени ҫыртарнӑ, терӗҫ.
Акӑ, Союз правленийӗн ларӑвӗ пулнӑ. «Професси ӗҫне куҫнӑ
май, А.В.Емельянова Чӑваш АССР писательсен Союзён правленийӗн председателӗн ӗҫӗсенчен хӑтарнӑ. Писательсен Союзён
правленийӗн председателӗ пулма П.В.Афанасьева суйланӑ», вуларӑмӑр хаҫатра.
На рас, 21.
Чӑваш наука академийёнче (НИИ) писательсен ҫулталӑк
пухӑвӗ кёрлерё. Председатель заместителё Василий Игнатьев самай хӑтлӑ доклад турё. Агивер те пурччё. Максимовпа пёрле эпир
ӑна «Капкӑн» тёп редакторён заместителё ячӗпе саламларӑмӑр.
Вал пире ёненчё. Таллеров мана тахҫанах хӑй патне чёнетчё.
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Унтан таврӑнсан эпӗ тӗп редактора заявлени патӑм. Макси
мов приказ ҫырчӗ. Ҫапла эпӗ улттӑмӗш хутри 627-мӗш пӳлӗмре
5 ҫул та 8 уйӑх та 5 кун ӗҫлерӗм. Ҫитет. Сахал мар тӗрмешрӗм.
Фельетон ҫырса та, «Капкӑн» ачисемпе турткалашса та, кӗвӗҫӳ
хумӗпе ҫапӑҫса та йӑлӑхрӑм. Ҫулӑм манӑн «Тӑван Атӑлалла» илемлӗ литература гаванне.
* * *
Николай Николаевич™ эпир тахҫанах пӗр-пӗрне пӗлсе ӑнланнӑ, пӗрле
ӗҫлем е хӑн ӑхнӑ. Ҫ авӑн п а пире
«Капкӑн» лавне туртса пыма йывӑрах марччӗ. Куҫран та каланӑ, каламаннине ӑшра та пытарса хӑварнӑ,
пӗр-пӗрне пурпӗрех тарӑхса ура лартман, пулӑшмалла чухне - пулӑшнӑ,
вӑрҫмалли, тӳрлетмелли пулсан - хирӗҫсе кайман. Пӗр ҫулран пӑрӑнман.
Пӗрне-пӗри вӗрентме, усӑллӑ канаш
пама вӑтанман. Йӑнӑшсан - каҫарма
пултарнӑ. Тӑшманланман.
Н.Н. Максимов
Николай Николаевич Максимов
ҫинчен ҫырма ҫӑмӑл та, йывӑр та
маншӑн. Ҫӑмӑллӑхӗ - пӗрле хаҫат-журналта ӗҫлесе, пӗр-пӗрне
кӑмӑлласа ҫемьесен хутшӑнӑвӗнче нумай ҫул пурӑнса ирттернӗ
вӑхӑт. Эпир ун чухне пӗрле темӗн тӗрлӗ ыйтусене (проблемӑсене) те уҫӑмлӑн, пӗрне-пӗри ӑнланса пынӑ. Хирӗҫтӑрӑва (шухӑш
енчен) шала ямасӑр татса пама тӑрӑшни пирӗншӗн малашлӑх
утӑмӗнче вӑй хума ҫеҫ пулӑшнӑ. Йывӑрлӑхӗ - тӑхӑмӗн юххийӗнче. Николай Николаевич ӑслӑ калаҫма ҫеҫ мар ӑста, ҫав ӑслӑлӑх
ӑна хӑйне те, ыттисене те тӑнлӑрах шухӑшлаттарма хал парать
тетӗп. Ҫав тӗвӗре пирӗн туслӑх.
Мана хӑй патне илсе пырса вӑл маншӑн ҫӗнӗ ҫул-йӗр уҫса
пачӗ. Эпӗ чӑвашӑн чӑн-чӑн капкӑнҫисемпе пӗрле ӗҫлесе, пурӑнса
куртӑм. Аркадий Эсхель, Александр Кӑлкан, Виталий Енӗш,
Александр Галкин, Николай Никитин, Степан Абаш, Николай
Яковлев, вырӑс сатирикё Анатолий Финько маншӑн «Капкӑн»
вӗрентекенӗсем вырӑнӗнче пулнӑ. Николай Ивановӑнта, чунчӗри кӗҫӗ ернӗ пек хыҫкаланать пулин те, хӑйне евӗр таланчӗ
пур. Журналта нумай ҫул ӗҫлесе пысӑк кутамкка хатӗрленӗс185

керӗн пире, тин кӑна вёсен лаҫҫине сӑмсана пырса чикекенсене
пулӑшмалли, ҫунса-чыхӑнса каясран сыхланмалли ырӑ мелёсем пурахчӗ. Кулӑшла калав вӗҫне калта
хӳрине татнӑ пек кӗскетме маҫтӑр
ача вал - Иванов. Кӑмӑл-туйӑмӗ
хӑйӗнчех юлтӑр ӗнтӗ. Ӑна усал тӑвас
тесе мар, хамӑрӑн ӗҫ кухнине тарӑнраххӑн ӑнланмалла пултӑр тесе
ҫеҫ хӑш-пӗр вӑрттӑнлӑхсене аса
илме тиврӗ.
Тӗрлӗрен кӑмӑл-туйӑмлӑ ҫыравҫӑсем пулин те - чунӗ-ӑнтӑлӑвӗ
пурин те капкӑнлахчӗ. «Капкӑн»
ҫемйи мана та самаях юсарӗ, тӑна
кӗртрӗ.
2002 ҫулхи пуш уйӑхӗн 5-мӗшӗ.
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«ТАВАН АТӐЛ» ТА ЛӐПКӐ Ю ХМАСТЬ

«Тӑван Атӑл» пӑрахучӗн капитан старпомӗ пулмашкӑн хӑрама та пӗлмерӗм. Хамӑн пулас пуҫлӑхӑма тата редакцире ӗҫлекенсене хӑнӑхнӑччӗ те... Паллӑ журналистпа, вӑйлӑ прозаикпа ҫуммаҫуммӑн ларса литература пӑрахутне палӑртнӑ тӗрӗс курспа
(ҫулпа-йӗрпе) тытса пырасси манран та нумай килнине, тӗп
редакторӑм хӑй ҫумне мана кӑна илме ҫирӗп йышӑну тунине
маларахах ӑнланнӑ эпӗ. Ҫавӑнпа пысӑк ӗмӗтпе, хавалпа килӗшрӗм
тёп редактор сӗнӗвӗпе. Лаврентий Васильевич Таллеров ҫапла
йышӑну туса хӑшне-пӗрне шахвӑртса хӑварнине те туйрӑм. Ман
вырӑна сӑмсине чикес тесе нӑшлаттарса ҫӳрекен пуҫтах ҫыравҫӑсем пурччӗ ҫав.
Акӑ эпӗ 1986 ҫулхи нарӑсӑн 24-мӗшӗнче, ҫӗнӗ ӗҫ эрнине,
Пичет ҫуртӗнче, унчченхи ултгӑмӗш хутрах, кӑнтӑр еннерех ҫеҫ,
601-мӗш пӳлӗмре пуҫларӑм. Унта мана журналӑн ответлӑ (яваплӑ)
секретарӗ Николай Григорьевич Григорьев уҫса кӗртсеячӗ. Петӗр
Львова «симӗс ҫӗлен» сӑхнӑ хыҫҫӑн, пӳлӗмре наркӑмӑшлӑ шӑршӑ
юлнӑ, ӑна тасатма чылай вӑхӑт кирлӗ пулчӗ.
Уйӑхра пӗрре тухса тӑракан илемлӗ литература тата обгцествӑпа
политика журналӗн редакцийӗнче ҫаксем: Лаврентий Таллеров тёп редактор, Владимир Кузьмин - тёп редактор заместителё,
Николай Григорьев - ответлӑ секретарь, Денис Гордеев - проза
пайён заведующийё, Любовь Мартьянова - поэзи пайён заведующийё, Аркадий Малов - критика, библиографи, очерк, публи
цистика пайён заведующийё, Герман Желтухин - литсотрудник,
Малова пулӑшаканӗ, Елизавета Осипова - корректор, Марина
Сергеева - машинистка. Бухгалтери ҫук, пур хаҫат-журналӑн та
пёрле - КПСС обкомён издательствинче, иккёмёш хутра.
Редакци коллегийёнче - Л. В.Таллеров, В.О.Алагер, А.С.
Артемьев, А.Г.Васильев, Н.Г.Григорьев, Н.С.Дедушкин, А.В.Е м ельянов, Г .В .К р асн о в , Г1.К.Л ьвов, А .А .С о ко л о ва,
В.П.Тимаков.
Журнал 50 пин экземплярпа тухать. Калӑпӑшӗ 10,6 пичет
листи. Хакё 50 пус.
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Писательсен хӑйсен саккунламан кун йӗрки. Мускав ҫыравҫисем хыҫҫӑн, Союз членение тӑракансем, ЧАССР Союз правленийёнче те, кёнеке издательствинче те, журнал редакцийёсенче те вунпӗртен ӗҫе пуҫӑнаҫҫӗ. Таллеров та ҫав вӑхӑтра килсе
пурне те хӑй патне пухрё, ман пирки пӗлтерсе салам сӑмахӗ
каларё, мана алӑ тытрё, вара кулленхи ёҫсене палӑртрӗ.
Кӑнтӑрла иртсен виҫҫӗре редколлеги ларӑвӗ пуҫланчӗ. Мана
тёп редактор хӑй ҫумне, сылтӑм енчи ҫемҫе пукан ҫине ларма
сӗнчӗ. Унӑн сылтӑм алли пулатӑп ӗнтӗ малашне. Ултгӑмӗш номер
планларӑмӑр. Дедушкин мана редколлеги членне ҫирӗплетмешкӗн
правлении ҫитес ларӑвне ыйту хатӗрлеме сӗнчӗ.
Ман вырӑна «Капкӑнра» Федор Георгиевич Коновалов-Агивера лартрӗҫ. Ах, епле кулянчӗ пуль Николай Иванов служба
картлашкипе хӑй хӑпарайманшӑн.
Телефонпа Петёр Львов саламларё. Кайран «Ялавран» Арис
тарх Дмитриев килчё. Красновсем савӑнса саламларӗҫ. «Лайӑх ҫын,
хамӑр ҫын журнала килнӗшӗн хӗпӗртерёмӗр», - терӗ. Журналист
сен Союзӗнчен Антип Николаев, «Коммунизм ялавӗнчен» Иван
Матросов пырса кӑмӑллӑн алӑ тытрӗҫ. Ытги юлташсем те алӑ
чӑмӑртаҫҫӗ. Хӑшӗсем тӗлӗнеҫҫё, теприсем ӑмсанаҫҫӗ пуль...
«Ялав» фотокорне Виталий Исаева 60 ҫул тултарнӑ ятпа
саламлама ячӗҫ. Николай Григорьевичпа пултӑмӑр.
Кунга ӗҫ йӗрки ҫапла. Пайсенче хатёрленё материалсене пурне
те тёп редактор ҫумӗн вуласа редакцилемелле те пуҫлӑха памалла. Вӑл пӑхса тухса алӑ пуссан тин яваплӑ секретарь вёсене,
ҫирӗплетнӗ план тӑрӑх, макетласа малалла, типографине набора
ярать. Ҫавӑнпа тӳрех мӑй таран редакци лачакине кӗрсе ӳкрӗм.
Ҫапла пуҫларӑм «Тӑван Атӑлта» ишме.
Ёҫлеме пуҫласан виҫҫӗмӗш куннех писательсен Союзӗнчи
коммунистсен пухӑвӗнче пултӑм. Партбюро секретарӗ Л.В.Таллеров. Ҫарпа патриотизм темипе писательсем мӗнле ӗҫлени ҫинчен Антип Николаев каласа пачӗ. Николай Дедушкин Союзра
ҫарпа патриотизм секцине пӗтерсе хунӑшӑн тата пӗлтӗр Аслӑ
Ҫӗнтерӳ ячӗпе писатель-фронтовиксене чысламаншӑн, правле
ние ертсе пынӑ Анатолий Емельянова хытӑ ятларӗ. Уншӑн ӑна
салтак сучёпе айӑпламалла, терӗ. Авӑ епле ҫунтараҫҫӗ Союз пуҫӗнче тӑнӑ командирсем пӗр-пӗрне?
КПСС XXVII съезчӗ уҫӑлнӑ ятпа митинг пекки турӗҫ.
Кайран Союз пуҫлӑхӗ Порфирий Афанасьев мана хӑлхаран пёр хыпар пёлтерчё. Хветёр Агивер мана «Капкӑнран» «Тӑван
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Атӑла» куҫарассине хирӗҫ пулнӑ. Вӑл унта ӗҫлеме хатӗрленсе
ҫитеймен, журнала Кузьмин шайне ҫити антарса лартатӑр ӗнтӗ,
тенӗ.
Агивер вӑл яланах хӑйне мӑнна хунӑ, чи малтан хӑйшӗн ҫеҫ
тӑрӑшнӑ, ҫынсемшӗн тӑрӑшатӑп тесе, халӑх умӗнче павранӑ. Максимовсене начар, пултараймаҫҫӗ, тетчӗ. Халё лешсем унран иртсе кайрӗҫ. Хӑйӗн эпикӑллӑ пӗр сулӑмлӑ произведени ҫук. Сӑмах
вӗҫтерекен.
Пуш уйӑхӗн вуннӑмӗшӗнче мана Союз правленийӗ тӗп редакторӑн заместительне тата редколлеги членне ҫирӗплетрӗ. Журналӑн виҫҫӗмӗш номӗрне редколлеги йышне ман хушамата та
кӗртсе хучӗҫ.
Кун кӗнекинчен.
Пуш, 13.
Лаврентий Васильевич ӑш чирӗпе тахҫантанпах аптӑрать. Акӑ,
халё те вӑл республикӑри иккӗмӗш пульницана - партстационара сипленме выртрӗ.
Ака, 18.
Николай Максимов «Капкӑнран» тин кайрё. Писательсен
Союзён правлени председателӗн Афанасьевӑн заместительне куҫрӗ.
Ун вырӑнне «Коммунизм ялавӗ» хаҫатӑн ответлӑ секретарё Ни
колаев виҫҫӗмӗш хутран хӑпарчӗ. Валерий Николаевич ӗнтӗ хӑйӗн
чӑкрашлӑхӗпе, тӳрккеслӗхӗпе ӗҫри юлташӗсене кӑна мар, редакторне Семенова та чӑтма ҫук йӑлӑхтарса ҫитернӗ, тетчӗҫ. Де
мьян Филипповичшӑн питӗ ӑнӑҫлӑ сӑлтав килсе тухнӑ иккен
ҫурӑк чана хӑй ҫумӗнчен вӗҫертсе ҫӑмӑллӑн ултгӑмӗш хута ҫакма.
Обкомра ун пирки мухтав сӑмахӗ юхтарма хавасах пулнӑ пулас.
Николаевӑн хӑйӗн те аллине шутсӑр «Капкӑн» ҫулса илес кӑмӑлӗ
чуста пек хӑпарса кайнӑччӗ. Ентешӗ, Республика Министрсен
Канашне ертсе пыракан Леонид Прокопьевич Прокопьев та
кутран тӗртнӗ терӗҫ ҫак пуҫтах ачана чул пусма картлашкипе
ҫӳлелле улӑхмашкӑн. Кузьминӑн унашкал упа лапписем ҫуккӑ
та, «Капкӑнпа» сывпуллашма тиврё. Эпё те, Максимов та кайнӑ
хыҫҫӑн «Капкӑнра» мӗнле кӗрешӳ, тӳпкелешӳ пуҫланасси маншӑн
телевизор курса ларнӑ пекех куҫ умне тухса тӑратчӗ. Пӗр-пӗрне
курайман, чӑтма пултарайман виҫӗ тискер кайӑка пӗр читлӗхе
хупрӗҫ: Кашкӑра, Упана тата Тилле.
Эпё вара, ҫав хӑрушӑ тасамарлӑх картинчен аяккарах
Уйрӑлнӑшӑн хӗпӗртесех, «Тӑван Атӑл» кӗсменӗсене хытӑрах авӑсма пуҫларӑм.
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Партин XXVII сьезчӗн йышӑнӑвӗсене пурнӑҫлас тӗлӗшпе
тумалли ӗҫсен планне вӗҫлерӗм. Мускава та вырӑсла ярса памалла ӑна. Ҫу уйӑхӗн 21-мӗшӗнче К ан ата каймалла пулчё. Канаш
районне шефла пулӑшу пама шутларӑмӑр. Палӑрту хатӗрлерӗм.
Пӗрремӗш секретарьпе Валерьян Мефодьевич Соловьевпа тата
иккӗмӗш секретарӗпе Владимир Дмитриевич Мясниковпа тӗл
пулса калаҫса килӗшрӗм. Тунтикун «Туслӑх» комплексра
пӗрремӗш тӗлпулу пулмалла. Ӑна эпӗ Йӗпреҫре ӗҫленӗ чухнех
республикӑра ьптисенчен маларах хута янӑччӗ. Районти колхозсем пӗрлешсе тунӑ мӑн фермӑра ҫулталӑкне ҫирӗм пине яхӑн
сысна самӑртса сутаҫҫӗ, ҫавӑн чухлех ҫура илеҫҫӗ. Патшалӑха
аш-какай сутмалли район планӗн ҫуррине «Туслӑх» тултарать.
Тӗп р е д а к т о р ӑ н
Лаврент ий Васильевич
Таллеровӑн mama унӑн
ҫумӗн (зам ест ит елӗн)
Владимир Прокопьевич
К узьм инӑн шухӑш ӗсем
п ӗр: « Т ӑ в а н А т ӑла»
халӑх юратӑвӗн юххипе
юхтармашкӑн вӑя, ӑсхала шеллемелле мар».
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Шупашкарти промышленность тракторӗсен заводӗнче «Тӑван
Атӑлӑн» литература постне йӗркелерӗмӗр. Мана ертсе пыма хушрӗҫ.
Ака, 28.
«Туслӑх» комплекса (Шӑхасанпа Нурӑс ҫулӗн сулахай енче)
Виталий Енӗшпе Аркадий Лукина илсе кайрӑм. Тӗлпулу аван
иртрӗ.
Кун кӗнекинчен.
ҪУ, 9.
«Шупашкар» универсамра иккӗ черет тӑрса талонпа 800
грамм ӗне ҫӑвӗ туянтӑм.
Ёҫ кӗнекинчен.
ҪУ, 12.
Каллех - «Туслӑхра». Сысна самӑртакансем ҫинчен очерк
хайларӑм. Хамӑр журнал валли.
ҪУ, 19.
Таллеров эрне бюллетеньпе пурӑнать. Вӑл хушӑра Юхма
Мишшин менелникӗ пулчӗ. Эпӗ салам адресӗ патӑм. Манпа пӗрле
пыма хамӑр енчен никам га кӑмӑл тумарӗ.
Утӑ, 18.
Ялтӑра Чехов ячӗллӗ пултарулӑх ҫуртӗнче ӗҫлесе каннӑ хыҫҫӑн Шупашкарта каллех ҫимелли шыратпӑр. Пёр талонпа 800
грамм кӑлпасси туянтӑмӑр. Хура тинӗс хӗрне каясси ӑнсӑртран
пулса тухрӗ. Василий Антипов-Энтип Ваҫҫи Литфондран икӗ
путевка (арӑмӗ валли те) илнӗ пулнӑ. Чернобыль™ атом электростанцийӗнче авари пулнӑ хыҫҫӑн, радиаци хӑрушлӑхӗ юханшывпа тинӗсе те юхса анать тесе сехӗрленсе ӳкеҫҫӗ те вӗсем.
путевкӑсене каялла параҫҫӗ. Вёсене пире сӗнчӗҫ те, эпир
килӗшрӗмӗр. Арӑмпа иксӗмӗр хамӑрӑн сывлӑх шӑпи малашне
мӗнле пулса тухасси пирки тӗплӗнрех шухӑшласа пӑхма та ӑс
ҫитереймерӗмӗр-ши хӗпӗртенипе?.. Ун пекҫӗре пуҫласа лекнӗскерсем эпир пурин ҫинчен мансах ҫамрӑклӑх туйӑмӗпе вӑхӑта
ирттертӗмӗр. Унта эпӗ ҫӗршыври писательсене курса, хӑшинпӗринпе паллашрӑм. Пӗрешкел кӑмӑл Саранскран пынӑ Вален
тина Ивановнапа Михаил Герасимович Имярековсемпе тупрӑмӑр.
Пӗри поэт, тепри прозаик. Иккӗшӗ те Мордва университетӗнче ӗҫлеҫҫӗ.
Имярековсем чӑваш ачисене лайӑх пӗлеҫҫӗ. Михаил Гераси
мович, ВААПӑн ученӑй степенӗн ятне парассипе ӗҫлекен зонӑри канашӗнче ӗҫленӗ май, А.И.Мефодьев, В.П.Никитин-Станьял тарӑн пӗлӳллӗ пулни, комисси вёсене филологи наукисен
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кандидачӗ ятне пама пысӑк хаваспа йышӑнни ҫинчен каласа
пачӗ, вӗсене кӳршӗллӗ хӗрӳ салам каларӗ.
Пирӗн пултарулӑх ҫуртӗнчен инҫех мар, тӑвайккире, А.П.
Чеховӑн ҫурт-музейӗ пур. Ӑна Крым облаҫӗнчи Ялтӑра 1921 ҫулта
уҫнӑ. Унччен... Антон Павлович 1860 ҫулта Таганрог хулинче
ҫуралнӑ, унтах гимназирен вӗренсе тухнӑ. Суту-илӳпе ӗҫлекен
ашшӗ Мускава пурӑнма куҫсан, ачисем унӑн пурте пысӑк пӗлӳ
илнё. Антон университетран уес тухтӑрне вӗренсе тухнӑ та ҫынсене сиплеме пуҫланӑ.
70-мӗш ҫулсен вӗҫӗнче вӑл ҫамрӑклах вырӑс литераторӗсен
шутне кӗрет. Нумай ҫырать, этем чунне тарӑннӑн уҫса паракан
хайлавӗсене журналсенче пичетлет. Тӗнче хӗрне ҫитсе «Сахалин
утравӗ» ятлӑ очерксемпе публицистика статйисен кӗнекине кӑларать. Унта вӑл нушапа тата чир-чӗрпе пӗтме патне ҫитнӗ вырӑнти халӑхсене сиплет, Раҫҫей империйӗн хӗвел анӑҫ ҫыранне Инди
океанӗ урлӑ пӑрахутпа пырса ҫитет.
Вӑтӑр иккӗри тухтӑр-ҫыравҫӑ Серпухов уесӗнчи Мелиховӑра вӑйлӑ ҫурт-йӗр туянса пурӑнать, сиплев ӗҫне малалла тӑсать,
ҫывӑхри ялсенче шкулсем уҫать.
Ӑш-чик чирӗ хытах аптӑратнине пула Антон Чехов, литературӑна Антоша Чехонте хушма хушаматпа ҫирӗппӗн кӗнӗскер,
пултарулӑх ӗҫӗпе лӑпкӑнрах пурӑнас, имлӗ сывлӑшпа-шывпа
сипленес шутпа 1898 ҫулта Хура тинӗс хӗрне ҫитет, хальхи му
зей ҫуртӗнче пурӑнма пуҫлать. Ӗнтӗ вӑл Раҫҫейри тата ытги
ҫӗршывсенчи палӑрнӑ писатель. Ун патӗнче М.Горький, В.Ко
роленко, И.Бунин, А.Куприн, Ф.Ш аляпин, С.Рахманинов,
И.Левитан, Мускав, Санкт-Петербург театрёсен режиссерёсемпе актерёсем час-часах пулаҫҫӗ. Акӑ, чӑваш ҫыравҫи Владимир
Кузьмин та хӑй ытларах юратакан писателёпе-сатирикёпе тёл
пуласшӑн ҫунса, симӗс йывӑҫсем хушшипе ҫӗлен пек авкаланса
выртакан чул сарнӑ ҫул тӑрӑх тӑвалла хӑпарчӗ. Ёмӗрлӗхе чула
хывӑннӑ, анчах вилӗмсӗр Антоша Чехонте чӗррӗн кӗтсе илчӗ
мана. Ӑшра эпё унпа калаҫнӑ май, ӑнлантӑм: мухтавлӑ писатель
хӑй патне килекеншӗн питӗ хавас, анчах халӗ унӑн кил алӑкӗ
шал енчен питӗрӗнчӗк. Мана вӑл хыҫалти алӑкран кӗме пултаратӑр, коллега, тенӗнех туйӑнчӗ. Ҫапла хыҫалти алӑк маншӑн
кӑмӑллӑнах уҫӑлчӗ.
Мана вӑтам пӳллӗ, тулли кӗлеткеллӗ, ӑшӑ куҫлӑ чиперкке
хӗрарӑм, уҫӑ сассипе малалла иртме сӗнчӗ, юсав ӗҫӗсем пуҫланас умён музей вӑхӑтлӑха канма хатӗрленни пирки пӗлтерсе,
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Владимир Кузьминпа Михаил
Имяреков.

Михаил Имяреков, Валентина
Имярекова, Римма Кузьмина.

каҫару ыйтрӗ. Эпӗ мӗн сӑлтавпа тата ӑҫтан кил ни не пӗлсен, вӑл
хыпӑнса ӳкрӗ: «Чӑвашсем апла, Атӑл енчен. Пӗлетӗп, пӗлетӗп
сирӗн ҫинчен. Ман упӑшка Вӑрнар станцийӗнчен. Шӑллӗсем вокзалтан инҫе мар пурӑнаҫҫӗ. Кинпе иккӗшӗ те хими заводӗнче
ӗҫлеҫҫӗ. Упӑшка шӑллӗ те сӑвӑ ҫырма юратать. Поэт...»
Музей хуҫяйкки калаҫнӑ хушӑрах эпё хам ҫывӑх пӗлекен
Петр Михайловӑн, Вӑрнар поэчӗн, анчахрах вырӑслатухнӑ пӗчӗк
кӗнекине парнелле тыттартӑм: «Упӑшкун тӑванӗ сире валли ятарласа парса ячӗ, шалта сирӗн ятпа ҫырни те пур».
Кёнекипе паллашнӑ май, хӗрарӑм савӑнӑҫне пытараймасӑр
калаҫрӗ: «Пӗлтӗр те эпир, Мускавран таврӑннӑ чухне, Вӑрнарта
кантӑмӑр. Вӑрманта килентӗмӗр. Шупашкарта пултӑмӑр. Пирӗн,
музей ҫыннисен, хамӑрӑн уйрӑм туртӑм. Краеведени, сирӗн поэтсен Ивановпа Сеспель, мухтавлӑ Чапаев музейӗсенче курмалли, тӗлёнмелли тупӑнчӗ. Чаплӑтеатрта Чеховӑн «Чие садне»
епле вӑйлӑ лартрӗҫ чӑваш артисчӗсем! Эпӗ вӑл спектаккӑле камсем кӑна кӑтартнине курман-ши? Чаплӑ! Пултаруллӑ, тарават
халӑх ҫыннисем эсир...»
Мухтав сӑмахӗсене итленӗ хушӑрах эпё Чехов пурнӑҫӗпе
паллашса пытӑм. Акӑ, ҫак илемлӗ, ҫирӗп сӗтел хушшинче Антон
Павлович хӑйӗн произведенийӗсене шӑрҫаланӑ. Сӗтел-пуканӗ,
япалисем, тумтирӗ, кӗнекисем, алҫыру копийӗсем, Левитан
художникӑн картинисемпе этючӗсем, Л.Толстой, П.Чайковс
кий, В.Комиссаржевский, ытти паллӑ ҫынсем алӑ пусса панӑ
сӑн ӳкерчӗксем тата ытти те типтерлӗн упранаҫҫӗ. Йӑмӑкӗ, Ма194

рия Павловна, хӑй ҫине тӑнипе уҫнӑ музейра пиччӗшӗн ӗҫ, хӑна
йышӑнмалли, ҫывӑрмалли пӳлӗмӗсене малтанхи пекех сыхласа
хӑварнӑ, музейӑн улшӑнми директорё пулнӑ.
Антон Павлович кунта пурӑнма куҫсанах Мускаври Пӗчӗк
театр актрисипе Ольга Леонардовна Книпперпа мӑшӑрланнӑ.
Чехов ҫутҫанталӑка хытӑ юратнӑ, ҫурт тавра сад пахчи ҫавӑрнӑ.
Йывӑҫсен ӑшӗнчи кил-ҫуртра литература, искусство илемӗ вӑйланса таврана саланнӑ. Анчах хуҫин сывлӑхӗ начарланса пынӑ. Вӑл
вара 1904 ҫулта, сывалас ӗмӗтпе, Германие каять те Баденвейлер курортӗнчех вилет. Ӑна Мускаври Новодевичье масарне пытарнӑ.
Экскурси пирён малалла тӑсӑлчӗ. Усадьбӑпа юнашарах 1964
ҫулта ҫӗнӗ ҫурт лартнӑ. Унта музейӑн литература экспозицийӗ
вырнаҫнӑ.
Пирён кану вӑхӑчӗ вӗҫленнӗ тӗлелле музей ҫынсене йышӑнма пуҫларӗ. Эпир те хамӑрӑн пӗчӗк ушкӑнпа, Кузьминсемпе
Имярековсем, Антоша Чехонтен юлашки килӗнче «хӑнара»
пултӑмӑр. Ун хыҫҫӑн Чеховӑн пурнӑҫӗпе пултарулӑхӗ ҫинчен
чылайччен хӗрӳ калаҫу пурне те канӑҫ памарӗ.
Раҫҫей йывӑрлӑхра кисреннӗ саманара литература алӑкӗнчен хӑюллӑн илемлӗх тӗнчине кӗнӗ Антон Павлович Чеховӑн

Хыҫри алӑкран - ирччен калаҫма.

Иксӗмӗрӗн те пӗр шухӑш:
- С ӑн ӑы ӑ сатира, вар
____________________________________________________________________________ хытармалш
кулӑ._______________
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пултарулӑхӗнче вырӑс халӑхӗн пурнӑҫӗ анлӑн, яр-уҫҫӑн курӑнать. Ҫӳллӗ шайри ӑсталӑхпа ҫырнӑ произведенийӗсенче геройсен чунне, шухӑш-туйӑмне обществӑлла хутшӑнусен ҫыххинче
аталануллӑн сӑнарласа ӗненмелле уҫса парать. «Этем, хӑй чӑннипех мӗнлине уҫҫӑн кӑтартса парсан тин, ӑнланса лайӑхланать»,
- тенӗ сӑнар маҫтӑрӗ. Писатель ҫыннӑн чунне ҫӗнӗрен чӗртмелли вут-кӑвар тупма пултарнӑ. Сатирӑпа кулӑш жанрӗнче Анто
ша Чехонтен М.Е. Салтыков-Щедрин, Н.В. Гоголь тӗлӗнтермӗш ӗсен йӗрри палӑрать. М анш ӑн ку тема вӑтам шкулта,
пединститутра вӗреннӗ чухнех чун-чӗрене канӑҫсӑррӑн
кӑтӑклантарнӑ та, халӗ пушшех ҫывӑрма памасть. Чехов пек
кӗскен те, сӑнарлӑн та, пурнӑҫ ҫыхӑнӑвӗпе килӗшӳллӗн, халӑха усӑллӑ, вилӗмсӗр хайлавсем ҫырас килет. Унӑн пултарулӑхӗпе паллашса вӗренни, Мускаври татаЯлтӑри музейӗсенче пулни, хамӑн ҫыравра мён чухлӗ те пулин уссине паратех тесе тӗв
турӑм.
Чӑннипех революцилле утӑмсем тунӑ Чехов литературӑра сӑнар илемӗн тӗнчинче. Ахальтен мар ӑна Лев Толстой «Прозӑри
Пушкин» тесе хакланӑ.
Унтанпа чылай вӑхӑт иртсен, республикӑри вырӑс драма
театрӗнче А.П.Чеховӑн 150 ҫулхи менелникне паллӑ тунӑ ҫӗре
лекнӗччӗ. Раштав пуҫламӑшӗнче ЧР искусствӑсен тава тивӗҫлӗ
деятелӗ Ашот Восканян режиссер лартнӑ «Чайка» премьери пулчӗ.
Унччен маларахах кӑна Марина Круглова инсценировкипе лартнӑ
«Юрату ҫинчен» спектакле курса Ольга Книпперпа Антон Чеховӑн пысӑк юратӑвӗпе хутшӑнӑвӗсене сцена ҫинче актерсем
тӗлӗнмелле сӑнласа панине хамӑрӑн пысӑк юратупа танлаштарса
лартӑмӑр театрта Римма Ильиничнапа. Чеховсен асамлӑ сывлӑшӗпе сывларӑмӑр, хӑпартлантӑмӑр.
Ку ӗнтӗ - пурнӑҫӑн пёр сцени. Малалла каллех - кӑнтӑрти
Ялта хыҫҫӑнхи хӗрӳ вӑхӑт.
Ҫурла, 26.
Подпискӑпа илсе тӑма пурте антӑхсах классиксене ҫырӑнаҫҫӗ - литературӑна юратаканни-юратманни те. «Союзпичет»
хуҫи Юрий Александров патша пек пулса кайрӗ, мӗнпур хуҫа
ӑна пуҫҫапать. Эпё те ҫитес ҫулшӑн Лев Толстоя, Александр
Фадеева, Александр Серафимовича, Александр Макаренкона
ҫырӑнтӑм. Валерий Николаева такӑш классикё лекмен те, Алек
сандров ҫинчен вӑл наччасах «Капкӑнра» фельетон пекки кӑларчӗ.
Хӑв алӑ пусса кӑларакан патшалӑх изданийӗпе хӑвшӑн усӑ кур
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ни вӑл ман шутпа чухӑнлӑхӑн каяшӗ вырӑнӗнчи пек. Журна
лист этикине нихҫан та шӑрчӑклӑхпа улӑштарма юрамасть.
Авӑн, 1.
Лаврентий Васильевич черетлӗ отпуска тухрё. Любовь Мар
тьянова ача ҫуратма декрета кайнӑ пулнӑ та, ун вырӑнне Петёр
Ялгире ӗҫлетгернӗ, халё ӑна кӑларса Аркадий Лукина илтёмёр.
Петр Алексеевичё ытла нумай чупса ҫӳрет, тёп ӗҫ ҫинчен манать, ҫитменнине тата хывӑха тутӑ тӗшӗпе улӑштараймӑн.
Журнал нумайрах ҫырӑнтарнӑшӑн пама ял почтальонӗсем
валли 18 тутӑр туянтӑмӑр. Редакцире ӗҫлекенсене пушӑпа тенӗ
пек районсене хӑвалатӑп. Ҫӗмӗрлере, Элӗкре, Вӑрнарта пултӑм.
Паян Йӗпреҫе кайса килтӗм.
Юрий Григорьев-Айдаша Асклиада Соколова вырӑнне (из
дательство «шӑпчӑкӗ» пирӗн патра ячӗшӗн кӑна шутланнӑ) редколлегине кӗртрӗмӗр. Айдаш халё издательство посолӗ.
Кун кӗнекинчен.
Авӑн, 13.
Эгер бульварӗнчи лавкка умӗнче 4 кӑвакал (килограмӗ 1,30
тенкӗ) туянтӑмӑр - 8,06 тенкӗлӗх.
Ӗҫ кӗнекинчен.
Авӑн, 15.
Писательсен Союзӗ валли справка ҫырса патӑм. Журналта
тата редакцире ӗҫкӗҫсемпе кӗрешессине вӑйлатасси ҫинчен.
Хамӑрӑн та вӑл лачакара пит-куҫне варалакансем пур-ха.
Авӑн, 25.
Ирпе Иван Данилович Кузнецов профессор, писатель хӑйӗн
«Тӑван Атӑлта» тухмалли историлле очеркӗн вуланӑ материалне
пырса пачӗ. Пӳлӗмре ҫамрӑк каччӑ пек утать, ларасшӑн мар.
Хӗрӳлӗхӗ пур-ха старикӗн. 81 ҫула кайнӑ ӗнтӗ вӑл. Чапаев 100
ҫул тултарнӑ тӗле интереслӗ материал парасшӑн. Килӗшрӗмӗр.
Ман ӗнсе ҫине тёп редактор ӗҫӗ кӑна мар, яваплӑ секретарь
ӗҫӗсем те тиенчӗҫ. Таллеров темшӗн шанмастьте Николай Гри
горьевича, уншӑн хӑшне-пӗрне мана тутарать. Халё редактор
ҫитес тунтикунтан канӑва тухать. Акӑ мӗн ҫырса хӑварнӑ ман
валли:
«Владимир Прокопьевич!
Отпуска кайрӑм. Сентябрӗн 1-мӗшӗнчен эсӗ главнокомандующи пулса тӑни ҫинчен приказ ҫыртӑм.
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Журнал сарае тӗлӗшпе тумалли ӗҫсене хамӑр юлташеем ан
лӑнчӑлаччӑр ӗнтӗ: йӗрлесе, йӗркелесех тӑрас.
Ноябрь макетне тумалли вӑхӑт ҫитсен, мана пӗлтерӗр. Пӗрле
палӑртӑпӑр мӗн-мӗн ямаллине. М акетне те курасчӗ туса
пӗтерсен.
Эпё сана приказ кӗнеки, сейф уҫҫи хӑваратӑп...»
Партин Аслӑ Канашӗнчен Хӑвӑртлату текен хӑрушӑ хӑват
сиксе тухрӗ, халӑха хир пӑрҫи пек сиктерсе ӳкерчӗ. Хавхалану
чӗнӗвӗсем, пӗр-пӗрне кӳпкесси ҫӗнелсе кайрӗҫ. Пирён писательсем те, СССР писателӗсен VIII сьезчӗ умён, хӑйсене кӑтартмалӑх, мухтанмалӑх парне хатӗрлеме пуҫларӗҫ. Правлени Вӑрмар
районӗнчи чаплӑ, хисеплӗ ҫын, Социализмла Ёҫ Геройӗ, Ми
чурин ячӗпе хисепленекен колхоза ертсе пыракан Сергей Лу
кич Лукин патӗнче пухӑнчӗ. Ҫыравҫӑсен тата ҫӗр ӗҫченӗсен правленийёсем пёр сётел хушшине ларса туслӑн калаҫрӗҫ «Хӑвӑртлату
тапхӑрӗ. Ӗҫ ҫынни пурнӑҫра тата литературӑра» темӑпа ҫӗртмен
18-мӗшӗнче.
Хӑвӑртлатупа Ҫӗнетӳ юнашар утаҫҫӗ. Ҫыннисем пурте пуринчен хастар, пурте ҫурхи хӗвел пекех ҫиҫеҫҫӗ кӑна. Ҫыравҫисем ҫухӑраҫҫӗ, пур ҫӗрте те вут чӗртеҫҫӗ, хаҫачӗсем вӗлкӗшеҫҫӗ,
журналӗсем те шыв хушнипе шӳсе пыраҫҫӗ. Пурте икӗ хӑватлӑ
вӑй ҫӗкленӗвӗпе ҫӗнтерӗвӗн хайлавне сӑрлаҫҫӗ, сӑрмаклаҫҫӗ. Ман
пуҫа та «Нӑрӑ министрӗ» кӑшлама пуҫларӗ. Вӑт мӗнле вӑл хӗрӳ
тапхӑр вӑйӗ! Колорадо нӑрри яла тапӑннӑ вӑхӑтра ялхуҫалӑх министрӗн Анатолий Леонтьевӑн пуҫне бюрократа нӑрри ерни ҫинчен сӑнарлӑ кулӑш сарасшӑн халӑх хушшине. Ҫавна май «Кун
кӗнекине» ҫырса хуни те хуралман: «Общество икӗ пая пайланчӗ: пёр енче - хура халӑх, тепӗр енче - пуҫлӑхсем. Эсир
халӑхран уйрӑлса, халӑха суйса-улталаса, хӑвӑра ҫӑтмаха кӗртсе
ярса, ҫав ҫурӑка сарса-сарса пыратӑр...»
Желтухин Шурӑ ҫуртран Семен Матвеевич Ислюков статйине илсе килчё. Хам та лӑшах сывласа ятӑм. Журнал номерӗ
Чӑваш республикишӗн вуншар ҫул тӑрӑшса вӑй хунӑ курӑмлӑ
ҫыннӑн шухӑш-кӑмӑлӗпе тухать.
Мускавсем пирён пата кӗпӗрленсе тулаҫҫӗ, эпир халӑх хуш
шинче сӑмах ҫапса, юрласа ҫӳретпӗр, илемлӗ литература шӑршине
саратпӑр, чӑваш тумӗпе саркаланатпӑр. Шупашкарти промыш
ленность тракторӗсен, агрегат завочӗсенче, пир-авӑр комбинатӗнче Лаврентий Таллеров, Петёр Львов, Денис Гордеев, Ве
ниамин Тимаков, Петёр Ялгир тата эпё тухса калаҫрӑмӑр. Ҫав
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хушӑрах журнала та ҫырӑнтаратпӑр. Очеркпа публицистика пайӗ
ҫеҫ пирён пулас наука кандидачӗсен-тусӗсен вучахне пӳлӗмре
ялкӑштарать. Урамра, уйра пушмактусанланать-ҫке. Университетра ӗҫлекен Лев Кураков хӑйӗн тишкерӳ ӗҫӗсене майӗпен пичетлесе пырать. Вӑл Георгий Красновпа тахҫантанпах туслӑ, лешӗ
тёп редакторта чухне час-часах ун патне пырса ҫӳретчӗ.
Ҫурла, 29.
Издательствӑра ӗҫлекен Юрий Айдаш «Атнер» романне илсе
пычӗ. Кӑнтӑрла иртсен эпё Лаврентий Васильевич патне кайнӑччӗ.
Таллеров килӗнчех, ҫак уйӑхра тӑватӑ пӳлӗмлӗ хватгертен виҫҫӗллине, ачисене уйӑрса, куҫнӑччӗ. Декабрь номӗрне пӑхса
тухрӑмӑр.
Аркадий Лукин «Атнерпе» кӑмӑлсӑр. «Эс, Юра, Хусанкайран вӗреннӗ пулас-ха та сӑвӑлла роман ҫырма, анчах пурпӗрех
Пушкина ҫитейместӗн», - тет поэтла пуҫне ухса. Лешӗ, хирӗҫ
тавӑрас вырӑнне, унран пирус ыйтать.
Романӑн 5,5 пин йӗркинчен 3 пинне пичетлес терӗмӗр.
Сӑвӑшӑн йӗркине 1 тенкӗ тулеме килӗшрӗмӗр. Ытги авторсене,
ҫамрӑксене, хӗссех. Декабрьте пин тенкӗ тӳлеме приказ ҫыртӑм.
Лукин «Атнере» чӑпӑл тӑвасси пирки сӑмах хускатрӗ. Айдаш
пиншак кӗсйисене тавӑрса кӑтаргрӗ. Хамӑрах пулӑшрӑмӑр вара
романа ҫума. Питӗ хаклӑ ҫынсем-ҫке вӗсем - издательство хурчӗсем-ҫӗленӗсем.
Георгий Ефимов «Икӗ ветеран» ятлӑ повесть ҫырнӑ. Ӑна
Денис Гордеев редакциленӗ. Классикӗ путлӗ ҫырса пӗтереймен,
редакторӗ юсаса автор кӑмӑлне пӑсас темен пулас. Денис Викто
ровича каялла парса та пӑхрӑм, вӑл пурпӗрех кирлӗ пек редакцилемерӗ. Ятне «Ветерансем» тесе улӑпггарттартӑм. «Икӗ» сӑмах
пӗрремӗш страницӑрах вуниккӗ таран пурччӗ те... вӗҫне ҫитичченех ҫав «иккӗ», куҫа кӗнӗ пек, вулама чӑрмантарса пырать.
Ҫаплипех, пиҫсе ҫитмесӗрех, типографине набора анса кайрӗ,
вулакан халӑх патне васкарӗ.
Хветӗр Агивере «Капкӑн» редакторӗ Валерий Николаев
хӗстерсе лартнӑ. Ӑна заместительтен аслӑ редактора куҫарасшӑн.
Агивер пире, «...ҫав-ҫав хӑй вырӑнӗнче мар» тесе лӗпӗртетсе
ҫӳрерӗ те, хӑй тата халӗ «хӑй вырӑнӗнчех-ши?» Ҫынна вӗрентсех вилет тиркевҫӗ. «Капкӑнра» унта чӑваш писателӗсен пӗрпӗр журнал рсдакцийӗнче пуплешсе ларни мар ҫав. Хӑвӑн та
республика тӑрӑх лиска йытӑ пек чупмалла, кашни кун ҫырмалла.
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Юрий Артемьев чӑваш критики шӑлсӑр тесе пысӑк статья
ҫырнӑ, унта литература журналёсенчи критика пайёсене те ятланӑ, Ипполит Иванов критика хытӑ тустарнӑ. Статйине Ар
кадий Малов пичете ярасшӑн мар пулас та, хӑйӗнчен аслӑраххисене, редколлеги членёсене, вулаттарать. Эпё «пичетлемелле»
тесе ҫырса патӑм. Обкомран культура пайён пуҫлӑхӗ Ольга Де
нисова «Хӑвӑртрах пичетлемелле» тесе шӑнкӑравларӗ. «Сирён
шухӑш мёнле?» - тесе ыйтрӗ вӑл манран. «Автор тӗрӗсех ҫырнӑ,
пирён критика чӑннипех те уйрӑм писательсене капашсӑр мухтаса ҫӳле тивӗҫсӗр ҫӗклес шайра ҫеҫ, кун кӑтартмаллах Юрий
Михайловичӑн тӗплӗ ӗҫне, манӑн ку енӗпе позици ҫирӗп», терӗм. И п.Иванова Николай Дедушкин хӳгӗлет, вӑл Юр.Артемьева хирӗҫ. Ӑсталӑх шайӗпе ӑҫтан ӗнтӗ вӗсем Артемьевпа танлашма пултарччӗр-ха! Ҫывӑха та пыраймаҫҫӗ. Эпё пӗлетӗп, Тал
леров статьяна пурпӗрех ҫитес номере ларттарать. Чӑнах ҫапла
пулса тухрӗ те.
Юпа, 16.
Акӑ хайхи «Ветерансем» хайлавӑн пӑрлӑ ҫумӑрӗ ман пуҫ ҫине
шапӑртатрӗ.
Писательсен парторганизацийӗн пухӑвӗ пулчё. Унта Мини
стрсен Совечӗн председателӗ Л.П .Прокопьев, обкомран О.Г.
Денисова пычӗҫ. Л.В.Таллеров ҫулталӑк хушшинче хӑйсем мён
туни ҫинчен каласа пачӗ. Пухӑва ертсе пыракан Георгий Анд
реевич Ефимов ассах кайрё, малтан докладчика парторганизаци ӗҫне тӗплӗн тишкерменшӗн, айӑпа кёнё коммунистсене ятран асӑнманшӑн критиклерё. Порфирий Афанасьева «Сан ятупа»
кёнекишён, Светлана Асамата поэзи секцийӗнче пӑхса тухмасӑрах (секцине вӑл хӑй ертсе пырать-ҫке) сӑвӑ кӗнеки кӑларнӑшӑн
тустарса илчӗ. «Кам вӑл Владимир Кузьмин? Кам лартнӑ ӑна
«Тӑван Атӑл» журнал редакторӗн заместительне?» - тесе ҫиллессӗн хӑйӑлтатать.
Эпё «Икӗ ветерана» тустарнӑшӑн, повӗҫе Гордеева каялла
тавӑрса панӑшӑн кӳреннӗ. Саккӑрмӗш хутра «Ялавра» ӗҫлекен
автора ун пирки редакнирен такам хӗрарӑмла шӑрса кӑтартнӑ.
Ефимов урнӑ йытӑ пек уласа янӑ. Мӗнле-ха капла пулса тухать,
ара Кузьмин писательсен Союзӗн членӗ те мар, ҫапах классиксен хайлавӗсене тӗкӗнме хӑять, тесе кӑварланнӑ. «Иккӗ» сӑмах,
повеҫпе, авторӗпе тата элеклекенӗпе пӗрлешсе, икӗпитлӗх питлӗхне ҫапма пуҫларӗ. Тӗлӗнмелле, Союз членӗнче тӑраканӑн кӑна
илемлӗ произведение хаклама право пур иккен. Вӗсем, хӑйсене
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ҫеҫ чӑваш литературные тӑвакансем тесе улӑп тӑпри ҫине мекеҫленсе хӑпарса ларнӑскерсем, ӳссе пыракан ҫамрӑк ҫыравҫӑсем
хӑйсенчен иртсе кайнине курса та юлайман-мӗн. Ҫавӑнпа весен
урине явакласшӑн кӗвӗҫеҫҫӗ, вӑй ҫитнӗ таран вёсене ура хураҫҫӗ,
пусараҫҫӗ. Хӑйсенчен чаплӑ ҫырма пултаракан Чӑвашра урӑх ни
кам та ҫук иккен. Пурин те вёсене пӑхӑнмалла, вёсене пуҫҫапмалла. Ҫав сывлӑш хумне явӑнтарчӗ Ефимов пухура.
Таллеров ман пирки вӗҫнерех ҫапла каларё: «Эпир Влади
мир Прокопьевича пултаракан опытлӑ журналист тесе ӗҫе илнё,
Союз правленийӗ ӑна ҫав должноҫра ҫирӗплетнӗ. Вӑл пирён журналти ӗҫе аван туса пырать, унӑн ӗҫӗ, кӑмӑл-туйӑмӗ, принциплӑхӗ пире ҫырлахтарать. Хӑюллӑ коммунист. Никам, нимле
авторитет умёнче те чӗтресе тӑмасть. Пурне те куҫран калать,
асӑрхатгарать. Япӑх хайлавсене тёрёсех, пёлсех, аларатьггса хӑварма пултарать. Акӑ кам вӑл - Владимир Кузьмин. Вал ман тӑван-пӗтен мар. Тахҫанах пӗлекен ӗҫри юлташ. Пулӑшакан ӗҫтеш.
Пустуй тапӑнать ӑна Ефимов юлташ».
ХУШСА КАЛАН И: 1995 ҫулта манӑн «Тӑван Атӑлта» «Тымар» роман пичетленчӗ. Вӑл вӑхӑтра редакцие пулӑшма Хветӗр
Агивер редактор Георгий Ефимова чӗнсе пынӑччӗ. Вал 600мӗш пӳлӗмре, эпӗ 601-мӗшӗнче «Атӑл» хумне вӑйлатассишӗн
тӗрмешетпӗр. Вӑл пёр енче, эпё тепӗр енче тимӗр-бетон стенана ҫурӑмпа ӑшӑтса ларатпӑр. «Тымар» гонорарне илнӗччӗ. Ӗҫ
вӗҫленес умён ун патне кӗтӗм. Вӑл, темле ал ҫырупа лараканскер, пуҫне хуллен ҫӗклерӗ те, ман ҫине ӑшшӑн та ыйтуллӑн
пӑхрӗ: «Пуҫ тӑнӗ пӗтмен-ха, арманӗ кӑштах сӑмах ҫӳппи авартать, ӑнлантӑм эс мӗн каласса. Ҫитет пуль иксӗмӗре ҫурӑмпа
чуна сивӗтсе. Ҫын хыҫҫӑн кайса пӗри шыва сикнӗ тет те, такам
течӗ хыҫҫӑн эпё те хӗрсе кайнӑччӗ ҫав, сакӑр вун улттӑмӗш
ҫулхи юпа уйӑхӗнчеччӗ пек астӑватӑп-ха, сан пирки пухура
усал каларӑм. Каҫар, шӑллӑм. Ку таранчченех пуҫран тухма
пӗлмерӗ вӑл ҫав самант». «Паян урӑхла самант ҫитрӗ, Георгий
Андреевич, - терӗм ун ҫумне лӑпкӑн ларса. - Ун чухне мана
эсир мар, сире элеклесе параканни пӗтересшӗн пулнӑ мана.
Вӑл пӗлмен иккен эпӗ ӑҫта ҫуралса ӳснине. Эпё - Чапаев ячӗпе
тӑракан колхозран. Манӑн та ҫав патгӑрӑнни пекех хӗҫ пур.
Атьӑр-ха Чапаев палӑкӗ еннелле уттарар».
Мӗнех, Василий Иванович та чухӑн мар, унӑн ҫӗрӗнче, ҫул
Урлӑ ҫеҫ, ҫынсем ялан «Хӑнара». Кунӗпе ӗҫлесе пирён те хырӑм
выҫнӑ. Ӑш та хыпать.
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Сӑмах-юмах туса вара эпир ҫурранах Атӑл хӗрне ҫитнине те
сисмен.
Ҫапла ҫав вӑл, ҫынна ырӑ туни хушӑран ҫухалма та пултарать, ҫынна ырӑ мар туни - пуҫран тухмасть. Каҫару тени кӑна
ӑна ҫиелтен витме пултарать. Чун кантармӑшӗ пек.
Юпа, 23.
Мускавра РСФ СР писателӗсен Союзён правленийӗ «Ли
тература туслӑхӗ - халӑхсен туслӑхӗ» девизпа калаҫу йӗркеленӗ.
Унта Чӑваш АССР писателӗсен Союзён правлени председателе
Порфирий Афанасьев, Анатолий Емельянов, «Ялавпа» «Тӑван
Атӑл» редакгорӗсем Юрий Сементерпе Лаврентий Таллеров хутшӑнаҫҫӗ.
Редколлеги ларӑвӗ ирттертём.
Юпа, 27.
Лаврентий Васильевич, Мускавран таврӑннӑ хыҫҫӑн, ӗҫе
тухрӗ. Икӗ уйӑх енне ман тытса пымалла пулчӗ «Тӑван «Атӑл»
карапӗн штурвалне. Материалсене набора ярассипе пичетлес ӗҫ
те ман ҫинчех. Яваплӑ секретаре тёп редактор-капитан, хӑйне
ура хунӑшӑн, хурлать. Ҫакӑншӑн нуша куратӑп. Юрать чӑтма
хӑнӑхнӑ та...
Хӑй патне пухса Таллеров Мускаври ҫинчен кӗскен каласа
пачӗ. Писательсен Союзён секретарӗ Дементьев унта ҫапла асӑнчӗ,
тет: «В Чувашской писательской организации людей много, но
ярких имен не видно».
Кӑна илтсен, чӑрсӑр автан пек пёр ҫыравҫӑ хӗрӳленсех
кайрё. «Яков Ухсай элеклесе тӑнӑ пирён ҫинчен, Юхма Мишши япӑх каласа ҫӳрет, Анатолий Емельянов «организацию до
вел до ста человек, а хорошо писать не научил еще», - тесе
хурлаҫҫӗ. Пирён тёп ӗҫ вӑл тата - килте, кунти мар», - терё
хастарланса.
Юпа, 30.
Писательсен Союзён правленийё валли «Хальхи пурнӑҫ
сӑнарӗ - «Тӑван Атӑлта» ятпа справка хатӗрлесе патӑм. Унта Ана
толий Емельянов, Иван Лисаев, Георгий Краснов произведенийӗсене кӗртрӗм. Урӑх ун ҫинчен ҫырни никамӑн та паллӑраххи ҫукрах.
Денис Гордеев ырантан пульницана пуҫ чирёнчен сипленме
выртать. «Темскер тӗлӗкре пӗрмай хамӑр Каҫал сӑвӑҫӗпе Васи
лий Дмитриевпа пёрле коммунистсен генсекне Михаил Горба
чева куракан пултӑм. Пёринче унпа Кӗтне хӗрринче пулӑ
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тытрӑмӑр, пирӗн учителе Лаврентий Таллерова салам каларе.
Ваҫҫа хӗпӗртенипе патшана мухтаса сӑвӑ шӑрантарчӗ, унтан килне
илсе кайса сӑмакунккӑ ӗҫтерчӗ, шарккупа уйран ҫитерчӗ», текелесе кулкаласа ҫӳрет.
Питӗ вӑхӑтпа, тӑнлӑ шӳтлеме пултаратӑн иккен эсё, Денис
юлташӑм, тесе эпё те хушса хутӑм: «Ача чухнех эпӗ ялта пӗчӗк
камантир пулнӑ та, тӗлӗкре пӗррехинче Леонид Брежнева хирӗҫ
те ҫапӑҫӑва илсе тухрӑм хамӑн «Тимур гвардине».
Гордеев вырӑнне вӑхӑтлӑха ӗҫлеме Петёр Львов пычӗ.
Чӳк, 3.
Канаш районне кайса килтӗм. Унта пирён РАПО (районное
агропромышленное объединение) совечӗпе «Тӑван Атӑл» ред
коллеги йӗн пӗрлехи ларӑвне ирттермелле пулать. Соловьев
пӗрремӗш секретарьпе пӗрле раштавӑн пӗрремӗшӗнче пухӑнма
килӗшрӗмӗр.
Чӳк, 18.
«Шупашкарти промышленность тракторӗсен завочӗ» про
изводство пӗрлешӗвӗнче ҫуллен литературӑпа искусство эрни
ирттерме палӑртнӑ. КПСС обкомӗнче ун пирки шавлӑн
канашларӗҫ.
Трактор заючӗн экономика службинче литература каҫӗ пулчӗ.
Эпӗ чӑваш литературинчи, чӑваш писателӗсен ӗҫӗнчи партии
XXVII сьезчӗ тата СССР писателӗсен VIII сьезчӗ хыҫҫӑнхи улшӑнусем, вёсен малашлӑх ӗҫӗ ҫинчен каласа патӑм. Виталий Шемекеев поэт сӑвӑсем вуларӗ. Чӑвашла пӗлменнисем валли эпӗ
хамӑн кулӑшла калавсене вырӑсла шӑрантартӑм.
Чӳк, 24.
Пуҫӗ уҫӑлса пынӑ май Денис Гордеевӑн шухӑшлавӗ ҫӗнелсе чечекленсе кайнӑ пулас. Палатӑри сывалакансемпе мухтанса
илме те манман. «Тӗлӗкре эпир, Ваҫҫа тусӑмпа, Кӗтне ҫыранӗнче пек. Пирён умра Горбачев майри Рая тӑра парать саркаланса. Хӗрарӑма чӗлхипе тӑнран яма маҫтӑр Дмитриев манӑн куҫ
умӗнчех чаплӑ майрана та ирӗлтерсех ячӗ... Эпӗ аран куҫа уҫрӑм.
Туршӑн та суймастӑп», - тенӗ вӑл алӑкран тухтӑр итлесе тани
не сисмесӗрех. Урӑх ӑна пульницара тьггман.
Чӳк, 25.
Ирпе редакиие пынӑ Денис Викторович ӗҫе ҫак юптарупа
пуҫларӗ. Халё Аркадий Малов отпускра та, Петёр Львова, Де
нис Викторович вырӑнне ӗҫленӗ хыҫҫӑн, критика пайне
лартрӑмӑр.
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Раштав, 5.
Пирӗн ҫур ставкӑпа (60 тенкӗ) техредактор должноҫӗ пур.
Эпӗ «Коммунизм ялавӗн» кӑларӑм редакторне Никандр Якимо
ва чӗнтӗм. Вӑл пулӑшма ухутах килӗшрӗ. Таллеров, унччен вӗсем
пёрле Комсомольски районӗнче «Октябрь ялавӗ» кӑларнӑскер,
хирӗҫлемерӗ. Унпа ҫитес ҫулхи иккӗмӗш номерӗн макетне
тӑватпӑр.
Юхма Мишши повесть пичетлеттересшӗн ҫӳрет. Редколлеги
килӗшрӗ. Эпё те вуланӑччӗ ӑна. Юрӑхлӑскерех, вулакансене килӗшмеллех.
Раштав, 21.
Редколлеги ларӑвне Юрий Айдаш издательство парнипе
пычӗ, манӑн «Виҫӗ юман» кёнекене 10 экземпляр «мекёрленсе»
йӑтса килчё. Ӑна 1978 ҫулта ҫырнӑччӗ, миҫе хутчен ҫӗнетрӗм,
юсарӑм. Тинех кун ҫути курчӗ. Порфирий Афанасьев кумашшӗ
пулӑшнипе. Лару хыҫҫӑн Юрий Григорьевича Эгер бульварӗнчи
«Эгер» ресторана хӑнана чӗнтӗм. Кӗнеке тухнӑ ятпа килте уяв.
Раштав, 28, шӑматкун.
Марисен илемлӗ литература, обществӑллӑ-политикӑллӑ журналӗ «Ончыко» («Малалла») 60 ҫул тултарчӗ. Порфирий Афана
сьев пире, Виталий Енӗшпе иксӗмӗре, Атӑл урлӑ каҫма хушрӗ.
Эпир аэродромран «кукурузникпе» вӗҫсе кайрӑмӑр. Редакцире
аван йышӑнчӗҫ, «Юбилейное» хӑна ҫуртне вырнаҫтарчӗҫ. Вита
лий Григорьевичпа пӗр пӳлӗмре, кашнине уйрӑм номер панӑ
пулин те, уйрӑлас килмерӗ.
Пичет ҫуртӗнче кун ирттертӗмӗр. «Пачемыш» сатира журналӗн редакторӗ Краснов йышӑнчӗ.
Вырӑс драма театрӗнче журнал каҫӗ пулчӗ. Ун хыҫҫӑн хӑна
ҫуртӗнчи ресторана апат ҫиме аран ӗлкӗртӗмӗр. Малтан пире жур
нал редакторӗ Александр Ю зыкайн «Театртан килетӗр те,
пӳлӗмсенче ӗҫмелли-ҫимелли пулать», тесе хавхалантарнӑччӗ.
Ҫавна ӗненсе холодильнике те, сӗтел-тумбочка ещӗкӗсене те
уҫа-уҫа пӑхрӑмӑр. Пуш-пушах. Кӑмӑл хуҫӑлчӗ вара.
Раштав, 29.
Писательсен Союзӗн правлени председателӗ Миклай Ка
заков драматург йышӑнчӗ, ун хыҫҫӑн Ким Васин писателькраевед хула тӑрӑх каласа пычӗ. Краеведени музейӗнче, ӳнер
выставкисен залӗнче пултӑмӑр. Юзыкайнӑн шӑллӗ, ҫамрӑксен
хаҫачӗн редакторӗ Алексей, пёр урамра магазина илсе кӗчӗ,
икшер курупка канфеттата Шупашкарта кӑларнӑ «Птичье мо204

локо» канфет курупки 7 тенкӗлӗх туянма вӑрттӑн май туса
пачӗ. Хамӑр патра «чӑх сӗтне» пирнешкеллисем куҫпа та кураймаҫҫӗ.
Редакцие кайрӑмӑр. Унта хӑна, ҫул тӑкакӗн укҫине пачӗҫ,
мари халӑх пултарулӑхӗ ҫинчен калакан чаплӑ кӗнеке парнелерӗҫ. «Рябиновая наливка» хӗрлӗ эрех тутантӑмӑр. Кайран Алек
сандр Михайлович Юзыкайн килӗнче банкет пачӗ. Ҫӳлтен хӗстернине пула ресторан-столовӑйӗнче эртел ӗҫки тума хӑраҫҫӗ. Ӗҫке
хирӗҫ ҫӗршывӗпех хаяр кӗрешӳ пырать-ҫке. Юрларӑмӑр, шавларӑмӑр. Пит аван пулчӗ.
Раштав, 30.
Паян самолетпа вӗҫмеллеччӗ. Аэропорта кайрӑмӑр. Пушкӑртсене, удмуртсене, тутарсене ҫунатлӑ кайӑк ҫине лартса ятӑмӑр.
Шупашкарта ҫил-тӑман иккен. Аэропорт йышӑнмасть. Юлашки
укҫасене пухса вара Енӗшпе такси тытрӑмӑр та, каялла Йошкар-Олана тухса, Шупашкар ГЭСӗн плотини патне аран-аран
ҫитрӗмӗр. Ҫурран каҫрӑмӑр. Автомобиль ҫулӗ уҫайман-ха. Атӑл
леш енче 14-мӗш автобуспа Ҫӗнӗ Шупашкар автовокзалне, унтан Шупашкара таксипе ҫитрӗмӗр. Хамӑр ҫурт умӗнче 13.30 сехетре вӗҫлерӗмӗр вара ҫулҫӳреве. Римма шкула елкӑна кайма
тухнӑ. Шӑнса кайнӑскерсем, ывӑннӑскерсем эпир, савӑннипе,
хваттерте литра яхӑн эрех ятӑмӑр, бальзам хутӑштарса, Енӗше
таксипе лартса ятӑм.
Ҫӗнӗ ҫула килтех кӗтсе илетпӗр.
1987 ҫул.
Ёҫ кӗнекинчен.
Кӑрлач.
Журнал хуплашкине улӑштартӑмӑр. Элли Юрьевӑн редакци
ыйтнипе малтан хатӗрлесе хунӑ эскизне шыраса тупрӑм та, вара
унпа усӑ куртӑмӑр. Ҫавӑнпа пӗрремӗщ номер кӑшт каярах юлса
тухрӗ.
Ӗҫре ҫакӑн пек. Лаврентий Васильч час-часах чирлет. Унсӑр
пуҫне тата унӑн партбюропа ӗҫ нумай. Ҫавна май манӑн ытларах
Ҫине тӑма тивет. Хӑйне ӑна юрама пит кансӗр. Хӑй мӗн шутланинехтӑвасшӑн, ҫынна ытлашши шансах пӗтермест. Кашни вактӗвеке кӑтартмалла. Хӑйӗнчен иртсе кайнине те юратсах каймасть. Консерватиалӑрах шухӑшлать.
Петӗр Хусанкай юбилейне палӑртма хӑнасем килеҫҫӗ. 21мӗшӗнче Йошкар-Оларан «Ончыко» редакторӗ Юзыкайн ҫитрӗ.
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Аэропортра ӑна Енӗшпе кӗтсе илтӗмӗр. Александр Михайлович
«Россия» хӑна ҫуртӗнче пурӑнма пуҫларӗ.
Каҫпа Римма Ильиничнаран пёр литр шуррине кивҫенле
илсе (лавккара тупма ҫук, талонпа кӑна сутаҫҫӗ) Виталий
Григорьевичпа ун патне кайрӑмӑр. Николай Максимовпа Пор
фирий Афанасьев та пычӗҫ. Союз енчен хӑнана хӑналама шутламаҫҫӗ те. Пуҫлӑхсем-ҫке. Аван калаҫса лартӑмӑр. Ҫӗрлечченех.
Тепӗр кунне Хусанкай каҫне Риммӑна та чӗнтӗм. Халӑх
йышлӑ пухӑннӑччӗ хӑй ячлӗ культура керменне.
Эрнекун писательсен Союзӗнче хӑнасене йышӑнчӗҫ. Тутарсемпе пушкӑртсене Свияжска ҫитиччен «Икаруспа» ӑсатрӗҫ.
Юзыкайна та пёрле лартса ятӑмӑр.
30-мӗш числара Георгий Краснов ман пата шӑнкӑравларӗ.
Хӑнана чӗнет. Редакдирен мана кӑна. Эп каларӑм: «Лаврентий
Васильча пӗлтермесен аван мар». Вӑл вара ӑна та чӗнчӗ. Эпё са
дам адресӗ малтанах хатӗрленӗччӗ, ҫынсене алӑ пустарса тухрӑм.
Таллеров «Ленин пурнӑҫӗ» (12 тенкӗ те 40 пус) фотоальбом
парас, терӗ. Кайран хӑй, «Ман поликлиникӑна каймалла-ха», тесе тухса шӑвӑнчӗ. Эпӗ пӗчченех юлтӑм.
Союзран Порфирий Афанасьевпа Николай Максимов,
«Ялавран» Юрий Сементер, «Капкӑнран» Хветёр Агивер, про
паганда бюровӗнчен Виссарион Синичкин пычӗҫ. Амӑшӗ Ольга
Прокопьевна пур. Юрласа пачё. Хёр пек юрлать. 76 ҫулта. Хӑй
эпир пынӑшӑн хӗпӗргерӗ. «Ывӑлӑн чи ҫывӑх юлташӗсем килнӗшӗн
савӑнтӑм», - терӗ юлашкинчен.
Нарӑс, 12.
Николай Максимов паян писательсен Союзне йышӑнмалли комисси ларӑвне ирттернӗ. Вӑл - комисси председателё. Унта
Энтип Ваҫҫи, Николай Иванов (Яки), Юрий Айдаш, Петёр
Эйзин, Хветёр Уяр, Василий Петров, Ваҫлей Игнатьев, Ари
старх Дмитриев кӗреҫҫӗ. Мана хирӗҫ ҫурри ытла сасӑланӑ тет.
Камсем-камсем ура хунине чухлатӑп. Партпухура эсё ентешна
Анатолий Емельянова хӳтӗлесе ун майлӑ сасӑланӑшӑн хӑшӗпёри сана пӗтересшӗн, тесе асӑрхаттарнӑччӗ-ха мана. Пухурах
туйрӑм.
Пухӑвӗ иртнӗ ҫулхи раштавра пулнӑччӗ. Емельянова, хӑй
Союз пуҫлӑхӗнче ӗҫленӗ чухне, ҫулталӑк каярах, хытӑ тылласа
илнӗччӗ. «За попустительство в руководстве бюро пропаганды
литературы, грубые нарушения в распределении квартир и амо
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ральное поведение, объявить выговор с занесением в учетную
карточку» текен хура хута кӑкӑр ҫинчен сирее пӑрахма вӑхӑт
ҫитнӗччӗ Анатолий Викторовичӑн. Коммунистсен пухӑвӗнче тата
партии Ленин райкомӗнче ҫӑвӑнса тасалмаллаччӗ унӑн.
Пропаганда бюроне Геннадий Мальцев ертсе пынӑ. Бюро
бухгалтерӗ - Айдаш арӑмӗ Таня. Литература пропагандӑлама
Мускавран укҫа нумай уйӑрнӑ. Мальцевсем артистсемпе асмаллипех аснӑ. Бухгалтерё те ҫухалсах кайман. Аскӑнчӑксене тӑрӑ
шыв ҫине кӑларма пуҫласан, милици уголовнӑй ӗҫ пуҫарнӑччӗ.
Ҫав ӗҫе КПСС обкомёпе Емельянов хӑех пӑчлантарма вӑй хунӑ.
Лешсене тимӗр решетке хыҫне ӑсатасран хӑтарса хӑварнӑ. Союз
правленийӗ таса юлнӑ.
«СССР писателӗсен Союзӗ питӗ пуянччӗ. Хӑш-пёр союзлӑ
республикӑсем хваттер парсан та илместчӗҫ, мӗншӗн тесен вӗсем
пур писателе те хӑтлӑ хваттерпе тивӗҫтернӗ. Хваттер тумалли
укҫине пурин валли те уйӑрнӑ. Эпё вара, - каласа паратчё Еме
льянов, - ҫав укҫана Раҫҫей писателӗсен Союзӗ ҫине куҫартгарса, хамӑр чӑваш енчӗкне тултартгараттӑм». Ҫапла майпа вӑл
Шупашкарта 46 хваттер тутарать. Хветёр Уяр пек чее йышшисем, мӑнукӗсене те хваттерлӗ туса хӑварнӑ. Союз членӗнче тӑман
ҫамрӑк ҫыравҫӑсене те пӗрер пӳлӗмлӗ хваттер панӑ. Писателӗсем
хӑйсемех ҫӑхав ҫырнӑ. Тӗрӗсленӗ хыҫҫӑн вара Анатолий Викто
рович 20 ҫынна кӑна хваттерлӗ тунӑ пек пулса тухнӑ. Ыттисем,
«ҫухалнисем», кирлӗ ҫынсенех лекнӗ ҫав.
Ҫемьере чуп-чуп уйӑхӗ кӑна мар, кӳп-кӳп кунӗсем те пулма
пултараҫҫӗ. Емельянов та хӑйне арҫынла тытас тенӗ-ши, мартмарт, хӑрт-харт самантсенче арӑмне юсаса илнӗ, тапочкипе
петӗм те, тесе кулкаларӗ пухура. Лешӗ, килӗнчен тухса тарать
те, Мӑньял Хапӑсран Вӑрнара ҫула май аран-аран грузовикпе
ҫитет. «Сельхозтехника» пӗрлешӗвӗн хуҫи Ф.Пчелов йынӑшса
сулланса тӑракан халсӑр хӗрарӑма вокзал патӗнче палласа илсе,
район пульницине «Волгӑпа» леҫет. Сывалнӑ хыҫҫӑн ҫемье ҫиппи
каллех малалла пӗтӗрӗнсе хытать. Шупашкар шавкӑнӗсем вӗрсе
яричен...
Ҫаксене пӗрлеиггерсе, ытти вак-тӗвеке купаласа, Анатолий
Викторовича хытах тӳнлетгерчӗҫ кӑкӑртан.
Аҫа-ҫиҫӗмле тӑвӑл кӗрлерӗ писательсен Союзён хӗрлӗ кӗтесӗнче. Унашкал хура ӑшчиклӗ ҫынсем пӗрле пухӑнса пӗр ҫынна
кашкӑрла кӑшланине эпӗ хаҫатсенче ӗҫленӗ чух та, «Капкӑнра»
та, ытти ҫӗрте те курманччӗ-ха.
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Василий Эктел сурчӑк сирпӗтсех хаяррӑн хирӗҫ тӑрать: «Еме
льянов халлӗхе выговортан тасалма хатӗр мар! Вӑл издательство
директорё пуласшӑн, хӑйне хирӗҫ тӑракансене тавӑрма хатӗрленет. Унӑн йӑнӑшӗсем нумай...»
Хветёр Уяр: «Выговорне илме тӑхтас. Сурӑх ҫӑмӗ ҫинчи шакӑрча пек шакӑртатса ҫӳретӗр тепӗртак...»
Денис Гордеев: «Эп шутласа тухнӑ тӑрӑх, Анатолий Викто
рович пӗтӗмпе те 80 пичет листи чухлӗ кӑна произведени ҫырнӑ.
Николай Максимовӑн - 120 листа пулать. Кӗнеки мӗн чухлӗ
Емельяновӑн! Шупашкарта та, Мускавра та кашни ҫул тухать.
Ку морале хирӗҫле мел. Ма васкас выговорне снимать тума?»
Юхма Мишши: «Емельянов манне виҫӗ ҫулталӑка ҫунтарчӗ.
Хӑй председатель чухне, мана хирӗҫле комисси туса, ҫапса хуҫасшӑн пулчӗ».
Энтип Ваҫҫи: «Емельянов мана, пародилле ответленӗшӗн,
выговор партарчӗ, партирен кӑларттарасшӑнччӗ...»
Емельянов майлӑрах калаҫакансене ҫӑвар уҫма памаҫҫӗ. Тусӗ,
Георгий Ефимов тилӗ те аптраса ӳкрӗ, ӑна та ҫулса илчӗҫ. Ана
толий Викторович икӗ хут ӑнлантарчӗ: «Эпӗ Чӑвашгиз дирек
торё пулма ҫунмастӑп». Юлашкинчен мӑнкӑмӑллӑн ҫапла каларӗ:
«Вӑхӑт пурпӗрех маншӑн ӗҫлет».
Икӗ хутчен сасӑларӑмӑр. Малтан - партбюро йышӑнӑвне
ҫирӗплетессишӗн, унтан - хирӗҫтӑракансен сӗнӗвӗпе. Бюро
йышӑнӑвӗшӗн, выговор тасатассишӗн, 15 сасӑ пулчё, хура чунлисем 12 сасӑ пухрӗҫ. Виталий Енӗш, эпё бюро майлӑ сасӑласан,
хулран тытса пӑшӑлтатрӗ: «Эсӗ пӗлместӗн-ха Емельянова, пӗрле
ӗҫлесе курман».
Виталий Григорьевич, пӗрле ӗҫлесе, нушине тӳссе, кӑмӑлтуйӑмне туйса манран аванрах ӑнланнӑ пуль. Ӗнтӗ хӑй вӑхӑтӗнче
Емельяновран шарне те курнӑччӗ те, ҫапах та манӑн ҫав хура
ушкӑна кӗрес килмерӗ, тасарах шухӑшлакансенех пулӑшас килчӗ.
Емельянов выговортан хӑтӑлчӗ, пуху унӑн характеристикине тасатса ҫирӗплетрӗ. Вӑл райком еннелле вараланчӑкран тасалнӑ кӑкӑрпа угрӗ. Кузьминӑн вара... Акӑ халё мана пуҫран пачӗҫ.
«Ку тек пирӗн ҫын мар», - пухурах илтӗннӗччӗ ман ҫурӑм хыҫӗнче ҫывӑх ҫын сассиех.
Нарӑс, 16.
Обкома чӗнчӗҫ. Пичетсекторӗ мана, пуҫлӑхӗ Николай Гри
горьев, опытлӑ журналист тесе, Элӗке икӗ эрнелӗх пулӑшма
ярасшӑн. Райкомӑн иккӗмӗш секретарӗнче ӗҫленӗ Леонид Мак
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симович Владимирова манӑн хаҫат тума вӗрентмелле ӗнтӗ. Идео
лог чухне вӑл хӑй редакцине камантласа, тӑн парса пурӑннӑ-ха
та... Халӗ, хӑйне редактора куҫарсан, алли-ури ҫыхланса ларнӑ.
Ҫынни ӑслӑскер, пултаруллӑ педагог-организатор. Чулхулара
партшкулта пӗр вӑхӑталла вӗренеттӗмӗр. Хӑйне майлӑ мар ӗҫре
темшӗн нушалантараҫҫӗ урӑх ҫӗрте ытларах усӑ памалли специалиста-педагога.
Хамӑн хуҫапа ҫӳлтисем калаҫнӑ та, хирӗҫлев пулмарӗ. Тӑван
Элӗке вӗҫтертӗмӗр Мистер Кольӑпа - «Волгӑпа».
Райкомӑн пӗрремӗш секретарӗ Семенов, комсомол чухнехи
юлташ, райӗҫтӑвком председателӗ Иванов мана ентешлех
йышӑнчӗҫ. «Халӗ ӗнтӗ сире кунтан урӑх ямастпӑр», - тет шӳтлекелесе Юрий Ильич. «Эпӗ паянах ҫӗнӗ ҫуртра ӑна хваттер пама
хатӗр, Элӗк кӗрӳшне», - ҫирӗплетет Семенов сӑмахне Геннадий
Петрович. «Редакцире тата типографире ӗҫлекенсене хваттерлӗ
туса ҫитерсен, килӗшетӗп сирӗн сӗнӳпе», - хуравлатӑп эпё те
кулкаларах. «Эсир те пӗлетӗр-ҫке ун ҫинчен, - пичӗ-куҫӗ
ӑмӑрланчӗ Семеновӑн. - Хваттер ҫуккишӗнех ҫамрӑксем редак
цире тытӑнса тӑрасшӑн мар. Астӑватӑр пуль, эпир - райкомра,
эсир - редакцире ҫулӗ-ҫулӗпе ҫывӑрса пурӑннӑ. Хальхи ҫамрӑксем ун пек мар, тӳрех нумай ыйтаҫҫӗ». «Май килнӗ таран пулӑшатпӑр-ха редакци ҫыннисене», - хушса хучӗ Иванов.
Редакци хӑй майлӑ, хӑй шайӗпе элӗклех ӗҫлет, ҫамрӑк ҫыравҫӑсен хаваслӑхӗ, шухӑш-ӗмӗчӗ ҫунатлӑ. Практика тени ӗнтӗ вӑл
пӗчӗккӗн-пӗчӗккӗн ӑс кунтӑкне пухӑнать, алла вӑйлатать. Редакторӗ хӑй ӑҫта пуҫа чикнине ӑнланать, вӗрентӳ енӗпех ӗмӗрне
малалла ӑнӑҫлӑ тӑсма шутлать.
Обком валли справка хатӗрлерӗм. Элӗксем 1985-1987 ҫулсенче «Ленин ҫулӗпе» мӗнле хӑвӑртлӑхпа утни ҫинчен. Пичет
секторӗнчи бюрократсем ӑна вуламасӑрах ҫӗлесе хучӗҫ пуль. Вёсен
яланах «вӑхӑт ҫук».
Унччен кӑшт маларах кӑна-ха обком мана «Советская Чу
вашия» хаҫата тӗрӗслеттерчӗ. Ёҫпе производство дисциплинине
пӑсакансене, обществӑлла пурнӑҫӑн хирӗҫле пулӑмӗсене, социа
лизмла саккунлӑха пӑсакансене, йӗрке-тирпее хисеплеменсене,
ӗҫкӗпе ашкӑнакансене сивлесе редакци мӗн тӑвать? Йӑлтах
шӗкӗлчесе, тӗплӗ тишкерӳ туса патӑм.
Ытти енӗпе те сахал мар усӑ кӳнӗ вёсене. Анчах хальхинче
те, малтанхи пекех, вёсен енчен ырласси те, хурласси те пулмарӗ.
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Николай Григорьев нервисене пульницара юсать. Кашни
ҫул пӗрре кайса выртать-мӗн. Сывлӑхӗшӗн тӑрӑшать. Ун вырӑнне
Петёр Львова илтӗмӗр.
Таллеров писательсен Союзёнчен творчество отпускё илсе,
роман ҫырма Кисловодска самолетпа вӗҫрӗ.
Денис Гордеев черетлё отпуска тухрё, «Чувашия» санаторире сипленсе канать.
«Капкӑнра» кулӑш кӑлтӑрмачӗ ҫавӑракан Валерий Никола
ев, ҫӗнӗ ҫултан Виталий Енӗше редколлегирен кӑларса, унта
«Коммунизм ялавӗнчи» Сергей Полкачева кӗртнӗ. Виталий Гри
горьевич тёп редактора журнал тума вёрентнё иккен, писатель
сен пухӑвӗнче «Николаев «Капкӑнра» хӑйӗн пиҫсе ҫитмен калавӗсене пичетлет» тесе критикленӗ. Каллех тавӑру.
Пуш уйӑхӗн вӗҫӗнче Лаврентий Васильч ӗҫе тухрё. Журнала
18 пичет листи таран хулӑнлатас пирки тата штата виҫӗ ҫын
хушма ыйтса обком валли ҫыру хатӗрлерӗмӗр. Ун умён манӑн
издательствӑра план, экономика, производство пайӗсенче шутлав ӗҫӗпе нумай ларма тиврӗ.
Ҫиччӗмӗш номер материалӗсене набора ятӑмӑр. Герман Желтухин, сӳрӗклӗхе пула, тӑрса юлчӗ. Канаш районне кайса хатӗрленӗ очеркне те туса ҫитереймерӗ.
Санаторирен таврӑннӑ Гордеев писательсен союзёнчен
уйӑхлӑх творчество отпускӗ илчӗ. Мӗнле лайӑх вёсен - кану
ҫине кану... Ҫавӑнпа вӗсемшӗн редакцире укҫа ӗҫлесе илмелли
ӗҫ вӑл - ячӗшӗн кӑна.
Август-сентябрь планне манӑн «Юрату кӑварӗ» повӗҫе
кӗргрӗмӗр. Тёп редактор унтан обком-райком секретарӗсен сӑнарӗсене кӑларттарасшӑн. Вӗсемсӗр произведени шӑнӑрӗ татӑлать.
Килӗшмерӗм. Ах, сыхланаҫҫӗ-ҫке унашкаллисенчен. «Тӑрук кай
ран ҫӳлтисем ҫапса хуҫӗҫ те...» - шухӑшлаҫҫӗ пуль.
Денис Гордеев писательсен Союзне Борис Чиндыков вырӑнне литконсультанта каясшӑн, ӗҫре ьгглах тӑрӑшма пӑрахрӗ.
Аркадий Лукин ӑш чирӗпе хыгах аптӑрать, начарланса, хӑрӑк
шалча пек пулса кайрё. «Ку ҫуркуннене чӑтса иртгерсе ярсанччё...»
- тет хӑй, йывӑррӑн ӳсӗркелесе.
Таллеров ака уйӑхӗн 6-12-мёшёсенче Мускавра пулчё. Ун
тан таврӑнсан, паян Лукинпа писательсен Союзёнче кун турӗҫ.
Правлени ларӑвӗ.
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Перестройка вӑхӑтӗнче писательсем ытла нумай канашлама пуҫларӗҫ. Бюрократи машини пулса кайрё правлени. Партпухусем 6-8 сехете тӑсӑлаҫҫӗ. Республика шайӗнчи анлӑ канашлусенчен те вӑйлӑрах. Яланхи ораторсем, обкомӑн пӗрремӗш
секретарӗнчен пуҫласа Совмин председателӗ таранах, пурне те
мӗнле ӗҫлемеллине вӗрентеҫҫӗ. Писательтен ӑсли, тавҫӑрулли
Чӑвашра никам та ҫук, тейӗн. Пӗр-пӗрне ҫаппаҫарамаслантарса, вёсен ӑшне кӗрсе, кутана тавӑрса пӑхаҫҫӗ, пуҫ мимине
арпа пӑтратнӑ пек пӑтратаҫҫӗ. Тем шыраҫҫӗ. Ресторансенчен тайкаланса тухакан писательсене ятарласа сыхлаҫҫӗ, милицие систерсе, урӑлтаркӑча тыттарса яраҫҫӗ. Кайран партпухура кисӗппе тӳнӗ пек тӗвеҫҫӗ. Ахаль те аптраса ӳкнӗ ҫынна ҫийӗнчен
чукмарпа пуҫран тӳнлеттереҫҫӗ. Кайса ӳксен, шапа пек ахӑрса
таврана янратаҫҫӗ. Ҫавнашкал усаллӑх сӗрӗмӗ явӑнать писательсен
ушкӑнӗнче-канашӗнче.
Лаврентий Васильч ҫапла ӗҫре вӑрах пулмасӑр пурӑнатьпурӑнать те, кайран, пуҫра шӑрка тупнӑ пек вак-тӗвек тупса,
хӗремесленсех чаваланать.
ҪУ, 4.
Лукин бюллетеньте. Чирлесех кайрӗ. Килӗнче ҫапах Пор
фирий Афанасьевӑн «Сан ятупа» поэмине редакцилет. Ӑна авӑн
уйӑхӗнче журналта лартма пуҫласшӑн.
Лаврентий Васильча бюллетень панӑ.
Гордеев ӗҫе тухрё те, тӳрех Порфирий Васильч патне Со
юза ӗҫлеме куҫрӗ. Ун вырӑнне Петёр Львов вӑхӑтлӑха ларса
юлчӗ.
Иван Данилович Кузнецов профессор пычё. Ун сассине илтсе ман пата Малов каҫрӗ. Ученӑй пирён валли ӗлӗк чӑваш паттӑрӗсем ирӗклӗхшӗн мӗнле кӗрешни ҫинчен ҫырнине парасшӑн.
Аркадий Васильч калать: «Пирӗн чӑвашла ҫырнӑ чӑваш историйӗ те ҫук, уншӑн эсир, историксем, айӑплӑ». Иван Данило
вич критикӑна йышӑнать, уншӑн хӑй те кашнинчех Василий
Филиппович Каховские ятлать. Хальхинче Уяра та ҫӗмӗрчӗ: «Фе
дор Ермилович, манӑн вуншар ҫул пухнӑ материалсене, архива
панисене, унтан илсе, «Таната» романӗнче хӑй архивра шыраса
тупнӑ материалсем тесе усӑ курчӗ, 1842 ҫулхи Шурча вӑрҫи
патне халё те ҫитеймест, хӑй «танатана» путнӑ, - тет кӑмӑлсӑррӑн,
Унтан хушса хурать: «Тепӗр пилӗк ҫул пурӑнӑп-и, унччен, виличчен, ман чӑваш халӑхӗ валли усӑллине татах ҫырса хӑваРасчӗ-ха, кӗнеке валли пухни нумай».
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Кузнецов пӳлӗмрен тухса кайнӑ хыҫҫӑн, юлташсем пӗрре
кӑна мар калани аса килчӗ: «Чӑваш ученӑйӗн пиҫнӗ хатӗр апачӗпе тӑраннӑ чӑваш писателё хӑйӗннех тӑвать, хӑйӗн путсӗрлӗхне
хӑйпе пӗрлех леш тӗнчене илсе каять, пӑрлӑ кӑмӑлне унӑнне
халлӗхе никам та ирӗлтереймен-ха, Уяр кӗрсенех ӑшӑ ӗҫ пӳлӗмӗ
туххӑмрах сивӗнсе каять». Классиксен хирӗҫтӑрӑвӗ асӑмра,
иккӗшӗн мухтавлӑ ячӗ те халӑхра ӗмӗрлӗхех юлчӗ.
Ҫу, п .
Таллеров ӗҫлеме пуҫларӗ. Желтухин Чулхулана партшкул
ҫумӗнчи курса вӗренме кайрӗ. Вӑл коммунист мар. Ӗҫ вырӑнӗпе
ҫеҫ унта кайма тивӗҫрӗ. Виҫӗ эрне пурӑнать ӗнтӗ хуравлӑ ҫынсемпе.
ҪУ, 16.
Петёр Львов хӑйӗн пӳлӗмне куҫасшӑн пулчё те, вара 609мӗш пӳлӗме, пысӑкраххине, унччен Краснов, ун хыҫҫӑн Горде
ев ларнӑ пӳлӗме, куҫрӑм.
Максимов писатель-профессионала тухрё. Союз правленийӗн
председатель ҫумӗ пулма «Капкӑнри» Хветёр Агивере ҫирӗплетнӗ.
Ҫу, 20.
Лукин Кувшинкӑра канать, ун хыҫҫӑн санаторие каять. Ун
вырӑнне Петӗр Ялгире илтӗмӗр. Львова Союз пуҫлӑхӗсем ӗҫрен
кӑлартгарасшӑн. Таллеров отпуска тухма приказ ҫырчӗ. Мана
Львов пирки приказ ҫыртарчӗ. Халё ӗнтӗ редакцире Арӑслан ҫук.
Питӗ хавхаланса ӗҫлес кӑмӑлпа пурӑнатчӗ вӑл.
Ӗнер Ҫӗрпӳре пурӑнакан вырӑс писательне Павел Егорова
вӗлернӗ. Ёҫӗ ҫапларах пулса иртнӗ. Егоров издательствӑра гоно
рар илнӗ. Кӗнеке ҫума Юрий Айдаша, илемлӗ литературӑпа ачапӑча литературин редакцийӗсен пай заведующине, чӗннӗ. Ҫумҫаккисем Н иколай И ван ов-Я ки , П етёр Львов, Николай
Стуриков тупӑннӑ. Ушкӑн ӗҫки М.Горький проспектӗнчи 15мӗш ҫуртра, С.Алатовпа Н.Николаев художниксен мастерскойӗнче кӗрленӗ. Унта вёсен тусӗсем те пулнӑ. Урмӑшнӑскерсем,
пӳлӗмрен-пӳлӗме ҫӳренӗ, Айдаш пукан ҫинче ларнипех хӑрлаттарнӑ... Пӗр пӳлӗмре вара Егоров виллине тупаҫҫӗ...
Ох, ахӑрсамана пуҫланчӗ. Шӑпах тата КПСС Тӗп Комитечӗн «Ӗҫкӗпе иртӗхнине тата алкоголизма пӗтермелли мерӑсем
ҫинчен» ҫӗнӗ йышӑнӑвӗ тухрё. Пурне те явакласа илчӗҫ унпа.
Правлени председательне Афанасьева, партбюро секретарьне
Таллерова хаяр выговор хыптарчӗҫ. Айдаша, ӗҫрен хӑтарса, парти212
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рен кӑларчӗҫ. Стурикова, закуска вырӑнне, хаяр выговор тыттарчӗҫ. Иванова литконсультантран тата профсоюз членёнчен
(партире мар) кӑларчӗҫ. Ҫав юхӑма ытгисем те лекрӗҫ. Львова,
Айдаша, Тимакова «Тӑван Атӑл» редколлетийӗнчен сирпӗтрӗҫ.
Вёсен вырӑнне правлени В.О.Максимов-Ахуна, Д.В.Гордеева
тата А.П.Хузангая ҫирӗплетнӗ. Ҫӗнетнӗ состава саккӑрмӗш номӗре вырнаҫтартӑмӑр.
Ҫу* 27.
Комсомол обкомне чӗнчӗҫ. Трактор завочӗ тӑвакансемпе трак
тор заводӗнче ӗҫлекенсем ҫинчен вӑйлӑ ҫыракансене пухнӑ. Юхма
Мишши те пур. Мана ВЛКСМ обкомён Хисеп грамотине пачӗҫ.
Ҫӗртме, 22.
Редколлеги ларӑвӗ ирттертӗм. Авӑн, чӳк уйӑхӗсен планне
ҫирӗплетрӗмӗр.
- Вӑт ку чӑн-чӑн перестройка. Икӗ уйӑхшӑн ҫирӗм минутра
вӗҫлерӗмӗр, - терӗ Дедушкин. - Лараттӑмӑрччӗ-ха сехечӗ-сехечӗпе пустуй павраса. Ҫӗнӗллех ӗҫлемелле иккен.
Ларусем пирӗн вӑраха каяҫҫӗ, ӗҫ вӑхӑтӗнче татса памалли
вак-тӗвеке шултралатса яраҫҫӗ те, ҫӳп вырӑнне тӑракан произ
ведение ылтӑн вырӑнне хурса, халӑх умне йӑлкӑштарса кӑларма хӑтланаҫҫӗ те, ваттисем: Дедушкин, Алагер, Таллеров тавлашса каяҫҫӗ те... Хӑлха начар илтни пӗтерет тата вӗсене. «Мӗн
терӗн эс, Лаврентий Васильч?» - сулахай хӑлхи ҫумне ывӑҫ
тупанне тытса хӗрарӑмла сасӑпа ыйтать Василий Осипович. «Мён
тен?!» - упа пек мӗкӗрсе ярать Николай Степанович тёп ре
дактора камантир куҫӗпе шӑтарса. «Мён тетёр эсир?» - сӑмаххисене юрланӑ пек тӑсать Лаврентий Васильевич. Протокол
ҫыракан Николай Григорьев, тӗлӗрсе кайнипе, пуҫне лӑнклӑнк тутарса ларать. Анатолий Викторович ялан хӑвалать: «Вӗҫлер». «Мён тен?», «Мён каларӑн?», «Мён ҫинчен?» тесе камит
лартакансенчен Герман Желтухин вилет кулса.
Дедушкина манӑн ӗҫ меслечӗ кӑмӑла кайнӑ та, полковник-педагог-директор-Союз пуҫлӑхӗ пулнӑ ҫын мана пурин
умӗнче те мухтани ячӗшӗн ҫеҫ калани маррине туйса, ӑшра
хавхалантӑм.
Утӑ, 5.
Иртнӗ ҫулта редакцире ырӑлӑх ҫуралнӑччӗ. «ТӑванАтӑл» парнине илессишӗн ҫӑмӑл атлетсен ӑмӑртӑвне ВЛКСМ хула комитечӗпе тата Шупашкар спорткомитечӗпе пӗрле ирттернӗччӗ. Де
нис Гордеев питӗ хавхаланатчӗ уншӑн. Пуҫаруҫи-ҫке.
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Кӑҫал эпир Желтухинпа пултӑмӑр ку ӗҫре. Унччен редакци
парнесем туянчӗ. Ҫанталӑкӗ чупма майлах пулчӗ, шӑрӑх аптӑратмарӗ. 60 ҫын ытла хутшӑнчӗ. Маршручӗ ҫапла: Ленин площачӗ - Мускав проспекчӗ - Октябрь ҫулӗ - Гагарин урамӗ Калинин урамӗ - Ленин площачӗ. Мускав - Октябрь - Сӑкӑт Гагарин - Калинин кӗперӗсем урлӑ каҫмалла. 13 ҫухрӑм тӑршшӗ.
Вырӑсла - «Ажурные мосты», чӑвашла - «Чӗнтӗрлӗ кӗпер» чупу.
Капӑр кӗперсем урлӑ выртакан ҫулпа спортсменсемпе пӗрле чӑваш
халӑх писателё Николай Терентьев, чӑваш художникӗ-карикатурисчӗ Николай Яковлев хаваспах чупаҫҫӗ, ҫамрӑксенчен
юлмаҫҫӗ.
Утӑ, 15.
Таллеров «ӗҫе тухрӗ». Ячӗшӗн ҫеҫ-ха. Пурпӗр ҫав «Егоровсен-Айдашсен ӗҫӗпе» ҫунать. Мускавсем шавлама пӑрахмаҫҫӗ те...
Центрти хаҫатсенче материал тухманни юлмарӗ пулас ку пӑтӑрмах
ҫинчен. Лаврентий Васильевич пӗрмай хурав ҫырать, райкома,
хулакома, обкома чупать. Ӑҫта унта ӗҫ ҫинчен шухӑшлама вӑхӑчӗ
писательсен «генсекӗн».
Гордеев вырӑнне проза пайӗн редакторӗ пулма «Хатӗр пулти» Василий Кошкина е Малова куҫарма, Аркадий Васильч
вырӑнне Желтухина лартма, Герман Николаевич вырӑнне литсотруднике пӗр-пӗр ҫамрӑк хастара илме сӗнтӗм.
«Капкӑнсем» те улшӑну тунӑ. Агивертен тасалнӑ вырӑна
Николаев Валентин Палинова ҫӗклесе лартнӑ.
Ҫурла, 3.
Аркадий Малов отпуска кайрӗ.
Лаврентий Васильевич иккӗмӗш пульницӑн неврологи уйрӑмне кайса выртрӗ.
Петӗр Ялгире икӗ уйӑх ӗҫлетгернӗччӗ, кӑштах «кантарнӑ»
хыҫҫӑн паян каллех ҫӗнӗрен ӗҫе илтӗм.
Георгий Красновпа Александр Артемьев пирки шурӑ ҫуртрисем (обкомрисем) питӗ хытӑ, хаяр калаҫаҫҫӗ. «Симӗс ҫӗлен»
чирӗнчен сывалса ҫитейменшӗн вёсене редакци коллегийӗнчен
кӑларттарасшӑн. Эпё те, хӑрамасӑрах, хирӗҫлетӗп-ха.
Ҫурла, 11.
Союзӑн правлени ларӑвне чӗнчӗҫ. Унта кӗнеке сутакансем
те пынӑ. Ҫитес ҫулта кӗнеке кӑлармалли план пирки калаҫу
пуҫарнӑ.
Парти обкомӗ хушнӑ тата писательсен Союзён правленийӗ
ҪУмӗнчи ӗҫке хирӗҫ кӗрешекен комисси (председателӗ Вениа215

мин Погильдяков) ыйтнӑ тӑрӑх, КПСС Тӗп Комитечӗн 1985
ҫулхи йышӑнӑвӗ хыҫҫӑн, кам урӑлтаркӑча лекнӗ, ҫавӑн произведенине пӗр ҫулталӑк хушши пичетлеме тӑхтас, тесе йышӑнса
хӑварчӗҫ правд енире.
«Ҫавӑнпа,- евитлерӗ кӗнеке издательствин тёп редакторе
Василий Герасимович Игнатьев, - Георгий Красновӑн «Пуҫсӑр
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1987 ҫулхи июлӗн 5-мӗшӗнче «Тӑван Атӑ/i» парнине 1ыессишӗн
пынӑ 13 ҫухрӑмлӑ чупура 59 минутра финиша ҫитнӗ ятпа Чӑваш
халӑх писательне Николай Терентьевич Терентьева Владимир
Кузьмин саламлать.
Семен Игнатьев ӳкернӗ.

юланутсен эскадроне» романне (22 пичет листи), Владимир
Долговӑн, Николай Ивановӑн (Якин) кӗнекисене ҫитес ҫул
планӗнчен кӑлартӑмӑр».
Пире те, журналсене, ҫаплах тума хистерӗҫ. Пирён те ирёксёрех Георгий Красновӑн «Июль вӗҫӗнчи виҫӗ кун» романне
тата Петёр Львовӑн «Ютран чӗре» повеҫне ҫитес ҫулта пичетлемешкӗн тӑхтама тивет. Ку ыйтупа вара вӗсене, ырӑ тусӑмсене,
ниепле те ҫӑлма май килмест.
Ҫурла, 13.
Тепӗр 6 кунтан 50 тултаратӑп. Питӗ тӗлӗнмелле пулса тухать. Редакцире этем шӑпи пирки шухӑшлакан ҫук. Ҫавӑнпа, ку
паллӑ кун маншӑн шӑп-шӑпӑрт, никам сисмелле мар иртсе каясса сиссе-туйса, кӑштах хӑюлланас, Ҫӗр ҫинче Владимир Кузь
мин та пурри ҫинчен хӑшӗсене аса илтерес килчё. Темле, ытла
хисеплемесӗр хӑварнӑ пек пулӗ, терӗм. Ахаль те «Капкӑнра»
главнӑй (тӗп) редакторшӑн мӗн чухлӗ ӗҫлерӗм, унта йӗрке тыт217

са пырассишӗн ҫынсене тарӑхтарса пӗтертӗм, кунта та ман вал
ли ҫавнашкаллиех тупӑнчӗ. Главнӑй редактор журнал ӗҫӗпе сахал ӗҫлет, питӗ сахал тесен те юрать. Вӑл е чирлет, е партбюро,
правлени ӗҫӗпе хӑшкӑлать. Манӑн икӗ-виҫӗ ҫыншӑн та лавне
туртмалла.
Виталий Енӗшпе тата Хветӗр Агиверпе калаҫнӑ чухне кӗҫех
ман юбилей пуласси ҫинчен сӑмах хускатрӑм. Вӗсем вара, Енӗшӗ
- Таллерова, Ативерӗ - Афанасьева ун пирки аса илтернӗ. Лешсем пӗрле канашланӑ та, мана КПСС обкомӗпе Чӑваш АССР
министрсен Совечӗн Хисеп грамотине илме тӑратма шутланӑ.
Манӑн ун пек фамота «Капкӑнра» пани те пур-ха. Урӑхларах
награда пулмалла та ӗнтӗ.
Августӑн 3-мӗшӗнче Таллеров пульницана кайса выртрӗ.
Ӗҫе малалла тӑсма вӑл партбюро секретарӗн заместительне
Юрий Семенова хушса хӑварнӑ. Лешӗ, «партийно-производ
ственная характеристика» текеннине хатӗрлеме пуҫланӑ та,
хирӗҫлеве лекнӗ. Иван Лисаев, Энтип Ваҫҫи килӗшмеҫҫӗ, тет.
Партбюро кворум пухайман.
Мана тарӑхтарсах ячӗҫ. «Ялав» тӗп редакторӗн Семенов-Сементерӗн ӗҫ пӳлӗмӗнче вара чунсӑрлӑх, бюрократла хӑтлану пир
ки хытах каларӑм. Правлени ларӑвӗ пулнӑ кун партбюро пухӑннӑ,
ултӑ ҫынран - тӑваттӑн. Пурте пӗр саслӑ пулнӑ. Паян хутсене
майлаштарса Ленин райкомне кайса партартӑм. Ялгире чуптаратӑп. Хамӑннах ӗҫлеме тивет. Хамшӑн ырӑ та мар, ҫапах... Тал
леров сипленет, ответлӑ секретарӗ Григорьев ҫур уйӑх ӗҫрӗ, ӗҫлеймерӗ (тивмерӗм ачана, хӗрхентӗм, ҫунтармарӑм), Маловпа
Желтухин отпускра, Лукин чирлекелет.
Кун кӗнекинчен.
Ҫурла, 19.
Ҫур ӗмӗр - хыҫра. Юратнӑ, шанчӑклӑ мӑшӑрӑм Римма Иль
инична саламӗпе хавхаланса ӗҫе кайрӑм. Виссарион Кожанов
фотокорреспондент Вӑрнартан редацин Хисеп фамотине тата
ӗҫтешсен хут ҫине ҫырнӑ салам сӑмахне илсе килчё. КПСС
Вӑрнар райкомӗн пӗрремӗш секретарӗ Василий Игнатьевич Ро
манов тусӑм киле телефамма янӑ. Обкомпа Совмин фамоти
пирки ҫӳлти картлашкасемпе кирлӗ ҫӗре ҫитерессишӗн никам
та ҫине тӑмарӗ, тарӑхнипе хам та алӑ султӑм.
Мистер Кольӑна шухӑ ӑйӑр улӑштарса пачӗҫ, «07-67 Чук»
номерлӗ «Волга». Партин аслӑ комитечӗсем автомашинӑсене чупу
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вӑхӑчӗпе ҫӗнетсех тӑраҫҫӗ. Кивелме пуҫланисене вара пирӗн йьгшшисене параҫҫӗ. Обком автобазинче халё литература журналӗсен
те «ҫӗнӗ Волга». Пире те эрнере пёр кун усӑ куртараҫҫӗ. Ҫав
урхамахпа районсене тухса ҫӳретпӗр. Виҫӗмкун Ҫӗмӗрлере,
Вӑрнарта пултӑм.
Ҫурла, 20.
Кӑнтӑрлахи апат хыҫҫӑн редколлеги ларӑвӗ ирттертӗм. 12
ҫынран 10-шӗ пулчӗҫ: А.В.Емельянов, Н.С.Дедушкин, В.О.
Максимов-Ахун, А.П.Хусанкай, А.С.Артемьев, П.В.Афанасьев, В.О.Алагер, Н.Г.Григорьев, Г.Т.Терентьев тата В.П.Кузь
мин - ертсе пыраканӗ. Тёп редактор ҫук чухне те редколлеги
членӗсем ларусене тӑрӑшсах хутшӑнаҫҫӗ.
Вӗҫӗнче мана савӑнӑҫлӑн саламларӗҫ. Николай Григорьев ман
ҫинчен кӗскен каларӗ, 50 ҫул тултарнӑ май «Тӑван Атӑл» жур
нал редакцийӗнчи тус-юлташсенчен Аркадий Лукин ҫырнӑ салам сӑввине вуласа пачӗ:
«Юлташӑмӑр, тултартӑн аллӑ:
Ҫыран, журнал та кӑларан.
Ҫыравҫӑ ёҫё - йывӑр, паллӑ,
Маттур-ҫке эсӗ вӑй-халран.
Хӗрӳ ӗҫре - этемӗн чысё,
Сунатпӑр иксёлми вӑй-хал.
Ҫӗн хайлавсен хисепӗ-йышӗ
Хунатӑр ҫулсерен кал-кал.
Йышра ҫуралнӑ ырӑ туртӑм
Ҫунатлантартӑр кӑмӑлна.
Телей сунатпӑр! Чатӑ утӑм!
Шевле ҫутаттӑр пурнӑҫна!»
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Унтан вал писательсен Союзён правлени председательне
Афанасьева сӑмах паче. Порфирий Васильевич манӑн пултарулӑха мухтаса правлени, партбюро тата профком ячёпе салам ад
ресе пачё, унта ҫапла каланӑ: «Хисеплё Владимир Прокопьевич!
Чӑваш АССР писательсен Союзён правленийё, парти бюровё тата
профсоюз комитечё Сире, «Тӑван Атӑл» журналӑн тёп редаткорён заместителъне тата ҫамрӑк ҫыравҫа, ылтӑн юбилей ячёпе
хӗрӳллӗн саламлаҫҫӗ, ӗҫре mama пултарулӑхра пысӑк ҫитӗнӳсем
тума ҫирӗп сывлӑх, иксёгми вӑй-хӑват сунаҫҫӗ. Пурнӑҫӑрӑн иккӗмӗш
аллӑ ҫулӗ те яланах телейлӗ, ӑнӑҫлӑ пултӑр! Сире сума суса, Афа
насьев, Семенов, Енӗш».
Петёр Ялгир мана 1958 ҫулта хӑй патне райхаҫата ӗҫлеме
илни, эпир пӗрле Вӑрнарта мӗнле кӗрлеттерни ҫинчен хавхаланса каларӗ, ӗнерхи грамотӑна пӗрремӗш редактор ячӗпе пачӗ,
ман ятпа редакцие, киле янӑ телеграммӑсене вуларӗ, Вӑрнарти
коллегӑсем янӑ салампа паллаштарчӗ:
«Аллӑ!
Пурнӑҫ ҫулӗ анлӑ.
Яланах ҫапла пул танлӑ.
Пул хӑватлӑ,
Пул вӑй-халлӑ.
Пӗрмаях пул
Ятлӑ-сумлӑ.
Сывӑ пул,
Телейлӗ пул,
Хаҫатпа та туслӑ юл!
Михаил Васильев, Анатолий Степанов -Тускип, Григорий Ми
хайлов-Илепер, Павел Кошкин, Татьяна Васильева тата ыт.те».
«Ялавран» Иван Лисаев ырӑ сӑмах илсе килнӗ.
«Капкӑнӑн» 16-мӗш номерӗнче Валерий Николаев «Суккӑр
пыршӑ» шӳте пичетленӗ, унпа юнашар Георгий Яковлев ху
дожник шаржне тата сӑвӑллӑ салам вырнаҫтарнӑ:
«Эсутӑ ҫултӑн, вутӑ ҫуртӑн,
Тӑван хирте ыраш та выртӑн.
Йӗпреҫпеле Вӑрнар енче,
Ҫӳрерӗн халӑх ӗҫӗнче,
Паян хавас кӑмӑлпалан
Калав та повесть калӑплан.»
Сӗтел манӑн яланхи пекех тап-таса. Юратмастӑп хут купи
айне пулма. Паян та ҫап-ҫутӑ. Ҫуггине-хӗрлине те лартман. Пух220
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ӑннисем валли урӑх ҫӗрте те ӗҫмелли-ҫимеллипе авӑнакан уяв
сӗтелӗ пулмарӗ. Хама ҫапла кӑна чысланӑшӑн чун-чӗререн кӳрентӗм.
Хӑйсем тем тӗрлӗ хисеплӗ ятсем, кӑкӑр тулли знаксем илсе тултарнӑ та... Менелник сӗтелӗ хушшине шӑматкун киле чӗнтӗм.
Ячӗшӗн тенӗ пек.
Юрать ман пӗртен-пӗр шанчӑклӑ Союз пур - СССР журналисчӗсен Канашӗ. Менелник ячёпе хама Хисеп грамотипе наградӑлани ҫинчен «Журналистра» информаци вуларӑм. Председателӗ - «Правда» хаҫатӑн редакгорӗ В.Г.Афанасьев алӑ пуснӑ хаклӑ
хут манӑн журналистикӑри 28 ҫулхи ӗҫе ырӑ енчен ҫирӗплетсе
парать.
18 сехетре, ӗҫ вӗҫленсен, Николай Григорьевпа Аркадий
Лукина икӗ енчен ҫавӑтса, Шумилов урамӗнчи 37-мӗш ҫурта
илсе килтӗм. Ултгӑмӗш хутри 132-мӗш хваггерте вӗри туглӑ яшкапа, кукӑльпе, панулмипе тӗп хуҫаюшка Римма Ильинична
хаваспа кӗтсе илчӗ. «Ыттисем тата ӑҫта?» - тесе ыйтрӗ те вӑл,
Аркадий Васильч ентешне шӳтлӗн хуравларӗ: «Ҫӑва патӗнче».
Манӑн темшӗн паян ҫак ачасемпе кӑна савӑнса ӗҫес килчӗ.
Мӑшӑрӑм кӑмӑллӑн хӑналарӗ. Лукин хӑйӗн салам сӑввине пӑхмасӑр
каларӗ. Этем йӗркиллех пуҫларӑмӑр ҫуралнӑ куна паллӑ тума.
Ҫурла, 21.
Профсоюз путевкине туянса, Григорьевпа Лукина «Кувшинский» кану ҫуртне ҫурмалла пайласа канма-ӗҫлеме яратӑп.
Унччен, тунтикунран, Лукинпа Ялгире журнал ҫырӑнтарма районсене эрнелӗх ӑсататӑп.
«Капкӑн» редакторӗ Николаев мана ҫуралнӑ кун ячёпе саламлама пычӗ те, чылай калаҫса лартӑмӑр. «Ху малтан ҫирӗп
алӑра тытнӑ ачусем халӗ хӑвна тавӑраҫҫӗ, «Капкӑн библиотекинче» тухмалли кӗнекӳне хирӗҫлесе сасӑлаҫҫӗ, ҫав ӗҫе йӑлтах
икӗпитлӗ Николай Иванов йӗркелесе пырать», - терё.
Ҫурла, 22, шӑматкун.
Менелник сӗтелӗ килте хатӗр. Сӗтел пуҫӗнче пёр купа теле
грамма, тус-юлташсем манмаҫҫӗ: Йӗпреҫри «Ҫӗнтерӳшӗн» хаҫат
ачисем, ЧАССР журналистсен Союзён правленийӗ, Краснодонти Иван Захаров шахтер, Саранскри Михаил Имяреков пи
сатель, ученӑй, Грузири Потирен Радик Ковский подполков
ник, республика прокурорён заместителё Амвросий Овчинников,
Минскри Владимир Яковлев музыкант, Вӑрнарти «Сельхозтех
ника» управляюшийё Федор Пчелов, Вӑрнар районёнчи «Янгорчино» колхоз председателё Георгий Андреев...
222

Тырӑ вырассипе тата патшалӑха сутассипе республикӑра чрезвычайлӑ вӑхӑт. КПСС обкомён пӗрремӗш секретарӗ Илья Пав
лович Прокопьев ял райкомёсене ертсе пыракансене аякка тух
ма чарнӑ. Ҫавӑнпа Романов Шупашкара хӑнана килеймерё,
пропагандӑпа агитаци пайён заведуюшине Степанова райкомпа
райӗҫтӑвкомӗн салам адресне алӑран пама ятарласа янӑ. Вӑрманкас ачи ӑна хӑнасем умёнче вуласа пачӗ:
«Уважаемый Владимир Прокопьевич!
В торжественный день Вашего юбилея — 50-летия со дня
рождения примите самые искренние приветствия и сердечные
поздравления от Вурнарского райкома КПСС и исполкома район
ного Совета народных депутатов.
Свою активную литературную деятельность Вы начали в
1958 году литературным сотрудником районной газеты, затем
работали заведующим отделом партийной жизни. Благодаря сво
ему добросовестному труду, искренности и сердечности Вы зас
лужили авторитет и уважение среди сотрудников газеты и тру
дящихся района.
С 1965 года Вы работали в редакции Ибресинской районной
газеты, в настоящее время работаете заместителем главного
редактора журнала «Тӑван Атӑл». Находясь на этом ответ
ственном посту Вы свои знания, силу и жизненный опыт на
правляете на мобилизацию трудящихся республики на выполне
ние решений XXVII сьезда партии, последующих пленумов ПК
КПСС. Для Вас характерны объективный подход к оценке дос
тигнутого и забота о разрешении насущных проблем, твердая
позиция деятеля литературы социалистического реализма. В
Ваших произведениях ясно просматривается чуткое, доброже
лательное отношение к людям, забота о сохранении богатства
родной природы, они органически переплетаются с жизнью тру
жеников леса.
Вурнарский райком КПСС и исполком районного Совета на
родных депутатов высоко ценят Ваш вклад в деле дальнейшего
ускорения социально-экономического развития и перестройки на
родного хозяйства. Ваше трудолюбие и личную скромность.
Желаем Вам большого личного счастья, долгих лет жизни,
новых успехов на благо советского народа».
Пирён район ман ӗҫе ҫапла хак пани кӑмӑла ҫӗклентерчӗ.
Ҫурла, 26.
Чӑвашрадио «Тӑван Атӑла» хӑнана чӗнет. Передача валли
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материалсем тата ҫынсем тупса хатӗрлерӗм. Петр Андреев ҫырса
илчӗ. 23 минуглӑх. Вырсарникун параҫҫӗ.
Унччен ытги журнал редакторёсемпе пёрле телевиденире
тухса калаҫрӑм - журнал ытларах сарасси пиркиех.
Магазинсенче кӑлпасси аран шыраса тупрӑм, «останкинс
кая» текеннине виҫӗ талонпа туянтӑм.
Каллех классиксен библиотекишӗн ҫапӑҫаҫҫӗ. Мана та Сал
тыков-Щ едрин, Бунин, Горбатов, Гюго пуххисем ҫакланчӗҫ.
Ҫурла, 31.
Желтухин иртнӗ эрнере ӗҫе тухрё. Паян тёп редактор та
хӑйӗн пӳлӗмне уҫса кӗчӗ. Ыран Малов коридорта курӑнмалла.
Григорьев «Кувшинкӑран» каҫрӗ, ун вырӑнне Лукин вӗҫтерчӗ.
Ӑна Агиверӗн пьесине редакцилеме хушрӑм.
Таллеров приказпа Аркадий Васильча проза редакгорӗ, Гер
ман Николайча публицистикӑпа очерк тата литература критики
редакторӗ пулма куҫарчӗ. Ман сӗнӳ тинех пурнӑҫа кӗчӗ.
«Тӑван Атӑлта» пичетленнӗ «Юрату кӑварӗ» повеҫшӗн 878
тенкӗ гонорар илтӗм (1310 лартнӑ - ытти тытӑннӑ).
Юпа, 15.
Авӑн уйӑхӗн 16-мӗшӗпе юпан 10-мӗшӗ хушшинче Пицундӑри (Грузи-Абхази) пултарулӑх ҫуртӗнче арӑмпа кантӑмӑр. Ли
тература фончӗн Чӑвашри директорё Виталий Енӗш ҫунакан
путевка панӑччӗ. Чылай писателе куртӑм. Тутарсемпе пушкӑртсем пӗр-пӗринпе питӗ туслӑ, эртеллешсе пурӑнаҫҫӗ, ҫӳреҫҫӗ.
Пирён писательсем вара пӗрне-пӗри чӗрӗлле ҫисе яманни ҫеҫ.
Ытла чухӑнла выҫлӑх чирӗ хавшатать вёсен хаяр чӗрисене.
Пёр кун маларах ӗҫе тухрӑм. Эп ҫук чухне Юрий Айдаша
литсотрудника илнё. Лукин отпуска тухнӑ. Ун вырӑнне каллех
Ялгир ӗҫлет. Таллеров Петр Алексеевичӑн ӗҫ меслечӗпе кӑмӑллах
мар. Ӑҫта та пулин журнал сарае ыйтупа ярсан, вал «Ялава»
ытларах пропагандӑлать тенине илтнӗччӗ. Чӑнах иккен. Икё хаспатин тарҫи.
Чӑвашгиз директорне Краснова (Георгий Краснова мар)
пенсие ӑсатнӑ. Ун вырӑнне обкомӑн культура пайёнче инструкторта ӗҫлекен Иван Дмитриевич Тимофеев-Вутлана куҫарнӑ.
Лаврентий Васильевич калать: «Чирлетӗп. Ывӑнтӑм ӗҫлесе.
Ҫавӑнпа парти обкомён идеологи секретарьне Леонид Яковле
вич Тянгова редактортан тата партбюро секретарӗн ӗҫӗсенчен
хӑтарма заявлени кайса патӑм».
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Юпа, 29.
Партбюро секретарьне Юрий Семенова суйларӑмӑр. Порфи
рий Афанасьева та бюрона кӗртрӗмӗр.
Пирён журналсен («Тӑван Атӑл», «Ялав») пӗрлешӳллӗ проф
ком председателё пулма Герман Желтухина суйларӗҫ.
Чӳк, 12.
Вунӑ кун чирленӗ хыҫҫӑн, тёп редактор ӗҫе тухрё.
Чӳк, 25.
Горький облаҫӗпе Чӑваш АССР литературипе искусство
кунӗсем пуҫланчӗҫ. Уяв тӗлне эпир «Тӑван Атӑлӑн» ятарлӑ номӗрне (11) кӑлартӑмӑр. Уншӑн ытларах хам тӑрӑшрӑм. Килти ар
хив материалӗсене те хӗрхенмерӗм - Горькире вӗреннӗ чухне
пухнисене. Кайран никам та ырӑпа асӑнас ҫук-ха та... Куркаланӑ
унашкаллине.
Туслӑх уявӗ уҫӑлнӑ кун Чӑваш патшалӑх музыка театрӗнче
вӑйлӑ концерт пулчӗ. «Чӑваш обществин мӗнпур чечекӗ пухӑннӑ,
пӗтӗм хуҫа-пуҫлӑх - пединститут ачисем, пӗрле вӗреннӗскерсем», - тет мӑшӑрӑм.
Рапггав, 18.
Ӗнер республика 2-мӗш пульницинче (партстационарта) Таллеровпа тӗл пулса калаҫрӑм. Ҫитес ҫулӑн 3-мӗш номӗрне кӑтартрӑм,
макетне ӗнтӗ. Мана вӑл ҫыру пачӗ. Ҫыруне паян П.В.Афанасьева
алӑран кайса тыттартӑм. Председатель вуласа пӑхрӗ те, ыйтать:
«Сана вӑл кунта ҫырни пирки каларӗ-и?» «Ҫук, каламан, анчах
эпё вӑл мён ҫинчен ҫырнине вуламасӑрах чухлатӑп, мӗншӗн те
сен, питӗ нумай ҫырнӑ». Апла пулсан, сан шутупа, кама главнӑй
редактор тумалла?» «Ҫамрӑксенчен илсен, Николай Максимова
ҫитекенни ҫук, биофафийӗ те нимле тасамарлӑхпа вараланман
унӑн; ватӑраххисенчен илсен, Анатолий Емельянов пултармалла».
Порфирий Васильевич: «Анатолий Викторовича хирӗҫ каллех
кӑшкӑрма пултараҫҫӗ, ҫитменнине ватӑлса пырать тата эсё Максимовпа хӑйпе калаҫнӑ-и? Анчахрах профессионала кайрё те,
килӗшет-и вӑл?» «Эпё унӑн шухӑшне витёр курса туятӑп: килёшет. Малашлӑха пӑхса ӗҫлемелли редактор. Пултарулӑх ӗҫӗнче унта
правленинчинчен ҫӑмӑлрах». «Мӗнле пулать-ха, калаҫса пӑхӑпӑр
ҫӳлте. Тата тепӗр ыйту: обкомран Юхма Мишшине сирӗн редкол
леги составне кӗртме ыйтаҫҫӗ. Хӑй ҫапла тума ыйтнӑ ӗнтӗ. Эс
редакци ячӗпе хут ҫырса кил. Паян правлени ларӑвӗ, унта ҫирӗплететпӗр». «Лаврентий Васильчпа калаҫса татӑлмалла мар-и?»
«Унпа калаҫнӑ, вӑл пӗлет ун пирки».
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Хушнине ҫапла турӑм та, 14 сехет тӗлне пытӑм. Правлени
членӗсем пухӑнчӗҫ: П.В. Афанасьев, А.В. Емельянов, В.Г. Игна
тьев, Ип.И. Иванов, В.А. Ильина-Захарова, З.В. Романова, Ю.С.
Семенов тата, укол хыҫҫӑн, А.В. Лукин ҫитрӗ.
Юхмана редколлегине кӗртмерӗҫ. Емельянов манран «Эсир
ку ыйтӑва иртнӗ редколлегире пӑхса тухнӑ-и?» - тесе ыйтрё.
Эпё каларӑм: «Эсир, Анатолий Викторович, хӑвӑр та пулнӑ
иртнӗ ларура, мён вӑлтатӑр, редколлегире пӑхса тухмалли ыйту
та мар вӑл, правлени компетенцийёпе татса памалли ыйту».
«Официаллӑ хутне кам алӑ пуснӑ тата кун пирки тёп редактор
пёлет-и?» - ыйтрё Игнатьев. «Кузьмин алӑ пуснӑ, Таллеров
пӗлет», - ӑнлантарчӗ Афанасьев. Лукинпа Гордеев тата Емель
янов редколлегине А.В.Малова кӗртесшӗн пулчӗҫ. Юлашкинчен Порфирий Васильевич «Ыйтӑва татса пама Таллеров
пульницаран тухиччен тӑхтас», - терё. Пурте килӗшрӗҫ. Юхма
ыйтӑвӗ ҫунса кайни паллӑ пулчё.
1988 ҫул.
Ӗҫ кӗнекинчен.
Кӑрлач, 4.
Лаврентий Васильевич ӗҫе тухрӗ. Иртнӗ ҫул уншӑн ӗҫ ҫулӗ
пулмарӗ, 5 уйӑхсемех чирлесе-канса ирттерчӗ. Унсӑрӑнах журналне вӑйлатса пыма май килтеретпӗр. Хӑй ҫук чухне журналне
тапӑнасшӑн та, пире пусахласшӑн та. Тӗп редакторшӑн мана алӑ
пустармаҫҫӗ, тёп редактор укҫинчен мана хушса тӳлемеҫҫӗ...
Аркадий Лукин та пӗр уйӑх чирлерӗ. Ун хӑть, поэзи пайӗн,
ытла нушах мар, ҫапах та корректура вулакан кирлӗ, ыттисене
йывӑра килет.
Кӑрлач, 6.
Писательсен Союзён правленийӗнче ҫамрӑк ҫыравҫӑсен канашлӑвӗ пулчё. Таллеров мана та унта ячӗ. «Ялавран» Сементер
хӑй пынӑ.
Республикӑри пултарулӑх ҫамрӑкӗсен координаци центре
(Атнер Хусанкай ертсе пырать) журналсен штатра тӑман редколлегийӗсене туса хунӑ. Ҫамрӑксен тепӗр ушкӑнӗ, уншӑн кӗвӗҫсе,
ҫӑхавлӑ ҫыру ҫырнӑ. Ҫамрӑклах пӗр-пӗрне кӑшлама хӑнӑхаҫҫӗ
вӗт! Порфирий Афанасьев ҫавна вуласа пачӗ те, тытӑҫса ӳкрӗҫ
хайхисем. Икӗ ушкӑн - икӗ ҫил-тӑвӑл. Тӗлӗнтерет, литературӑна
тин ҫеҫ тухма пуҫланӑ-ха хӑйсем, анчах, ушкӑнланса кайса,
влаҫ, ирӗклӗх ҫӗнсе илессишӗн харкашу пуҫарнӑ. Пӗри теприн226

чен усалтарах, шӑртлӑрах. Кирилл Кириллов критикпа Юлия
Силэм прозаик сӑмахӗсем кӑна килӗшрӗҫ. Вёсен пуҫӗнче ӑслӑ,
тутӑ тӗшӗ пур. Ыттисен чылайӑшӗн хывӑх вӗҫет. Амбици тени
пысӑк. Арсений Тарасов, издательствӑна ӗҫлеме тинтерех ҫеҫ-ха
кӗнӗ «максималист», тӑчӗ те хӑйӗн калавӗсене чи чаплисем
тесе мухтарӗ те хучӗ, вӗсене журналсем пичетлемеҫҫӗ, тесе пире
ятлама пуҫларӗ. Хӑй калавӗсене редакцие тӑратман та.
Виҫӗ сехет хушши тапӑҫнӑ хыҫҫӑн тепӗр ҫур сехет редкол
легине суйларӗҫ. Вуннӑмӗш номӗре халё, эпир пулӑшнипе, вӗсем
хӑйсен вӑйӗпе кӑлараҫҫӗ.
Кӑрлач, 20.
Василий Осипович Алагере пытартӑмӑр. Правлени мана пытару комиссине ертсе пымалла тунӑччӗ. Эпё митинг ирттерме,
сӑмах калама хатӗрленнӗччӗ. Хӑйсен килӗнче чухне йышӑнӑва
улӑиггарчӗҫ. Сывпуллашма обком секретарӗ Л.Я. Тянгов, куль
тура пайён заведующийё О.Г.Денисова, унӑн инструкторӗ С.А.
Александров пынӑччӗ. Денисова хурлӑхлӑ митинга ертсе пыма
правлени председательне П.В.Афанасьева хӑйнех хушрё. «Эпё
пӗрре ирӗклӗрех пуласшӑнччӗ те», - терё те, килӗшрӗ вӑл. Мён
тӑвӑн, хуҫасенчен иртейместӗн.
Пирён редколлеги членӗ, «Тӑван Атӑл» альманахӑн редакторӗ пулнӑ, утмӑл ҫул ытла тӑван чӑваш литературине малалла
аталантарса чечеклентерессишӗн ырми-канми вӑй хунӑ писа
тель-коммунист 83 ҫула кайсан пиртен уйрӑлчӗ. Вӑл журнал ӗҫне
ҫине тӑрса хутшӑнатчӗ, нумай произведени вулатчӗ, авторӗсемпе калаҫатчӗ, вӗсене пулӑшатчӗ, ҫамрӑк ҫыравҫӑсене хисеплетчӗ.
Лаврентий Таллеров ӑна юлашки ҫула ӑсатма килне те пу
лин темшӗн пымарӗ. Чеерех писательсем масар ҫине каймарӗҫ,
кайран ытти юххасемпе Б.Хмельницкий урамӗнчи «Золотые
дары» столовӑй-кафене вӑхӑтра шавлӑн персе ҫитрӗҫ. Пьггару
вӑхӑтӗнче Аркадий Малов, чӑваш халӑх артисчӗ Николай Сте
панов, Юрий Семенов, Порфирий Афанасьев, Валентин Бурнаевский, Новосибирскран килнӗ тӑванӗ, ученӑй, сӑмах каларӗҫ. Парти обкомён инструкторё Станислав Александров
пирёнпе танах кӗреҫепе, лумпа ӗҫлерӗ.
Алагере пьггарнӑ ҫӗртете Михаил Юхман паян «Литгазетӑра» пичетленнё «Брошенное поле» шавлӑ статйи пирки калаҫу
пычё. «Унта автор Чӑваш АССР писательсен Союзне, хӑй те
унта тӑрать пулин те, тӗнче умӗнче намӑс кӑтартнӑ, мӗнпур
тарӑхӑвне ҫав Союза ертсе пынӑ, халё ертсе пыракансем ҫине
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купаланӑ», - тесе мӑкӑртатаҫҫӗ пуҫлӑхсем. Тӗрӗссипе, чӑваш писателӗсем хуш ш инче ю лаш ки ҫулсенче пы ракан вӑрҫӑ,
аш кӑнчӑклӑх, обкомпа Мускав урлӑ ҫӗкленӗ пултарулӑх,
аскӑнчӑклӑх, ушкӑнлӑх пуҫарулӑхпа ҫырав ӗҫне, ҫыравҫӑсен пурнӑҫне мӗнле танмарлӑх, йывӑрлӑх, нишлӗх танатине путарни
ҫинчен Михаил Николаевич уҫҫӑнах ҫырса кӑтартнӑ. Пурте тӗрӗс
унта. Вырӑнти влаҫсем пуҫран шӑлса ҫеҫ пурӑнаҫҫӗ литература
«генералӗсене», вӗсемпе пӗр юрӑ юрлаҫҫӗ - лӑплантару, ҫураҫу
юрри. Хӑйсен ятне Союз шайӗнче вараланӑшӑн, паллах, вӗсем
Юхмана халех Атӑлра юхтарма хатӗр, анчах... хӑраҫҫӗ унран. Се
мен Элкер, Петёр Хусанкай, Ухсай Яккӑвӗ хыҫҫӑн «чи аслисене» те ҫамкаран тӳнккеме пултаракан авторитетлӑ писатель тинех ҫуралчӗ. Тупӑнчӗ. Унӑн тукмакки Партин аслӑ нухайккинчен
те вӑйлӑрах. Ахальтен мар ӗнтӗ, виле патӗнче те Денисова, Тянгова аяккарах чӗнсе, калать: «Хаҫата хуравличчен, Союзра калаҫар-ха». Кӑрлачӑн 22-мӗшӗнче статьяна писательсен пухӑвӗнче
сӳтсе явма килӗшрӗҫ. Юхман сасси тата вӑйланать.
Нарӑс, 9.
Вӑрнар районӗнчи Хурӑнсур Ҫармӑс библиотекин заведую
щийё Иван Константинович Иванов ман пата ӗҫ пӳлӗмне кӗчӗ.
Пирён ялта унӑн литературӑна юратакансен «Ентеш» клубӗ ӗҫлет.
Ҫав клуб манӑн «Тӑван Атӑлта» пичетленнӗ «Юрату кӑварӗ» повӗҫе сӳтсе явассине йӗркеленӗ. Ӑна нумай ҫын уйрӑммӑн та,
фермӑсенче те, трактор паркӗнче те, ушкӑнпа ытти вырӑнсенче
те вуланӑ. Иванов уйрӑм сыпӑкӗсене радиола та панӑ, вӑтам
шкулта ун тӑрӑх аслӑ классенче вӗренекенсем сочинени те ҫырнӑ.
Культура ҫуртне халӑх лӑк тулнӑччӗ. Паянхи ял пурнӑҫне,
ял ҫыннин кун-ҫулне, юратӑвне вулакан писатель сӑнарлӑхӗпе
илемлӗн курма пултарнӑ, темелле. Вунтӑватӑ ҫын тухса калаҫрӗ:
ваттинчен пуҫласа шкул ачи таранах.
Пурнӑҫра кирлӗ, тӗрӗс пурӑнма вӗрентекен усӑллӑ произведени тесе хак пачӗ Ҫӗрпел ял Советне кӗрекен виҫӗ ял халӑхӗ
«Юрату кӑварне».
Ачаранпах хаҫат-журналпа туслӑ Иванов ҫакӑн ҫинчен тата
«Ентеш» клуб тӑвакан ьпти усӑллӑ ӗҫ пирки тёплӗн ҫырса «Ком
мунизм ялавне» илсе пынӑ. Литература материалӗсемпе ӗҫлекен
Иван Яковлев пӳлӗмӗнче калаҫса ларнӑ хушӑра унта Семенов
редактор пырса кӗнӗ. Сӑмах май Иван Константинович, унран
пулӑшу кӗтсе-ши, хӑйӗн ҫулҫӳрев сӑлтавне пёлтернё. Демьян
Филиппович ялкор хучёсене алла илсе пӑхкаларӗ тет те, «А-а,
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Кузьмин ҫинчен-и? Классиксем пирки те пичетлеме вырӑн ҫитмест», - тесе хут карҫинкки еннелле тӗллесе кӑтартрӗ, тет. «Эсир
хӑвӑр вуланӑ-и вӑл повӗҫе?» - ыйтнӑ Иванов. «Манӑн хаҫат материалӗсене вулама та вӑхӑт ҫитмест, обком бюровне васкатӑп»,
- тесе тухса лаплатгарчӗ, тет. «Пуҫлӑх хыҫҫӑн хумханса юлнӑ
сивӗ сывлӑш кӑкӑра пӳлсе лартрӗ. Унпа хӑвӑр калаҫса пӑхмастӑрши» - тет кӳреннӗ Иван Константинович.
Семенов ӑна пурпӗрех кун кӑтартмассине пӗлсе, эпӗ тусӑма
хӑйӗн хайлавне райхаҫатра усӑ курма сӗнтӗм, Михаил Васильев
редактор патне Вӑрнара шӑнкӑравларӑм. «Ҫӗнтерӳ ҫулӗнче» Ивановӑн статйи 9 пин экземплярпа района саланчӗ.
Нарӑс, 15.
Лаврентий Васильевич каллех чирленё. Мана виҫмине Союз
правленийӗнче журнал отчетне тума хушрӗҫ. Хатӗрлентӗм.
Нарӑс, 17.
Кӑнтӑрла иртни иккӗре лару пуҫланчё. 23 минут калаҫрӑм.
Акӑ мӗн ҫинчен:
«ТӐВАН АТӐЛ» ЖУРНАЛ РЕДАКЦИЙӖН ЧӐВАШ АССР
ПИСАТЕЛЁСЕН СОЮЗЁН
ПРАВЛЕНИНЕ 1988 ҪУЛХИ ФЕВРАЛӖН
17-МЁШЁНЧЕ ТУСА ПАНӐ ОТЧЕЧӖ
Пурнӑҫпа тачӑ ҫыхӑнса социализмла чӑнлӑха тӗрӗс те илемлӗ
сӑнласа парас, ҫӗннине, лайӑххине ҫулӑмлӑн та хаваслӑн уҫса кӑтартас, халӑха малаша утма чӑрмантараканнине ҫивӗччӗн питлес
тӗллевпе туса пырать «Тӑван Атӑл» хӑйӗн кулленхи ӗҫне.
Партии XXVI сьезчё йышӑннисене ӑнӑҫлӑ пурнӑҫлас енӗпе
туса хатӗрленӗредакции малашлӑх планӗ тӑрӑх журналта писательсемпе журналистсен, партипе совет органӗсенче, наукӑра ёҫлекенсен, производство новаторӗсен очеркӗсемпе публицистикӑллӑ,
анализлӑ статйисем тӑтӑшах пичетленсе пычӗҫ. Вёсен шутӗнче:
КПСС Чӑваш обкомён пёрремӗш секретарӗн И.П. Прокопьевӑн
«Ҫӗнӗ ҫитӗнусем патне», КПСС Йӗпреҫ райкомӗн пӗрремӗш секретарӗн Н.А.Сергеевӑн «Тӗллевсем патне - ҫӗнӗлле», экономика
наукисен кандидачӗн Л.В.Кураковӑн «Бригадӑра - тёп вӑй», «Тех
ника прогресӗmama ӗҫҫынни», Чӑваш АССРҫутӗҫминистрӗн А.Никитинӑн «Шкул ӗҫне - пурнӑҫ ыйтнӑ шая» статйисем.
Виҫӗмҫул редакци Канаш районӗнчи ӗҫҫыннисемпе mama «Шупашкарти промышленность тракторӗсен завочӗ» производство
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пӗрлешӗвӗте ӗҫлекенсемпе творчествӑма туслӑх килӗшӗвӗ пуҫарса ячӗ. Ун хыҫҫӑн эпир вӗсем патӗнче эртелпе те, пӗччен-иккӗн
те час-часах пулма пуҫларӑмӑр. Вёсен ӗҫне-хӗлне, нуши-асапне
тарӑнрах, анлӑрах пӗлни ҫӗнӗ произведенисем ҫырма пулӑшать.
Ҫавна май трактор завочё тӑвакансемпе ял ӗҫченӗсен хӗрӳ пурнӑҫӗпе пуласлӑхӗ, татса паман проблемӑсем ҫинчен литература
посчӗсем пӗлтерсе тӑнине пичетлесех пыратпӑр. Анчах та ку
енӗпе редакции оперативлӑх, системӑлӑх ҫитсех каймасть-ха.
Шефла пулӑшу ӗҫне малашне татах вӑйлатмалла.
Республикӑри ӗҫҫыннисем партии XXVII сьезчӗн йышӑнӑвӗсене тӗпе хурса пилӗкҫуллӑха тултарассишӗн епле кӗрешнине, умри
чӑрмавсене мӗнле сирее пынине журнал авторӗсем уҫӑмлӑн, критикӑлла туйӑмпа ҫыраҫҫӗ.
Иртнӗ ҫулта КПСС обкомён секретарӗ А. М.Леонтьев «Ҫӗре
упрар» статья пичетлерё, Чӑваш АССР Государство агропромыш
ленность комитечён председателён заместителё В. Ф. Григорьев
«Тенкӗ пусран пухӑнать» ятпа журналта интервью пачё. Шупашкар районӗнчи хуҫалӑхсенче механизаторсемпе выльӑх-чӗрлӗх
пӑхакансен ӗҫпе йӑла тата кану условийӗсене пурнӑҫ ыйтнӑ шайра
йӗркелесе палӑрмалла ҫитӗнусем туни, ял культури ӳсни ҫинчен
пӗлтӗрхи иккӗмӗш номӗрте Владимир Кузьминӑн «Кӑмӑла кура
кӑмӑл» очеркӗ тухрӗ.
Аслӑ Октябрь юбилейӗн ҫулӗнче «Тӑван Атӑл» совет стройӗн
мӗнпур ырӑ майӗсемпе усӑ курса, КПССӑн ленинла наци политикине ҫирӗппӗн пурнӑҫа кӗртсе, аслӑ вырӑс халӑхӗпе тӑванла ытти
халӑхсем пулӑшса пынипе Чӑваш ҫӗршывӗ Совет влаҫӗн ҫулӗсенче хӑватлӑ аталаннӑ культурӑллӑ социализмла республика пулса
тӑни, унӑн паянхи ҫитӗнӗвӗсемпе малашлӑхӗ, паттӑр ҫыннисем
ҫинчен материалсем тӑтӑшах пичетлесе пычӗ. Вӑл шутра: КПСС
обкомён пёрремӗш секретарӗн И.П.Прокопьевӑн, Чӑваш АССР
Верховной Совет Президиумӗн председателён А.П.Петровӑн
статйисем, истори наукисен кандидачӗсен А.Изоркинпа Н.Егоровӑн очеркӗсем тата ыт. те. Октябрь ҫӗнтерӗвӗсене хӳтӗлесе
хӑварассишӗн, ҫӗнӗ пурнӑҫ тума чӑрмантаракан вӑрӑ-хураха
ҫӗнтерсе тӗп тӑвассишӗн чӑвашӑн хастар ҫыннисем мӗнле кӗрешнине журналта пичетленӗ А.Савельевпа В.Игнатьевӑн «Кӑвак
хуппи уҫӑлсан» mama Н.Максимовӑн «Синкер» романӗсенче яруҫҫӑн куратпӑр. Аслӑ Октябрь тивлечӗпе ҫитӗннӗ чӑваш халӑх
ывӑлӗ хӑйӗн паттӑрлӑхӗпе тӗнчене тӗлӗнтернӗ Андриян Нико
лаев космонавт пурнӑҫӗпе ӗҫӗ-хӗлё ҫинчен К. Петров «Сенкер
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ҫӑлтӑр» роман ҫырнӑччӗ. Вӑл пӗлтӗр «Тӑван Атӑлта» пичетленчӗ. Вулакансем ку произведенисене ӑшшӑн кӗтсе илчӗҫ.
Журнал редколлегийӗ, редакцире ӗҫлекенсем ҫине тӑрса
тӑрӑшнине пула, «Тӑван Атӑл» пурнӑҫуттипеутма тӑрӑшать.
Ҫӗнетӳ, хӑвӑртлату, пахалӑх ыйтӑвӗсене кашни номертех ҫутатать. Ҫӗнӗлӗх, улшӑну тапхӑрӗ хӑйӗн геройӗсене ҫуратать. Вула
кансем вӗсемпе А.Емельяновой «Чир» mama «Вучах», В.Овчаровӑн
«Ӑнӑҫу ҫулӗ», Г.Желтухинӑн «Вӗҫленмен калаҫу», И.Лисаевӑн «Паян
мар, ыранах» очеркӗсенче, В.Григорьев-Енӗшӗн «Вичкӗн куҫпа» сатирӑлла хайлавёнче, В.Алендейӗн «Ылмат», ВЖузьминӑн «Юрату
кӑварӗ» повеҫёсенче, П.Афанасьевой «Хӗвел хапхи» поэминче mama
ытти ҫыравҫӑсен пӗлтӗр «Тӑван Атӑлта» пичетленнӗ хӑш-пӗр
произведенийӗсенче паллашма пултарчӗҫ.
Аста тишкерӳҫӗ, ҫивӗч чӗлхеллӗ ҫыравҫӑ, шухӑшлавҫӑ хӑйӗн
витӗмлӗ хайлавӗпе вулакан чӗри патне тӗл ҫитсе унӑн ӑшӗнче
вут-ҫулӑм чӗртме мӗнле пултарнине эпир Анатолий Емельяновӑн
«Вучах» очеркне пичетлесе питӗ яр-уҫҫӑн курса ӗнентӗмӗр. Ялхулара пулнӑ май ялан ҫынсем ҫав произведенипе унӑн авторне
асӑнаҫҫӗ, очеркпа писателӗн уйрӑлми пӗрлӗхне, хӑватне палӑртма
тӑрӑшаҫҫӗ. Редащие килнӗ ҫырусенче те ҫавнашкал шухӑшах. Ӗ
нер кӑна ку очерк пирки Элӗкрен хулана ҫыру килчӗ. Унӑн авторӗ
вулакансен шухӑшне пӗтӗмлетсе ҫапла ыйтать:
«Тӑван Атӑл» журналӑн ҫитес ҫывӑх номерӗсенчен пӗринче
Анатолий Емельяновӑн ҫёнӗлле шухӑихласа, ҫӗнӗлле ӗҫленӗ вӑхӑтра
хӑй курса мӗн илтни, ҫынсен психологийӗ еплерех улшӑнса пыни
ҫинчен ҫырнӑ тепӗр очеркне вуласишн.»
Вулакан журналтан мӗн ыйтни паллӑ ӗнтӗ: ӑна пурнӑҫ кӗрешӗвӗнчи ҫӗнтеруллӗ пулӑм-туйӑм, хумхантаракан хёрӳ, илемлӗ чёлхепе
ҫырнӑ вӑйлӑ произведена кирлӗ. Шел те, анчах «Вучах» пек вулакана чёртсе хёшентерекен идеологи ахахӗсем сахалтарах паратпӑрха. Мёншён тесен эпир хамӑр ҫав ҫулӑмпа ҫунаймастпӑр. Пирён,
тен, хамӑрӑн вучахсем кӗллене пуҫланӑ. Перестройка тавра кӗвӗҫуллӗ, наркӑмӑишӑ такмаксем каласа таитанипе ҫурсьшасть пуль
Ҫав вӑйлӑ япала. Васкама кирлӗ мар, перестройка пирки тӗплӗн
шухӑшласа, асӑрханса ҫырас пулать, тесе хӑйсене хӑйсем лӑпкӑлӑх
шлепкипе хупласа хунисем те пурнӑҫ хӳрине тӑрса юлаҫҫӗ.
Ҫӗнӗлӗх сывлӑшӗпе вулакана уҫӑлтаракан тин кӑна тухнӑ
произведенисене ятарласа ҫапса хуҫас тӗллевпе хӑтланакансен
те хӑйсен Емельянов «Вучахӗн» ӑшишне тӑмалла пуль, ҫавхӗрӳлӗхпе
хӑйсен пултарулӑх вӑйне вулакан патне ҫитермелле пуль.
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Редакци сиртен, ятлӑ-сумлӑ писателъсенчен, ҫамрӑксенчен
хальхи саманана тивӗҫлӗ, халӑх чӑннипех ыйтакан, социализм
чӑнлӑхӗн ыйтӑвӗсене шайлашуллӑ вӑйлӑ та илемлӗ произведенисем, публицистикӑллӑ ҫивӗч статьясем кӗтет.
Вулакан пиртен чӑн-чӑн коммунист, кӗрешӳҫӗ-паттӑр ҫын
сӑнарӗсене кӗтет. Патриотизм, интернациллӗ воспитани ыйтӑвӗсемпе ҫырнӑ япаласем ыйтать. Анчах та эпир иртнӗ ҫулта ку
тӗлӗшпе илемлӗ произведенисем сахалтарах пичетлерӗмӗр. Юхма
Мишшин «Пурнӑҫ кашнинех хӑйне май тикӗслет», Владимир Кузьминӑн «Юрату кӑварӗ», Валентина Илъинан «Йӳнеҫӳллӗ ҫын» повеҫӗсемсӗр, Георгий Красновӑн «Пуҫсӑр юланутсен эскадронӗ» романӗсӗр пуҫне урӑх мухтанмалли ҫукрах пулчӗ пӗлтӗр.
Совет ҫыннин пурнӑҫ сӑнарне нумай енлӗн кӑтартакан, ҫынсем хушшинчи ырӑ мар енсене, йӗркене пӑсакансене пипыекен про
изведенисем пирён журналта юлашки вӑхӑтра чылай курӑнкаларӗҫ meмeлJгe. Обществӑна юрӑхсӑр пулӑмсене хирӗҫ мӗнле кӗрешсе
ҫынсене ырӑ туни ҫинчен заводсемпе фабрикӑсенчен, колхозсемпе
совхозсенчен килнӗ ҫырусене пичетлеме тӑрӑшатпӑр. Интереслӗ,
шухӑшлаттаракан очерксемпе статьясем тухрӗҫ. Василий Петровӑн «Пушар», «Каскӑн» повеҫӗсем, Анатолий Тимофеевӑн «Хӗвелҫаврӑнӑш», Геннадий Пласкинӑн «Хӗр хевти», Денис Гордеевӑн
«Чӗкеҫ йӑвине ан салатӑр» повеҫӗсем, Алексей Зайцевӑн «Чӗчӗ
Ваҫҫи» камичӗ, КПСС ХХУП сьезчӗн делегачӗн, Ҫӗмӗрлери авто
фургон комбинатӗнчи В. Столбова мастерӑн «Ҫӗнӗлле пурӑнатпӑр,
ӗҫлетпӗр» статйи вулакансене уйрӑмах килӗшнине эпир халӑх хуш
шинчи тёлпулусенче сахал мар илтме пултартӑмӑр.
Пӗлтӗр «Тӑван Атӑл» журнал страницисенче поэзи пысӑк
вырӑн йышӑнчӗ. Чи малтанах ку журналта виҫӗ пысӑк произведе
на: Юрий Айдашӑн «Атнер» сӑвӑлла романӗ, Николай Теветкелӗн
«Феникс кайӑк», Порфирий Афанасьевӑн «Хӗвел хапхи» поэмисем
пичетленчӗҫ. Вӗсем хушшине Юрий Сементерӗн «Катюша» поэми те хӗсӗнчӗ. Ку сӑвӑлла произведенисене вулакансем те, критиксем те хак парса пӑхниех пулмарӗ-ха, хӑш-пӗр ларусенче сӑмах
хускатнисёр пуҫне. Эпир вара журнал ҫавӑн пек пысӑк хайлавсем
пичетлесе кӑларни пирӗн паянхи поэзи пӗр вырӑнта тӑманни, ма
лалла талпӑнни ҫинчен капать пулӗ, тетпӗр.
Чӑн та, «Тӑван Атӑл» валли «Атнер» романа ҫуррине яхӑн
кӗскетмелле пулчӗ. Ҫавӑнпа пирён вӑхӑтри геройсен Атнерӑн, Илемпин, Выльскин сӑнарӗсем вулакан куҫӗ умне анлӑнах тухса тӑма
пултараймаҫҫӗ. Анчах роман авторӗ халӑхӑн анлӑ пурнӑҫне ҫутатса
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пама тӗллев лартни куҫ кӗретех курӑнать. Кунта интеллигенци,
рабочи, хресчен ӗҫне-хёлне, пурнӑҫне куратпӑр эпир.
«Феникс кайӑк» поэма та паянхи пурнӑҫпа ҫыхӑннӑ. Унӑн
геройӗсем - вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи, вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи ял ҫамрӑкӗсем. Ку
поэмӑна нумай кӗскетмен, ҫавӑнпа та вулакансем хӑйсемех сӑмах
мӗн ҫинчен пынине туйса илме пултарӗҫ.
«Хӗвел хапхи» поэмӑри ёҫсем пӗтӗмпех паянхи пурнӑҫпа
ҫыхӑннӑ. Ку хайлав - авторӑн пултарулӑх пуянлӑхӗ.
Пёр ҫулта ҫакӑн пек сӑвӑлла виҫё пысӑк произведена пичетлесе кӑларма, паллах, журнала йывӑр. Малалла кун пирки тӗплӗнрех
шухӑитаса пӑхмалла. Пирён ытти поэтсем ҫинчен те манма
юрамасть.
Ҫӑмӑл килмерӗ пулин те, пӗлтӗр журнал страницисенче ытти
поэтсем те сахал мар вырӑн йышӑнчӗҫ. Ку шута В. Кервенӗн «Курса
тӑранайми сӑнсем», Г. Илеперӗн «Мирлӗ пурнӑҫ сана, ҫӗр-анне», Г.Айхин «Ҫӗнӗ сӑвӑсем», К.Воробьевӑн «Ҫӑкӑр», В.Алендейӗн «Ҫӗнтерӳ
ҫулӗпе», Г.Орловӑн «Манӑҫми», САсаматӑн «Ҫӑлкуҫ тасалӑхё», А.Кӑлканӑн «Ҫӗнӗ сӑвӑсем», М.Сениэлӗн «Лирика», Г.Кузнецовой
«Ҫӗршыв-аннемӗршӗн», П.Ялгирӑн «Сулма алӑ утӑмпа», А. Тимбайӑн «Вырӑнта тӑмасть-ҫке пурнӑҫ», Юхма Мишшин «Сан яту
- ман юрату», Энтип Ваҫҫин «Кӗске сӑвӑсем», В.Давыдов-Анатрин «Сыхлар, упрар ҫӗр-аннене», Г.Ефимовӑн «Ҫӗнӗ ярӑм - пӗр
ҫаврӑм», А. Смолинӑн «Ҫаврӑм», АЛукинӑн «Таса куҫӑмпа» ярӑмӗсем пичетленчӗҫ.
Кусемсӗр пуҫне В.Харитонов, Н. Кушманов, Ю. Петров, Туркай
Валери, Г.Ирхи, Г.Юмарт, В.Ятрина,Л.Федорова, С.Баранова mama
ытти авторсен сӑввисем кун ҫути курнӑ.
Литература критикине вӑйлатни те журналта иртнӗ ҫулта
палӑрмаллах сисёнчё пуль, тетёп. Леонид Волковӑн «Поэзи eumӗмлӗрех пултӑрччӗ», Юрий Артемьевӑн «Кайри мала, хуркайӑксем»
mama «Пурнӑҫ утти ыйтать», Ипполит Ивановӑн «Паянхи герой
мӗнле курӑнать-ха?», Кирилл Кирилловӑн «Драма чӑнлӑхӗ» статйисем паянхи кун ыйтӑвӗсене тӳррӗн те уҫҫӑн татса паракан чёрё
хайлавсем пулчӗҫ. «Куҫару - пысӑк ӑсталӑх» темӑпа ҫавра сӗтел
хушшинче ҫивӗч калаҫу пулса иртрӗ. Вӗсем писательсене те, критиксене те, вулакансене те, паллах, шухӑшлаттармасӑр, хумхантармасӑр тӑма пултараймарӗҫ.
Ҫапах та литературоведени ыйтӑвӗсемпе пурнӑҫри, паянхи
чи кирлӗ те ҫивӗч проблемӑсене илемлӗ литературӑра мӗнле
Ҫутатни, коммунист, кӗрешӳҫӗсӑнарне чӑваш литературинче епле
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уҫса пани, чӑваш романӗн юлашки ҫулсенчи аталанӑвӗ mama уйрӑм
писательсен творчестви ҫинчен (юбилей кунӗсӗр пуҫне) тӗплӗн
тишкерсе ҫырнӑ критикӑллӑ статъясем пичетлеймерӗмӗр жур
налта. Критиксем пирён ытларах тахҫанхине, йӑлӑхтарса ҫитернине сӑмах пӗрнине ҫине-ҫине ярса авӑртаҫҫӗ. Ҫӗнни патне
темшӗн-ҫке пурин те алӑ ҫитмест. Критикӑллӑ статьясенче
кирлӗ-кирлӗ мар ҫӗртенех пӗр-пӗрне тукмак парса илкелени те
вёсене тӗп шухӑшран аяккалла пӑрса ярать. Ҫавӑнпа тепӗр чух
не, хӑшӗсене унашкал вырӑнсенчен хӑтӑлма сӗнсен редакцире,
кӑмӑлсӑрлӑх ҫуралатъ вёсен. Унашкал ан пултӑрччӗ малашне.
Журналӑн портфелӗ пуян. Ҫав пуянлӑха эпир иртнӗ ҫулсенче
асӑрханса, тимлӗн вулакансем умне кӑларма тӑрӑшрӑмӑр. Хамӑрӑн
ҫав пуянлӑх хуҫисене хавхалантарас тесе те шупъгарӑмӑр.
Редколлеги журналта пичетленнӗ чилайӑх проза, поэзи, очеркпа
публицистика тата литература критикин произведенийёсемшён
малашне кашни ҫул тӑватӑ преми (75-шер тенкё) тата вёсен
авторёсене журнал премийён лауреачён дипломёсем пама йышӑнчӗ.
1987 ҫулшӑн журнал лауреачӗсем «Чӗкеҫ йӑвине ан салатӑр»
повесть (7 № ) - авторё Денис Гордеев, «Хёвел хапхи» поэма на
(9-11 № № ) ҫырнӑ Порфирий Афанасьев, «Чир» тата «Вучах»
публицистикӑллӑ очерксемпе палӑрнӑ Анатолий Емельянов пулчёҫ.
Юлашки вӑхӑтра пирён ҫӗршывра, ҫав хушӑра хамӑр республикӑра та революцилле курӑмлӑ улшӑнусем пулса иртеҫҫӗ. Ҫав
паллӑ событисенчен эпир те аякра тӑрса юлма шутламастпӑр.
Хамӑрӑн ӑшри шухӑш-туйӑма ырри енне ытларах сулӑнтарса
ӗҫре ҫӗнӗлӗхсем тума тӑрӑшатпӑр. Коммунистсен партийӗ иде
ологи фронтӗнче тӑракансенчен ыйтнисене тёпе хурса, КПСС
Чӑваш обкомё писательсен Союзён ӗҫне малалла лайӑхлатас
енӗпе йышӑннине шута илсе, журнал кӑларас ӗҫе тӗпрен лайӑхлатма шутларӑмӑр. Чи малтанах кашнин ответлӑхӗӳсме кирлӗ.
Пайсен, секретариатӑн, тёп редакторпа унӑн заместителӗн жур
налта пичетленекен материалсен идейӑлла шайне ӳстерессишӗн,
чӗлхе илемлӗхне вӑйлатассишӗн, журналпа вулакансем хушшинчи
ҫыхӑнӑва татах та анлӑрах ҫирӗплетессишӗн ҫине тӑрсах
тӑрӑшмалла пулть. Ҫавна май эпир авторсемпе ӗҫлессине пысӑка хуратпӑр. Кашни пай хӑйӗн активӗпе кӑҫал mama ҫитес
ҫулта пичетлемелли тӗп произведенисене палӑртса хучӗ. Вӗсене
редакци ҫыннисемпе сӳтсе явнӑ хыҫҫӑн малашлӑх план туса хатӗрлерӗмӗр. Унччен пирён пӗр-пӗр писатель пуҫра ҫуралнӑ шухӑшнерекламӑна кӗрттерес йӑла хуҫаланатчӗ. Кӑҫалтан эпирун234

ран хӑпма шутларӑмӑр. Халв вулакансене сывлӑш планӗпе мар,
хамӑр вуласа пӑхнӑ алҫырусен планӗпе кӑна паллаштарса хавхалантарасшӑн. Халъхи пурнӑҫ ҫӗнӗлӗхӗпе, перестройкӑпа тачӑ
ҫыхӑннӑ произведенисенчен Николай Максимовӑн «Пурнӑҫри
вырӑн» романне вулакансем патне ҫитересшӗн. Произведены халӑх
умӗнче таракан чылай кӑткӑс та ҫивӗч ыйтусене уҫҫӑнрах курма пулӑшать. Трактор завочӗ тӑвакансем наукӑпа техника ҫитӗнӗвӗсене, перестройка ыйтӑвӗсене пурнӑҫ конвейерӗ ҫине ҫирӗп
кӗртсе ҫӗршывшӑн, халӑхшӑн питӗусӑллӑ пысӑк ӗҫ туни ҫинчен
калакан роман та черет кӗтсе выртатъ. Хальхи вӑхӑтра ял
ҫыннин психологийӗ, унӑн культура шайӗ илемленсе ӳстӗр тесе
парти уйрӑмах хытӑ тӑрӑшать. Ҫав анлӑ та кӑткӑс ӗҫе пирӗн
республикӑри искусство ӗҫченӗсемпе ял ҫыннисем пӗрлешсе туса
пыни, илемлӗх ҫимӗҫне мёнле тӑрӑшса ӳстерни ҫинчен калакан
повесть та вулакансем патне ҫитӗ. Паянхи пурнӑҫ таппипе
малалла ҫёнтерсе утакан геройсемпе Анатолий Емельянов, Ва
силий Алендей, Вениамин Тимаков, Виталий Енёш, Василии Пет
ров произведенийӗсенче паллашӗҫ вулакансем.
Ҫав вӑхӑтрах истори темине те аяккалла пӑрса хӑвармӑпӑр.
Михаил Юхман чӑваш халӑх культуришӗн пётӗм вӑй-халне, пӗлӗвне,
сывлӑхне хӗрхенмен паттӑрсен пархатарлӑ пурнӑҫне илемлӗн сӑнласа панӑ «Термен» романӗ mama Хветёр Уярӑн Шурча вӑрҫи умӗнхи ҫивӗч событисем ҫинчен калакан «Таркӑн» роман сыпӑкӗсем
те журнал сулӑмлӑхне ӳстерме пулӑшасса шанас килет.
Кӑҫал эпир малтанхи номерсенчех ҫамрӑксене тивӗҫлӗ вырӑн
парас терӗмӗр. Юлия Силэм, Василий Эктел, Иван Егоров повеҫӗсем, Арсений Тарасов, Борис Чиндыков калавӗсем пичетре ӗнтӗ.
Щупашкарта пурӑнакансене кӑна мар, районсенчи авторсене те
«Ҫамрӑк хунав» рубрика айӗнче яланах вырӑн тупӑнса пырӗ.
Ҫавна май ҫакна калас килет. Халё эпир журналсен 10-мӗш
номерӗсене ҫамрӑксен редколлегийӗсене кӑларттарас тетпӗр. Ку,
паллах, ырӑ ӗҫ. Ҫапах та ҫамрӑксен ҫак обществӑлла чӑмӑртанӑвӗ
ҫавӑнпах ӗҫне ан вӗҫлетӗрччӗ, ҫамрӑк авторсен хайлавӗсене пичете хатӗрлеме редакцисене ялан пулӑшса тӑтӑрччӗ.
Журнал страницисенче кӑҫал Михаил Сениэлӗн «Пуҫ тайни»
поэми, Георгий Орловӑн «Тантӑш» сонетсен кӑшӑлӗ тата Алек
сандр Галкин, Геннадий Айхи, Раиса Сарби, Юрий Семенов, Петр
Яковлев, Георгий Ефимов, Василий Кошкин, Николай Исмуков, Ген
надий Юмарт, Валерий Тургай, Анатолии Смолин тата ытти
ҫамрӑк поэтсен сӑввисем пичетленӗҫ.
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Ҫӗнӗлле улшӑну тапхӑрӗнче публицистикӑллӑ материалсен
витӗмлӗхне вӑйлатса пырасси ҫинчен ялан шутлатпӑр. Ҫавӑнпа
ӗнтӗ партии XIX партконференцийӗ тёлне КПСС обкомён секре
тарьне Л. Я. Тянгова «Ҫӗнетӳ - ҫӗнтерӳ» ятпа статья ҫыртарма
палӑртрӑмӑр. Агропром проблемисем, Атӑлпа кӳлӗсен куҫҫулӗ, ялти
ҫулсем-йӗрсем, ял ҫыннисен сывлӑхне сыхлассипе ҫыхӑннӑ, халӑха
вёрентес ёҫе ҫӗнӗлле йӗркелессипе КПСС Тӗп Комитечӗн февральти Пленумӗн йышӑнӑвӗсенчен тухса тӑракан задачӑсем ҫинчен очерксемпе статьясем пама хатӗрленетпӗр. Ёҫ коллективёсен, ӗҫҫыннисен экономика хутшӑнӑвӗсен проблемисем ҫинчен
анализла материалсем пулӗҫ. Журналта кӑҫал «Перестройка по
чти» уҫрӑмӑр.
Литература критики кӑҫал уйрӑмах ҫивӗч пирӗн. Номертен
номере интереслӗ, тарӑн шухӑшлӑ, анлӑ калӑплӑ материалсем пичетленмелле. «Хальхи литература mama ҫӗнетӳ» темӑпа правле
нии критика секцийӗпе тёпчев институчӗ ирттернӗ дискусси калаҫӑвне журнал страницисене типтерлӗ кӑлартӑмӑр. Кӗҫех вӑл
вулакансем патне ҫитмелле.
Виталий Родионов литературоведӑн «Вӑхӑт тивӗҫӗ» статйине пичетлесе сӳтсе явассине йёркелерӗмӗр.
«Ӗҫ сӗтелӗ хушшинче» рубрикапа интервьюсем пичетлетпӗр.
Чӑваш АССРхалӑхписателӗсем Николай Терентьев, Василий Алендей, ҫавӑн пекех Василий Петров, Николай Максимов тата Ви
талий Енӗш хӑйсен ҫӗнӗлле ӗҫӗ-хӗлӗ, чӑваш литературин шӑпималашлӑхӗ ҫинчен вулакансемпе уҫҫӑн калаҫӗҫ.
Ҫӗнетӳ писательсен пурнӑҫӗнче мӗнле улшӑнусем кӳни ҫинчен
к а ла к а н м ат ериалсене те ҫит ес вӑхӑт рах пичет е
хатӗрлесе ҫитеретпёр.
Ёҫё ну май. «Шупашкарти промышленность тракторӗсен завочё» производство пӗрлешӗвӗнче тата Канаш хулипе районӗнче
пулса тӗлпулусем ирттермелле, ҫавӑн пекех республикой ытти
вырӑнӗсенче те халӑхпа калаҫмалла, журналта пичетленнӗ произ
ведением тӑрӑх вулакансен конференцийӗсем ирттермелле. Ву
лакансемпе редакци хушшинчи ҫыхӑнӑва малашне татах та ҫирӗплетме тӑрӑшӑпӑр.
Пӗлтӗртен пуҫласа эпир редколлеги ларӑвӗсенче редакцие
килнӗ алҫырусене су'тсе явассине йӗркелесе ятӑмӑр. Виссарион
Синичкинӑн «Кун йӗрки» повӗҫне питӗ ӗҫлӗн сӳтсе яврӑмӑр. Малашнехи вӑхӑтра Розин Ярандайкинӑн «Йӗрсем ҫухалмаҫҫӗ», Ге
оргий Ангерӑн «Вӗрен тем пек явӑнсан та», Вениамин Тима236

ковӑн «Вӗрене ҫулҫӑ кӑларсан» повеҫӗсене сӳтсе явма
палӑртрӑмӑр.
Пай редакторӗсен отчетне итлесси те йӑлана кӗрет.
Хамӑр ӗҫе эпир малашлӑх mama уйӑх планӗсемпе туса пыратпӑр. Вёсене редколлегире сӳтсе явса ҫирӗплететпӗр. Произведенисене редколлеги членӗсем тӗплӗн вуласа пай сотрудникӗсемпе
пёрле анлӑн сӳтсе явмасӑр пичете ямастпӑр.
Редколлеги членӗсем пирён пурте активлӑ. Вёсен нумай алҫырӑвӗ вулама тивет. Ҫапах та нихӑшӗ те обществӑлла ӗҫрен
пӑрӑнма хӑтланмасть. Редакцие вӗсем, опытлӑ та ятлӑ писательсем, яланах тивӗҫлӗ ӗҫлӗ пулӑшу параҫҫӗ. Ушкӑнпа икерчӗ
ҫиме те лайӑх тенӗ пек, творчествӑлла ҫирӗп ушкӑнпа журнал
кӑларма та лайӑх. Редакци коллективӗ пирӗн туслӑ, ҫирӗп. Унта
малашне те ют ҫурӑк палли ан пултӑрччӗ.
Хатӗрлесе каласа параканӗ журналӑн
главной редактор заместителё В.Кузьмин».
Хут сӑрмакланӑ майлах чӗлхе тӑррине те якатма ухута писательсем сахал мар Союзра. Вӗсемшӗн сӑлтавӗ пултӑр кӑна. Акӑ,
манӑн вӑрӑмарах кайнӑ Сӑмахӑма итлесе пӗтернӗ хыҫҫӑнах, малтантарах блокночӗсем ҫине ҫырнисене е пуҫӗсене хывса хӑварнисене черетленсех хӗмлентерме пуҫларӗҫ:
А.В.Малов: «Редакцие илсе пынӑ романсем ытла пысӑк,
ытама кӗмеҫҫӗ. Критиксем пӗр-пӗрне шӗкӗрен те хытӑрах кӑшлаҫҫӗ.
Юлашки вӑхӑтра писатель стилӗ начарланчӗ. Публицистикӑна
писательсен ытларах хутшӑнмалла, пёр Анатолий Емельянов ҫине
ҫеҫ шанса лӑпланмалла мар. Союз правленийӗн те писательсене
хватгерӗсемпе ӗҫ пӳлӗмӗсенчен халӑх хушшине хӳтерсе кӑлармалла».
А.В.Емельянов: «Тӑван Атӑлӑн» форматне улӑштарас пирки
малалла та шухӑшламалла та калаҫмалла. Гонорар ӳстересси ҫинчен те - ҫавнашкалах. Очерка, паллах, ӑна ҫырма пулать, анчах
уншӑн никамах та каҫса кайса ырламасть. Очерк, публицистика
статйи ҫырма пултарайман писатель, ман шутпа, хӑйӗн произведенийӗсене пӳрнерен ӗмкӗч пек ӗмсе ларакан ҫӑравҫӑ кӑна
тесе шутлатӑп эпӗ. Чӑн-чӑн вӑйлӑ произведени чылай чухне очеркран - чӗр ҫынран, чӗрӗ пурнӑҫран - шӑтса аталанса тухать.
Ҫавна манар мар, юлташсем. Ҫакна та палӑртасшӑн: литературӑра васкама кирлӗ мар.»
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Ф.Г.Агивер: «Чылай писательсем хамӑрӑн литература журналӗсене ҫырӑнмаҫҫӗ те, вуламаҫҫӗ те, мӗншӗн тесен пӗлсех тӑратпӑр
кам мӗнле ҫырнине тата ҫыртнине. «Тӑван Атӑл» халлӗхе сӳрӗкрех
пек туйӑнать. Номерӗсенче публицистика сайра. Литература каҫалӑкне ҫирӗпрех планламалла. Литература критикин рольне
ҫӗнӗлле вӑйлатмалла. «Писатель архивӗнчен» рубрикӑпа материалсем пичетлемелле. Чӑваш халӑхӗн историйӗ, чӗлхе ыйтӑвӗсем пирки материалсем сайра-хутра ҫеҫ курӑнкалаҫҫӗ.»
М.А.Ставский: «Писательсем пурте очерк ҫырма пултараймаҫҫӗ. Ку тӗлӗшпе пурин те талант ҫитмест, ҫавӑнпа вӗсем хӑйсен
калав-повесть-роман ӗҫӗпе тӑрмашса лараҫҫӗ».
Н .Н .Максимов: «Шутласан, «Тӑван Атӑл» - пирӗн чӑваш
литературин шайӗ. Анчах та, унта тухакан «илем апачӗ» халлӗхе
вулакана тӑрантараймасть. Суя ӑнланӑва тӗпе хурса ӗҫлетпӗр пу
лас. Япӑххи те, лайӑххи те пӗрешкел, социаллӑ пӗртанлӑх пултӑр
тесе тӑрӑшатпӑр. Никама та кӳрентермесӗр пурне те пичетлеме
тӑрӑшни -редакци чирӗ. Чире - сиплев кирлӗ. Лайӑх произве
дение касса-вакласа мар, пуҫӗпех пичетлемелле. Пахалӑха ӳстермелле. Творчество конференцийӗ ирттермелле. Васкаса ҫырни
те, ӳркенсе ӗҫлени те - япӑх. Пирӗн хамӑрӑн кун пирки тарӑнрах шухӑшламалла».
В.Г.Енӗш: «Ку таранччен те эпир чӑваш халӑхӗ ӑҫтан тухнине, мӗнле ҫулпа аталанса пынине уҫӑмлӑн кӑтартакан илемлӗ
произведенисем «Тӑван Атӑлта» курмастпӑр-ха. Сбоевсен, Ашмаринсен, Никольскисен произведенийӗсене ҫителӗклӗ вырӑн
парсах халӑх хушшине кӑлармалла «Тӑван Атӑлӑн».
В.И.Антипов - Энтип Ваҫҫи: «Эп хам поэт пулнӑ май тӳрех
поэзи пирки пуҫлам-ха. Журнал поэмӑсене вырӑн пани питӗ
лайӑх, анчах редакци авторсемпе, уйрӑмах ҫамрӑксемпе ӗҫлессине малти вырӑна хумасть. Номерсенче плакатлӑ сӑвӑсем нумай.
Декларацилле сӑвӑсем пичетлеме пӑрахмалла. «Феникс кайӑкпа»
тӗплӗнрех, тарӑннӑн ӗҫлемелле пулнӑ. Николай Теветкеле мӗн
ҫырнине пурне те пичетлесе пӑсма пуҫларӗҫ. Авторсен кӗнекере
тухнӑ чи лайӑх сӑввисене кӑна пичетлемелле журналта. Поэзи
енӗпе халлӗхе «Тӑван Атӑл» «Ялав» журналран пултарулӑх енӗпе
аяларах шайра тӑрать-ха. Юлашки страницӑсене тирпейлӗрех
тумалла. Художниксен культури, шрифт культури пирки лайӑхрах шутламалла. Манӑн юбилей статйине тикӗт хушса пичетлерӗҫ. Ман ҫине «Тӑван Атӑл» темшӗн кӑмӑллах пӑхмасть. Жур
нал ҫӗнетӳ тапхӑрӗ умӗнче кӑна-ха».
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П.В.Афанасьев журналта ҫӗнетӳ тапхӑрӗпе килӗшӳллӗ япаласем сахалтарах, хамӑрӑн ӗҫ вырӑнне те, вулакансене те хисеплеместпӗр, хӑнӑхнӑ йӑларан тухаймастпӑр» текелесе, журналӑн
ҫӗнетӳ чуппине татах та хӑвӑртлатмалли ҫинчен аса илтерчӗ.
Вӗҫӗнче хама ирӗк панӑ правӑпа усӑ курса эпё тухса калаҫнӑ
юлташсен асӑрхаттарӑвӗсем тата сӗнӗвӗсем пирки никам ҫине
ҫилленмесӗр, никама кӳрентермесӗр пурне те ӑнлануллӑ хуравларӑм, Мускаври Литинститутран вӗренсе таврӑннӑранпах урлӑлла пӑхса хирӗлекен Энтип Ваҫҫине (ӑна Союз правленийӗ ӗҫ
тупса памасӑр нушалантарчӗ) кӑмӑллӑн кӑна асӑрхануллӑрах
ӑнланма систертӗм: «Эпё кунта, Союз правленийӗн ларӑвӗнче,
хамӑн ӗҫ ҫинчен мар, «Тӑван Атӑлӑн» ӗҫӗ ҫинчен отчет турӑм.
Тӗрӗссипе, чӑваш писателӗсен ӳсӗмӗ, паянхи утӑмӗ, пуласлӑхӗ
ҫинчен хӗрӳкалаҫу пуҫарса ятӑм. Ҫавна ӑнланакансем питӗ ӑслӑн
ҫаптарчӗҫ, кӗвӗҫсе юнтараканнисем... Ӑнланӑр, вӑйлӑ ӗҫлекене,
ӗҫрисенчен ҫирӗп ыйтакана ниҫта та нихҫан та юратман. Пирӗн
патра та ҫавах. Кут хыҫӗнче вут хурсах тӑраҫҫӗ те...
«Тӑванатӑлсем» эпир, лару хыҫҫӑн шутланӑ май, Союз правленийӗнче пире ытлашши хурласа, вӑрҫсах пӗтермерӗҫ, тата
тӑрӑшарах ӗҫлеме ҫеҫ ырӑ канашсем сӗнчӗҫ, тесе хавхалантӑмӑр.
Нарӑс, 25.
Таллеров отпускран тухрӗ, манӑн «Ҫӗр пики» повӗҫе
вулатъ.
Компартии вӑйӗ, витӗмлӗхӗ чакса пырать. Вунҫиччӗмӗш
ҫулхи ҫӗнӗрен чӗрӗлчӗ. Ҫӗршыв сысна ҫури пек ҫухӑрать: «Пӗтӗм
влаҫа - С оветсен аллине!» Эпё те перона хӑйрарӑм Советсен ҫуртӗнче.
Чӑваш АССР Верховнӑй Совечӗн президиумне ертсе пыра
кан Петров республика хаҫачӗсемпе журналӗсенче, телевиденипе радиора ӗҫлекен журналистсене хӑй патне чӗннӗ. Виҫӗ сехет
ҫурӑ пычӗ шавлӑ калаҫу, тӑхтавсӑр. Эпё те тухса калаҫрӑм.
«Иӗпреҫсем ҫинчен ҫыратӑп, райсовет ӗҫтӑвкомӗн предсе
дателён Пантелеймон Михайлович Ермошкинӑн сӑнарне уҫса
кӑтартасшӑн. Совет ӗҫченӗсен пӗр уҫӑмлӑ сӑнарӗ те ҫуккӑ-ха чӑваш
литературинче. «Ҫунат» ятлӑ очерк тата «Тилхепе» повесть ҫырӑнма та пуҫларӗҫ пуҫра», - терӗм. Александр Петрович ман сӗнӗве
ырларӗ.
Пуш, 24.
Йӗпреҫре «Тӑван Атӑл» вулаканӗсен конференцине йӗркелерӗм. Анне вилес пек чирлӗ выртнӑ пирки малтан Шупашкар239

тан яла каймалла пулчё. Унтан тӳрех Йӗпреҫе каҫрӑм, пӗрле
вӑрнарсен «Ҫӗнтерӳ ҫулӗ» хаҫат редакторне Михаил Алексеевич
Васильев сӑвӑҫа, публициста ҫаклатса пытӑм. Шупашкартан Лав
рентий Таллеров, Аркадий Лукин, Виталий Енӗш кулӑшҫӑ тӑватӑ
урапаллӑ «урхамахпа» ӗрӗхсе ҫитрӗҫ.
Пуш, 28.
Очерк ҫырма Йӗпреҫе кайрӑм. Геройсем куҫ умӗнчен каймаҫҫӗ: райӗҫтӑвком председателӗ Ермошкин, Пысӑк Упакасси
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ял Совечӗн председателӗ, Социализмла Ӗҫ Геройӗ Антон Григо
рьевич Шордеев, райсовет тата ялсовет депутачё, «Красный
партизан» колхоз председателё Гурий Андреевич Андреев, КПСС
райкомӗн пӗрремӗш секретарӗ, Чӑваш АССР Верховнӑй Совечён депутачё Никонор Андреевич Сергеев...
Пантелеймон Михайлович чирлё. Председатель заместителён
Геннадий Романович Яковлев пӳлӗмӗнче юриех хӗрӳ калаҫу
пуҫарса, ҫынсене тавлаштарса ятӑм. Гурий Андреевич, рапон
тёп экономисчӗ Василий Кузьмич Кузьмин тата ыттисем те
хӗремесленсех, пӗр-пӗрне пӳлсех тӑнлантараҫҫӗ Ҫӗнетӳ
проблемисене.
Ермошкин чӗрӗлсен, тепре килетӗп, тавлашӑва тата вӑйлӑрах
хӗмлентерсе яратӑп. Манӑн пурнӑҫ чӑнлӑхне, этемӗн шухӑшлав
тӗшшине тутанмалла. Унсӑрӑн очерк та, повесть те пулмасть.
Пуш, 30.
Ӗҫ вӗҫленнӗ тёлелле анне вилни ҫинчен пӗлтӗм. Вӑрнартан
киле телефонпа хыпарланӑ. Машина «хуҫи» патне кайрӑм. Халӗ
пирӗн «Капкӑн» тӗп редакгорне Николаева пуҫҫапмалла-ҫке. Эрне
вӗҫнелле ӑна, пире ҫитес эрнере машина кирлӗ тесе, хут ҫырса
памалла. «Анне вилсе кайрӗ», - тетӗп куҫҫуле шӑлса. «Ну и штуш?
Миҫене ҫитрӗ?» - терӗ вӑл куҫне мӑкӑлль тутарса. «Нумаях пурӑнаймарӗ те, сакӑрвунсаккӑра ҫиткелерӗ». «Тӑпри ҫӑмӑл пултӑр
апла. Ватгисен хӑй вӑхӑчӗпе каймаллах». «Яла кайма ыран маши
на кирлӗ». «А ма заявка памарӑн маларах?» «Анне куҫӗ хӑш самантра ӗмӗрлӗхех хупӑнасса пӗлеймерӗм-ҫке...» «Ялан ҫапла эсир.
Мён те пулин шыраса тупатӑрах, шутласа кӑларатӑрах. Иртнинче Аркадий Лукинӑн амӑшӗ вилсе выртнӑ, терӗр. Машина ыйтатӑр Элӗк районне кайма, а манӑн тӑванӑн туйне ҫитмеллеччӗ.
Паян тата... Ман ыран хула тӑрӑх ҫӳремелле, обкома чӗнеҫҫӗ.
Касна машинине ӑна кантур ӗҫӗ валли уйӑраҫҫӗ. Автобус пур.
Счастливово...»
Юрать пире валли Венгри Халӑх Республики «Икарус» ярса
панӑ та... Никамран та ятарласа ыйтма кирлё мар. Билет туянтӑмӑр та ирпе... Вӑрнар автоюкзалёнче Миша Васильевӑн рай
ком «ямшӑкӗ» Костя пире кӗтсе тӑрать.
ҪУ, 4.
Журналсен пуҫлӑхӗсене Мускава, КПСС Тёп Комитечён
Обществӑлла наукӑсен академи ҫумӗнчи курса вёренме чённё.
Таллеров каллех журнал тилхепине-штурвалне пёр уйӑхлӑх тыттарса хӑварчӗ. Редактор ун пек чухне сып-сывах.
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Аннешӗн профсоюз кассинчен 20, Журналистсен союзён
чен 30 тенкӗ пачӗҫ.

Ҫу, 12.
Ача ҫуратма панӑ отпуска вӗҫленӗ хыҫҫӑн, Любовь Василь
евна Мартьянова ӗҫе пуҫӑнчӗ. Аркадий Лукинӑн ӗҫ вырӑнӗ пӗтрӗ.
Хӑйне ӗҫкӗ-ҫикӗпе астарса ямарӗ, ҫирӗп тытрӗ вӑл. Тав турӑмӑр.

ҪУ, 15.
Аркадий Малов пенсие кайрӗ. Ӑна обкомпа Совмин грамотине пачӗҫ. Республикӑн культура ӗҫченӗ ята памаллаччӗ те ӗнтӗ...
Темшӗн чаплисемпе ахаллисем ҫине суйлаҫҫӗ ҫынсене. Пархатар
ытла та хаклӑ-ҫке пирнешкелсемшӗн. Эпир редакцирен 60 тенкӗ
укҫа, «Смольный в изоискусстве» кӗнеке, хамӑртан виҫшер тенкӗ
пухса кӗпе парнелерӗмӗр.
Кайран вӑл хӑйсен дачине чӗнчӗ. ГТахчи Вӑрнар ҫулӗ ҫинчи
ултгӑмӗш километрта. Петёр Львов, Валентина Эльби, Юрий
Айдаш, Николай Григорьев, Николай Дедушкин, эпё, «Ялавран» Юлия Силэм пултӑмӑр. Арӑслан ӑрлатма тытӑнсан, тухса
шӑвӑнтӑмӑр. Ҫапла вӑл Львов.
Малов вырӑнне Юрий Айдаша проза редакторне куҫартӑмӑр.
Литсотрудника Борис Чиндыкова илтӗмӗр. Хастар, ҫивчӗ чунлӑ,
талантлӑ ача, хӑйне евӗр кӑмӑллӑ Етӗрне чӑвашӗ.

ҪУ, 24.
Тёп редакторпа ответлӑ секретарь отпуска кайрӗҫ.
Николай Максимов, Юхма Мишши, Анатолий Емельянов
хӑйсен пысӑк произведенийӗсене пӗр вӑхӑтра пичете яртарасшӑн.
Журналӑн - хӑйӗн виҫи. Ытлашшине йышӑнмасть. Пурте кӳренесшӗн. Такӑшне ырӑ пулса, такӑшӗнпе тӑшманла юлмалла...
Авӑн, 15.
Кӗнеке кӑларакансем - пӗр ҫынсемех: Союз правленийӗн
членӗсем, тӗп редакторсем, Союзӑн пултарулӑх секцийӗсене ертсе
пыракансем, издательство шӗккисем, кармаҫӑварсемпе йӑпӑлтисем... Ниепле те плана кӗме май ҫук. Темле сӑлтав, ирӗксӗрлесе
ҫитменлӗх тупса пирӗн хайлавсене ҫулсерен пӑра-пӑра хӑвараҫҫӗ.
Чӑваш кӗнеке издательствинчи консервативлӑ шухӑш-туйӑмпа
«эпир ҫӗнӗлӗхшӗн» тесе пирнешкеллисене чике тӑршшӗ лартма
хӑтланакансен икӗпитлӗ ӗҫӗ кӳрентерет.
«Шурӑмпуҫ ҫӑлтӑрӗ» романа издательствӑна виҫӗмҫулах
тӑратнӑ. Ӑна ун чухне редакцисен заведующийӗнче ӗҫлекен
Юрий Айдаш вуласа тухрӗ, произведенири ҫитменлӗхсене кӑтар242

тса тӳрлетме хушрӗ. Чылай вӑхӑт ӗҫленӗ хыҫҫӑн, юсанӑскерне,
кайса патӑм. Ун хыҫҫӑн издательство ӑна писательсен Союзне
ҫитернӗ. Проза секнийӗнче, пуш уйӑхӗнче, ятарласа сӳтсе яврӗҫ,
кӗнекен кӑларма сӗнчӗҫ. Романа вуланисем асӑрхаттарса каланӑ
сӗнӳсене шута илсе тепӗр хут тӳрлетрӗм те, издательствӑна
патӑм. Ҫав вӑхӑтра «Егоровсен вилӗм историйӗ» пуҫланчӗ. Айдаша ӗҫрен кӑларчӗҫ. Ҫынсем улшӑнчӗҫ. Писательсен Союзён
правленийӗнче, издательство темпланне сӳтсе явнӑ чухне, ман
романа 1989 ҫул планне кӗртме йышӑнса хӑварчӗҫ. Кайран вара
Василий Герасимович Игнатьев, тёп редактор, тепёр хут пла
на улӑштарнӑ, проза секцийён сёнёвне те, правлени йышӑннине те ниме хумасӑр, хӑйсен кӗнекисене кӗртес мехелпе,
«Шурӑмпуҫ ҫӑлтӑрне» тӳлевлӗ редактора ятарласа «тата питӗ
тимлӗ» вулаггарса, планран пӑрса хӑварнӑ. Отпускран таврӑннӑ
хыҫҫӑн пӗлтӗм те ҫак путсӗрле хӑтлану пирки... Маншӑн вӑл
ҫав ултав пуҫран мӑлатукпа ҫапнӑ пекех пулса тухрӗ. Акӑ мӗнле
хаклаҫҫӗ коллегиальна йышӑннисене издательствӑра!
Ҫынсем пек вӑрҫса-ятлаҫса, хӑратса-юнаса ҫӳрес йӑла ҫук
та манӑн, эпӗ, ҫитес ҫул планне кӗртсе паратпӑр, тесе чуна
йӑпатнипе кӑмӑла ҫырлахтарса янӑ пекки турӑм ӗнтӗ. Издательствӑна «Тӑван Атӑлӑн» иртнӗ ҫулхи 8-9-мӗш номерӗсенче пичетленнӗ «Юрату кӑварӗ» повӗҫе кайса патӑм. Ку повӗҫе халӑх мӗнле
юратса, хумханса вуланине эпӗ ялсенче пулнӑ чухне хам та
аванах пӗлтӗм. Республикӑри библиотека ун тӑрӑх районсенче
вулакансен конференцийӗсем иртгерме сӗннӗ. Унччен вулакансен конференцийӗ Вӑрнар районӗнчи Ҫӗрпелти культура ҫуртӗнче питӗ вӑйлӑ иртрӗ.
Эпӗ пӗртге хама пропагандӑлас тесе мар, ҫынсем тунӑ лайӑх
ӗҫ ыттисене те усӑллӑ ӗҫ тума пулӑштӑр тесе ҫеҫ асӑнтӑм кӑна.
Игнатьевсем каллех «сӑлтав тупса» ман кӗнекене пӑрса
хӑварчӗҫ. Вӗсене халӗ укҫа ытларах кирлӗ. Коньюнктура ыйтӑвне
чи мала хурса идеологи ыйтӑвне хыҫала хӑварни парти ӗҫӗнче
хур кӳме ҫеҫ пултарать.
Халӑха вара, ман шутпа (эпӗ ӑна ҫӗр хут, пин хут ҫирӗплетсе калама пултаратӑп!) коммунист, кӗрешӳҫӗ, ҫӗнтерӳҫӗ-патгӑр
сӑнарӗ, хальхи самана ҫыннин типлӑ сӑнарӗ сывлӑш пекех, шыв
пекех кирлӗ. Ман хайлавсенчи геройсен халӑха паян пулӑшмалла, ҫӗнӗлле ӗҫлесе ҫӗнетӳ, ҫӗнтерӳ тума вӑй-хал, хавхалану пар
са тӑмалла.
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Чӳк, 27.
Мускавра чӑваш литературин кунӗсем эрнене пычӗҫ. Унашкал мероприятисене тӗп редакторсене ҫеҫ хутшӑнтараҫҫӗ. «Туй
генералӗсен» редакцире тарласа хура ӗҫ тӑвакансем-тарҫӑсем
пур-ҫке.
РСФСР писателӗсен Союзён правленийӗн наци литературисен советӗнче Чӑваш АССР писателӗсен Союзён правлени
председателе Порфирий Афанасьев кёске отчет туса панӑ. Ун
хыҫҫӑн «Тӑван Атӑлпа» «Ялав» журналсен тёп редакторӗсем Лав
рентий Таллеровпа Юрий Семенов калаҫнӑ. Вӗсем идейӑпа
илемлӗх шайне вӑйлатмашкӑн журналсен калӑпӑшне, редакцисен иггатне ӳстермеллине палӑртнӑ. Ҫамрӑк критик тата литера
туровед, «Тӑван Атӑл» редколлеги членӗ Атнер Хузангай чӑваш
журналӗсен тиражӗ халлӗхе хӗрарӑм чӗлхи пектӑсӑлакан романсем пичетленипе кӑна тытӑнса тӑрать, публицистика валли вара
ҫӳп шӑтӑкӗ ҫеҫ юлать; публицистика ярӑмӗсем чухӑн, журналсем хальхи хӗрӳтапхӑр ыйтӑвӗсене начар ҫутатаҫҫӗ, тарӑн, анлӑ
шухӑшлӑ хайлав курӑнмасть; чӑваш чӗлхи аталанӑвӗн ыйтӑвӗсене маннӑ; илемлӗх енчен журналсем тӗксӗммӗн курӑнаҫҫӗ, хӑйсем
патне туртмаҫҫӗ, тенӗ.
Калаҫу нумая тӑсӑлнӑ. Мускавсем те пулӑшма пулнӑ.
«Тӑван Атӑлран» хулӑн журнал тумалли пирён проект хучӗсем, пӗлнӗ тӑрӑх, парти обкомён идеологи секретарӗн Леонид
Тянговӑн пӳлӗмӗнчех саралса выртаҫҫӗ иккен, ун пирки вӑл
Мускавра ыйту та хускатман. Тутарсемпе пушкӑртсем тата темиҫе ҫӗнӗ журнал, ҫав шутра ҫамрӑксен литература журналне те
кӑларма тытӑннӑ вӑхӑтра пирӗн «мухтавлӑ идеолог-патриотсем»
партии Тӗп Комитетӗнче чӑваш журналӗсен малашлӑхӗ пирки
ҫӑвар уҫма вӑтанса-хӑраса тӑнӑ. Авӑ епле иккен вӑл хӑш-пӗр
чӑвашӑн-пуҫлӑхӑн мӗскӗнлӗхӗ, чӗркуҫҫи чӗтренине пула, пӗтӗм
халӑха хур тӑвать. Хӑй вара ҫав пӳлӗмрех сухал ӳстерсе ӗмӗрлӗх
тымарланма хастарланать.
Тӗп хулара юмах ҫапса килни никама та усӑ памасса эпӗ
тӳрех ӑнланнӑ. Унашкал пушӑ калаҫу чӑваш гастролерӗсен Мус
кавра, Союз правленийӗнче, кашни ҫулах пулать-ҫке. Сӑмахӗ
Атӑлпа юхса каять.
Раштав, 15.
«Капкӑнра» - революци. Тёп редактора, «патшана», «Волга»
диспетчерне Николаева ӗнер коллектив пухӑвӗ ӗҫре урӑх шанма
ҫук тесе йышӑннӑ. Тӑххӑртан пуҫласа вунвиҫӗ сехетчен пынӑ
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пухӑвӗ. Николай Ивановичпа Валерий Николаевич хушшинчи
хирӗҫӳ алӑкне КПСС обкомён пичет секторён заведующийё
Николай Алексеевич Григорьев редакци эртелёпе шартлатгарсах хупса лартнӑ. Ҫӗнӗ редактора хӑйсем суйлама йышӑннӑ. «Революционерсем» ҫиччӗмӗш пӗлӗт ҫинчех.
Александр Аслут патне «Коммунизм ялавне» антӑм та, вал
тӳрех Николаев пирки сӑмахлама пуҫларӗ: «Ёнер, пуху хыҫҫӑн,
намӑса чӑтаймасӑр, вилес пуль тесе, эрех ӗҫсе лартрӑм, анчах
мухмӑра ҫеҫ кайрӑм, мана ӗҫе каялла илме пулӑш-ха», - тесе
йӑлӑнать вӑл. Эпӗ ӑна лӑплантартӑм: «Валерий Николаевич, эсё
кунта нумай ҫул ӗҫлерӗн, анчах нумай ҫынна хурапа вараларӑн,
тёп редактора куҫсан, мӗншӗн вӗсем ҫинчен «Капкӑнра» кулӑшсем ҫырса аппаланмалла пулчё. Темле, йышӑнмасть пуль сана
урӑх пирён коллектив».
Ҫапла ҫав вӑл усаллӑх ҫынна хӑйнех пушӑпа - пӑрлӑ, вутлӑ
пушӑпа питрен те, кутран та ҫатлаттарать вӑхӑт ҫитсен.
Николаев ыйтӑвне ӗнтӗ обком татса парӗ.
Раштав.
Кӗнеке издательствин директорё Иван Дмитриевич Тимофеев-Вутлан пирён Николай Григорьев темле лӳскенчӗкренех
ылтӑн пек сӳс шӑртласа, майласа пама пултарать тенине такӑш
хӑлхипе илтнӗ те, редактура- майлаштарура маҫтӑрне хӑй патне
туртса кайрё, илемлӗх редакцийӗсен пайне шанса пачӗ. Унашкал
Мранькка сухаҫи хӑйне те алӑ айӗнче пулни пӑсмать, тесе шутланӑ ӗнтӗ.
«Тӑван Атӑл» пӑрахучӗн штаб начальникӗн кӗсменне Гер
ман Желтухин телей кайӑкӗн ҫунатне ярса илнё пек ҫавӑрса
тытрӗ.
Григорьевне Андрей Алексеевич Алексеевпа улӑштарчӗҫ. Ӑна
издательствӑран тахҫанах пӑрасшӑн пулнӑ иккен. Мӑранскертен,
пиҫсе ҫитмен журналистран, критикран, пулса пӗтмен наука
кандидатӗнчен Агиверсем «Шултра ученӑй» тесе куҫранах кулатчӗҫ. Халӗ ӗнтӗ прозӑпа Юрий Айдаш, поэзипе Любовь Мар
тьянова, критикӑпа Борис Чиндыков, публицистикӑпа Андрей
Алексеев ӗҫлеҫҫӗ.
1989 ҫул.
Еҫ кӗнекинчен.
Лаврентий Василеьвич кӑҫал журналӑн хуплашкине икӗ енӗпе
те «Роман-газета» майлӑрах кӑларас тесе йышӑнтарчӗ редколле245

гире. Пӗрремӗш номерӗн хуплашкине хӑйӗн «Лаша каҫанӗ» повеҫӗнчен Иван Алексеев художник турӗ. Геройне Таллеров пе
кех ӳкернӗ. Уншӑн 80 тенкӗ тӳлерӗҫ. Кашни номерӗн тӗп произведенийӗ хуплашкаран пуҫланать.
Кӑрлач, 20.
Эрнекун Пичет ҫурчӗн Мӑн залӗнче савӑнӑҫлӑ пуху пулчӗ.
Телевидени те ӳкерчӗ. Халӑх чылай. Обкомӑн идеологи секре
таре Демьян Филиппович Семенов Таллерова «Чӑваш халӑх
писателӗн» грамотипе знакне пачӗ. Указӗ иртнӗ ҫулхи раштавра
тухнӑччӗ.
Юрий Артемьев доклад турё.
Хветёр Агивер пухӑва ертсе пычӗ. Сӳрӗкрех, яланхиллех.
Комсомольскинчен КПСС райкомён пёрремёш секретаре
Мужиков, «Октябрь ялавӗ» хаҫат редакторӗнче ӗҫленӗ Генна
дий Уткин тата хальхи редакторе Владимир Григорьев, хӑйсен
«Гигант» колхозёнчи партком секретаре, Нӗркеҫри кӳрши, пынӑ.
Лаврентий Васильевич президиумра арӑмӗпе, Роза Александровнапа, юнашар ларчӗ. Хамӑр енчен эпё саламларӑм, салам
адресё тата 50 тенкёлёх «Слава» сехет (редакци шучӗпе) патӑм.
Геннадий Мальцев шӳглесе илчё: «Ман плащ Комсомольс
ки хаҫат редакцийёнче Таллеров плащёпе юнашар 3 ҫул ҫакӑнса
тӑнӑ. Ҫав историлле вӑхӑтшӑн савӑнатӑп...»
Георгий Краснов Чӑвашрадиоран пымарӗ.
Кайран «Московский» ресторана кайрӑмӑр. Халё хупахсенче
эрех-сӑра ӗҫме чармаҫҫӗ. Вёсене лавккасенче те ирӗклӗ сутаҫҫӗ.
Пӗлтӗр-виҫӗмҫулсем ҫӗршыв экономики чӗтренсе анса ларнӑ
хыҫҫӑн, укҫа кирлӗ.
Ҫын нумаях чӗнмен вӑл. «Ытла шавлакансене юратмастӑп»,
- тенӗччӗ унчченех. Чӳрече ҫумӗнче Хветӗр Уяр, Энтип Ваҫҫи,
Николай Кушманов, Александр Мефодьев, Юрий Артемьев,
Василий Давыдов-Анатри арӑмӗпе; пирён енче - Роза Алексан
дровна, хӑй, эпё, Николай Максимов, Герман Желтухин ларнӑ.
Энтип тамата пулса ертсе пычё. Эрех ӗҫтерекенӗ, сумкӑран графинсене тултарса параканё - кёрушё Геннадий Максимов (телевиденире ӗҫлет). Аванах калаҫрӑмӑр, кана-канах. Ёҫки-ҫики
мӑй таран пулчё. Кӑмӑллӑ хӑналарӗҫ. Хӑй те ӳсӗрличченех ӗҫрӗ.
Юрий Артемьев ӑна редакторта татах ӗҫлетгересшӗн. Уяр та
ҫавӑншӑн. Анатри те. Максимов калать: «Эпё шӑпах Лаврентий
Васильевич пек ӗҫлесе пынӑ - вӑл библиотекарь, эпё клуб за
ведующийё, вӑл райхаҫатра, эпё те, вал писатель пулчё, эпё
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те, вӑл «Тӑван Атӑл» редакторе пулчӗ, эпӗ те «Капкӑн» редакторӗ... Артемьев кула-кула хушса хучӗ: «Халӗ «Тӑван Атӑл» редакторӗ пулатӑп те».
Тӗрӗссипе, эпир Максимовах кӗтетпӗр.
Таллеров калать: «Ывӑнтӑм, чирлетӗп, канас килет. Халӗ
хӗрӗх-аллӑ ҫулсенчи талантлӑ писательсем нумай».
Нарӑс, 2.
Хӑйне тустарнӑ хыҫҫӑнах «Капкӑн» хуҫине Николаева «ӑс»
пырса кӗнӗ пулнӑ, вара вӑл «срочнӑ» пульницана кайса выртнӑ.
Ара, кутран тапасса сиссе чылай пуҫлӑх ҫапла хӑтланать-ҫке,
ӗҫре кӑшт та пулин ытларах тытӑнса юлать. Партстационартан
чӗрине лӑплантарса тухнӑ та, Палиновне пӑрса, Николай Иванчне хӑйӗн заместительне, ун вырӑнне ҫырусен пайӗнчен Ко
марова ответлӑ секретаре куҫарнӑ. Ҫапла йӑпӑлтатса ирттерсе
ярасшӑн пулас трагедине. Ачисем пурпӗрех лӑпланасшӑн мар
курӑнать-ха.
Коридора пӗлтерӳ пырса ҫапрӗҫ:
«Тӑван Атӑл» журналӑн тӗп редакторне суйланма кӑмӑл тӑвакансене тата унта кандидатура сӗнекенсене 1989 ҫулхи февралӗн 25-мӗшӗччен кирлӗ документсем хатӗрлесе пама сӗнетпӗр.
Тёп редактор кандидатурин ҫырлахтарӑвӗсем:
1. СССР писательсен Союзӗн членӗ пулмалла.
2. Чӑваш хаҫат-журналӗнче е кӗнеке издательствинче 3 ҫултан кая мар ӗҫлени кирлӗ.
3. Кашнийӗнех хӑйӗн программипе ҫырса паллаштармалла.
Документсене Чӑваш писательсен Союзён правленийӗн
яваплӑ секретарӗ Н.К.Кушманов йышӑнать.
Нарӑс, 28.
Пичет ҫуртӗнче писательсен пухӑвӗ пулчӗ.
Правлени председателён заместителё Ф.Г.Коновалов-Агивер чӑваш литературин паянхи кун-ҫулӗ, писательсен юлашки
вӑхӑтри ӗҫӗ-хӗлӗ ҫинчен доклад турӗ, хӑй каланӑ тӑрӑх, сӑмах
пуҫарчӗ. Секци пуҫлӑхӗсем вуншар минут калаҫрӗҫ.
«Тӑван Атӑл» ыйтӑвне сьездра мар, ҫак пухурах татса пама
йышӑннӑ иккен. Кӑнтӑрлахи апат вӑхӑтӗнче суйлав пулчё. Ко
мисси председателӗ И.И.Лисаев-Тилӗ Йӑванӗ (комиссие тата
ҫаксем кӗреҫҫӗ: Николай Терентьев, Василий Петров, Василий
Кошкин, Энтип Ваҫҫи, Николай Исмуков, Николай Кушма
нов - виҫӗ Ваҫҫапа виҫ Микулай) ҫапла пёлтерчё: «Ёнер эпир
кандидатсем пирки канашларӑмӑр. Аристарх Дмитриев, эпё,
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В.Петров, Д.Гордеев хамӑр кандидатурӑсене каялла илес терӗмӗр,
ҫак пухӑва, программисене итлесе, Хветёр Агиверпе Николай
Максимова сӗнме килӗшрӗмӗр».
Ҫак шав умӗнхи кунсенчен пӗринче ман пата Вася Петров
кӗнӗччӗ. Вӑл ыйтрё: «Эсир хӑвӑр эртелтен кама та пулин тёп
редактор пулма кандидата тӑратмастӑр-и?» Эпё хуравларӑм: «Лав
рентий Васильевич хӑйӗн заявленийӗ ҫине «редакци коллективё
Н.Н.Максимова тёп редактора сёнет» тесе ҫырнӑччӗ, унпа пире
паллаштарнӑччӗ». Петров: «Агивер редактор пулсан, сана та,
ыттисене те питӗ йывӑр лекет. Эпё унпа нумай ӗҫленӗ, питё
лайӑх пӗлетӗп ӑна. Вӑл ӗҫленӗ ҫӗрте яланах вӑрттӑн каварлашу,
сӳпӗлтетӳ, ҫынҫиенлӗх. Начар ҫын. Элекҫӗсене итлекен пуҫлӑх
пулать».
Агивер тёп редактор пуласса кӗтсе хӑшӗсем пирён редакцире ҫӑварне икӗ хӑлхи таранах карса пӑрахнӑ.
Хветёр Агивер яланхиллех сапӑнчӑк шухӑшлӑ тухса калаҫрӗ.
Ӑна хальхи «Тӑван Атӑлӑн» хуплашкийӗ те, содержанийӗ те килӗшмест иккен. Йӑлтах революцилле улшӑну тӑвасшӑн. Чӑвашлӑх
ҫитмест, тет.
Николай Максимов питӗ ҫирӗп, тарӑн шухӑшлӑ, идейӑллӑ,
принциплӑ, ӗҫлӗ программӑпа тухрӗ. Вӑл пичете чи вӑйлӑ япаласем кӑна яма сӗнет.
Иккӗшӗн те наци ыйтӑвӗсем вӑйлӑн палӑраҫҫӗ.
Суйлав хыҫҫӑн ҫакӑ паллӑ пулчӗ: вӑртгӑн сасӑласа Агивер 44
сасӑ, Максимов 21 сасӑ пухнӑ. Федор Георгиевич малтанах вӑйлӑ
агитаци тунӑ, терӗҫ. Унӑн йӑли ҫапла. Кӑмӑллаканӗсемпе юратаканӗсем ытларах пулчӗҫ ӗнтӗ.
Суйлавӗ вӗҫленсен, ҫӗнӗ тёп редактор редакцире улшӑнусем тума ирӗк ыйтрӗ. Писателӗсем, кулкаласа, «хӑвӑн ирӗкӳ
ӗнтӗ вӑл ӗҫре мӗн тӑвасси» текелесе ирттерсе ячӗҫ. Никамран
«ӑслӑ» пёр карма ҫӑвар хӗремесленсе хӑрӑлтатрӗ: «Ара, ирӗк парӑр
ӗнтӗ! Шӑлтӑр ҫӗнӗ редактор ҫӗнӗ шӑпӑрпа лайӑхрах!»
Мӑнкӑмӑллӑран та мӑнкӑмӑллӑ ҫын килет редакцие. Усал,
вӑрттӑн шухӑшлӑ, кӗвӗҫ этем.
Пуш, 13.
Таллеров черетлӗ отпуска кайрӗ. Мускав ҫывӑхӗнчи «Мале
евка» пултарулӑх ҫуртӗнче пултарулӑхне туптать. Унтан килсен
вӑл пирӗн патран яланлӑхах каять.
Агивер халех кутӑнлашса, куҫ айӗн шӑппӑн пӑхса ҫӳрет. Темле
улшӑнусем тӑвасшӑн-ха, хӑшӗсемпе вӑрттӑн калаҫать.
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Московски район урӑлтаркӑчӗнчен хӑрушӑ хуг килнӗ. Юрий
Айдаш, ресторанта савӑшнӑ хыҫҫӑн, унта каллех канма лекнёмӗн. Ун ҫинчен Желтухинпа профком председателё Анатолий
Смолин кӑна пӗлетпӗр. «Хытӑ асӑрхаттарнӑ» тесе хурав пама
килёшрём.
Пуш, 27.
Ҫиччӗмӗш номёре (300 стр.) редколлегире ҫирӗплетмесӗрех
набора ятӑм. Вуласах ывӑнтарать. Чёрё икё редактор пур чухне
вёсемшён те мекёрленес пулать. Вёсем пурте хисеплӗ, ырӑ редакторсем, мёнпур чап-мухтавё вёсене лекет, пире ҫеҫ... Пирён,
Александр Артемьев каларӑшле, лашасен, акапуҫне те, сухапуҫне те, сӳрине те - пурне те туртмалла. Ҫӗнӗрен килекен редак
тор та нимле ырлӑх парас ҫук. Редакцире унта ӗҫлекен пуҫлӑх
кирлӗ, хисеплӗ пуҫ ҫеҫ мар.
Ака, 11.
Айдаша пултарулӑх отпускне ятӑм.
Таллеров ӗҫе тухрӗ.
Пуш, 26.
Тёп редактора ӗҫрен тивӗҫлӗ канӑва ӑсатрӑмӑр. Лаврентий
Васильевич тӑнлӑ, анлӑ тавракурӑмлӑ журналист, литератор,
йӗркелӳҫӗ. Хӑр-хар кӑшкӑрман, асӑрхануллӑ, мал ӗмӗтлӗ, ҫынна
ӑнланма, йӑнӑшсан, пӗлсе асӑрхатгарма, вӑхӑтра пулӑшма пултаракан, чӑн-чӑн чӑвашла, сӑнарлӑ шухӑшлакан, ҫивчӗ, витӗмлӗ
чӗрӗ чӗлхеллӗ, кирлӗ чухне хӗрсе тавлашма та, чӑнлӑха хӳтӗлеме те, ҫиеле тухма та пултаракан ҫын. Парти, совет саманин
тыллинчен аманмасӑр тухнӑскер, вӑл ӑна-кӑна асӑрхама, унракунра усӑллине ярса илме, унпа пурнӑҫра усӑ курма пултарать.
Унпа ӗҫлеме ҫӑмӑл, кӑмӑллӑ.
Писательсен дачинче, Протопопиха ятлӑ вырӑс ялӗ ҫумӗнче, пирӗн ҫӗр лаптӑкӗсем урам урлӑ ҫеҫ. Вёсем, Вадим ывӑлӗпе, Геннадий Максимов кӗрӳшӗпе, пӳрт лартаҫҫӗ. Ытларах
кӗрӳшӗ, комсомолтан хӑвӑрт ӳссе ҫитӗннӗ ҫамрӑк журналист
хастарлӑхӗ, ӑнӑҫлӑхӗ кӑмӑла каять. Эпир те, ҫынсемпе ӑмӑртсах,
чул ҫурт купаласа лартрӑмӑр. Ҫыравҫӑсен «хули» ӳсет. Лаврен
тий Васильч пукане пек мӑнукне (Максимов ачине) ҫавӑтса
пырать. Пӗрле калаҫатпӑр.
Ака, 27.
Еҫе ҫӗнӗ тёп редактор тухрё: Федор Георгиевич КоноваловАгивер. Таллеровпа пёр ялтанах вӑл - Комсомольски районӗнчи
Нӗркеҫрен. Хӑйсен килӗнчен инҫех мар ҫӑлкуҫлӑ, пӗвеллӗ Акивер ҫырми пур. Хушма ятне ҫавӑнтан илнӗ вӑл.
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Редакцие пырсанах, Агивер куҫ айӗн чеен пӑхса каларӗ:
«Эсир урӑххине кӗтнӗ иккен-ха. Урӑх редактора. Урӑх хуҫана,
Максимова. Юрать».
Ака, 30.
Виҫҫӗмӗш кунне тёп редактор сиввӗн каларӗ: «Кам мӗнле
ӗҫленине пӑхатӑп. Пӗрерӗн-пӗрерӗн хам пата чӗнсе илсе, калаҫма тытӑнатӑп».
Ҫу, 15.
Борис Чиндыков заявлени парса ӗҫрен тухрӗ. Ҫӗнӗ хуҫа малтанах ҫирӗп ыйтма пуҫларӗ те, хӑй каланӑ тӑрӑх, «редакторпа
манӑн рецидивсем пулма пултараҫҫӗ, самодурпа ӗҫлесе нуша
куриччен, ирӗклӗ ҫырса пурӑнас», - терӗ.
Ачи малалла ӑнӑҫлӑ утса каймаллискер. Ёҫ ҫине те, литера
тура ҫине те питӗ тиркевлӗ куҫпа пӑхать, хӑйӗн шухӑш-туйӑмне
хаклама пӗлет, ҫын хыҫҫӑн кайса ухмахланмасть, хӑй ҫӗнӗ ҫул
уҫма хӑтланать, тапаҫланать. Тавракурӑмӗ анлӑ, пӗлӗвӗ тарӑн,
шухӑш-ӗмӗчӗ ҫунатлӑ.
Кашни тапхӑр хӑйӗн ӑслайӗсене ҫиеле кӑларать. Халӑхра
Ҫӗнетӳ тапхӑрӗ те кӑсӑклӑ хайлавсем ҫуратрӗ. Рыбаковӑн «Дети
Арбата» романне каҫса кайса вулатпӑр. Чиндыков хӑйӗн ентешӗ, обком секретарӗ Демьян Семенов кун кӑтартма шантарнипе-ши, ӑна чӑвашла куҫарма пуҫларӗ. Пӳлӗме питӗрӗнсе ла
рать те вӑл сехечӗ-сехечӗпе машинкине шаклатгарать. Эпё Бориса
хӑйшӗн кӑнтӑрлах ӗҫлеме чармарӑм. Уншӑн ыттисем тута тӑсса
ҫӳретчӗҫ. Таллеров кайман пулсан, «Арбат ачисене» эпир хамӑр
журналта чӑвашла калаҫтараттӑмӑрччӗ ӗнтӗ. Ӑна пурнӑҫлама
пирӗн вӑй ҫитетчӗ. Акӑ халӗ... чӑваш литературинчи Чиндыков
ҫӗнӗ ҫӑлтӑр, «Тӑван Атӑл» ҫийӗн йӑлтӑртатса, урӑх еннелле ҫул
тытрӗ.
Утӑ, 6.
Агивер виҫҫӗмӗш уйӑхра тин пуҫласа редколлеги ларӑвӗ ирттерчӗ. Ҫӗнӗ малашлӑх палӑртрӗ. Унчченхи пирӗн ӗҫе сивлерӗ.
Романсене 300 страницӑран (машинкӑпа) ытла пичетлеместпӗр,
тесе йышӑнтарчӗ.
Максимова вӑл халё те кураймасть пулас. Унӑн «Пурнӑҫри
вырӑн» романне: «Эпё хам кунта маларах пулнӑ пулсан, пичетлеместӗмччӗ, чӗлхи чухӑн, вулама туртмасть», - тесе хаютарӗ.
Пирён пата Элӗк ачи, Чӑваш телерадиора Федор Георгиевичпа пӗрле ӗҫленӗ Александр Волков телевиденирен, тӗп редактортан, публицистика пайне ертсе пыма куҫрӗ.
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Саккӑрмӗш хута та «Суйлав комиссийӗ» тесе алӑ пуснӑ
пӗлтерӳ килсе ҫакнӑ. «Ялав» журнал редакторӗн Юрий Семеновӑн пуканӗ айне те вӑраххӑн ӗҫлесе ҫурӑлакан мина ҫыпӑҫтарса хунӑ иккен. Вӑл суйлавра ҫурӑлса сирпӗнессе кӗтеҫҫӗ хӑйсен
редакцийӗнче ӗҫлекенӗсемех. Тёп редактора писательсен сьезчӗччен суйлас мар тесе йышӑннӑ та Союз правленийӗнче, вара
Сементер пуканӗ чӗриклетсе сикме пӑрахнӑ. Хӑйӗн те чӗри
лӑпланнӑ. Вӑхӑтлӑха.
Ҫурла, 17.
Кӑҫал подпискӑпа начар ӗҫлерӗмӗр. Эпӗ отпускра пултӑм.
Ҫынни пирён коридор тулли. Юмах ҫапаҫҫӗ. Ӗҫе тухнӑ тӗп
редактортан ыйтрӑм: «Районсене кайса ҫӳремелле пуль?» «Мӗн
парать вӑл .районсем тӑрӑх сулланса ҫӳрени», - терё Агивер.
Вӑл темшӗн ытларах Желтухина хисеплет. Лешӗ такама та
юрамалла. Тёп редактор Волкова та ҫӗклет. Партбюро членне те
пирён енчен ӑна суйлатгарчё. Те ман вырӑна лартас шугпа сётёрсе
килчё ӑна телевиденирен... Лере чӑтма ҫук йывӑр пулнӑ та,
кунта тарса килчӗ.
Федор Георгиевич телевиденире тухса калаҫнӑ. Малашне
пысӑк романсем пичетлеместпӗр, тенӗ. «Тӗрӗс мар ку, ӑнланмастӑп сирӗн редактора», - тет Максимов. Эпё те Николай Ни
колаевич майлах шутлатӑп: «Тӑван Атӑл» вӑйлӑ мӑн роман вӑйӗсӗр
ӑҫтан хӑвӑрт иштӗр? Вулакан унран ӗмӗрӗпе роман турггарса
килессе кӗтнӗ.»
Чӳк, 10.
Агивер, Мускава Раҫҫей писателӗсен Союзён правлени пленумне кайса килнӗ хыҫҫӑн, пире пухса каларӗ: «Ҫӗнӗ ҫул хыҫҫӑн отпускпа усӑ куратӑр та... журнал ҫумӗнче культура хаҫачӗ
кӑларма пуҫлатӑп, ҫавна май редакцире перестановка тӑватӑп,
кашнине пӳлӗме чӗнсе илсе, персональна калаҫатӑп. Шухӑшласа
пӑхӑр».
Раштав, 4.
Тёп редактор мана хӑй патне чӗнсе каларӗ: «Эсӗ телевиденине тёп редактора каять, теҫҫӗ. Халё те татса паман-им ыйтӑвна?» «Крысинпа калаҫу пулнӑччӗ те... Шарламаҫҫӗ-ха», - терӗм.
«Эсё редакци ӗҫне тума пӗлместӗн, искусство хаҫачӗ кӑларма
пултараймастӑн. Шухӑшлас пулать, татса памалла хӑвӑртрах ку
ыйтӑва. Малашне пӗрле ӗҫлейместпӗр», - терӗ сиввӗн, вӑкӑрла
тинкерсе.
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Ӑнлантӑм, элекҫӗсене питӗ тӑнласа итлет. Унчченхи хамӑр
хушӑри туслӑ ҫыхӑнусене те йӑлтах маннӑ. Такам путсӗрӗн шухӑшӗпе пурӑнма пуҫланӑ. Епле улшӑнма пултарать ҫын.
Рапггав, 29.
Кӑҫалхи юлашки эрнекун. Ҫӗнӗ ҫул тума мана ЙошкарОларан юлташла парне ярса панӑ. Писательсен Союзёнчен Ми
хаил Ставский литконсультант «Ончыко» журналӑн 6-мӗш номӗрне килсе пачӗ, икҫӗр грамм шурри ӗҫлесе илчӗ. Журналне
вӗсем икӗ уйӑхра пӗрре кӑлараҫҫӗ. Кӑлараканӗ - кӗнеке изда
тельства Александр Юзыкайн манӑн «Велосипед» («Запоздалый
подарок») калава марилле пичетленӗ. Калавшӑн 85 тенкё ярса
панӑ. Агивер пӑснӑ кӑмӑл кӑиггах уҫӑлчӗ.
Питӗ интереслӗ ҫын вӑл пирён тёп редактор. Паян та вунпӗре ӗҫе пычӗ те, пӳлӗм алӑкӗсене уҫа-уҫа пӑхрӗ, сывлӑх суннӑ
пекки турӗ те... всю. Тӗрме ҫыннисене тӗрӗсленӗ пекех пулчӗ.
Ҫӗнӗ ҫул тума ҫак кӑмӑлпа салантӑмӑр.
1990 ҫул.
Кун кӗнекинчен.
Кӑрлач, 2.
Ёҫе пусӑрӑнчӑк кӑмӑлпа пыгӑм. Агивер ҫук чухне эпир питӗ
савӑнӑҫлӑ, туслӑ, хаваслӑ ӗҫлеттӗмӗр, пурӑнаттӑмӑр. Вӑл пирӗн
картишне каппайланса кӗрсенех сив сывлӑш капланчӗ, ҫынсен
пит-куҫӗнчи кулӑ палли таҫта кайса кӗчӗ. Мачча та сан ҫине
пуснӑ пек. Редакцие тӳрех шӑнтса лартрӗ. Этемӗн хӑватне пусарма, ӑшри чи ыррине ҫухатма пултарать иккен вӑл.
Ӗҫ кӗнекинчен.
Кӑрлач, 5
Тёп редактор, тӗпленичченех, отпуска кайрё. Ун умён вӑл
мана телефонпа пӳлӗмне чӗнсе илчӗ те, каларӗ: «Ҫак икӗ-виҫӗ
кун хушшинче татса пар урӑх ӗҫе куҫас пирки. Мана писатель
сен пухӑвӗ ӗҫре куҫарусем тума ирӗк панӑ. Малашлӑху пирки
шухӑшла. Эпё сан пирки Союз правленине те ыйту лартма пултаратӑп. Ун чухне заявлени парса тухса каймалла пулать. Хам вырӑна сана мар, Желтухина хӑварма приказ ҫыртӑм».
Эпё нимех те шарламарӑм, «юрӗ ыр кӑмӑлушӑн» тесе тухса
кайрӑм. Ҫапла «ырӑ тӑвать, пулӑшать» тахҫанхи юлташ. Хӑйне
май килнӗ таран пулӑшма тӑрӑшнӑ. Мускавран, Литкурсран «дра
матург пулса килсен», союзрисем Агиверпе никам та калаҫмастчӗҫ, нимле ӗҫ те памарӗҫ ӑна. Максимовпа иксӗмӗр «Капкӑ252

на» лайӑх должноҫа вырнаҫтарса хӑвартӑмӑр. Унта та пуглӗн ӗҫлеймерӗ.
Тӗп редактор «Чувашия» санаторире пилӗкне юсать. Раҫҫейре, Чӑвашра, Шупашкарта суйлав пулмалла. Агивер те депутат
пуласшӑн. Ҫавӑнпа суйлав ӗҫӗпе Атӑл урлӑ каҫать, редакцире
ман пата кӗмест.
Тӗрӗсех калаҫҫӗ пуль ҫав Таллеровсемпе Агиверсем хуш
шинче ҫемье хирӗҫтӑрӑвӗ пур, тесе. Лаврентий Васильевич ӑна
каҫармасть пулас, хӑй патне те ӗҫе илмерӗ, мана илчӗ. Ҫавӑнпа
халё мана тавӑрать. Максимовпа тахҫан хирӗҫнине те манаймасть. Николай Николайчӑн «Пурнӑҫри вырӑн» романӗ шӑпах
ҫав вӑхӑтра пичетленчӗ, унӑн вӗҫне кӗскетсе пӑсрӗ, авторне журналтан пистерчӗ. Ҫав хирӗҫтӑру варрине, шалкӑм ҫумӑр айне,
лекмелле пулчӗ манӑн.
Агиверсем «ҫинӗ» хушӑрах эпё «Пахус паккусӗ» пьеса ҫыртӑм.
Ӗҫре Юшков повӗҫне редакпилерӗм. Тен, телевиденине те, ниҫта та каймастӑп, килӗшӳпе ӗҫлеме ирӗк парсан, пултарулӑх ӗҫне
куҫатӑп. Ҫырмалли нумай. Пурӑнмалли - сахал. Лӑпкӑнрах, усӑллӑрах пурӑнса юлмалла мар-ши юлашки ҫулсенче? Кама влаҫ
кирлӗ - ҫапӑҫтӑр. Вӑл влаҫ вӗсене пурпӗрех халӑх умӗнче хак
памасть. Ҫыравҫӑн халӑх умӗнчи хакӗ - пултарулӑх ҫӑкӑрне мӗнле
пӗҫернинче.
* * *
Пуш уйӑхӗн 4-мӗшӗнче РСФСР Верховнӑй Советне суйларӑмӑр. Депутат пуласшӑн Хветӗр Агиверпе Юхма Мишши тапаҫланчӗҫ. Унчченхи пек КПСС обкомӗ палӑртса суйлатгарса
хуни мар ҫав халь. Демократа тени кӑштах сӑмсаланасшӑн. Акӑ,
наци-территори 143-мӗш Шупашкар округӗнче Федор Георгие
вич Коновалов юлташ 20447 сасӑ пухнӑ. Ӑна хирӗҫ 132863 суйлавҫӑ сасӑланӑ. 890-мӗш Улатӑр территори суйлав округӗнче
Михаил Николаевич Юхмашӑн 15099 суйлавҫӑ майлӑ, 964320шӗ хирӗҫ сасӑланӑ. Раҫҫейӗн аслӑ депутачё пӗри те пулайман.
Чӑваш АССР Верховнӑй Совечӗн суйлавӗ те пӗр харӑсах
пулчё. Унта та тӑратса пӑхнӑ хӑйӗн кандидатурине Агивер. Уруково 52-мӗш округӗнче суйлава хутшӑннӑ 2382 ҫынран 148-шӗ
кӑна Коноваловшӑн сасӑланӑ. Ҫӗнӗ Лапсар 19-мӗш суйлав округӗнчен депутата тухма ӗмӗтленнӗ Чӑваш АССР писательсен Со
юзён пуҫлӑхӗ Порфирий Афанасьев та 231 сасӑ ҫеҫ пухнӑ, 2234
суйлавҫӑ ӑна йышӑнман.
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Пирӗн Чӑваш писателӗсем ҫапла, ҫӗршыври ытти писатель
сен хӑватлӑ ӳсӗмӗн куҫумӗнче, хур курчӗҫ. Юратмасть иккен
халӑх шапӑлтисене. Пӗр-пӗрин ҫинчен кӗвӗҫӳ, ӳпкелешӳ, тарӑху, курайманлӑх статйисем пичетлесех хӑйсенчен пистерсе
пыраҫҫӗ те... Кам юраттӑр, кам йышӑнтӑр-ха ӗнтӗ ҫавнашкал
чурӑссене хӑйӗн тарҫи пулмашкӑн. Халӑх умне тухса намӑс кур
ни кӑна. Пӳлӗмре кута хӗстерсе ҫеҫ лармалла.
«Капкӑнра» Федор Комарова ӗҫрен кӑларнӑ. Фельетонра
йӑнӑш янӑ тесе сӑлтав тупнӑ Николаевӗ.
Агивер мана журнала 18 пичет листи таран ӳстерес пирки
расчетсем тума хушрӗ. Ӗҫе тытӑнтӑм. Таллеров чухнех пёрре аппаланнӑччӗ. Тянгов ҫунтарман пулсан... Халё плановиксемпе-экономистсемпе пёрле тепре ӗҫлесе, ку хушӑва та пурнӑҫларӑм.
Журнала 80 пуспа 40 пин кӑларса тӑрсан, ҫулталӑкра 65 пин
таса тупӑш илме пулать. Обком секретарё патне хучӗсене ятӑмӑр.
Анчах журналӑн тиражё, Агивер килнёренпе, 55 пинрен 38 пине
ансаларчӗ. Акӑ вал ман сӗнӗве йышӑнманни, чӳречерен пурнӑҫ
чуппине пӑхсаларнин ҫимӗҫӗ. Мӑнкӑмӑллӑх, эпкамлӑх ҫимӗҫӗ.
Пире те итлемелле-мӗн кирлӗ чухне! Районсене тухса ҫӳремесӗр,
халӑхпа ҫывӑх пулмасӑр тираж та ӳстерейместӗн, халӑх тарҫине
те кӗрейместӗн. Йышӑнмасть халӑх сана.
Ака,5, кӗҫнерникун.
Ирпе Афанасьев урамне кайрӑм. Антип Николаевич Нико
лаева юлашки ҫула ӑсатма писательсем, журналистсем, фронтовиксем йышлӑн пухӑннӑ. 10 сехетре хӑйсен ҫурчӗ умне илсе
тухрӗҫ. Хурлӑхлӑ митинга П.В. Афанасьев сӑмах каласа уҫрӗ. Ни
колай Дедушкин, Мире хӳтӗлекенсен комитечӗн председателӗ
Михаил Иванов, Исаак Кириллов, Павел Крысин журнатистсем сӑмах каларӗҫ. Салтаксен оркестрӗ пынӑ.
Пичет ҫурчӗ умёнче Николаев капитанпа хаҫат-журналта,
типофафире ӗҫлекенсем тата ыттисем те хурлӑхлӑн сывпуллашрӗҫ, издательствӑра строительство енӗпе ӗҫлекен Иван Пав
лов подполковник, «Пионер сасси» хаҫат редакторё Мария Мареева калаҫрӗҫ.
Нурӑс масарне ҫитрӗмӗр, Шупашкартан чылайӑн. Ҫуралнӑ
ялне, Кӑмпала илсе каймарӗҫ, кунта, Нурӑс чиркӳ прихучӗн
масарне пытарма йышӑннӑ. Чӑваш писателӗсен ячӗпе калаҫма
мана правлени председателӗ ирӗк парса янӑччӗ. «Правда» колхоз
председателӗ Иван Павлов чи малтан мана сӑмах пачӗ. Ҫак сӑмахсем тухрӗҫ манӑн чӗре ҫумӗнчен юратнӑ ентешӗм ҫинчен:
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«Паян эпир чӑвашсен пултаруллӑ ҫыравҫипе - Антип Никола
евна сывпуллашатпӑр. Хӑйӗн чунуҫҫиллӗ илемлӗ сӑмахне вӑл Инҫет Хӗвелтухӑҫӗнчи Бурей ҫыранӗнче «Еҫ юррипе» пуҫланӑ, шахтер
лампин ҫутинче юлташӗсене «Малалла» чӗннӗ. Ӑшри лиризм унӑн
пурнӑҫ лиризмӗ пулса тӑнӑ. Ҫарта та, запаса тухсан та Антип
Николаевич журналист-писатель сӑмахне халӑххушшине ӑнланмалла пуян чӗлхепе ҫитерме тӑрӑшнӑ. Унӑн калавӗсемпе повеҫӗсене, очерксен кӗнекисене ватти-вӗтти чӑвашла та, вырӑсла та
хавхаланса, хумханса, куҫҫуль витӗр вулать. Чӑваш ҫыннин хастарлӑхне, чӑваш халӑхӗн паттӑрлӑхне унӑн вилӗмсӗр произведенийӗсем малашне те яр-уҫҫӑн кӑтартса тӑрӗҫ. Кӗнекисем Тӑван
ҫӗршыва юратма, туслӑха ҫирӗплетме, тӗрёслӗхшӗн кӗрешме вӗрентеҫҫӗ. Уйрӑмах «Салтак чёрин астӑвӑмӗ» - хӑйӗн чӗрин астӑвӑмӗ
те пулса юлӗ пирӗншӗн.
Нумай ҫул хушши ЧАССР журналисчӗсен Союзӗн ответлӑ
секретарӗнче ӗҫленӗ вӑхӑтра унӑн ӑшӑ сӑмахё, кирлӗ сӗнӗвӗ-канашӗ пуриншӗн те усӑллӑччӗ. Ҫамрӑксене нумай пулӑшатчӗ, ваттисене хисепе хуратчӗ. Хаҫат-журнал ҫыннисемпе писательсем
хушшинче вӑл питӗхисеплӗччӗ...»
Хӗвелӗ ҫунтарать. Ҫавӑнпа манӑн ҫапла хушса калама тиврӗ:
«Паян Хӗвелӗ те Ҫӗр ҫине хӑйӗн шевлисене, Шевле писателе
пытарнӑ чух, ӑшшӑнрах та хӗрӳрех сапалать. Ҫав шевле, Антип
Николаевичӑн ӑшӑ кӑмӑлӗпе пӗрле, пирӗн пит-куҫа чӳхет, пирӗн
чӗресенче ӗмӗрлӗх ӑшӑ туйӑм хӑварать. Вӑл - пирӗн хушӑрах, пирӗнпех. Йывӑр тӑпру ҫӑмӑл пултӑр, хисеплӗ юлташӑмӑр-пулӑшаканӑмӑр».
«Коммунизм ялавӗн» ответлӑ секретарӗ В.Степанов, «Ҫӗнтерӳ
ҫулӗ» хаҫат редакторӗ М.Васильев, Антип Николаевичӑн тӑванӗ,
Хӑмӑш ачи, КГБ сотрудникӗ В.Кошкин ҫыравҫӑ, П.Краснов
журналист, К.Петров писатель сӑмах каларӗҫ.
Ака, 10.
Ҫыравҫӑсен кулӑшла мыскари пулса иртрӗ. Журналистсен
Союзён правлени председателӗ тахҫантанпах республика хаҫат
редакторӗ е радиотелекомитет председателӗ пулса пынӑ-ҫке. Хальхинче ав, ХП-мӗш сьездра, ҫав йӑлана пӗтерме шутларӗҫ, уншӑн
ҫине тӑрсах хӑтланчӗҫ. Союза ертсе пыма пултаруллӑ журналиста
А. М. Кряжи нова та кандидата тӑратрӗҫ.
Анчах та «ваттисем» влаҫа парасшӑн мар-ха. Пурте вёсем
И.П.Кириллова председатель тӑвасшӑн. Ҫӳлтисем калаҫсаҫирӗ255

плетне те ӗнтӗ... Исаак Пантелеймоновичӑн те ӗмӗчӗ пысӑк пу
лас. Ахаль те «Советская Чувашия» редакторё, обком бюровён
членён кандидачӗ ӗнтӗ вӑл, тата кунта... Аптрамалла: «Ватгисемпе» «ҫамрӑккисен» ҫависем пӗр-пӗрин ҫине ҫитсе ҫапӑнчӗҫ, ҫавӑнпа янравлӑ сасӑ тухрӗ.
Павел Крысин пӗр вунӑ хутчен: «Эп - юрист, эсир тӗрӗс
мар хӑтланатӑр, мана итлӗр!» - тесе тухса калаҫакансене пӳлчӗ,
хӑйсен кандидатурине хӳтӗлерӗ.
Михаил Иванов рабочи представителӗсенчен пӗрне: «Ты хулиган! Тебе здесь делать нечего!» - тесе кӑшкӑрса ӑсатрӗ лешне халӑха суйлаттарсах залран кӑларса янӑ чухне.
Арӑмӗ, Валентина Андреевна, ТАСС корреспонденчӗ, хӑйне
рабочисен митингӗнче сӑмах паманшӑн, ҫав ҫынна хирӗҫлесе
калаҫрӗ.
Телерадио майри-патши Венера Большова президиумра сьезда хӗремесленсе, сурчӑк сирпӗтсе, кӑшкӑрса ертсе пычӗ, делегатсене пурпӗрех ҫӗнтереймерӗ. Председатель суйланмарӗ.
Ман шутпа, Кряжинов ҫактавлашура ҫӗнтерчӗ: тӳрӗлӗхпе,
чӑтӑмлӑхӗпе, пуласлӑхӗпе. Хӑйсем кам-камне пит лайӑх кӑтартса
пачӗҫ «ватгисем».
Калаҫӑва ҫитес вӑхӑта куҫарчӗҫ.
Ака, 20.
Ӗҫ укҫи ӳстерчӗҫ. Халь ӗнтӗ уйӑхра 360 тенкӗ илетӗп. Ялти
бригадир шайӗнче. Мӑшкӑл. Ҫав вӑхӑтрах укҫи йӳнелсе пырать,
япала, апат-ҫимӗҫ хакӗ ӳсет.
Кашни кун повесть, калав редакцилетӗп.
Ҫу, 15.
Журналистсен тавлашуллӑ калаҫӑвӗ черетсӗр XIII сьездӗнче
вӗҫленчӗ. «Ваттисемпе» парти обкомӗ хальхинче питӗ тӗплӗ хатӗрленнӗ. Ҫапах та сьезд председатель суйлаймарӗ, пёр кандидачӗ
те ҫителӗклӗ сасӑ пухаймарӗ, вара ҫӗнӗрен суйланӑ пленумра
татса пама хушрӗҫ ҫак хуравлӑ ыйтӑва. Пленум ЧАССР журналисчӗсен Союзне ертсе пыма «Коммунизм ялавӗ» хаҫат редакторне Аркадий Петрович Казанова шанчӗ. Каллех малтанхи юхӑмах малалла юхрӗ.
Ҫӗртме, 4.
Тёп редактор халё манпа хушӑран калаҫкалать, пурпӗрех
унран сивӗ хум ҫапать. Редколлеги пухмасть, хӑйӗн пуҫӗпе кӑна
ӗҫлет.
256

Ҫурла, 5.
Вениамин Погильдяковӑн «Вупӑр» повӗҫне редакцилесе
пӗтертӗм. Начар мар. Куҫарасса такам куҫарнӑ, пӗлеймерӗм, ан
чах чӗлхи яка. Вуланать.
Чӳк, 1.
Редакцие Юхма Мишши пычӗ. Эпир тёп редакторпа Желтухин пӳлӗмӗнче ларатгӑмӑр. «Ҫӗнӗ ҫултан чӑвашсен «Вучах» ятлӑ
хаҫатне кӑларма тытӑнатпӑр. Малтанах редактор пулма Иван
Яковлевич Тенюшев пенсионера ҫирӗплетнӗччӗ, вӑл икӗ-виҫӗ
номер кӑларнӑ хыҫҫӑн издательствӑрах юлать, ҫавӑнпа халӗ
вӑхӑтлӑха редактор заместителё кирлӗ, каярахпа унӑн редактор
пулмалла», - терё. «Михаил Николаевич, ак лараҫҫӗ вёсем», тесе тӗллесе кӑтартрӗ Агивер пирён ҫине. «Яратӑн-и вара?»
«Хӑйсенчен килет».
Ун хыҫҫӑн хаҫат мӗнле пулмалли ҫинчен чылай калаҫрӑмӑр,
пурин те нумай ырӑ сӗнӳ пулчё. Манӑн та килӗшес шухӑш ҫирӗпленчӗ, мёншён тесен мана Агивер пурпӗрех чунпа кӑмӑлласа
тытса тӑмасть. Ӑсӗнче унӑн урӑх заместитель. Желтухин хӑйӗн
тусне Айдаша тӗртет пулас ман пӳлӗме.
Ыран пухӑнса калаҫмашкӑн хӑй патне, ҫиччӗмӗш хута, хӑпарма чӗнчӗ Юхма.
Чӳк, 2.
Унччен Антип Николаев ларакан пысӑках мар пӳлӗме чыхӑнса тулнӑ Чӑвашсен обществӑпа культура центрне ертсе пыракансемпе унта ӗҫлекенсем. Михаил Николаевич манпа ятарлӑ
калаҫрӗ. «Иксӗмӗр килӗштерсе ӗҫлӗпӗр, эс хаҫат ӗҫне питӗ лайӑх
пӗлетӗн, писательсене шансах каймастӑп, пырас, ҫыпӑҫас текенсем пур. Хӑвна валли ответлӑ секретарь шыра», - терӗ юлашкинчен. Столовӑя апат анса ҫирӗмӗр, ӗҫ ӑнӑҫлӑхӗшӗн вӗри чей
ӗҫрӗмӗр.
Хавхалану ӳсрӗ.
Чӳк, 20.
Юхмапа Тенюшев манпа «Вучаха» куҫас пирки тӗплӗн калаҫса татӑлчӗҫ. Ҫитес эрнере пыма шантартӑм.
Агивер те Чӑваш культурине, чӑвашлӑха малалла аталантарассишӗн тӑрӑшакансенчен, ҫав юхӑма пуҫарса яраканнисенчен
пӗри пулнӑ. Ку енӗпе унӑн тивӗҫӗ халӑхра пурах. Вӗсем, ҫулӑмне
чӗртсе яраканнисем, ҫав ҫулӑма йӗркелесе тата вӑйлӑрах ялкӑштарма килӗшменнисем е юлхавланнисем, хӑйсен аллинчи вуча
ха урӑххин аллине панӑ. Михаил Николаевич Юхма пулса тӑнӑ
257

«Чӗнтӗрлӗ кӗпер» ӑмӑртйвӗнче , Ленин псиӑкӗ умӗнче (сулахайран):
спорт ветеранӗ Ю. Иванов, Юрий Айдаш, Любовь Мартьянова, Федор
Агивер, Александр Волков, Герман Желтухин... Спорт ӑмӑртӑвне ертсе
пыракан Владимир Кузьмин спортсменсене старт пуҫланни ҫинчен
камантӑ парать.
________________________________________________1990

ҫулхи авӑн уйӑхӗн 2-мӗшӗ.

ҫав вучах хуҫийӗ. Ҫӗршыв ҫийӗн ҫӗнӗ калча шӑрши сарӑлнӑ
вӑхӑтра Михаил Николаевич та пулас ҫимӗҫ тымарне хашкасах
шӑварма пуҫланӑччӗ-ҫке. Ҫавӑнпа ӑна пурте шаннӑ. Ӑна пысӑк
правасем панӑ. Ҫав шанчӑкпа вӑл халӗ хӑйне кирлӗ, хӑйне ҫӗклемелӗх пур майсемпе те усӑ курма пуҫланӑ. Ӑнтарса пырать.
Тен, ӑнсӑртран персе ячӗ пуль Федор Георгиевич: «Эпир
унран ытларах кӗтнӗччӗ. Хӑй тёллён нумай ӗҫлеме пуҫларӗ Юхма.
Ӑна хӑйне те улӑштармалла...» - тесе ҫавӑртгарса хучӗ.
Чӳк уйӑхӗн номерӗнче «Тӑван Атӑлӑн» редколлеги членӗсем
ҫаксемччӗ: главный редактор Хведер Агивер, Юрий Айдаш,
Александр Артемьев, Порфирий Афанасьев, Валем Ахун, Де
нис Гордеев, Николай Григорьев, Николай Дедушкин, Анато
лий Емельянов, Герман Желтухин (отв.секретарь), Владимир
Кузьмин (зам. главного редактора), Геннадий Терентьев, Атнер
Хузангай. 10,6 пичет листипе тухать. 18 листаллӑ «хулӑн журналшӑн» тёп редакторӗ хӑй те, КПСС обкомё те кӗрешӳ ҫӗклемерӗҫ, такам туса парасса кӗтсе, ӗҫе пӑчлантарчӗҫ. Тиражӗ 38
пинрен хӑпармарӗ. Хакӗ 50 пуспах юлчӗ.
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Чӳк, 26.
Юхма мана Иван Якӑльч патне Чӑвашгиза кайма хушрӗ.
Переводпа «Вучаха» куҫармалли хута йёркелесе паче.
Кӑнтӑрла иртсен Агивер приказ ҫырчӗ. «Ёҫ кӗнекине» пурнӑҫ кӗнекине - илтӗм. «Халӑха пухас-и?» - тет. «Кирлӗ мар»,
- терӗм. «Юрӗ. ан кӳренсе кай, тен, пӗрле ӗҫлесси татах та
пулӗ», - терӗ.
1986 ҫулхи нарӑсӑн 24-мӗшӗнчен пуҫласа паянччен «Тӑван
Атӑлта» ишрӗм - иккӗмӗш капитанпа. Старпом тивӗҫӗсене пурнӑҫласа. Тем пектӑрӑшрӑм пулин те (кӑмӑл сипетне пӑхмасӑр,
журнал 60 ҫул тултарас умён плакат-реклама та пичетлеттерсе
парса хӑвартӑм), никам та ӑшӑ сӑмах калакан пулмарӗ. Мӗнле
чунсӑр, йӳҫӗх ҫынсем!
Иксӗмӗр хушӑри тавлашура Желтухин, сарамак чирӗ ернӗ
ҫын пек кӗлеткине чӗтретсе, ҫакна ҫеҫ калама хӑйрӗ: «А мӗн
тунӑ эс, фактически, «Тӑван Атӑлта?»
2002 ҫулхи ҫу уйӑхӗн 22-мӗшӗ.
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Хаҫат ятне, ҫӳлтине, Николай Лукич Яковлев художника ҫыртарнӑ. Ӳкерчӗкне тӑваканӗ mama хаҫат ятне, аялтине ҫыраканӗ
- Чӑваш халӑх художникӗ Владимир Иванович Агеев.
Сакӑрвуннӑмӗш ҫулсен вӗҫнелле Чӑваш тепре ҫӗнӗрен куҫне уҫрӗ. Уҫрӗ те, тарӑн ыйхӑран вӑраннӑ-вӑранман, тавралла ункун пӑхкаласа илчӗ. Ӑҫта килчё - унта тӑван, хурӑнташ. Анчах...
пӗри ҫурӑмпа ҫаврӑнса тӑнӑ, тепри хӑяккӑн пӑхать, виҫҫӗмӗшӗ
кутӑн утать. Пӗрисем ҫуралнӑ ачине ЗАГСра чиперех вырӑс тесе
ҫыртараҫҫӗ. Теприсем - вырӑс, тутар, казах, хахул, шур вырӑс,
латыш халӑхӗсен вӑйӑ картинче сикеҫҫӗ. Хӑшӗсем ҫӗршьш картти ҫинче Шупашкар хулине куҫлӑх тӑхӑнса шыраҫҫӗ...
Пӑхать те тӗлӗнет Чӑваш: ҫурҫӗрелле те, кӑнтӑралла та, тухӑҫалла та, анӑҫалла та. Куҫпа виҫсе илме ҫук анлӑ иккен Чӑваш
ҫӗршывӗ. Варринче вара... ҫуркунне уя тухакан сурӑх кӗтӗвӗ пек
халӑх мэ-элетет, пӗр хӑватлӑ чӗлхепе мэлетгерекен аслӑ кӗтӳҫӗн
шӑршӑнтарнӑ пушши шартлаттарнинчен сехӗрленсе, кӑшлать те
кӑшлать хӑрма пуҫланӑ ҫереме.
«Эй, пуш уйӑхӗ вӑраннӑ, Чӑваш хӗвелӗ тухнӑ!» - тесе
кӑшкӑрать куҫне уҫнӑ Чӑваш. Анчах мӗскӗн кӗтӳ вӑл мӗн ҫухӑрашнине ӑнланмасть, пуҫне ҫӗклеме хӑрать.
Тавҫӑруллӑ Чӑваш ҫырмана чупса анать те, тӑван ҫӗрӗнчен
тапса тӑракан имлӗ ҫӑлкуҫ шывӗпе питне ҫӑвать, уҫӑлнӑ кӗлеткине улӑпла хускаткаласа ҫунатланать, чи ҫӳллӗ пӗлӗте ҫити
улӑхса чан ҫапса ярать: «Эй, вӑран чӑваш халӑхӗ! Каҫӑрт пуҫна!
Калаҫ чӑвашла! Юрла чӑвашла! Ташла чӑвашла! Юрат чӑвашла!
Ҫавӑртгар пуҫна чӑвашла! Кӗреш чӑвашла! Ҫӗнтер!!! Мӑн Кана
т а - Чӑвашла канашлама!!!»
Атӑл ҫыранӗнчи Мӑн тӳпере чан ҫапакан халтӑр чӑваш Юхма
Мишши - Патгӑр ен ҫӗр паттӑрӗ иккен! Чӑвашсен тинтерех
ҫуралнӑ обществӑпа культура центрӗн хӑватлӑ керменӗ варринче
Михаил Николаевич «Вучах» чӗртме хатӗрленет. Ӑна Алманчӑ
чӑвашӗ Иван Яковлевич Тенюшев пулӑшать.
Юхмасем хӑйсене пулӑшма Ҫӗрпӳ каччине, чылай редакцире ӑсталӑхӗпе палӑрнӑ талантлӑ хаҫатҫӑна Александр Мокина
маларахах ӗҫе илнӗ. Вӑл Пушкӑртра та, чӑвашсем йышлӑ пурӑнакан ытги ҫӗрте те пулма ӗлкӗрнӗ. Тенюшевӑн сылтӑм алли
вырӑнӗнче самаях тарланӑ. Халӗ ӗнтӗ - эпӗ редакторӑн сылтӑм
алли пекки, чӑвашла каласан - унӑн ҫумӗ. Мана ЧОКЦӑн 9мӗш номерлӗ член билетне пачӗҫ, взнос тӳлеттерчӗҫ.
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Малтанхи кунах республикӑри «Союзпичет» агентствинче
пулнӑччӗ. «Вучаха» ҫитес ҫулшӑн хамӑр республикӑра 2086 эк
земпляр ҫырӑнтарнӑ. Кунта эпӗ куҫичченех Вӑрнар районӗнчи
хамӑрӑн «Янгорчино» колхозра 100 экземпляр ҫырӑнтарнӑччӗ.
Камчаткӑран пуҫласа Балти тинӗсӗ таранах сарӑлма пуҫланӑ
«Вучах».
Ҫырӑнтару ӗҫне пуҫласа янӑ. Ҫине тӑрсах. Ҫапах та малалла
ӗҫлемелли татахта нумай. Васкавлӑн реклама хатӗрлерӗм. Мал
танхи, пӗчӗк листа ҫине ҫапни, тивӗҫтермерӗ. «Тӑванатӑлсене»
туса парса хӑварнӑ пеккине, мӑннине, Вӑрнар типографийӗнче
ҫаптартӑм. Директорё, ҫывӑх тусӑм Вениамин Сорокин, заказа
питӗ хӑвӑрт пурнӑҫласа пачӗ.
Унта чи малтанах «Мӗн вӑл ЧОКЦ» тесе ӑнлантартӑм:
«Мӗн-ха вӑл ЧОКЦ?
Чӑвашсен обществӑпа культура центрне (ЧОКЦ) мӗнпур
чӑвашсен 1989 ҫулти декабрьте Шупашкарта пулса иртнӗ сьездӗнче туса хунӑ.
Вӑлхӑйӗн ӗҫне КПССрескомӗн, Чӑваш АССР Аслӑ Совечёпе
Министрсен Совечӗн наци культурине 1990-1995 ҫулсенче аталантармалли ӗҫсен планӗпе килӗшӳллӗн йӗркелесе пырать.
Чӑваш АССР суверенитечӗ ҫинчен йышӑннӑ Закона пурнӑҫласа, ЧОКЦ хамӑр республикӑри тата ун тулашӗнчи чӑвашсен
культурине ҫӗнетсе аталантарас, чӑвашсем йышлӑ пурӑнакан регионсемпе ҫыхӑну йӗркелес, шкулсемпе училшцӗсем, клубсем уҫас,
хаҫат-журнал кӑларас тёлӗшпе нумай вӑй хурать. Тёслёхрен, акӑ,
Мускавпа Таллиннра чӑвашсен вырсарникунхи шкулӗсем ӗҫлеме
пуҫлана. ЧОКЦӑн халӗ 6 филиалпа уйрӑмӗ. Вӑп пулӑшнипе ҫёршыври
18хулапа облаҫра культурӑпа ҫутёҫ обществисем уҫнӑ. Малашне
Казахстанра, Украинӑра, Узбекистанра, Киргизире, Ленинградра mama
ытти ҫӗрте ҫавӑн пек обш,ествӑсем йӗркелесе ярассишӗн ҫине
тӑраҫҫӗ ЧОКЦ активисчӗсем.
Чӑвашсен обществӑпа культура центрӗн ретӗнче халлӗхе ҫур
миллион ҫын.
ЧОКЦ Шупашкарта «Вучах» хаҫат тата «Пике» журнал
кӑларать. Обществӑпа культура центрӗн ҫамрӑксен «Термен»
театрӗ тата «Пу'рнеске» пука несен театрӗ, «Тарават» юрӑпа
ташӑ ансамблӗ, «Чӑвашьен - ман тӑван ҫӗршыв» творчество ушкӑнӗ.
«Сӑнав» социологи служби, «Кил-йыш» ҫемье клубӗ пур. Ҫавӑн
пекех И.Я.Яковлев ячӗпе хисепленекен дискусси, ҫамрӑк талантсен «Тёпел» mama партипе ӗҫ ветеранӗсен клубӗсем ӗҫлеҫҫӗ. «Иых262

рае» программы тӑрӑх Пушкӑртстанра, Тутарстанра, Улъяновскпа Куйбышев облаҫӗсенче пурӑнакан чӑвашсен пултарулӑх коллективӗсем Чӑваш ҫӗршывне концертсемпе килмелле. Хурт-хӑмӑр
ӗрчетессине халӑхра анлӑрах сарас тӗлӗшпе ЧОКЦӑн производствӑпа эксперименталлӑ участокӗ «Симпыл» вӑрманлӑ районсенче хӑйӗн утарӗсене йышлӑлатӗ. Тӑмран чашӑк-тирӗк, йывӑҫран
хуҫалӑхра кирлӗ япаласем ӑсталассине, чӑваш тумтирӗ ҫёлессине,
кӗнекесем, брошюрӑсем, справочниксем кӑларассине вӑй ҫитнӗ та
ран йӗркелеме палӑртнӑ.
ЧОКЦа Мускаври министерствӑсем, Чӑваш республикинчи
партипе Совет аслӑ органӗсем, предприятисемпе организацисем,
колхозсемпе совхозсем, уйрӑм ҫынсем пулӑшу параҫҫӗ.
Асӑннӑ чӑмӑртанӑвӑн суйланӑ правленийӗпе президиумӗ пур.
Аслӑ органӗ - съезд. Вӑл еиҫӗ ҫулта пӗрре пухӑнатъ».
Рекламӑн «Вучах» хаҫата ҫырӑнса илӗр!» чӗнӳ айӗнче ҫӗршыври мӗнпур чӑвашсен хаҫачӗ ҫинчен ӑнлантарни пур.
Самаях анлӑ та кӑткӑс ӗҫ кӗтет пире.
Михаил Николаевич аслӑ кантурсене эртелпе ҫӳреме ӑнкартнӑ.
Ушкӑнпа хӑватлӑрах, курӑмлӑрах, калаҫу шухӑшӗ те анлӑрах,
кӗретлӗрех. Мӗн ҫинчен калаҫнине, пуҫлӑх мӗн шантарнине ӗнентерекен те пур.
Ӗмӗчӗ Юхман чӑн-чӑн чӑваш ӗмӗчӗн тинӗсӗнчен те анлӑрах, вӑраннӑ вулкан пекех кӗрлет пуҫӗ.
Ӗҫлеме пынӑ кунах-ха, кӑнтӑрла иртсен вӑл мана хула Советне илсе кайрӗ. Ӗҫтӑвком председателён ӗҫӗсене Куславкка
чӑвашӗ Лев Смирнов педагог туса пырать. Михаил Николаевич
ЧОКЦ валли Ленин лапамӗнчи чӑваш кёнеке лавккине 15 пинпе
туянасшӑн. Писательсен Союзне Володарски урамӗнчи пушаннӑ
мӑшӑрлану керменне, ӗлӗкхи Ехрем хуҫа ҫуртне куҫма ирӗк
панӑ та, Ленин проспектӗнчи 4-мӗш ҫуртра правлени аппарачӗн ирӗкленнӗ пӳлӗмӗсене те илсе юласшӑн. Ҫак ыйтусемпе
калаҫрӑмӑр. Шанӑҫӗ тӳрех тӗтреллӗ пек туйӑнчӗ. Ку чее чӑваш
чӗппи ЧОКЦшӑн ҫунакан кантур пуҫлӑхӗ мар пулас.
КПСС обкомӗ вырӑнне реском туса хунӑччӗ те, хулан чи
аслӑ кантурӗнчен республикӑн тата чи-чи аслӑраххине каҫрӑмӑр.
Мускав райкомӗн ҫуртӗнче Юхма 8 пӳлӗм ҫавӑрса илме картса
хунӑ. Партин хулакомӗпе реском ирӗк парасси ҫеҫ юлать.
«Коммунизм ялавне» йӑтса ывӑннӑ Семенов рескомра иде
ологи тӑрантасӗн ларкӑчне сарӑлса кӗрсе ларнӑ. Ҫавӑн умӗнче
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мӗскӗнлентӗмӗр. Демьян Филиппович ҫӑра ҫӳҫне шӑла-шӑла,
пуҫне ухса-пӑркаласа пирӗнпе килӗшес пекки турӗ. Ыйтӑва тат
са парассӑнах туйӑнчӗ.
Хаҫат сарас ыйтупа тепӗр куннех Йӗпреҫре пултӑм. Хам лайӑх
пӗлекен колхоз хуҫисем пулӑшма шантараҫҫӗ. Тусӑма, районти
почта уйрӑмне ертсе пыракан Николай Григорьева, ҫырӑнтару
конкурсӗн условийӗсем килӗшрӗҫ. Ку ыйтӑва манӑн ЧОКЦ правленийӗнче ҫине тӑрса татса памалла пулчӗ. Укҫапа ҫыхӑннӑ-ҫке.
Акӑ вӑл рекламӑра та пур:
«Вучах» хаҫата 1991 ҫулхи февральтен тата мартран илсе
тӑма ҫулталӑк вӗҫлениччвн ҫырӑнтаракансене хавхалантармалли
ҫакӑн пек премисем тунӑ: 100 экземпляртан кая мар - 50 тенкӗ,
75-шӗн - 40тенкӗ, 50-шӑн - ЗОтенкӗ, 30-шӑн - 25 тенкӗ, 20 е 15шӗн - парне. Хаҫата халӑх хушшинче нумай саракансене «Вучахӑн» «Хисеп Кӗрекине» лартса сӑнӳкерчӗк пичетлеме, вёсен пурнӑҫӗ
ҫинчен ӑшшӑн каласа пама палӑртнӑ».
Ку енӗпе чи вӑйлӑ ӗҫлекен ҫыхӑну уйрӑмне ятарлӑ преми
памалли ҫинчен сӗнчӗ опытлӑ Николай Григорьевич. Ӑна шута
илетпӗрех, терӗм.
Михаил Николаевич уйӑх вӗҫӗнче отпуска кайрӗ, хӑй вырӑнне шанчӑклӑ ҫумне Тенюшева хӑварчӗ. «Вучах» нуши ман ӗнсе
ҫине йывӑррӑнах хӑпарса выргрӗ.
Раиса Васильевна Бородкина-Сарпи «Пикине», хӗрарӑмсен журналне, Чӑваш ҫӗршывне уҫӑ саслӑн ҫавӑтса тухмашкӑн
айланать. Ӑна Елчӗк енчи Лаш Таяпа йӗкӗчӗ Василий Петрович
Сидоров-Эктел ҫыравҫӑ пулӑшать.
Хветёр Агивере писательсен Союзне йышӑнмалли комиссине ертсе пыма хушнӑ. Вӑл мана каллех ҫуркуннеччен кӗттересшӗн. Ҫапах та, хамӑн пӳлӗмре «Вучахшӑн» вӑхӑтлӑха ӗҫлеме
ирӗк пачӗ. Атту ЧОКЦ ҫиччӗмӗш хутри тӑвӑр пӳлӗме ҫурса пӑрахать. Ҫынни унта хурал пӳртӗнчи пекех йӑшӑлтатать-ҫке.
Тумалли ӗҫӗ темӗн чухлех. «Пике» редакторӗн ҫумӗпе Эктелпе хаҫат-журнал пичетлемелли хут шыратпӑр. Ёлӗкхи Чӑвашснаб вырӑнне кооперативлӑ коммерци центрӗ туса хунӑ. Ӑна
темле Геннадий Павлович Баранников ярса илнӗ. Машинӑсем
тӑвакан завода хирёҫле ҫуртра иксӗмӗре хуҫа кӑмӑллӑнах йышӑнчӗ,
аванах пуплешкелерӗ, эрне вӗҫӗнче «Пикепе» «Вучах» валли
хут тупса пама пулчӗ, паллах, тӳлевсӗр мар.
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Тепӗр икӗ кунран реском издательстви «Пикене» пичетлеме йышӑнчӗ. Пирӗн «Вучах» пирки директорё Валериан Петро
вич Павлов ниепле те килӗшмест. Типографире наборлама вырӑн
ҫук, ҫапма та ӗлкӗрейместпӗр, тет. Алла хӑтланнипе вӑл чӑваш
халӑхӗн каҫарайми тӑшманӗ пулса юлать. Халӑх культурине аталанма чӑрмантаракан хӑрушӑ элемент вырӑнӗнчех.
Раштавӑн 5-мӗшӗнче КПСС Чӑваш рескомӗн идеологи сек
ретаре Семенов патӗнче пултӑм. Демьян Филиппович мана рес
ком издательствин тата Госкомиздатӑн директорёсене чёнсе,
«Вучаха» ӑҫта пичетлемелли ҫинчен татса паратпӑр, терё.
Пёрремёш типофафи директорёпе Михаил Михайловичпа
ӗнер хӑйӗн ӗҫ пӳлӗмӗнче калаҫрӑмӑр. Реском издательствин производстви вӑйлӑ, пирён кӗнеке кӑлармалла, хаҫат ҫапма кансӗр,
тем тумалла ӗнтӗ, халӗ ҫӳлте ларакансем халӑх валли тавар туянмалли талон пичетлеттерсе тӑнран яраҫҫӗ, терӗ. Чӑнах та, талонсӑр нимӗн те сутмаҫҫӗ. Пурне те кашни ҫын пуҫне шутлӑ
валеҫсе тухнӑ.
Декабрӗн 6-мӗшӗнче издательство директорё патне кайрӑм.
Павлов мана сиввӗн йышӑнчӗ. Ӗнер Семенов унпа телефонпа
калаҫнӑ-мӗн. «Ҫук, май килмест, ман халь Аслӑ Советӑн
«Чӑвашьен» хаҫатне тата Шупашкар хула Совечӗн «Чебоксарс
кие ноюсти» ҫӗнӗ хаҫатне пичетлеме хатӗрленмелле», - тет. «Со
ветсен хаҫачӗсене мӗншӗн пёрремёш типофафире пичетлемелле
мар-ха, мӗншӗн пире ҫеҫ аяккалла пӑрса ямалла, эпир вӗт мӗнпур
чӑвашсен хаҫатне кӑларма хатӗрленетпӗр. Вӑл - рескомпа Аслӑ
Совет йышӑнӑвӗпе килӗшӳллӗн пыракан политикӑллӑ ӗҫ. Пӗтӗм
чӑваш умӗнче тӑшман пулса юласран хӑрамастӑр-и», - тетӗп.
«Мана пурте хӑратма пӑхаҫҫӗ халӗ, сирӗн 5 пинлӗ хаҫату тупӑш
памасть пире. Кӳкеҫре, Ҫӗрпӳре, Вӑрнарта пичетлӗр. Ман халь
вӑхӑт ҫук, канашлу...» - терё те Валериан П ефович куҫлӑхне
ҫамки ҫине хӑпартса, ӗҫ пӗфӗ.
Эпё вара хыҫҫӑнах рескома вӗҫтертӗм. Семеновӑн йышӑну
пӳлӗмӗнче пичетпе ӗҫлекен Николай Алексеевич Григорьев ла
рать. Вӑл та мана чунтанах «Вучаха» таҫта урӑх ҫӗрте пичетлетгересшӗн тӑнлантарма, реском типофафине хӳгӗлеме пуҫларӗ. Павловран хӑйӗнчен те ирттерет. Пӗртге пирӗн майлӑ мар. Семенов
патӗнче те ҫав юррах юрларӗ. Кӗҫех унта издательство директорё
Павлов пычё. Ун куҫӗ умёнче Демьян Филиппович мана ҫапла
лӑплантарасшӑн пулчё: «Эпё ӗнер Васильковпа калаҫнӑ, вал сирён
хаҫата пичетлеме килӗшет. Кӳкеҫ типофафийӗпе калаҫса татӑлӑр.
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Урӑх сире тытма пултараймастӑп, манӑн вашнӑй ӗҫсем пур», тесе суйкаласа кӑларса ячӗ. Анлантӑм: Семенов, Григорьев, Павлов
пӗр шухӑшланнӑ, каварлашнӑ. П ире футбол мечӗкӗ пек тапса
ҫеҫ вӑркӑнтараҫҫӗ.
Тенюшев чирлекелет. Вӑл рескомӑн пёрремёш секретарӗпе
Шурчановпа хаҫат шӑпи пирки телефонпа калаҫнӑ. Валентин
Сергеевич «Пикепе» «Вучахне» те пӗр ҫӗртех ҫаптарасшӑн, ку
ыйтупа Семенов патӗнче тепӗр хут калаҫма сӑмах панӑ.
Реском ЧОКЦ валли Мускав райкомӗн ҫуртӗнче пӳлӗмсем
уйӑрнӑ, анчах тӗплентерсе алӑ пусман-ха. Финпай пуҫлӑхӗн ҫумӗ
Алексеев паян Шурчанова алӑ пустарма пулчё. Ун пирки тунтикун шӑнкӑравласа пӗлмелле.
Декабрӗн вунпӗрмӗшӗнче Василий Эктелпе рескомра
пултӑмӑр. Пире ыран Мускав райкомӗн ҫуртне пыма хушрӗҫ.
Декабрӗн вуниккӗмӗшӗнче рескомӑн финанс пайён со
труднике Геннадий Алексеевич П рокопьев сӗтел-пукан
«сутрӗ», валеҫсе пачӗ ӗнтӗ. Сидоровпа йышӑнтӑмӑр. Пӳлӗмсене
кӑтартрӗ. Ш ала кӗрсен сылтӑм енче - иккӗмӗш хутра. Унта
пӗтӗмӗшле алӑкпа кӗмелле. Коридор тӑрӑх кайсан, сулахаялла
пӑрӑнсан, Юхман йышӑну пӳлӗмӗллӗ ӗҫ вырӑнӗ пулать, ӑна
хирӗҫ сылтӑмра «Пике» редакцийӗпе бухгалтери валли икӗ
пӳлӗм. Коридор вӗҫӗнче - алӑк. Ӑна уҫса кӗрсен - вӑтам пӳлӗм,
сылтӑм енчи алӑк хыҫӗнче - анлӑрах пӳлӗм, ун витӗр тухса
тата тепӗр алӑкран виҫҫӗмӗш пӳлӗме кӗретӗн. Ҫак виҫӗ пӳлӗмре
«Вучах» редакцийӗ вырнаҫмалла. Мана чи шалтине лартаҫҫӗ.
Ман пата ҫитес пулсан, тӑватӑ алӑк уҫса кӗмелле пулать. Ӗ
мӗрте курманни, ниҫта пулманни пуль ку. Парти ӗҫне-хӗлне,
докуменчӗсене йӗркелесе тытса пыракан сектор пулнӑ иккен.
Унта пули-пулми ҫынна кӗртмен. Хаклӑ хутсене темиҫе ҫӑрапа
питӗрсе усранӑ. Пире валли нумай клеткӑллӑ шкафсем сыхланса юлнӑ. Редакцие усӑ курма меллӗ. Сӗтел-пуканӗ туллиех.
Тӗп алӑк пуҫӗнче, лекцисем ирттермелли зал ҫумӗнче, тата
тепӗр пӳлӗм пирён ЧОКЦ енне куҫрӗ. Аялти хутра политвӗренӳ залне тата библиотека пулнӑ анлӑ вӑрӑм пӳлӗме пачӗҫ.
Массӑллӑ мероприятисем ирттерме кунта питех те меллӗ.
Декабрӗн 13-мӗшӗнче Тенюшев Василий Эктелпе иксӗмӗре
тата Елена Ильинична Разина референт-инструктора пӳлӗмсене
майлама ячё. Эпир Саша Мокинпа, «Вучах» хучӗсене папкӑсене хурса, Пичет ҫуртӗнчен тухрӑмӑр. Василий Эктел хӑйӗн «пикисемпе» (Галина Сорокина, Любовь Федорова, Людмила Сач266

кова тата Юхма кине Людмила) журнал япалисене илсе кайрӗҫ,
хӑйсен пӳлӗмӗсене ҫуса тасатрӗҫ, тирпейлерӗҫ, пире пулӑшмарӗҫ,
- ыйтсан та. Мокин вара «Вучахӑн» виҫӗ пӳлӗмне те салтакла
хӑй ҫурӗ.
Хамӑн хуҫасене ответлӑ секретарь хӑвӑртрах илмелле, терӗм.
Клим Сергеев ни пырас, ни пырас мар тенё пек хӑтланса, пымарё. «Пионер сасси» хаҫатран Петёр Кузьмина чёнтёмёр.
«Тӑван Атӑла» пытӑм та, Герман Желтухин каларё: «Пирён
журнала регистрацилерӗҫ, кӑлараканӗсем реском издательствипе
писательсен Союзӗ пулаҫҫӗ. Сирён «Вучах» пирки те асӑнчӗҫ.
Издательство директорё Павлов «Типографире ман ӗҫ вырӑнӗ
145 процент таран тулнӑ, йышӑнмастӑп вёсене», - тесе алӑ
сулчё.»
Желтухин лӑпланнӑ ӑшчике тепёр хут ҫулӑм чӗртрӗ. Каҫпала
вара Юхма арӑмӗпе телефонпа калаҫрӑм, аякра канакан Миха
ил Николаевича «Вучаха» никам та пичетлеме килёшесшён марри
ҫинчен мёнле те пулин пӗлтерме ыйтрӑм.
Айӑпӗ, паллах, йӑлтах Демьян Филипповичра. Юхма Семеновсем ҫинчен Мускав хаҫатӗнче ҫырман пулсанах... Тавӑраҫҫӗ
халё ӑна «таса чунлӑ» коммунист-пуҫлӑхсем. Ҫапла иккен вӑл
партократа, уҫҫӑнлӑх саманинче те хӗсет, вӑрттӑн ҫыртать.
Мӗнпур чӑвашсен хаҫатне чӑвашсемех пичетлеме хирӗҫ. Ку питӗ
тӗлӗнтерет, шухӑшлатгарать.
Декабрӗн 19-мӗшӗнче «Тӑван Атӑлӑн» 609-мӗш пӳлӗмне ре
дактора парса хӑвартӑм. Арендӑшӑн Желтухинпа иккӗшне пӗр
литр «Зубровка» ӗҫтерсе ятӑм. «Ан кӳрен ӗнтӗ, Володя, пурнӑҫра
тем те пулать», - тесе лӑплантарасшӑн мана Агивер. Ӑшӗнче
хӑйсем эпё кунтан тасалнӑшӑн тем пекех савӑннӑ-ха.
1990 ҫулхи декабрӗн 20-мёшёнче КПСС Мускав райкомӗ
ӗҫленӗ вырӑна - Мускав проспектӗнчи 33 «А» ҫурта - ӗҫлеме
куҫрӑм. Малтанхи куна унтах ирттертӗм.
Кӑнтӑрла иртсен иккӗре Тенюшев пычӗ. Ӑна хамӑн пӳлӗме
кӗртсе хамӑн сӗтел хушшине лартрӑм. Пёрремёш планерка ирттерчӗ. Эпир штатрисем иккӗнех, Мокинпа пёрле. Василий Кош
кин поэт та итлесе ларчӗ. Вӑл тунтикунран литература пайне ерт
се пыма тытӑнать. Ёҫе кёрес текенсем Николай Яковлев художник,
Хветёр Комаров журналист тата Элёк ачи Кондратьев пулчӗҫ.
Эпё туйнӑ тӑрӑх, Иван Яковлевич вёсене пёрне те ӗҫе илмест,
вӗсемпе вӑл кадр вӑййи ҫеҫ вылять. Лешсем чее редактор шухӑшне ӑнлансах ҫитереймеҫҫӗ, пурпӗрех шанчӑклӑн талпӑнаҫҫӗ.
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Декабрей 21-мӗшӗнче Саша Мокинпа пёрремёш номер материалӗсене хатӗрлеме пуҫларӑмӑр. Пирён халё машинистка та
пур: ҫап-ҫамрӑк Ира Горшкова. Ман ват кашкӑр Мокин ун енне
ачаш кушак ҫури ҫине пӑхнӑ пек пӑхать.
Кӑнтӑрла иртсен Виталий Никитин-Станьял пычӗ. Халӗ вӑл
университетра вӗрентет. Хаҫат пирки интересленчӗ. Ҫав вӑхӑтра
НД.Яковлев ҫитрӗ те, иккӗшне те «Вучах» заголовокне патӑмӑр,
Николай Лукич тунине. Ун пирки Виталий Петрович сӗнӳсем
парса ларчӗ. Хаҫат ячӗ те килӗшмест ӑна, И.Я.Яковлев сӑнӗ те
ватӑ уншӑн, йӳгенӗ вӑхӑтри сӑн ку, тет. Хаҫат девизӗ те вӑйсӑртарах, тет. Художникӗ пӗрре шуралса, тепре хӗрелсе, мӑк-мак
тукаласа пукана чӗриклеттерет. Станьял «Вучах» редколлегине
кӗресшӗн, «Ялав» редколлегийӗнчен тухрӑм, тет. ЧОКЦ правленийӗ ячёпе заявлени ҫырса хӑварчӗ.
Тенюшев сӗннӗ тӑрӑх, Агеева шӑнкӑравларӑм. Владимир
Иванович тунтикун редакцие пырать, ӑна ӗҫе илес пирки ре
дактор приказ ҫырать.
Декабрӗн 24-мӗшӗнче писательсен Союзёнчен Василий Кошкин-Кервен литпай пуҫлӑхӗнче ӗҫлеме пычӗ. Ачи аванскер. Лӑпкӑ.
Чеелӗхӗпе вара нимле тутар-еврейран те ӳксех юлмасть пек.

Хуша-хуша, сӗне-сӗне ҫынсене материалсем тутаратӑп.
Ӑслӑлӑх институтӗнчен Николай Иванович Егорова «Кӗреке»
пухма ыйтрӑм. Килӗшрӗ. Чӑвашсен чапа тухнӑ лекторӗ, Вӑрнар
ачи Семен Григорьевич Григорьев «Чӑн чӗрӗлтӗр» статйине
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илсе килчӗ. Ӗҫе кӗресшӗн. Шантартӑм. Енӗш Виталийӗ мана
«Кулӑш хуранӗ» ҫакса яма пулӑшрӗ. Николай Исмукова, Кош
кин урлӑ, чӑваш литературин паянхи проблемисем ҫинчен ста
тья ҫыртарасшӑн. Владимир Агеевпа сӑнарлӑх искусствинче
чӑвашлӑх ҫитменни пирки виҫӗмкунах пит хӗрсе калаҫнӑччӗ.
Пӗр ярӑм тӑвас терӗмӗр. Паян пуҫламӑш статйине илсе килчӗ.
Художниксем хӑйсем ҫырни питӗ аван. Ӑна сӑнӳкерчӗксене якатма, заставкӑсем, рубрикӑсем хатӗрлеме хушрӑм. Вӑл хаҫата илемлетме чунӗпе хатӗр.
Василий Самойловпа ответлӑ секретаре илес пирки телефонпа калаҫрӑм. Килӗшес пек мӑнкӑлтатрӗ.
Декабрӗн 25-мӗшӗнче Тенюшевпа хатӗр материалсене пӑхса
тухрӑмӑр, пӗрремӗш номӗре палӑртрӑмӑр.
Василий Эктел хӑйӗн ҫамрӑк поэчӗсене пухрӗ, аялти хутри
залра тавлашу ирггерчӗ. Унта Иван Яковлевича та калаҫтарчӗ.
Декабрӗн 29-мӗшӗнче ҫулталӑкри юлашки ӗҫ кунӗ пулчӗ.
Ирхине Пичет ҫуртӗнче пултӑм. Павлов сиввӗн калаҫать, пирӗн
хаҫата пичетлеме шутламасть те.
Хамӑр залра, «театрта», Ҫӗнӗ ҫул уявӗ пекки турӑмӑр, виҫшер тенкӗ укҫа пухрӑмӑр. Хӗрарӑмсем елка лартнӑ, сӑмаварпа
чей вӗретнӗ, тортсем, панулми туяннӑ. Юхма саламларӗ, Сарпи
хушса каларӗ. Галина Сорокинана ҫуралнӑ кун ячӗпе саламларӑмӑр.
ЧОКЦ ӑна 30 тенкӗ преми пачӗ.
Ирпе КПСС хулаком секретарӗ Грета Лазаревна Валицкая
реском ҫыннисемпе пынӑччӗ. Темле пугсӗрсем пирӗн тӗп алӑка
тӑпӑлтарса кӑларса ЧОКЦ япалисене илсе кайнӑччӗ. Ҫавӑн пир
ки хулакомра ӗнерех калаҫу пулнӑччӗ. Унта Юхмапа Сарпи
хутшӑннӑ. Лере вӗсене пулӑшма пулнӑ. Паян, хӑйсен куҫӗпе курса
ӗненнӗ хыҫҫӑн, пулӑшма шантарчӗҫ.
1991 ҫул.
Ӗҫ кӗнекинчен.
Январей 2-мӗшӗ.
Ҫӗнӗ ҫул пирӗншӗн ӑнӑҫсӑр пуҫланчӗ. Ирех Тенюшев
шӑнкӑравларӗ, Кӗркури Луча культура пайне илетпӗр, терё.
Килӗшрӗм. Пултаруллӑ, опытлӑ журналист, писатель, ҫитменнине тата - ентеш. 10 сехет тӗлне пурне те рескома илсе пыма
хушрӗ. Луча, Мокина илсе ҫитертӗм. Тенюшевпа пёрле Семе
нов патне кӗтӗмӗр. Демьян Филиппович пире ҫапла шантарчӗ:
«Издательство директорӗпе Павловпа калаҫса татӑлатӑп та, ун
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ҫинчен сире пӗлтеретӗп». Ҫапла пире хӑвӑрт ӑсатса кӑларса ячӗ.
14 сехетре каллех рескома килтӗмӗр: Юхма, Разина, эпӗ,
«Пикерен» - Любовь Федорова. Управделамисем патӗнче (Алек
сеев, Прокопьев) пӳлӗмсем, япаласем пиркитавлашсалартӑмӑр.
Ытти ирӗклӗ пӳлӗмсене парсан, иккӗмӗш хут йӑлтах ЧОКЦа
куҫмаллаччӗ. Театрсен обществин республикӑри уйрӑмӗ кантурлӑ
пулас тенӗ пуль ҫав... Пире памалли пӳлӗмсене вёсем валли уйӑрнӑ.
Тавлашу, хирӗлӳ пуҫланчӗ.
Республикӑри партконтроль комиссийӗн председателӗ Пет
ров патӗнче пултӑмӑр. Александр Петрович пире питӗ ӑшшӑн
йышӑнчӗ. Тахҫанхисене аса илсе шӑкӑлтатса калаҫса лартӑмӑр.
Вӑл ҫапла каларӗ: «Сире валли пӳлӗмсем парас ыйтӑва икӗ хутчен хускатрӑм. Унччен никам та парасшӑн пулман. Шурчанова
та, Валицкаяна та халӑх сире урӑхла ӑнланма пултарать, тесе
аса илтертӗм. Реском бюровӗнче пире пӳлӗмсем парас мар тесе
рескомӑн иккӗмӗш секретарӗ Г.ПЛеонтьев хирӗҫ пулчӗ. Пӗчченех. Эпё те ҫинех тӑтӑм». Пуҫра шухӑш вӗлтлетсе илчӗ: «Партин
аслӑ тӳпине шӑвӑнса хӑпарнӑ вырӑс ҫынни кам вара вӑл ҫакӑн
хыҫҫӑн? Чӑваш халӑхӗн тӑшманӗ!»
Петров хулаком секретарёпе Валицкаяпа телефонпа ҫыхӑнчӗ,
реском секретарьне Шурчанова та шӑнкӑравларӗ.
Юхма Александр Петровича пёр истори каласа пачё. Пёлтёр
вӑл ЧОКЦ акгивисчёсемпе Куйбышев облаҫне кайнӑ. Чӑвашсем
йышлӑ пурӑнакан пӗр районта ачасене нихӑш шкулта та чӑвашла вӗрентмеҫҫӗ, чӑвашла хаҫат та, нимӗн те ҫук, тет. Парти
райкомӗн секретарӗпе калаҫнӑ чухне лешӗ ҫапла лаплатгарса хучӗ
тет: «Эсир, писательсем, укҫа нумай ҫапатӑр, парӑр хӑвӑр гонорартан пӗр 50 пинне, Чӑваш республики укҫа куҫарса патӑр,
вара чӑвашсене чӑвашла вӗрентӗпӗр». Юхма ӑна ҫапла тавӑрса
калать: «Эсир паҫӑр кӑна пирён район экономики чӑвашсен
вӑйӗ ҫинче анчах тытӑнса тӑрать терӗр-ҫке, ҫапах та вӗсем тӑвакан наци тупӑшӗ ни ман кӗсьене, ни Чӑваш ҫӗршывне пырса
кӗмест, хӑвӑр района аталантармах каять, ҫавӑнпа та камӑн кама
пулӑшас пирки тӗплӗнрех шухӑшламалла».
Унтан таврӑнсан, Михаил Николаевич пысӑк статья ҫырса
хаҫатра пичетлерӗ. Мускавра, унтан Пӗтӗм Союзри радиола та
тухса калаҫрӗ, Самар ен бюрокрачӗсене питӗ хытӑ ҫунтарчӗ. 0 6 лаҫа ертсе пыракансене ҫакӑ килёшмен. Вёсем вара такамсене
КПСС Тёп Комитетне ҫӑхав ҫыргарнӑ та... Хура хут ятарлӑ почтӑпа Шупашкара ҫитнӗ. Идеологи секретарё Семенов ӑна Хветёр
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Уяр писателе вулаттарса ӗслетсе янӑ. Федор Ермилович, Самар
чӑвашӗсен патриочӗ, ентешӗсене хӳгӗлес тесе вилес пек курайми хаяр тӑшманне ҫапса хуҫас ӗмӗтпе писательсен Союзӗнче
Юхмана хирӗҫле усал-тӗсел япаласем шыраса ҫӳреме пуҫланӑ.
Пирӗн ҫул вӗҫленмен-ха. Шурчанов патне ушкӑнпах ҫитрӗмӗр.
Валентин Сергеевич Семенова чӗнтерчӗ. «Вучах» хаҫат пирки
тавлашсах кайрӑмӑр. Эпё Демьян Филипповича хӑй патне уйӑх
усӑсӑр чуптарнӑшӑн вӑрҫрӑм. Вӑл пӗрмаях суять. Хаҫата малтан
эпир 5 пинпе кӑларасшӑнччӗ, халӗ 10 пинпе те пичетлеме хатӗр.
Семенов ялан Павловӑн хӑват ҫитмест (арҫын хӑвачӗ мар ӗнтӗ,
вӑл унӑн темле йӑкӑл-якӑл валли те ҫитет пуль-ха), тет. Шурчановӗ те шӑртне хир сысни пекех тӑратать. Семенов пире ҫапла
ӑнлантарчӗ: «Пёрремёш типографире фотонабор тӑватӑр, рес
ком типографийӗнче пичетлетӗр. Эпӗ вӗсемпе калаҫса татӑлнӑ,
иккӗшӗ технологи йӗркине туса ҫитереҫҫӗ те ҫак эрнере, вара ӗҫ
малалла каять.» Пире ҫаплалла лӑплантарса ӑсатса ячӗҫ.
Юхма пирӗнтен те юлчӗ. Кайран вӑл мана Семенов реском
секретарӗнче ӗҫлеме пултарайманни ҫинчен пёрремёш секретарьпе
ӗнентерӳллӗ калаҫрӑм, терӗ.
Рескомран тухсан, хулакома кӗтӗмӗр, иккӗмӗш секретарь
пе Р.Морозовпа калаҫрӑмӑр. Вӑл пире япаласем тупса парассипе
пулӑшма пулчӗ.
Юлашкинчен хула Совет ӗҫтӑвкомӗнче пултӑмӑр. Ёҫтӑвком
председательне В.Алексеева суйланӑччӗ те, Л.Е.Смирнов унӑн
заместителӗнче (ҫумӗнче) юлнӑ. Лев Евгеньевич патӗнче эпир
Юхмапа иксӗмӗр пёрремёш хут мар ӗнтӗ, йӑлӑхтарса та ҫитертӗмӗр
пуль. Вӑл пире яланхилле культурӑллӑ йышӑнчӗ, эпир ыйтнисене тума пулчё. Пире пӳлӗмсем ытларах кирлӗ. Писательсен Со
юзён аппарачӗ урӑх ҫӗре куҫсан, эпир вёсен вырӑнне йышӑнасшӑнччӗ-ҫке. Уҫӑлсах кайрӗ ҫын, вӑл пире тата тепӗр хӑтлӑ зал
тупса пама пулчӗ. Ун патӗнчен ҫунатланса тухрӑмӑр.
Ҫӗнӗ ҫула уявланӑ хыҫҫӑнхи йывӑр кунра бюрократи тыллинче лӑчӑртатрӑмӑр.
Январей 3-мӗшӗ.
Ирех издательствӑна вӗҫтертӗм. Саккӑр тӗлне Павлов пычӗ,
анчах усси пулмарӗ. Пирӗн хаҫата пичетлеме килӗшмест. «Ӗнер
эпир ӗҫлемен, манпа рескомран никам та калаҫман», - терё.
Епле намӑссӑрла улталанӑ иккен пире ёнер реском ертӳҫисем.
Коммунистсемех-ши вара вёсем? Хам эпё суйнине нихҫан та
чӑтма пултарайман та... Тӑвӑлнӑ чуна аран-аран пусартӑм.
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Юхмапа тӑххӑр тӗлне хула Совет ӗҫтӑвкомӗнче Смирнов
патӗнче тӗл пултӑмӑр. Вӑл пире зал кӑтартма илсе кайрӗ. Ялхуҫалӑх министерствин унчченхи хӗрлӗ кӗтесӗ. Халӗ - автобазӑн.
300 вырӑн. Пире театр тума парас пек калаҫрӗҫ. Унтан Аслӑ Со
вет Президиумӗн председателӗ А.П.Леонтьев патне вӗҫтертӗмӗр.
Вӑл йышӑнчӗ, театр пирки калаҫса татӑлтӑмӑр.
Январей 4-мӗшӗ.
Ирех тӑрса КПСС Чӑваш рескомӗн пёрремёш секретарӗ яч
ёпе ҫыру ҫыртӑм, машинкӑпа пичетлесе Юхмана издательство
ҫуртӗнче кӑтартрӑм. Вуласа тухрё, нимӗн те улӑштармарӗ, вара
рескома ҫитерсе патӑмӑр. Акӑ вӑл:
«КПСС Чӑваш рескомӗн перремеш секретарьне
В. С. Шурчанов юлташа.
Хисеплё Валентин Сергеевич!
Ку пысӑк ыйтупа эпир Сире ҫӗнӗрен канӑҫсӑрлантаратпӑр
ӗнтӗ. Мӗншӗн тесессӗн, урӑхла хӑтланма пирён май та ҫук.
Хӑвӑрах астӑватӑр, кӑҫалхи кӑрлачӑн иккӗмӗшӗнче Эсир пире
хӑвӑр патра ӑшшӑн йышӑнтӑр. Ҫӗнё ҫул ячёпе вӗри чей ӗҫсе чунтан калаҫнӑ вӑхӑтра вӗриленсе те кайрӑмӑр. Рескомӑн идеологи
секретарӗ Д. Ф. Семенов юлташ пире Сирӗн умӑрта питӗ лайӑх
ӑнлантарса пачӗ, «Вучах» хаҫат кӑларассипе эпӗ 1-мӗш типографи директорӗпе Михаил Михайловичпа реском издательствин ди
ректорё Валериан Петрович иккёшё пётёмёшле технологи йёркине туса хатӗрлеҫҫӗ, фотонабор унта туса реском типографийёнче
пичетлемелле пулать, тесе питё ёнентерчё. Эпир Сирӗн пӳлӗмрен
ҫунатланса тухса кайрӑмӑр. Тепёр кунне, ирпе, В. П. Павлов юл
таш патне савӑнса ҫитрёмӗр, анчах вӑл пире хурлантарса пӑрахрӗ.
Кӑрлачӑн иккӗмӗшӗнче вёсем ӗҫлемен, ҫавӑнпа унпалан никам та
калаҫман иккен. «Вучах» хаҫата пичетлеме вӑл шутламасть те.
Павлов хирӗҫленисӗр пуҫне пире реском секретарё Д. Ф. Семе
нов Сире те, пире те чике тӑршшӗ лартни шалт тёлёнтерчё.
Мӗнле-ха вӑл, коммунист, рескомйн бюро членё, идеологи пуҫлӑхӗ,
пире те, Сире те ҫапла куҫ умён чех улталама пултарать? Ҫакӑ
пире акӑ мӗнле шухйш патне илсе ҫитерет. Демьян Филиппович
Сирӗн умйрта та суеҫӗ рольне ҫеҫ вылять пулсан, республикӑри
парторганизаци тата пӗтӗм чӑваш халӑхӗумёнче мёнле роль вылять-ши? Ун сӑмахне хӑҫан тата камӑн ёненме пулать-ши?
Ёненме, чӑнах та, май ҫук. «Вучах» хаҫата малтан реском
типографийёнче пичетлеме шантарнӑ пулнӑ, анчах та иртнӗ ҫулхи
раштав уйӑхӗн тӑваттӑмӗш кунёнче издательство директорё
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В. П. Павлов пире хӑйӗн сӑмахне пурнӑҫлама кшӗшменни ҫинчен
ҫирӗплетсе каланӑ хыҫҫӑн, тепӗр куннех рескома ҫитрёмӗр. Д. Ф. Се
менов пире рескомпа Госкомиздат пуҫлӑхӗсене чӗнсе «Вучах» ӑҫта
пичетлемелли ыйтӑва татса паратпӑр, терӗ.
Раштавӑн улттӑмӗшӗнче реском издательствин директорё
ирех пире сиввӗн йышӑнчӗ. Семенов унпа телефонпа калаҫса илнӗмӗн. «Ҫук, май килмест, манӑн халь Аслӑ Советӑн «Чӑвашъен»
хаҫатне тата Шупашкар хула Совечӗн хӑйӗн хаҫатне пичетлеме
хатӗрленмелле», - терё. «Министрсен Совечӗн хӑйӗн вӑйлӑ типог
рафы пур, ҫав хаҫатсенчен пӗрне те пулин мӗншӗн унта ҫапмалла
мар, мӗншӗн пире ҫеҫ аяккалла пӑрса хӑвармалла, эпир вӗт мӗнпур
чӑвашсен хаҫатне кӑларма пуҫлатпӑр, вӑл рескомпа Аслӑ Совет
йышӑнӑвӗпе килӗшӳллӗн пулса пыракан ӗҫ, капла хӑтланнипе эсир
чӑваш халӑхӗ умӗнче тӑшман пулса юласран хӑрамастӑр-и», терӗмӗр те, Валериан Петрович ҫапла хуравларё: «Мана халё пур
те хӑратма пӑхаҫҫӗ, мана сирӗн хаҫат тупӑш памастъ, пире хула
Совечӗн ӗҫтӑвкомӗхваттер паратъ. Кӳкеҫре, Ҫӗрпӳре пичетлӗр».
Ҫав кунах Семенов патӗнче пултӑмӑр. Унта ытти редакторсемпе Павлов та пынӑччӗ, вӑл хӑйӗн кивё юрринех юрларӗ.
Семенов юлташ вара, «Эпё ӗнер Васильковпа калаҫнӑ, вӑл сирӗн
хаҫата пичетлеме килӗшет. Кӳкеҫ типографийӗпе калаҫса татӑлӑр,
урӑх сире пӳлӗмре тытма пултараймастӑп, пирён кунта ӗҫлӗ калаҫу», - тесе лӑплантарса кӑларса ячӗ.
Ҫакӑн хыҫҫӑн «Вучах» хаҫатӑн тёп редакторӗ И.Я. Тенюшев
юлташ Сирӗнпе телефонпа калаҫнӑ. Эсир «Вучах» хаҫатпа «Пике»
журнала пӗр ҫӗртех пичетлеттерме килӗшес пирки Семеновпа
тепӗр хут калаҫма сӑмах панӑччӗ. Ун хыҫҫӑн та ҫанталӑк улшӑнмарӗ. Раштавӑн 14-мӗшӗнче Павлов KCLwex пире хирӗҫленӗ.
Пирӗнсӗр пуҫне Тенюшев та темиҫе хутчен ка/шҫнӑ Семенов
юлташпа, эпир унпа пӗрле темиҫе хутчен пулнӑ идеологи секретарӗ патӗнче. Ҫӗнӗ ҫул уявӗ хыҫҫӑн та, Сирӗнпе тёл пуличченхи
up, унӑн пӳлӗмӗнче редакци эртелӗпех пултӑмӑр. Пире вӑл каллех
«Лавловпа калаҫатӑп та, сире каҫалапа пӗлтеретӗп»,- тесе шантарчӗ. Авӑ вара ҫавӑн хыҫҫӑн эпир Сирён пата ҫитрӗмӗр.
Пире улталаса, мечӗк тапнӑ пек пӗр пӳлӗмрен тепӗр пӳлӗме
хӑвалани ытла та киревсӗр хӑтлану пек туйӑнать. Шутлӑр-ха
хӑвӑрах, эпир те вӗт хамӑршӑн мар, чӑваш халӑхӗшӗн ҫывӑрма
пӗлмесӗр тӑрӑшатпӑр. Вӗт чӑвашсен обществӑпа культура центрне мӗнпур чӑвашсен 1989 ҫулта Шупашкарта пулса иртнё сьездӗнче туса хунӑ. Вӑл хӑйӗн ёҫне КПСС Чӑваш рескомӗн, Чӑваш
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ССР Аслӑ Совечӗпе Министрсен Совечӗн наци культурине 19901995 ҫулсенче аталантармалли мероприятисен планӗпе килӗшӳллӗн
йӗркелесе пырать. Чӑваш ССРён суверенитечӗ ҫинчен йышӑннӑ
Закон тӑрӑх, ЧОКЦхамӑр патри тӗп чӑвашсен культурине ҫӗнетсе
вӑйлатас, чӑвашсем йышлӑ пурӑнакан регионсемпе ҫыхӑну йӗркелесеярас, шкулсемпеучилишрсем, клубсемуҫас, хаҫат-журнал кӑларас
тӗлӗите нумай ӗҫлет.
«Нумай та пӗтет, сахал та ҫитет, пӗрле пурӑннине мӗн
ҫитет!» - ҫак девизпа тухма тытӑнмалла мӗнпур чӑвашсен хаҫачӗ. «Вучаха» кӑларма ҫӗршыври мӗнпур чӑвашсен сьезчӗ йышӑннӑ.
Ӑна валли Раҫҫей Аслӑ Совечӗн Пичет министерства ҫителӗклӗ
таран хут уйӑрса панӑ. Уншӑн ЧОКЦ председателӗ М.Н.Юхма
Мускавра нумай тӑрӑшнӑ, ҫине тӑрсах ёҫне тунӑ.
Хӑвӑрах пӗлетӗр, чухлатӑр, чӑваш культури юлашки вӑхӑтра
хавшарӗ. «Вучах», ЧОКЦ органӗ, шӑпах ӗнтӗ чӑваш культурине
ҫёнӗрен ҫӗклесе яракан чӑн-чӑн вучах пулӗ. Вучахмӗн авалтанпах
ҫемье пурнӑҫӗн хӑвачӗ шутланнӑ, пирён «Вучах» та чӑваш халӑхӗн
пурнӑҫ хӗрӗвӗ, пурнӑҫ ӑшиш, пурнӑҫ ҫӗкленӗвӗ. «Вучах» - чӑваш
чанӗ, чӑваш сасси, чӑваш трибуни пулӗ.
Чӑваш ҫыннин ирӗклӗ сӑмахӗ пурнӑҫра хӑйӗн вырӑнне туптӑр
тесех ёнтӗ пурте чӑвашах пулар-ха. Палӑртнӑ мӑн ӗҫе тума
чӑрмантаракан Павловсене, хитре сӑмах юптарса улталама
хӑнӑхнӑ Семеновсене ӑнлантарса тӳрӗ ҫул ҫине кӑларар-ха, тархасшӑн.
Пӑлханнӑ хушӑра Эсир, аптранӑ енне, ҫапла та каласа хутӑр:
«Атьӑр апла республика хаҫачӗсене кӑларар та реском типографийӗнчен, вӗсене Кӳкеҫре пичетлеме тытӑнар». Унти иывӑрлӑха
Эсир туйма пултарнине эпир ӑнланатпӑр. Ҫавӑнпа та Сире ҫапла
сёнес килет. Унтан «Советская Чувашия», «Коммунизм ялавӗ»
хаҫатсене мар, Советсен пӗр-пӗр хаҫатне кӑларса 1-мёш типографире пичетлемелле. Министрсен Совечӗн хӑйӗн полиграфи базине ҫирӗплетес тесе тахҫанах вӑй хумалла пулнӑ. Мӗншӗн вёсем
КПССрескомӗн хатӗр, вӑйлӑ типографине сӗкӗнеҫҫӗ? Эпир, ҫапах
та, пушӑ вырӑнта ӗҫе пуҫӑнатпӑр. Кама чи малтан пулӑшу кирли
ҫинчен Эсир аванах чухлатӑр.
«Вучах» хаҫата Шупашкартах йӗркеллӗ пичетлеме пулӑшсамӑр пире, Валентин Сергеевич, хамӑр халӑхӑн чӑн-чӑн патриочё
пулнине ӗҫпе тивӗҫлипе кӑтартса парсамӑр.
Коммунистла салампа,
Чӑвашсен обш,ествӑпа культура центрӗн председателӗ
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М.Н.Юхма. «Вучах» хаҫатӑн тёп редакторён заместителё
В. П. Кузьмин.
1991 ҫулхи кӑрлач. 3-мӗш кунӗ».
Январей 8-мӗшӗ.
Редакци ушкӑнӗпе вунпӗр тӗлне рескома ҫитрӗмӗр: эпӗ,
Луч, Кервен. Издательствӑра ӗҫлекен Тенюшев кӑштӑртатса ҫитрӗ.
Советсен ҫурчӗн виҫҫӗмӗш хутӗнче шӑпах пичетпе ӗҫлекен Гри
горьев тӗл пулчё. «Пёрремёш ҫук, Семенов Мускавра, сирӗн
хаҫата пурпӗрех Кӳкеҫре пичетлемелле пулать», - пёлтерчё
мӑнкӑмӑллӑн Николай Алексеевич. Эпё каларӑм: «Атьӑр кунта
гавлашса ҫынсене култарар мар, хӑвӑр пата хӑпарар».
Кӗҫех эпир пичет секторӗн тӑватгӑмӗш хутри анлӑ пӳлӗмне
«пуҫлӑх», тавра пуҫтарӑнса лартӑмӑр. Пирӗн калаҫӑва Павел Афиногенович Крысин журналист итлесе ларать. Вӑл пропагандӑпа
агитаци пайӗ кӑларакан «Агитатор блокночӗн» ответлӑ секретарӗ, унта хаҫат-журнал тишкерме пынӑ. Григорьев пире «Иртнӗ
шӑматкун Шурчанов патӗнче издательствӑсен пуҫлӑхӗсемпе редакторсен, идеологсен канашлӑвӗ пулнӑ, ҫавӑнта «Вучаха» Кӳкеҫре пичетлеме йышӑннӑ», - терё. Тенюшев ыйтрӗ: «Мӗншӗн
унта пире чӗнмен?» Григорьев питӗ татса, шӑл витӗр сӑрхӑнтарчӗ:
«Канашлура урӑх, хуравлӑрах ыйтусем те сӳгсе явнӑ, сирӗн пирки
аса илсе ҫеҫ калаҫнӑ», - терӗ.
Эпё Григорьева иртнинче Шурчанов патӗнче мӗнле хӗрӳ
калаҫу пулса иртни тата ҫавӑн чухне Семенов пире те, пёрремёш
секретаре те икё директорпа технологи йёрки пирки калаҫса
татӑлни ҫинчен, «Вучаха» пёрремёш типографире фото майёпе
наборласа реском типографийёнче пичетлеме йышӑнни ҫинчен
питӗ тӗплӗн ӑнлантартӑм. Хирӗҫсех кая пуҫларӑмӑр. Унӑн малтанхи хирӗҫлӳ юрри каллех сиксе тухрӗ. Вӑл вара Василькова
телефонпа шыраса тупрӗ. Борис Петрович патӗнче шӑпах Пав
лов та пулнӑ. Григорьев пирён пирки иккӗшне калаҫса татӑлма
хытах хушрё. «Кунта каллех Юхма делегапийё килнё», - тет.
Тенюшев пире ӗҫе ячӗ, хӑй унтах юлчё.
Васильков патне Михаил Николаевич тепре кайса килчё.
Кӑнтӑрла иртсен Тенюшев пире хаҫата Шупашкарта пичетлеме
килӗшни ҫинчен пёлтерчё. Хӑвӑрт ответлӑ секретарь шырама
пуҫларӑмӑр. Вася Самойлов «ҫухалнӑ», хула тӑрӑх хӑйӗн ӗмӗрхи
чирне чӗргсе ҫӳрет. Клим Сергеева телевиденире шыраса тупрӑм.
Вӑл, лери ӗҫе вӗҫлесе, 17 сехетчен маларах ҫитрӗ. Макет тума
тытӑнтӑмӑр, 7 страница турӑмӑр - 19 сехет те 30 минутчен.
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Январей 9-мӗшӗ.
Ирех Тенюшев шӑнкӑравлать. Вӑл пёрремёш номер валли
хатӗрленӗ манӑн «Тепре куриччен!» памфлета кам ҫырнине пёлмен.
Унтан Шурчанов, Леонтьев, Семенов ҫинчен пичетленине
кӑлартгарасшӑн. Эсир хуҫа, юрӗ, терӗм. Шутларӑм-ха, кун пир
ки Юхмапа канашлатех ӗнтӗ, терӗм. Чӑнах та, калаҫнӑ. Лешё
материала эпё ҫырни ҫинчен пӗлтернӗ. Питӗ вӑйлӑ ҫырнӑ тесе
мухтарӗ, тет. Чӑнах та, «5» паллӑ лартса панӑ. Ку таранччен халӗ
вӑл икӗ автора «5» паллӑпа хакларӗ. Наука кандидатне Николай
Егорова «Сурхуришӗн» тата мана. «Сурхурине» иртгерекенӗ кам?
Кузьмин. Ыттисене, Юхманата «4», «3» лартса парать. Йӗпреҫре
хӑйпе пӗрле ӗҫленӗ Семен Григорьев та «виҫҫӗрен» ытла илеймерӗ ҫирӗп редактортан.
Климпа, Ворошилов утпа ярӑннӑ пекех, кӑшт малалла
кайрӑмӑр, каҫпа саккӑрччен макет тӑвассине вӗҫлерӗмӗр. Материалсене йӑтса киле илсе килтӗм, вёсене тепӗр хут пӑхса тухрӑм.
Арӑм мӑкӑртатать: «Такамшӑн, темиҫе ҫыншӑн кутӗрленсех
ӗмӗрне иртгеретӗн ӗнтӗ, ҫынсем пӗрмай ҫыра-ҫыра пичетлеҫҫӗ,
ҫемйисене усӑ кӑтартаҫҫӗ...» Эпӗ савӑнӑҫа ниҫта хураймасӑр кул
са ларатӑп. Ирпе материалсене пёрремёш типографине леҫрӗм.
Ӗнер те ирех унта пулнӑччӗ. Кӑнтӑрлапа реском издательствин
производство пайӗн пуҫлӑхӗ Галина Борисовна Владимирова
пире телефонпа шыраса тупрӗ. Хаҫат пичетлес пирки хӑш-пӗр
ыйтусене татса патӑмӑр.
Реском пирён пӳлӗмсене юсатгарма пуҫланӑ. Пире тататепёр
пӳлӗм пачӗҫ, унта ЧОКЦ аппаратӗнче ӗҫлекенсем тата бухгал
тер лараҫҫӗ. Кунӗпехҫын. Пушкӑртстанран, Тутарстанран, ьггти
облаҫсенчен килнӗ чӑвашсем хӑйсен нуши-терчӗпе пулчӗҫ. Вӗсемпе
калаҫса материал тӑватпӑр, хуравлӑ ҫынсемпе тӗл пултарса вёсе
не пулӑшатпӑр. Кашни кунах ҫапла.
Эх, епле хӗпӗртерӗм: «Тӑван Атӑлта» Агивер куҫӗнчен пӑхса
тӑвӑрланни мар, чуна кӑмӑллӑ ӗҫ. Эпё яланах хама шаннине,
ӗненнине юрататӑп. Кунта эпӗ шӑпах ҫавнатуятӑп. Ҫавӑнпа ӗҫлес
килет, хаҫата вӑйлӑ тӑвас килет. Юхма пӗр февральсенче хаҫата
хӑв алӑ пусма тытӑнатӑн, терӗ. Тӗрӗссипе, хаҫатне хам алӑпа
тенӗ пекех пуҫарса ятӑм. Паллах, пӗччен мар.
Январӗн 10-мӗшӗ.
Пёрремёш номерӗн материалӗсене хул хушшине хӗстерсе 1мӗш типографине ҫитрӗм. Производство пайӗнче мана директорпа заведующийё кӗтсе илчӗҫ. «Эпӗ ҫӗрле Тенюшева тӗлӗкре
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курса выртатӑп, ун вырӑнне Владимир Прокопьевич ҫитрӗ», терё Надежда Тимофеевна Михайлова, Йӗпреҫьен хӗрӗ. Михаил
Михайлович Александров каларё: «Эпир халё сирӗнпе килӗшӳ
тумасӑрах ӗҫлетпӗр. Ёҫленӗшӗн ҫынсене тӳлӗр». Кашни номершӗн
пӗтӗмпе 200 тенкӗ пама килӗшрӗм. Типофафире шанчӑклӑ пӗр
ҫын тытма тӑрӑшӑр, тесе асӑрхатгарчӗҫ.
Выпускающий редактор - хайхи шанчӑклӑ ҫын - шырама
пуҫларӑм. Тахҫан «Молодой коммунистра» выпускающий пулнӑ
Варсонофий Михайлович Михайлова аса илтӗм, ӑна Петёр Львов
писатель урлӑ васкавлӑ шыраттартӑм, Тенюшев патне издательствӑна пытӑр, терӗм. Реском типографийёнче производство пайён
заведующийё Галина Борисовна мён чухлё хут кирли ҫинчен
шутласа кӑтартрӗ, Пичет фафикне пире те кӗртме хатӗрленеҫҫӗ.
«В мире приключений» хаҫатпа (Кряжиновӑн) эсир кӑна юлнӑ»,
- терё. Вӑт мёнле! Пире Павлов аран-аран чи юлашкинчен
кёртгерчё.
Эпё редакцие таврӑннӑ ҫӗре Иван Яковлевич шӑнкӑравларё: «Варсонофий Михалча реклама пачкине йӑттарса яратӑп».
Чӑнах та Михайлов мекӗрленсе йӑтса ҫиф ӗ. Самай ватӑлнӑ вӑл,
ҫапах та унчченхи пекех йӗрӗ.
Типофафине пӗрле кайрӑмӑр. Унта Клим Сергеева тӗл пул
са виҫҫӗн фотонабор цехне кӗтӗмӗр. Хӗрсем шурӑ халатпа ӗҫлеҫҫӗ.
Линотип цехӗнчи пек мар таса, сывлӑш уҫӑрах. Пирӗнне вовсю
наборлаҫҫӗ.
Январей 11-мӗшӗ.
Иккӗмӗш номер тӑватпӑр. Климпа тата Варсонофипе каҫхине саккӑрччен лартӑмӑр. Макет хучӗсене «Тантӑшран» илнӗччӗ.
Кӗркури Луч ӗнер амӑшӗн хӗрӗх кунне асӑнма тесе ыйтса
Вӑрман Кипеке кайрӗ.
Эпир реском секретарӗ Шурчанов патне янӑ ҫырӑва пичет
секторӗ хупасшӑн, ҫавӑн пирки Григорьев шӑнкӑравланӑ. Эпӗ
каларӑм: «Пире ответ паччӗр, вара икӗ ҫырӑвне те хаҫатра
пичетлӗпӗр».
Январӗн 12-мӗшӗ.
Шӑматкун кӑнтӑрлаччен иккӗмӗш номер макечӗсене туса
пӗтертӗмӗр, кӑшт вак-тӗвек кӑна юлчӗ. Эпир Климпа тата Вар
сонофипе мӗнле ӗҫленине пӑхса ларма шалти пӳлӗмрен Саша
Мокин та тухнӑ. Ёнер те пирӗнпе пӗрлех пулчӗ. Килӗнче арӑмне,
Нина Артемьева сӑвӑҫа, «Эпир ҫапла юлса ӗҫлетпӗр», - тесе
тыттарать пуль ӗнтӗ.
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Ку ҫуртра К П С С Чӑваш обкоме (рескомӗ) ӗҫленӗ
Тӳп-т ӳрӗ пӑхса та, йӑх-ях кулса та, ихӗрсе те епле чике тӑршшӗ
лартса пычёҫ вёсем пире?..

Н. А. Григорьев
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Январей 14-мӗшӗ.
Ирпе хӑй пӳлӗмӗнчен Юхма каҫрӗ, материалсене пӑхма
пуҫларӗ, пӑхнӑ май унӑн кӑмӑлӗ улшӑнса пынине туйрӑм. Хӑй
патне чӗнчӗ. Унта пурне те тепӗр хут пӑхса тухрё. «ЧОКЦа
чӑрмантарса пынӑ ҫынсен ячӗ-хушамачӗ таврашӗ те ан пултӑр
пирӗн хаҫатра, мӗнле вёсем, писательсем, Уярсемпе Дедушкинсем тата ытти те, пире хирӗҫ ҫапӑҫаҫҫӗ, сана хӑвна та,
авӑ, хӑҫантанпа Союз членне илмеҫҫӗ», - терё. Дедушкин
юбилейӗ пирки Константин Петров ҫырнӑ «Тӑхӑрьялта» статьяна аяккалла пӑртарчӗ. Виталий Станьял статйине те пичет
леме тӑхтас, терӗ. Раҫҫей Федерацийӗн Юстици министрӗ Н и
колай Федоров пур сӑнӳкерчӗке кӑларттарчӗ. Василий Кервенӗн писательсен сьезчӗ ҫинчен хатӗрленӗ информапие
кӗскеттерччӗ. Унта Хветёр Уяра халӑх писателё ят пани ҫинчен каланӑччӗ. Анлантӑм вара малашне мӗнле ӗҫлемеллине. «Эсӗ
манӑн шанчӑклӑ ҫын», - терӗ вӑл.
Тенюшев планерка иртгерчӗ. Мӗнле кивӗлле ӗҫлет вӑл. Икӗ
хаспатин тарҫи вырӑнӗнче халӗ эпӗ.
Январӗн 17-мӗшё.
Хаҫат полосисем ҫьшӑҫтарма хатӗр. Макет хучӗ хаҫат полосипе пёр танах пысӑк. Варсонофий Михалч кӑвак тӗспе ҫапнӑ фанкӑсене, статьясен ячӗсене, сӑнӳкерчӗк, ӳкерчӗк отгискӗсене илсе
килчӗ. Иксӗмӗр кӑнтӑрла иртни виҫҫӗре пуҫларӑмӑр та вёсене ма
кет ҫине ҫыпӑҫтарма, сакӑр сехет ҫурӑра тин вӗҫлерӗмӗр. Пиллӗк
иртсен пулас секретарь Клим Сергеев пырса пулӑшрӗ-ха.
Хаҫата 5500 экземпляр районсене хамӑр вӑйпа салатасшӑн.
Хула почтамчӗ урлӑ яратпӑр. Экспедицие ӗҫ хучӗ хатӗрлерӗм,
вӗсемпе килӗшӳ турӑмӑр. Райцентрсемпе камӑн сутмалли пирки
ыйту татса паратпӑр. Хулара та сутмалла. Кун ҫавсемпех иртсе
каять. Ҫав хушӑрах материалсем вулатӑп, планлатӑп, макет
тӑватпӑр. Ӗҫ мӑй таран! Ҫавах хавас!
Юхма калать: «Ку хаҫата кӑларнӑшӑн мӗнле тав туса
пӗтерӗпӗр ӗнтӗ сире, вырсарникун хаҫат уявӗ тӑвӑпӑр, концертпах», - тет.
Январӗн 18-мӗшӗ.
Варсонофий ирех, ҫиччӗрех, типофафине ҫитнӗ. Эпё те унта
килтен тӳрех кӗтӗм. Хаҫат версткине тума аран-аран калаҫса
татӑлтӑмӑр. Пӗр сменӑра 16 полоса хатӗрлессинчен сехӗрленсе
Ӳкрӗҫ. Питӗ кӑткӑс ӗҫ.
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Реском издательствинче, производство пайӗнче пултӑм. Унӑн
пуҫлӑхӗ Владимирова пире вырсарникун пичетлеме ирёк паче,
каҫхине пиллӗкччен полосасем килсе пама хушрё.
Эпё тепёр хут пёрремёш типографире пулса Надежда Михайлована ун
ҫинчен пёлтертём те, хёпёртесех редакцие кайрӑм, унта кӑнтӑрла иртиччен
ӗҫлерӗм. Мокин Сашӑн паян пёрремёш
дежурнӑй пулмаллаччӗ. Вӑл таҫтан, тем
ле майор патӗнчен шӑнкӑравларӗ. Эпё
ӑна тӳрех типографине кайма каларӑм.
Университет кафинчен апат ҫисе килсен, арамё: «Саша ӳсӗр, «ман дежурствӑна каймалла» тесе кӳршӗре эрех ӗҫсе
ларать», - тесе шӑнкӑравларӗ. Ку хыпар манӑн мӗнпур савӑнӑҫа тарӑху
тӑвӑлӗ ӑшне путарчӗ. Тӳрех типографи
не вӗҫтертӗм. Варсонофий ӗҫлет. Люда
Чермакова корректор килчӗ. Телевиденине Клим Сергеев патне шӑнкӑравларӑм, килме ыйтрӑм. Директорӑн йышӑну пӳлӗмӗнче 4 полоса, унтан тата 2
полоса вуланӑ хыҫҫӑн каллех реском
типографине чупрӑм, вёсем пленкӑсене тӑххӑрччен йышӑнма пулчӗҫ, хаҫата пичетлеме наряд ҫырса пачӗҫ. По
чта эксп едиц ине хаҫат мӗн чухлӗ
салатмалли хута ҫитерсе патӑм. Эпӗ
таврӑннӑ ҫӗре Клим полоса вулать.
Ҫапла каҫхине 8 сехет те 40 минутчен аран-аран туса пӗтерсе, Клим,
Варсонофий тата эпё фотопленкӑсене
реском типографийӗн набор цехён мастерне ҫитерсе патӑмӑр. Унччен тепёр
кӑлтӑк сиксе тухрё. Икё производство
пайё технологине лайӑх йёркелейменнине пула сӑнӳкерчӗксене тепёр хут рес
ком типографине кайса партарчӗҫ мана.
Вӑрнар ен журна.шсчӗ
Чупса хӑшкӑлтӑм. Вӑл вӑхӑтра дежурнӑй
Клим Сергеевич Сергеев
ӗҫре - «Вучахра».
ӗҫсе ҫӳрет!
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Верстка тӑвакансем те ураран ӳкекен пулчӗҫ, хамӑр та ывӑнса ҫитрӗмӗр. Ҫав сӑнӳкерчӗксем, клишесен сеткисем икӗ тӗрлӗ
пирки ӗнтӗ халӗ, тепӗр хут ӳкерсе ҫыпӑҫтарнине пула, хаҫат
тунтикун мар, ытларикун ҫеҫ тухать.
Пёрремёш номер вӗҫленчӗ!
Январей 19-мӗшӗ.
ЧОКЦ активисчӗсем шупашкарсенчен те иртгереҫҫӗ иккен.
Акӑ, Вӑрнарти филиал «Ҫӗнтерӳ ҫулӗ» хаҫат ҫумӗнче «Кӑвак
хуппи» ятлӑ хаҫатне паян кӑларса янӑ. 9 пин экземплярпа. Ф и
лиал правленийӗн председателӗ Анатолий Иванов райхаҫат редакторӗпе Михаил Васильевпа пӗрле ӑна йӗркеллӗ кӑларса тӑма
палӑртнӑ. «Вучах» хаҫата та вӗсем 2-3 пин экземпляр сарма
пулаҫҫӗ. Матгур журналистсем!
Хамӑр республикӑри районсенче те, тулай чӑвашӗсем патӗнче те «Вучах» хаҫатӑн подборкисене пичетлетгерме тӑрӑшрӑм.
Ку ӗҫе йӑлтах хам ҫине илтӗм.
Январём 21-мӗшӗ.
Ирпе ултгӑ иртсенех Мокин шӑнкӑравларӗ. Урӑлса, уҫӑлса
ҫитнӗ пек. Редакцинчен, тет. Манпа калаҫса чунне лӑплантарасшӑн пулчё пулас. Хам тарӑхнине палӑртмарӑм.
11 сехетре икӗ редакции планерки пулчё. И.Я.Яковлев,
Юхман пичет енӗпе ӗҫлекен заместителё, ертсе пычӗ. Малтан
манран ыйтса пӗлчӗ. Хӑйне хӑйӗн каламаллине манран тӗпчет.
Эпё тёп редактор пек. «Вучах» ӗҫӗ-хӗлӗ, унӑн йывӑрлӑхӗсем ҫинчен тӗплӗн ӑнлантарса патӑм, хаҫатӑн пёрремёш номерӗ мӗнле
ҫурални пирки каларӑм. Ответлӑ секретарь питӗ кирлине те
асӑнтӑм. Клим Сергеева илме килӗшрӗҫ. Телевидени хуҫи патне
хут ҫырма хушрӗҫ. Ман ӑна, енчен те хама тёп редактора лартас
пулсан, ҫав вӑхӑтрах замеситель те, ответлӑ секретарь те пёр
харӑсахтӑвас килет. Ун пирки Юхмана малтанах каланӑччӗ. Вӑл
хирӗҫ мар.
Сарпи те отчет турё. Вёсен хут ҫук. Баранников пустуй шантарнӑ ҫеҫ. «Пике» халлёхе пичетленеймест.
Иван Яковлевич редакци ҫыннисене республика тулашне
ярасшӑн пулчё. Эпё хамӑр патрах тепёр 5-6 пин экземпляр сар
ма пулать, терём. Манпа килӗшрӗҫ. Кашни сотруднике районсем
валеҫсе патӑм. Хам та Йӗпреҫ, Вӑрнар районӗсене илтӗм. Хаҫат
вуласа кӑларма дежурствӑ йӗркелерӗмӗр.
«Ҫитес планеркӑна Владимир Прокопьевич ирттерет, эпӗ
итлесе ларатӑп», - терё Тенюшев.
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3-мӗшпе 4-мӗш номӗрсене тӑватпӑр. Фотонаборпа ӗҫлеме
вӗренсе пыратпӑр. Пиллӗк иртсен реском типографине кайрӑм.
Унта Клим Сергеев кётет. Пирён полосасене ҫапма хатӗрлесе
ҫитернӗ. Тӗсӗсене лартса патӑмӑр. Темиҫе тӗспе пичетлетпӗр-ҫке.
Ҫиччӗ иртсен телевиденипе «Вучах» тухма пуҫлани, унӑн
нушисем ҫинчен Юхмапа Тенюшев тухса калаҫрӗҫ. Георгий Порфирьев-Ирхи ертсе пычӗ. Иван Яковлевич ачалла калаҫрӗ. Каярахпа, вуннӑ тӗлнелле, Михаил Николаевич патне шӑнкӑравларӑм, сирӗн валли издательствӑри милици постне 10 экземпляр
хаҫат парса хӑваратпӑр, терӗм. Вӑл ыран ирех самолетпа Муска
ва вӗҫет. Передача мӗнле пулнипе интересленчӗ. Начартарах пулчӗ,
ҫапах та аптрамасть, терӗм. Унччен Виталий Енӗш шӑнкӑравдарӗ.
Вӑл та, Денис Гордеев та ответлӑ секретарьте ӗҫлесшӗн. Эпё
Виталий Григорьевича унта ӗҫлеме йывӑр, мёншён тесен эрнипех хаҫатран уйрӑлаймастӑн, сана республика тулашӗнчи чӑвашсемпе ӗҫлеме илесшён, Юхма таврӑнсан калаҫӑпӑр, терӗм.
Январей 22-мӗшӗ.
«Вучах» тинех паян, ӗнерхи числапа, халӑх хушшине саланчё. Пёрремёш странииӑна Владимир Агеев ӳкерчӗкне вырнаҫтартӑмӑр. Ӑна вӑл хаҫат валли ятарласа тунӑ. Чӑвашсем Ҫӗр
чӑмӑрӗ ҫинче савӑк кӑмӑллӑн, наци тумӗпе тӑраҫҫӗ. Ҫур полоса
ытла йышӑнать. «Чӑваш халӑхӗ: ӗнер, паян, ыран...» ятпа ЧОКЦ

« К ӑвак хуппи». Ҫапла ят пат ӑм ӑр Чӑвашсен общ ест вӑпа
культура центрӗн Вӑрнарти филиалӗн правленийӗпе «Ҫӗнтерӳ ҫулӗ»
хаҫат редакцийӗ хатӗрлекен ятарлӑ страницӑсене. Унта ытларах
чӑвашлӑхпа, наци культурине, йӑли-йӗркипе, аслӑ асаттесен авалхи
пурнӑҫӗпе ҫыхӑннӑ тӗрленчӗксемпе очерксем пулӗҫ. Хамӑр тӑрӑхра
ҫуралса ӳ с н ӗ поэт сем пе прозаиксен сӑвви -калавӗсен е пичетлесе
тӑрӑпӑр. Кунтах тӗн йӑли-йӗркине тытакансене сӑмах парӑпӑр,
воспитани ыйтӑвӗсене хускатӑпӑр.
Ҫӗнӗ ҫулта ҫёнё ӳсӗмсем тума май килтӗр. Вулакансене ҫирӗп
сывлӑх, телей сунатпӑр.
М. Васильев, А.Иванов-Хум.
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пуҫлӑхӗ М.Н .Юхма ҫырнӑ анлӑ статья паллӑ вырӑнта. Вулакансене «Кӗреке» тыткӑнлать. Умсӑмахне ҫапла пуҫларӑм:
«Эпир, аваллӑх сукмакӗпе-ҫулӗсемпе паянхи куна утса тухнӑ
чӑваш ӑсчахӗсем, Сариванпа Сарпике, аш ӑ Атӑл ҫинчи ватӑ Шупашкарта мӗнпур чӑвашӑн илем тӗпелне туслӑх кӗреки чӗртрӗмӗр.
Чӑваш кил-йышӗн вучахӗ хӗрӳ хӗм сапса ҫунать. Унӑн ӑшши
тӗнчене сарӑлнӑччӗ ӗнтӗ. Эй, сумлӑ ентешӗмӗрсем-тӑванӑмӑрсем,
ырӑ кӑмӑлтан, чунтан-вартан хисеплесе кӗтетпӗр сире?! Килӗрех,
тӑван халӑх, кӗрекене, аслӑ Турӑ умне, uian-шурӑ сӗтел хушшине
кёрсе ларӑр. Ваттисен йӑлипе виҫӗ курка кӑпӑклӑ сӑра ӗҫсе, кӗреке
юррине виҫӗ ҫавра пӗрле юрлӑпӑр. Несӗлсене аса илӗпӗр, вёсен ятне
малалла чыслӑн тытма сӑмах парӑпӑр, вӗсем пуҫарнӑ йӑла-йӗркене
ҫӗнетсе аталантарасси, тӑван-пӗтенпе туслӑн пурӑнасси, ҫемье
тӗрекне вӑйлатасси, ӗҫе лайӑхлатасси, умри тивӗҫе чыслӑн пурнӑҫласси ҫинчен, пурнӑҫри мӗнпур ырри-усалли пирки хамӑрӑн тутлӑ
та сӗтеклӗ чӗлхепе пӗр-пӗрин куҫӗнчен пӑхса чуна уҫса калаҫӑпӑр.
Кӗрекеҫӗ вырӑнне паян эпир Чӑвашӑн ӑслӑлӑх керменӗнчи чӗлхе
маҫтӑрне Николай Иванович Егорова - Мику лай М.И. Кулай

Пёрремёш номер тухнӑ кун, 1991 gyjixu кӑрлачӑн 21-мӗшӗ,
тунтикун, редакцире (сулахайран сылтймалла): хаҫат йн тёп
редактор заместителё Владимир Прокопьевич Кузьмин, ответлй
секрет арё Варсонофий М ихайлович М ихайлов, мат ериалсене
машинкӑпа ҫапаканӗ Ирина Николаевна Горшкова, ҫырусен пайён
редакт орё Александр Иванович Мокин тата литература пайён
редакторё Василий Гаврилович Кошкин.
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тӗпчевҫе шанса парӑпӑр. Вӑл халӗ, сумлӑ вырӑна ларса, сире пурне
те хӑналӗ, пурне те хаваслантарса савӑнтарӗ. «Ан ман, тӑван»
юрра эртелпе уҫӑмлӑн янраттарнӑ хыҫҫӑн кӗрекеҫӗ хӑиӗн хуравлӑ
ӗҫне малалла тӑвать, мӗнпур чӑваша аслӑ уява - Сурхурие чӗнет.
«Микулай М.И.Кулай» псевдонима тупса панӑшӑн Нико
лай Иванович те савӑнчӗ, те салхулланчӗ, ҫапах ун пирки шӑпӑрт
та шарламарӗ.
«Кулӑш хуранӗ» кулӑш апачӗпе тӑрантарать. «Тепре куриччен!» памфлетӑма ырламан вулакан юлмарӗ пуль. Авторне ҫеҫ
Юхмапа Тенюшев кӑна пӗлеҫҫӗ. Эпӗ ӑна чӑвашсен Аслӑ сатирикӗ Иван Мучи ячӗпе тӗрленӗ-ҫке.
ЧОКЦ пуҫлӑхӗсем телевиденипе тухса калаҫнӑ, хаҫатӑн
пёрремёш номер оттискӗсене кӑтартнӑ хыҫҫӑн таҫтан та шӑнкӑравлаҫҫӗ, киосксенче мӗншӗн сутмаҫҫӗ, теҫҫӗ. Хаклӑ мар, экземплярӗ 25 пус. Мӗншӗн сутманни паллӑ пулчё. Эпир «Союзпичет»
агентствипе килӗшӳ туман иккен. Районсене 10 пинрен 5500
экземплярне экспедици урлӑ ятӑмӑр. Филипповпа Мокина каш
ни районти ҫыхӑну узелӗн начальникӗпе телефонпа хам куҫ умӗнче калаҫтартӑм. Хаҫат сугма хӑшӗсем килӗшесшӗн мар, етӗрнесем 200 экземпляр почта машинипе каяллах ярса панӑ, йьпиӑнман.
Иккӗмӗш номерӗн 4 полосине макет турӑмӑр. Ҫапла айланкаласа кун ирттертӗмӗр. Пирён гвардеецсем эрех илсе хатӗрленӗ.
Хаҫат тухнине хамӑрӑннах уявлас терӗмӗр. Юхмана кӗтсе пул
масть. Хам та шутсӑр хӗпӗртерӗм те, вёсен пуҫарӑвне хирӗҫлемерӗм. Арҫынсем пурте ман патра пухӑнтӑмӑр. Эпир Сарпипе
стена урлӑ ҫурӑмпа ҫурӑм тӗкӗнсе ларатпӑр. Эпӗ шакканине илтсе Раиса Васильевна каҫрӗ, сӗтел ҫине ҫур литр эрехпе сайра
пулӑ кансерви лартрӗ.
Январей 23-мӗшӗ.
Ачасене хаҫат салатассипе, сутассипе ӗҫлеттеретӗп. «Союз
пичет» киоскӗсем илмеҫҫӗ, Тенюшев килӗшӳ туман. Виҫҫӗмӗш
номӗрпе ларатӑп.
Январей 25-мӗшӗ, эрнекун.
«Союзпичете» кайрӑм, ирех, 2 пин экземпляр салатма
килӗшӳ турӑмӑр, иккӗмӗш номӗртен пуҫласа. 1-мӗш номерӗ экспедицире тата 800 экземпляр юлнӑ. Ӑна Мокина «Союзпичете»
леҫтертӗм. Сутнӑшӑн вӗсем пирӗнтен хаҫат хакӗн 25 процентне
сӑптӑрса юлаҫҫӗ. Экспедици те ахаль ӗҫлемест, 19 процент
шӑйӑрать. 1-мӗш номӗре верстать тунӑшӑн (калӑпланӑшӑн) 1680
тенкӗ куҫарма ыйтрӗҫ, пичетленӗшӗн рескомрисем тата темӗн
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чухлӗ илеҫҫӗ-ха. 2-мӗш номӗртен пуҫласа 10 пин тираж вырӑнне 5 пин экземпляр кӑна ҫапма ыйтса Павлов патне ҫыру ҫыртӑм.
Директор та, производство пайӗ те килӗшрӗҫ. Хаҫат пленкисене
18 сехет тӗлне леҫсе патӑмӑр.
Январӗн 26-мӗшӗ.
Партконференции иккӗмӗш сыпӑкӗ паян пулмалла. Политвӗренӳ ҫуртне кайрӑм. Партократсене хураллакан КГБ ҫыннисем кӗртмерӗҫ. Юнашар каҫӑрӑлса тӑракан пичет секторӗн пуҫлӑхне Н.А.Григорьева каларӑм та, вӑл вырӑсла: «Вы заявку не
подавали, «Чӑвашьен» дал, им вьщали пропуск», - тесе пӑрӑнса
угрё. Эпё те каялла пӑхмасӑрах уттартӑм.
Январей 27-мӗшӗ.
27 фадус сивӗ. Ҫил касать. Чӑн-чӑн хёл хыпашлать. Ун пек
чухне чуна уҫӑ, кӗпе-тумтире ярхана ярса ҫиле хирӗҫ угас килет.
Пуҫри шухӑш пӑфанӑвӗн вучахӗнче вӗресе хӗретӗн. Вӑя ниҫта
хума ҫук. Ӗҫлемелле те кӗрешмелле, ҫӗнтермелле ҫеҫ! Ҫамрӑклӑх
малалла утать, ватлӑх - каялла...
Варсонофий Михайлова шӑнкӑравларӑм та, редакцие пыма
хушрӑм. 3-мӗш номерӗн икӗ полосине макет турӑмӑр. Ыран калӑплама пулать.
Тенюшев киле шӑнкӑравларӗ, февралӗн пӗрремӗшӗнчен
редактортан тухма заявлени парас пуль, тет. Хӑйӗн ирӗкӗ ӗнтӗ.
Январей 28-мӗшӗ.
11 сехетре планерка иртгертӗм. Тенюшев малтан итлесе ларчӗ,
кайран, вӗҫнелле, хӑй калаҫма пуҫларӗ те, тилхепине пӗтӗмпех
хӑй аллине ҫавӑрса илчӗ. Эпё вара, йӳтеме пуҫланӑ ватӑ ҫынна
кӳрентерес мар тесе, шарламарӑм. Савӑнса юлтӑр ӗнтӗ терӗм.
Тухнӑ икӗ номӗре тишкерме Кӗркури Луча хушнӑччӗ. Вӑл,
«Молодой коммунисфа» ӗҫлесе пиҫнӗскер, обкомӑн пичет секторӗнче редакцисене тустарма хӑнӑхнӑскер, материалсене самай
тӗплӗн вуланӑ. Пёрремёш номӗре ырларӗ, анчах пысӑк япаласем
пуррине палӑртрӗ. «Тепре куриччен!» текеннине Виталий Енӗш
ҫырнӑ пулмалла, чӗлхи капкӑнла, терё. Унта хушаматсем кӗртсе,
ятран ҫапмалла пулнӑ, тесе критиклерӗ. Авторӑн пулнӑччӗ те ҫав
вёсем, анчах, тёп редактор мулкачланнине пула, парти обкомён
аслӑ партокрачӗсене халӑх умӗнче намӑслантараймарӑмӑр ҫав,
Юхман та хӑюллӑх ҫитеймерӗ Тенюшевӑн сехӗрленӗвне ҫӗнтерме. Пӗр лӑпкӑ юхха куҫрӗҫ. Григорий Васильевичӑн тӑнӗ пур
ҫав, хушаматсем ӑҫта кирлипе кирлӗ маррине профессионаллӑ
туйӑмпа шухӑшлама пултарать. Начар ҫынсем мар редакцире.
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Унсӑр пуҫне Анатолий Филиппов, Александр Мокин, Василий
Кошкин хӑйсемех мӗне тӑраҫҫӗ. Журналистикӑри ылтӑн пӗрчипе
танлаштарма пулать вёсене! Иккӗмӗш номӗрне тата лайӑхрах
тунӑ, терё Луч. Ун пирки Вӑрнартан Михаил Васильев та
шӑнкӑравланӑччӗ.
В.И.Агеев, пирён художник, ҫур ставкӑпа ӗҫлет. Вӑл
пёрремёш страницӑшӑн, хӑйӗн ӳкерчӗкне лартнӑ пулин те, тахҫантанпах кулянать. Ятне начар шрифтпа ҫырнӑ, И.Я.Яков
лев сӑнӗ примитивлӑ, хаҫатӑн пичӗ пулмалла, хаҫатра чӑваш
сӑнӗ, чӑваш культури ҫиҫсе тӑмалла, терё. Тата вӑл ЧОКЦа
«Вучах» ятлӑ хуртарасшӑн. Тенюшев «Асамат» ятшӑн - вӑрнарсем сӗннӗ пек.
Пулас ответлӑ секретарьпе Клим Сергеевпа хаҫат материалӗсене, вӑл шутра ӳкерчӗксене те, хатӗррисенчен пухса тӑватпӑр,
Агеева та планласа макет тунӑ ҫӗре хутшӑнтаратӑп. Манӑн яла
нах каш ни номӗре хӑй майлӑ ҫивӗч, хитре, ком позици
тӗлӗшӗнчен ҫыпӑҫуллӑ, вӑйлӑ тӑвас килет. Майӗпен эпӗ хамӑн
шухӑш-ӗмӗте, ҫакталантсен пуҫӗпе, аллипе пурнӑҫа кӗртсе пыратӑп. Ан чӑрмантарччӗр кӑна мана, ура ан хуччӗр ҫеҫ ман пултарулӑх ҫулӗ ҫинче. Тӑрӑшсан, тем те тума пулать.
Январей 29-мӗшӗ.
Ҫӗркаҫ лайӑх шухӑш ҫуралнӑччӗ. Манӑн хаҫатра Чӑваш епархийӗн пурнӑҫӗ ҫинчен ҫутатакан кӑларӑмсем чӑвашла тата вырӑсла пичетлес килет. Варринчи 4 страницӑна вӗсене парасшӑн. Ку
укҫа-тенкӗ енчен те, вулакансене ытларах явӑҫтарса тираж ӳстерессипе те, хаҫатӑн пӗлтерӗшлӗ ятне чӑваш халӑхӗ умӗнче ҫӗклессипе те ҫыхӑннӑ, тесе ирпе Михаил Николаевича каласа патӑм.
Питӗ аван шухӑш-ӗмӗт, тесе мухтарӗ вӑл мана.
Юхмапа «Ишлейский» совхоз директорё патне «Волгӑпа»
кайрӑмӑр. Ҫӑмӑл машина пире Министрсен Совечӗ усӑ курма
заказпа укҫалла парать. Юрий Николаевич Машанов Чӑваш наци
премийӗсем валли 7 пин тенкӗ уйӑрать.
Ишлейрен таврӑннӑ чухне Михаил Николаевич мана Мус
кав ячӗллӗ кӗпер урлӑ каҫса хӑпарсан, епархи кантурӗ патӗнче
антарса хӑварчӗ.
Вунпӗр ҫурӑра эпё Варнава владыко пӳлӗмӗн алӑкне уҫса
«Благословите», - терӗм. - Доброго здоровья Вам, владыко!».
Кёрсен, владыко, Шупашкар тата Чӑваш епископё, мана ӑшшӑн
йышӑнчӗ. Эпё ӑна хам кам пулнине, мён сӑлтавпа килнине
пёлтертём, «Вучах» хаҫата кӑтартрӑм. «Я благославляю, хорошо
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было бы сотрудничать, но сам очень занят. Этими вопросами у
меня занимается Карлинов - отец Илия, он сейчас в Минске,
на совещании по вопросам печати, 4 февраля будет, с ним
решайте, я помогу», - терё.
Ӑнӑҫу пуласса шанса тухрӑм унтан.
Январей 31-мӗшӗ.
Эпӗ хаҫата 5 пин экземплярпа пичетлетгермелле тунӑшӑн
Тенюшев кӳреннӗ. Хӑй хуҫа пуласшӑн-ҫке. Ним тумасӑр, пире
эрнере икӗ-виҫӗ сӗнӳ парсах ырӑ ят илтесшӗн. Унӑн мухтавӗшӗн
эпир нушаналатпӑр. Вӑл подпискӑпа малтанах ҫине тӑрса ӗҫленӗ
пулсан, тираж тахҫанах курӑмлӑ пулмаллаччӗ. 10 пин экземп
лярпа пичетлес сӗнӗвне те хам патӑм.
Юхмана паян хаҫат сӑн-пичӗ пирки ӑнлантартӑм. Яковлевпа
Агеев ӗҫӗсем ниепле те пӗр-пӗринпе шайлашаймаҫҫӗ, уйрӑлса
тӑраҫҫӗ. Маҫтӑрлӑх уйрӑмлӑхӗ. Владимир Иванович хӑй те пынӑччӗ.
Виҫсӗмӗр калаҫрӑмӑр. Малашне Агеев ӳкерчӗкӗпех пичетлес
терӗмӗр.
Корректор начар вулать. Йӑнӑш нумай каять. Типографире
пире уншӑн питӗ хытӑ ҫунтарчӗҫ.
Февралей 4-мӗшӗ.
Хаҫатӑн 3 номерӗ тухрӗ. Тӗрлӗрен хаклакан пур: пӗрисем
ырлаҫҫӗ, теприсем - хурлаҫҫӗ. Ҫапах та шутсӑр йывӑррӑн пы
рать ӗҫ. Ҫынсем сахал. Ҫитменнине тата вӗсенчен хӑшӗсем професси «чирӗпе» аптраҫҫӗ.
Акӑ, ирпе Юхма машина чӗнчӗ, Мокина илме ячӗ. Саша
пит савӑк кӑмӑлпа ларса килчӗ «Волгӑпа». Эпир Варсонофипе
вӑл вӑхӑтра 4-мӗш номер макечӗсене тӑватгӑмӑр. Апатра ҫухалчӗ.
Ан кай, ҫырусен страници ту васкавлӑ, терӗм. Мӗнле тусан интереслӗрех пулмаллине те вӗрентрӗм. Итлемерӗ. Эпӗ виҫҫӗ иртсен
типофафине кайрӑм. Вӑл тата ҫӳлерех ҫӗкленсе пынӑ, темле
ясар хӗрарӑм патӗнче пӗчӗк йытӑ тупнӑ, унпа пӳлӗмрен-пӳлӗме
аташса ҫӳренӗ. Юхми те, Тенюшевӗ те курнӑ.
Февралей 6-мӗшӗ.
Иван Яковлевич пырса ларчӗ. «Йывӑр», - тет хӑй, - эпӗ
ҫак уйӑх пуҫламӑшӗнчен ӗҫрен тухма заявлени патӑм, анчах та
ӑна, хамӑр хушӑра каласан, под сукно положили». Кӑшт сӗнӳсем,
кӑтартусем парса хӑварчӗ.
Юхмапа хӑй патӗнче ӗҫ хыҫҫӑн чылай лартӑмӑр. Вӑл калать,
тепёр икӗ номер кӑларсан, хӑв пусатӑн, тет. Ҫыншӑн ӗҫлесе
ьшӑнтӑм. Чӑтатӑп-ха.
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Февралей 8-мӗшӗ.
4-мӗш номере реском типографине пичетлеме патӑмӑр. Хакла
ларнӑран, пӗр тӗспе ҫеҫ кӑларас терӗмӗр. 3-мӗш номӗртен хаҫатӑн ячӗ хитреленчӗ. Агеев ӑна авалхи руно алфавичӗпе усӑ кур
са ҫырса пачӗ. Василий Кервен дежурнӑй редактор пулчӗ. Вӑл та
начартарах вуланӑ, пленка ҫинче виҫӗ йӑнӑш тупрӑм, тӳрлеттертӗм.
Иван Яковлевич Ирӑна, машинисткӑна, кам ӗҫе миҫере
ҫитни тата ӗҫрен миҫере кайни ҫинчен ҫырса пыма хушнӑ. Тӗлӗнтерет. Пире Горшкова ун ҫинчен вӑртгӑн систерчӗ.
Чулхула облаҫӗнчи Балахнаран 3 тоннӑна яхӑн хаҫат хучӗ
илсе килнӗ. Халӗ ҫӑва тухса каятпӑр.
Пичетҫуртӗнче Шупашкар районӗнчи Мӑнал чиркӗвӗн настоятельне, Самар чӑвашне Иоанн атгене - Иванчина тӗл пултӑм.
Эпё унпа владыко патне пырсан калаҫнӑччӗ. Вӑл тӳрех: «Мӗнле
унта сирӗн?» - тесе ыйтрё. Эпё: «Варнава «благославляю» терӗ,
Карлиновпа канашлама хушрӗ», - тесе ӑнлантартӑм. Ҫапла хушса хутӑм: «Епархи хӑй хаҫат кӑларма йышӑннӑ, регистрациленӗ».
«Пӗлетӗп, вӗсем ӑна вырӑсларах кӑларасшӑн, ҫапах сирӗн хаҫатра чиркӳ ӗҫӗ-хӗлӗ ҫинчен ытларах ҫырни пӑсмасть, эпё Юхма
валли 1000 тенкӗ хатӗрленӗччӗ, ӑна апла «Вучах» ячёпе пырса
парӑп, мана квитанци кирлӗ пулать, укҫа пирки Карлиновсене
ан шарлӑр», - терӗ.
Февралей 11-мӗшӗ.
Юхма ЧОКЦ правленийӗн президиумне пухатӑп, унта Те
нюшев ыйтӑвне татса паратпӑр терё, анчах хӑйӗн сӑмахне темшӗн
тытмарӗ. Хула тӑрӑх пӗрле ҫӳренӗ чухне пуҫлӑхсем умӗнче «акӑ
пирён редактор та, пулас редактор та», тет. Ёҫре ҫиччӗмӗш номӗртен пусатӑн-ха, тесе хавхалантарать.
Тенюшевё пёрмай темле кулӑшла темӑсем тупса хушса ла
рать, вӗрентет. Каясшӑн мар пулас.
Василий Кервен, эпё йёркелесе, ум кӑтартса панӑ хыҫҫӑн,
хаҫатра «Улах» лартма пуҫларӗ, пӗр разворотлӑх (икӗ страница)
материал хатӗрленӗ, ҫурри - манӑн.
Хаҫат тата 1ООО экземпляр сутмалӑх юлать. Вӑрнарти Ана
толий Хум малтан 1000 сутатӑп тесе мухтанчӗ, 800 ярса патӑм
та, ӗҫ йывӑр пырать, 200-пе ҫитет, терӗ.
Февралӗн 12-мӗшӗ.
Йӗпреҫре ЧОКЦ филиалне уҫас ыйтупа кайрӑм, оргкоми
тет ларӑвне ирттертӗм.
288

Вӑрнара ӳксе ЧОКЦ филиалӗн правлени пуҫлӑхӗпе Хумпа
хаҫат сутас тата сарас ыйтупа ӗҫлерӗм.
Февралей 14-мӗшӗ.
ЧОКЦ правленийӗн президиумӗ пулчё. Унта Иван Яковле
вич Яковлев ячёпе хисепленекен мӗнпур чӑвашсен наци премийӗсем турӗҫ. 2 преми - виҫшер пин. «Ишлейский» совхоз 35
пин тӳлеме шантарнӑ. «Вучахӑн» Алексей Талвир ячёллё 3 премине, «Пикен» Эмине ячёллё 3 премине туса хутӑмӑр.
«Вучах» уявне иртгерме йышӑнтӑмӑр.
Февралей 15-мӗшӗ.
Ирхине типофафине кёрсе полосасен пленкисене тёрёслерём.
«Советская Чувашия» хаҫатри Борис Ивановран, халё вӑл пирён
ҫур ставкӑпа ӗҫлекен фотокорреспондент, фотоӳкерчӗксем (хаҫаф а «сӑнӳкерчӗк» тесе ҫырма пуҫларӑмӑр) илсе кайрӑм. Эпӗ
пынӑ ҫӗре Кӗркури Луч пуҫне тытса ларать. Арӑмӗ кунта ҫавӑтса
ҫитерсе ячӗ, терё Кервен. Манпа тем пулчӗ-ха, терё Луч. Эпӗ,
тем хӑтланатӑн-ҫке эсё, Иван Яковлевич Мокинпа иксӗре ӑнлантару хучӗ ҫырма хушрӗ, терӗм.
Ёнер Юхмапа гонорар пирки калаҫрӑмӑр. Номӗре 1000 тенкӗ
тумалла, терӗм. Шухӑшласа пӑхмалла, терё. Тенюшев ӗнер гоно
рар ставкисем илсе килнӗ те, тӗлӗнтерсех пӑрахрӗ. Сӑвӑ-калава
20 тенкӗрен мала мар, ыгги материалсене (очерк, калав, по
весть) 25 тенкӗрен мала мар тӳлетпӗр, текен хут ҫаптарса килнӗ.
Тёп редактор ячёпе. Президиум ларӑвӗнче тухса каларё.
5-мёш номер хатӗр, улттӑтӗлне вӗҫлерӗмӗр. l -мӗш номер 10
пинпе, 2-4-мёш номёрсем 5 пинпе тухрӗҫ. 5-мёш номёре 4,400
пинпе кӑларатпӑр. Хут пӗтсе ҫитнӗ, ҫӑва тухаймарӑмӑр. Унсӑр
пуҫне тата сутасси тепӗр нуша: 1000 экземпляр хамӑрӑн сутмалла, хаҫат тума та вӑхӑт юлмасть.
Карлинов пуппа калаҫрӑмӑр, Юхма патӗнче. Пӗр сфаницӑна 300 тенкӗпе вӗсене «сутасшӑн». Илия атге турткаланса тӑрать.
Хӑйӗн хаҫачӗ тухмалла-ҫке - «Православный собеседник». Вырӑсла та, чӑвашла та пичетлеме палӑртнӑ. Сакӑр сфанинӑна икӗ
эрнере 2 пин экземплярпа пичетлемелле. Редакторё Варнава хӑй.
Ӑна-кӑна пӑхмасӑр эпир хамӑр хаҫафа «Чун уҫҫи» ятлӑ
кӑларӑм тӑватпӑр. Вӗсене кӑиггах вӗчӗрхентермелли япала. Хамӑра пулӑшакан чӑваш священникӗсене ытларах тупма тӑрӑшатпӑр.
Ку кӑткӑс ӗҫе эпё хам ҫине илтӗм.
Пирӗн халӗ ш таф а ҫак ҫынсем: тёп редактор пекки, ҫур
ставкӑпа (210 тенкӗ) - И.Я.Тенюшев; унӑн заместителё (ҫумӗ)
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- эпӗ, 370 тенкӗ параҫҫӗ; ответлӑ секретарьшӗн телевидени ҫынни
К.С.Сергеев кашни номершӗн 40 тенкӗ илет; культура пайӗ
(330 т.) - Г.В.Васильев-Луч; литература пайӗ (300 т.) В.Г.Кошкин-Кервен; ҫырусен пайӗ (300 т.) - А.И.Мокин; выгтускающий-технический редактор (220 т.) - В.М.Михайлов;
художник ҫур ставкӑпа (90 т.) - В.И.Агеев; фотокорреспон
дент ҫур ставкӑпа (90 т.) - Б.К .Иванов; корректор (185 т.) Л.Чермакова; машинистка (160 т.) - И.Горшкова.
Ёҫлеме питӗ йывӑр. Пахалӑх ҫук. Икӗ-виҫӗ ҫын лавне
туртатӑп.

И. Н. Ульянов ячёллё Чӑваш патшалӑх университетӗнчен практикӑна
тулай чӑваш йӗкӗтне Александр Магарина ячӗҫ. Ачи пит тӑнлӑскер,
ж урналистика факультетне чунӗ туртнипех, Турӑ панӑ ӑс-халӗпех
вёренме кшшӗскер. Малтанхи кунранах эпир ӑна хаҫат тума, ҫыру
ӑстсиӑхне вӗрентме пуҫларӑмӑр. Мӗн тумаллине, м ӗш е ҫырмаллине
хӑвӑрт т авҫӑрса илсе пуҫра ӑслӑн ҫавӑрт т арм а пултарнине ман
«ачасем» те т ӳрех сисрӗҫ, ӑна хам ӑр коллект ив членӗ вырӑннех
шутлатпӑр.
П ракт икине М агарин «пиллӗкпе» вӗҫлерӗ, вӗренсе диплом илсен
ж ур н а л и ст и к а ҫул ёп ех к а й р ӗ, Чӑваш Р есп убли ки П рези ден чӗн
администраци аппаратӗнче массӑллӑ информаци хат ӗрӗсен яваплӑ
вырӑнӗнче ӗҫлерӗ. Унтан ӑна Телевидени комитечӗн председатель
заместительне лартрёҫ, культура министерствинче ёҫлерӗ, халё ЧР Кӗнеке
псматин пуҫлӑхё.
Ӳкерчёкре: В.Кошкин, А.Магарин, В.Кузьмин, А.Филиппов.
Борис Ивановӑн ӗҫӗ.
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Паян штат йӗркине улӑштарма Юхмана ҫапла сӗнтӗм: тёп
редактор - 420 тенкё, тёп редактор заместителё, вӑлах ответлӑ
секретарь - 370, халӑх пурнӑҫ пайӗ - 300, пай корреспонденчӗ
- 240, культура тата литературӑпа искусство пайё - 300, корреспонденчё - 240, республика тулашӗнчи чӑвашсемпе ӗҫлекен
пай - 300, тишкерӳҫӗ (обозреватель) - 200, кӑларӑм редакторё
(выпускающий) - 220, художник (ҫур ставка) - 100, фото
корреспондент (ҫур ставка) - 100, корректор - 180, машинис
тка - 180 тенкё.
Михаил Николаевич «Шухӑшласа пӑхатпӑр, заманчивый
япала», - тесе, кулкаласа йышӑнчӗ.
Февралей 16-мӗшӗ.
Юхма киле шӑнкӑравларӗ. «»Эпё «Коммунизм ялавёнче»
пултӑм, унта вёсен пёр номерён гонорарё 240 тенкё тӑрать,
пирён, калӑпӑшӗпе, вёсен икӗ номерӗ чухлӗ, ҫавӑнпа 500 тенкё
тӑвар-и пёр номёрне», - терё. Эпё ӑна кашни страницӑшӑн 50
тенкё тӳлемелле, ҫапла вара пёр номер 800 тенке лартӑр, паян
хи пурнӑҫра вӑл пысӑк мар, терӗм. Вӑл вара: «Эсё мана тёслёхсем
илсе кӑтартса ӳкӗте кӗртрӗн», - терё. Эртелпе калаҫса татӑлма
килӗшрӗмӗр.
Февралей 18-мӗшӗ.
Юхма пурне те аялти зала, И.Я.Яковлев ячёллё клуба, пухрё.
Малашне кашни тунтикун 9 сехетпе ҫакӑнта хамӑрӑн ӗҫсем ҫинчен калаҫма кӑштах пухӑнатпӑр, терӗ.
11 сехетре редакцире планерка турӑмӑр. Хӑмпӑ е суя редак
тор Тенюшев каллех килсе ларчӗ. Вырӑсла ҫырнӑ материалсем
сӗнсе хӑварчӗ, «ӑслӑ сӗнӳсем» пачӗ. Уншӑн ӗҫлесе ывӑнтарчӗ. Ответлӑ секретарӗ те ҫук. Михаил Николаевич каланӑ тӑрӑх, Иван
Яковлевич, заявлени панӑ хыҫҫӑн, тата тепӗр уйӑх «ӗҫлеме»
ирӗк илчӗ, тет. Хӑй мана «Ман заявленине шала, под сукно
пытарчӗҫ», - тесе суйрӗ. Ултавҫӑсем!
Мокинпа Васильева, ӗҫсе ҫӳренӗшӗн, выговор пани ҫинчен
приказ вуласа пачӗ тёп редактор. Хут татӑкки ҫине ҫапнӑ та.
Тӗрӗссипе приказсене ЧОКЦ председателӗ ҫырать.
Мана редактора лартас пулсассӑн, Василий Гавриловичӑн
заместитель пулас шухӑш ҫуралнӑ. Ун пирки Кервен мана вӑртгӑн
пёлтерчё. Эп хирӗҫ мар. Ачи пултармаллискер. Хамӑн ӗҫ ӑнсан,
илмеллех пуль ҫумма. Клим Сергеевич шанчӑксӑр, вӑл «Чӑвашьен» хаҫатпа та калаҫу пуҫарнӑ, тахҫанах. Иккӗлле ҫаптарать:
хӑшӗ усӑллӑрах та тупӑшлӑрах. Пирнешкел ухмах мар иккен ҫын291

сем, чи малтан хӑйсемшӗн шухӑшлаҫҫӗ. Ҫавӑнпа Юхмана ҫакӑн
пек штат сёнтём: тёп редактор заместителё, вӑлах культура,
литературӑпа искусство пайён редакторё - 370 тенкё; ответлӑ
секретарь - 330, ытти - малтанхи пекех.
Февралей 19-мёшё.
Ёнерхи ман сӗнӳпе Михаил Николаевич килёшрё. Секре
тарь тума ҫапах та Василий Самойловпах калаҫса пӑхма хушрӗ.
Праски Витти (Петров) художник пычё. Хам патра унпа
нумай калаҫрӑмӑр. Мир, тӗнче, халӑхсен туслӑхӗ, чӑваш искусстви ҫинчен пулчё калаҫу. Ӑслӑ, философилле тарӑн шухӑшлакан ентешӗм. Виҫӗ статья ҫырма калаҫса татӑлтӑмӑр.
Ун хыҫҫӑн Юхма патӗнче пултӑмӑр: Праски Витти, Влади
мир Агеев тата эпё. Михаил Николаевич вёсене чӑваш халӑх
галерейи тӑвас пирки хавхалантарса ячё. Вёсем пулӑшма килӗшрӗҫ,
хӑйсен ӗҫӗсене парнелеме пулчӗҫ. Ку ыйтӑва виҫмине правлени
ларӑвне лартатпӑр.
Февралей 21-мӗшӗ.
ЧОКЦ правленийӗн президиумӗ пулчё. Унта гонорар ставкисем пирки пысӑк калаҫу турӑмӑр. Ку ӗҫе хамӑрах пуҫартӑмӑр.
Пирӗн хаҫатӑнне кашни номӗрне 800 тенкё, «Пике» журналӑнне 3000 тенкё тума йышӑнтӑмӑр. Иван Яковлевич каллех хӑйӗн
янравсӑр юррине юрлать: «но... не более 20-25 рублей, незави
симо от обьема произведения», текеннине. Эпир хирӗҫлерӗмӗр.
Эпё каларӑм: «Ӑна хамӑр редакцирех татса паратпӑр».
Укҫи-тенки пирён нумай мар. Ӑна хаксемпе танлаштарса
пӑхсан, чухӑнлӑх куҫ умӗнчех. Акӑ, ӑтӑр тирӗнчен ҫӗленӗ ҫӗлӗк
250-300 тенкӗ тӑрать, сысна, ӗне ашӗ - 12-13, пыл - 22, усламҫу - 20, сӗт - 2, ҫӑмарта (10 штук) - 3, купӑста - 2, тӑварланӑ хӑяр -7, апельсин - 12, ҫӗрулми - I, ыхра - 10, пальто 600-1000 тенкӗ.
Ёнер тунӑ штат расписанине Юхмана патӑм.
Енӗше ӗҫе илме шантарнӑччӗ, анчах хӑйне чӗнме васкамаҫҫӗ. Манӑн Семен Григорьева хӑвӑртрах тишкерӳҫӗ тӑвас ки
лет. Тенюшевсем тем вӑййи выляҫҫӗ.
«Термен» культурӑпа ҫутӗҫ ассоциацийӗ туса хурасси пирки
те ыйту татӑлчӗ ларура. Чӑвашсен обществӑпа культура центрӗпе
Л енинградри «Возрождение» производствӑпа пултарулӑх
пӗрлешӗвӗ пӗтӗҫсе ӗҫлеме пулчӗҫ. Ассоциации тӗллевӗсене
палӑртрӗҫ, сопредседателӗсене суйларӗҫ. Вёсем - «Возрождение»
пӗрлешӳн тёп директорӗн заместителё, Ҫӗрпӳ ачи Валерий Дмит292

риевич Тимофеев тата ЧОКЦ председателе М.Н.Юхма писа
тель.
ЧОКЦӑн 350 вӗллеллӗ утар пур. Ларура «Симпыл» ӗҫнехӗлне пӑхса тухрӗҫ, тупӑшне чӑваш культурине аталантарас ҫӗре
яма килӗшрӗҫ.
Яковлев клубӗнче лару пуҫланас умён питӗ кулӑшла пулса
тухрӗ. «Тӑван Атӑлта» ӗҫлекен Андрей Алексеевич Алексеева
ЧОКЦ секретарьне суйланӑ пулнӑ. Вӑл правлени е президиум
ларӑвӗсене ялан кая юлса пырать, протоколсене вӑхӑтра ҫырса
памасть иккен. Сӳрӗк ҫын. Ҫавӑнпа Юхма ун вырӑнне ҫырса
пыма «Пикери» Любовь Федорована лартрё. Алексеев, лару пуҫланни ҫур сехет иртсен хашкаса ҫитрӗ те, уншӑн кӑмӑлсӑр юлчӗ,
сиксе тӑра-тӑра: «Эс, Миша, статуса пӑсатӑн, мана секретаре
чӑвашсен сьезчӗ суйланӑ, статуса пӑсма юрамасть...» - текелерӗ, хӗремесленсех. Вӑл, Любӑна хӑваласа, хирӗҫлесех ҫырма
кӗрсе ларчӗ. Ман вара ӑна темшӗн «Статус Унтрийӗ» тесе пит
калас килсе кайрӗ. Лару вӗҫленсен, Михаил Николаевичран:
«Статус Унтрийӗ кайрӗ-им?» - тесе юриех ыйтрӑм та, Юхма
питӗ ӑшшӑн кулса: «Ай, куна вара питӗ ӑнӑҫлӑ, лайӑх каларӑн»,
- терӗ.Тата темиҫе хут аса илчӗ: Статус Унтрийӗ...

ЧОКЦ председателён пёрремёш ҫум ӗ И.Я. Тенюшев (сулахайри),
ЧОКЦӑн активлӑ членёсем - Гурий Чаржовпа Анатолий Ы хра поэтсем, Петр Федоров композитор, « Вучах» хаҫатӑн тёп редактор замес
тителё Владимир Кузьмин.
Борис Иванов ӳкернӗ.
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«Термен» директорӗн должноҫне Иван Ксенофонтович Ксенофонтова йышӑнчӗҫ (220 тенкӗ). Вӑл театр никӗсне хываканӗ
пулать. Смета туса хатӗрленӗ.
Февралей 22-мӗшӗ.
Каҫхине киле Юхмапа пӗрле троллейбусра таврӑнтӑмӑр.
«Мир» кинотеатр ҫумӗнче пурӑнать. Вӑл Георгий Краснов пе
кех, хыҫалти алӑкран мар, варринчен кӗрет, вара малалла иртет.
Ахӑртнех, хӑйсене сыхлаҫҫӗ, унта шанчӑклӑрах.
Февралей 23-мӗшӗ.
Юхма тӳрех ман пата ҫитрӗ. «Кам чи малтан ӗҫе килнӗ-ха
кунта?» - тесе пӳлӗме кӗрет. Эпӗ ӑна тунтикун планеркӑна пыма
ыйтрӑм. Тенюшева майласа ӑсатмалла. Вёлер те каясшӑн мар, вӑт
намӑссӑр, юлашки номӗрсен пёр материалне те вуламарӗ.
Виталий Енӗш пычӗ. Ӗнер телефонпа калаҫнӑ хыҫҫӑн, вӑл
хаҫат енне туртӑннӑ, писательсен Союзӗпе ҫыхӑннӑ ӗҫсене туса
пӗтерсен, вунсаккӑрмӗш мартра ӗҫе тухма пултаратӑп, терӗ. Ответлӑ секретарь пулать. Заявлени ҫырса хӑварчӗ.
Февралей 25-мӗшӗ.
9 сехетре Юхма хӑйӗн планеркине иртгерчӗ. «Вучахӑн» мӗнмӗн тумалли пур ку эрнере?» - тесе ыйтрё те манран, эпӗ ҫапла
хуравларӑм: «Хӑвӑртрах туллин ӗҫлекен редакци формировать
туса ҫитермелле те, чӑн-чӑн хаҫат кӑларма тытӑнмалла!»
11 сехет тӗлне Тенюшев кӗштӗртетсе ҫитрӗ, яланхи пекех дипломачӗпе. Планеркӑна Михаил Николаевич та пычӗ тата унта
Чӑвашрадиоран Никоалй Морозов хутшӑнчӗ. Иван Яковлевич
ӑна хӑйӗн ӗҫне кӑтартса эфира кӑларас шухӑшпа ҫавӑтса пынӑ
пуль.
Дежурнӑй Луч пулнӑччӗ. Иртнӗ номере вӑл тишкерчӗ. Юхма
Мишшин Анатолий Миттов художник ҫинчен ҫырнӑ очеркне
ырларӗ. Чӑнах та вӑйлӑ ҫырнӑ ӑна, малтан вуланӑ чухнех хама та
килӗшнӗччӗ. Авторӑн ӑсталӑхӗ ку енӗпе те пурах ҫав. Хаҫат лайӑхланса пырать, тесе палӑртрӗҫ.
Кун хыҫҫӑн 8-мӗш номӗре планлама пуҫларӑмӑр. «Пирӗн
тёп редактор мён илсе килнӗ-ха?» - тесе ыйтрӑм Тенюшевран.
Малтанах вӑл шарламарӗ, эпё вара хамӑрӑн хатӗр материалсен
папкинчи япаласене черетлесе илсе каларӑм. Иван Яковлевич
хушса калама пуҫларӗ. Умне тӗрлӗрен хаҫатсенчен касса илнӗ
татӑксем сарса хучӗ. Икӗ аллине те пӗрер тытать те, «ак ҫаксене
ҫитес номӗре куҫарса пичетлес» тесе тӗлӗнтерсе ларать. Эпир
чылайӑшне хирӗҫлерӗмӗр. Эпӗ, вӑл «Трудран» касса илнё ком
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партии Раҫҫей сьезчӗсем ҫинчен калакан пёр начар статьяна
куҫарса пичетлеме хирӗҫлесе, ун вырӑнне хамӑр депутатсен калаҫӑвне тумалла, терӗм. Юхма хаҫатра ахаль ҫынсене те вырӑн
памалла, тет. Тенюшев материалсене вырӑсла та партарасшӑн.
Ӑната йышӑнмарӑмӑр. Тарӑхнипе вара Иван Яковлевич «Ак эпё
тӑратӑп та тухса каятӑп!» - тесе тулхӑрса илчё. Ана никам та
тӑнласа итлеменнине кура, вӑл часах шӑпланчӗ, Юхма тухса
кайсассӑн, каллех вырӑсла пичетлес пирки ыйтрё. Эпё те, ыттисем те, килёшмерёмёр.
Юхма христиан тёнё пирки ҫырнисене си влет, христианствӑн
тёп тёллевё те пирён пек халӑхсене чуралантарса лартасси пулнӑ,
тет. Ҫавӑнпа эпир урӑхларах, хамӑр чӑвашӑн авалхи ӗненӗвӗ ҫинчен ытларах ҫырма килӗшсе татӑлтӑмӑр.
Планерка икӗ сехет хушши пычӗ. Вӗҫленсен, тулти пӳлӗмрен
Тенюшев: «Енчен те эсир штат расписанине эпё тунинчен
пӑсатӑр пулсан, эпё мартӑн пӗрремӗшӗнчен урӑх кунта килместёп», - тесе алӑка шалтлаттарса хупса тухса кайрё. Михаил
Николаевич калать: «Эпир ӑна ахаль те ҫав вӑхӑтран ытла ӗҫлеттересшён мар».
Ҫиччӗмӗш номӗртен хаҫата ҫӗнӗ редактор ячӗпе ҫӗнӗлле
кӑларасси пулмарӗ. «Редактора» ӑсатаймарӑмӑр. Тенюшев пен
сионера лайӑх. Вӑл Чӑвашгизра илемлӗ литература редакцийӗпе
ача-пӑча литератури редакцийӗн заведующийё, ҫав вӑхӑтрах пирӗн «хуҫа» та.
Февралей 27-мӗшӗ.
Ирпе Чӑвашгиза кӗтӗм. Тенюшевпа иксӗмӗр хушӑра ҫакӑн
пек калаҫу пулса иртрӗ, вырӑсла-чӑвашла:
- Эпё сире, Владимир Прокопьевич, шанса илтӗм редакцие, Михаил Николаевича ун пирки кайран каланӑччӗ ҫеҫ (суять, тёрёссипе эпё Юхма чӗннипе, шантарнипе пынӑ унта, Тенюшевшӑн утӑм та ярса пусас ҫукчӗ), эсир ялан мана хирӗҫлетӗр,
манӑн сылтӑм алӑ пулаймарӑр, ман шанӑҫа тивӗҫтереймерӗр,
коллектива чӑмӑртаймарӑр... Тӗп редакгортан каяс тенӗччӗ, халӗ
ҫӳлтен (рескомран ӗнтӗ) ан кай, тесе каларӗҫ.
- Эпё эсир планеркӑра «Труд» хаҫатран касса илнё парти
сьезчӗсем ҫинчен калакан статьяна вуланӑ, вӑл нимӗнле директивӑллӑ, чаплӑ материал та мар, ҫавӑнпа ун вырӑнне хамӑр де
путатсен сӑмахне пичетлемелле, тесе ҫеҫ хирӗҫлерӗм. Планеркӑра эпир пурте уҫҫӑн калаҫатпӑр-ҫке. Редакци ӗҫӗпе унӑн ҫыннисем
ҫинчен вӑртгӑн пӗлтерсе тӑракансем мансӑрах пур. Эпё ку таран295

ччен те хам ӗҫлекен коллектива вараламан, сутӑнчӑк, йӑпӑлти
пулман. Коллективне хӑвӑрӑн чӑмӑртамалла пуль.
- Ҫапах та тӗп редакторӑн сӑмахӗ юлашки, татӑклӑ сӑмах
(ун пирки вал мана ӗҫе кёричченех аса илтернёччё) пулмалла.
Хаҫат юлашки вӑхӑтра япӑхран та япӑх тухма пуҫларӗ (ку ёнтё
мана хаҫат тума пӗлмест, тёп редакторта ӗҫлеме пултараймасть,
тесшӗн), йӑнӑшсем нумай каяҫҫӗ.
- Эпё материалсене вуласа ёлкёрейместёп. Пай пуҫлӑхӗсем
нумай яраҫҫӗ йӑнӑш.
- Машинисткӑна ҫапма париччен вулӑр.
- Унччен вула, набора янӑ чухне вула, кайран фотопленкӑра вула... Эп пӗччен...
- Корректор тепре илӗпӗр. Эсир те шырӑр. Планерка тунтикун мар, ытларикун 11 сехетре пулать. Материалсене ответлӑ
секретарь ӗҫӗсене тӑвакан Клим Сергеев хатӗрлесе ҫитертӗр.
- Вӑл пирӗн штатра тӑмасть.
- Халь те приказ паман-и вара?
- Ҫук. Килӗшӳпе ҫеҫ ӗҫлет (вӑл ӗнтӗ тунтикунранпа телевиденирен «Чӑвашьенне» куҫса кайнӑ).
Хуҫӑк кӑмӑлпа уйрӑлтӑм хамӑн «тӗп редактортан». Ёҫлес те
килми пулса ҫитрӗ, пӗтӗм малашлӑх план ҫине алӑ сулса пӑрахса каяс килчё, анчах кӑигг вӑхӑт иртсен, хамах хам алла илтӗм.
Юхма машинистки Люба ман кӑмӑл ҫуккине сиснӗ, мӗншӗннне
ыйтса пӗлчӗ. «Пёр усал ҫын кӑшларӗ», - терӗм.
Кӑнтӑрла иртсен Тенюшев пычӗ. Юхма патне кӗрсе тухсан
вӑл редакцире пулчӗ. Сӗтел ҫинчи хатӗр материалсене тытса та
пӑхмарӗ. Эпир Варсонофипе синька материалсене полосасене
ҫыпӑҫтараттӑмӑр. «Иван Яковлевич, полосасене пӑхатӑр-и?» тесе ыйтрё Михайлов. «Ҫук, Владимир Прокопьевич пӑхать,
эпё ывӑнтӑм», - тесе тухса кайрё. Кӑшт вӑхӑтран, чунӗ чӑтмарӗши, тепре кӗчӗ те, пӗр полосине пӑханҫи туса пӗр йӑнӑш тупрӗ.
Вӑл Юхмапа пиллӗкре тухса кайрё, эпир тӑххӑрччен хаҫат туса
лартӑмӑр. Сатту пичетленнӗ хыҫҫӑн хаҫата тӗплӗн тишкерет,
йӑнӑш шырать.
Февралей 28-мӗшӗ.
Юхма кунӗпех Министрсен Советӗнче пулнӑ, ЧОКЦ валли
хӑшпӗр ӑнӑҫлӑ ӗҫсем тунӑ. Унпа ӗнерхи пирки калаҫса кайрӑм
та, вӑл каларӗ: «Тенюшева кӗҫех ӑсатӑпӑр, ытлашши ачашласа
тӑмӑпӑр. Эсӗ вӑл унашкал калаҫнӑшӑн йывӑра ан ил, ӗҫле, мал
тан мӗнле шутланӑ, ҫавӑн пекех пулӗ». Сана тава тивӗҫлӗ куль
тура ӗҫченӗ ят пама тӑратӑпӑр».
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Мартӑн 1-мӗшӗ.
Иртенпех реском издательствинче хаҫата вӑхӑтра тата пахалӑхлӑрах пичетлес пирки вӑшталанатӑп, производство пайӗнче,
тёп инженер патӗнче нумай тавлашмалла пулчӗ.
Юхма чӗннипе 15 сехетре редакцие вӗҫтертӗм. Михаил Ни
колаевич хамӑр патра Библие чӑвашла куҫарса пичетлесшӗн. Паян
Библи куҫаракансен комиссийӗн ларӑвне ирттерет. Епархирен
священниксем саккӑрӑн хӑйсен вӑрӑм, хура тумӗпе пынӑ. Алек
сий 2 патриарх представителе Константин Петрович Логачев
пур. Ирхине Варнава владыко хӑйӗн ҫыннисене пухса ҫӗнӗрен
библи комиссийё туса хунӑ. Малтанхи комиссипе хальхи ко
мисси пирки тавлашуллӑ калаҫу нумая тӑсӑлчӗ. Варнава, куҫару
ӗҫне ЧОКЦран туртса илсе, хӑй аллине илесшён.
18 сехетре эпё пёрремёш типографине тухса кайрӑм, хаҫат
полосисене-пленкисене пӑхса тухрӑм, тупнӑ йӑнӑшсене тӳрлеттертӗм. 19 сехет те 20 минутра вӗҫлерӗмӗр.
Ҫапла тӗп редакторсӑрах Тенюшев тёп редактор ячӗпе 16
страницӑллӑ хаҫат кӑларатпӑр. Чӗр мӑшкӑл мар-и? Тӗнчере ҫук
мыскара.
Мартӑн 5-мӗшӗ.
Иван Тенюшев 11 сехет тӗлне планеркӑна килчӗ, тӳрех
вырӑсларан хӑй куҫарнӑ «Йьггӑ ӳстерес тесен» статйи пирки ыйтма
пуҫларӗ. Икӗ номӗрте пичетленесси ҫинчен пӗлсен, хӗпӗртерӗ.
Пирӗнпе ытлах хирӗлмерӗ. Унччен унпа Юхма темиҫе те каладна, редакци коллективӗ хӑйне йышӑнасшӑн пулманни ҫинчен
ӑнлантарнӑ ӑна.
Юлашкинчен вӑл ҫапла каларӗ: «Владимир Прокопьевич
докладной ҫы рм аннине пула, М окинпа Васильева ӗҫсе
ҫӳренӗшӗн выговор пани ҫинчен ҫырнӑ приказа кӗнекене
кӗртмерӗмӗр, эпӗ ӑна пӑрахӑҫлатӑп, уншӑн Кузьмина тав тӑвӑр».
Юхмапа иккӗшӗ манран чӑнах та ӗнентерӳ хучӗ ыйтнӑччӗ, ан
чах та эпӗ ҫырса памарӑм, ачасене ҫӑлса хӑвартӑм. Ӗҫлеччӗр ыр
кӑмӑлтан.
Мартӑн 7-мӗшё.
Михаил Николаевич кӑмӑлсӑр. Театр директорё Ксенофон
тов ӗҫсе лартнӑ та, темиҫе кун ӗҫе тухман. Вӑл халё ун вырӑнне
ҫын шырать. «Советская Чувашия» хаҫатӑн собкорӗнче ӗҫлесе
пенсие тухнӑ Петр Гурьевич Кольцов тахҫанах унӑн замести
телё, референчӗ пуласшӑнччӗ, ҫавскер пынӑта, вара ӑна дирек
тор тума шутларӗ. ЧОКЦ артисчӗсем хамӑр ӗҫлекен ҫуртӑн мӑн
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залӗнче хӗрарӑмсен кунӗ ячёпе концерт пачӗҫ. Эпӗ пулаймарӑм,
хаҫат пленкисем пӑхма тухса кайрӑм.
Мартӑн 9-мӗшӗ.
Ӗнер, уяв кунӗнче, Клим Сергеева ӗҫе пыма шӑнкӑравларӑм. Хаҫат страницисене макетласа хутӑмӑр. Кӑнтӑрла иртиччен ӗҫлерӗмӗр. Унсӑрӑн тунтикун ӗлкӗрейместӗп. Эпё материал
сене редакцилесе пӗтертӗм.
«Пикен» 1-мӗш номерӗ пичетленсе тухрӗ.
Юхма виҫӗмкун пёр интерес пёлтерчё. Виталий Енӗш ответлӑ секретарь мар, «Вучахӑн» тёп редакторё пуласшӑн-мӗн.
Мартӑн 12-мӗшӗ.
Иккӗмӗш планеркӑна Тенюшев каллех хӑй ирттерчӗ, мана
шанмасть. «Труд» хаҫатран касса илнё статйине Клим Сергеева
куҫарттарса тата Гитлер бункерӗсем ҫинчен калакан материала
хӑй куҫарса пичетленӗ 8-мӗш номӗре ырласа пӗтереймест.
Мартӑн 29-мӗшӗ.
Юхма Ялтӑран, ҫамрӑк критиксен семинарӗнчен (вӑл РСФСР
секцине ертсе пынӑ), Мускав урлӑ таврӑнчӗ. Ирпе пирён пата
кӗчӗ. «Мӗн питӗ тунсӑхлӑ ларатӑн?» - ыйтать манран. «Ытларикунран ьггларикунччен ҫавӑн пек кӑмӑл пирӗн», - терӗм. Кӗркури
Луч хушса хучӗ: «Ҫынни ӗҫре ҫунса ларать. Мӗнпур организациллӗ ӗҫӗ ун ҫине тиенет, материалӗсене те редакцилесе, вуласа
тӑнран каять пуль... Тенюшев планеркӑна килет те, кунта запя
тая, унта точка лартман, тесе кӑмӑла хуҫса хӑварать. Шеллетӗп
Кузьмина». «Редакцире ӗҫ халӗ йӗркеленсе пырать-ҫке, ан
тунсӑхлӑр, пурте лайӑхах пулать», - тесе лӑплантарма тӑрӑшрӗ
пире Михаил Николаевич.
Апрелей 1-мӗшӗ.
Сарпипе Праски Витги Эстонире чӑваш культурин уявёнче
пулнӑ. Раиса Васильевнана унта питё хитре кёпе парнеленё. Унпа
мухтанса илчӗ планеркӑра, ҫаврӑна-ҫаврӑна кӑтартрӗ.
ЧОКЦ планеркисене Тенюшев хӑй пымасть, мана ярать.
«Вучахӑн» мён каламалли пур?» - тесе ыйтсассӑн, Юхмана эпё
ҫапла пӗлтертӗм: «Эрнекун хамӑр пӳлӗмре калаҫни ҫумне манӑн
хушмалли нимӗн те ҫук, ҫав ыйтӑва васкавлӑрах татса панинчен
хаҫат шӑпи килет, халлӗхе савӑнмалли те, мухтанмалли те ҫукрах-ха, пирӗн каялла утмалла мар, малаллах каймалла».
Кайран хӑй патне кӗтӗм те, Михаил Николаевич калать:
«Ун пек тунсӑхлӑ ан пул, кӑмӑлна ан хуҫ, эпё сана Тракторостройранпах лайӑх пӗлетӗп, пулӑшма тӑрӑшнӑ, пурте хамӑр шут298

ланӑ пекех пулӗ. Эпё Тенюшева издательство директорё урлӑ
редактортан яма тӑрӑшатӑп-ха. Хӑй ниепле те ӑнланасшӑн мар».
Апрелей 2-мёшё.
Пирён планеркӑна Юхма та пычё. Унта ытлашши хӗрӳ сӑмах
ҫапакан пулмарӗ. Хаҫат хӑш кунпа тухни сиксе юлнӑ. Йӑнӑшсем
нумай кайни ҫинчен каллех Тенюшев вӑрах каларӗ. Пайсен планӗсене ҫирӗплетрӗ. Кошкина каялла тавӑрса пачӗ. Вӑйлатмалла.
Апрелӗн 7-мӗшӗ, вырсарникун.
Мӑнкун ячӗпе телевидени-радио шавлать, хаҫат-журнал
кӗрлет. Идеологи йӗппи тепӗр майлӑ куҫса ларчӗ.
Манӑн «Ялав» библиотекинче «Атгесен ҫулӗпе» повесть кӗнекен пичетленсе тухрӗ. Ӑна эпӗ «Ашшӗсен ҫулӗпех» ятпа виҫӗмҫул шӑпах ҫак вӑхӑтра вунӑ кун хушшинче ятарласа ҫав «Биб
лиотечка» валли ҫырнӑччӗ. Нумай тытса тӑчӗҫ. Япалин хакне
кура мар, ҫыннин чапне кура кӑларса пычӗҫ те кӗнекисене,
ҫавӑнпа манӑнне ҫак вӑхӑта ҫитерчӗҫ.
Юхма Виталий Енӗше ответлӑ секретаре те, урӑх должноҫа
та илесшӗн мар та, вара эпё ӑна секретаре Саша Мокина куҫарса, ун вырӑнне Вӑрнарта редакнире радио передачисемпе ӗҫлекен, ЧОКЦ филиалне ертсе пыракан Анатолий Иванов-Хума
илсе килме сёнтём. Унпа Михаил Николаевич килёшет.
Ҫур ставкӑпа пёрремёш типографи коррекгорне ӗҫе илтёмёр.
Пёччен 16 страница тёрёслеме Люда Чермакована йывӑр.
Апрелей 8-мёшё.
Ирех киле Варсонофий Михайлов шӑнкӑравларӗ, питӗ йывӑр
пирки кӑнтӑрла иртмесӗр пыраймастӑп, терё. Ӑнлантӑм: мӑнкун
лайӑхах тунӑ иккен. Пире шутсӑр ҫӑмӑл теҫҫӗ-ши вӗсем - Михайловсем, Мокинсем, Васильевсем, Филипповсем... Володьӑсем те халӑх праҫник-уявӗсенчен пӑрӑнса юлмаҫҫӗ вӗт. Володьӑсен те пыр пур, апла-тӑк, мухмӑр та пур. Мухмӑр чирне парӑнса
ку таранччен ӗҫе тухмасӑрах пулман та... Кузьминсен чӑтмаллах, вёсен пурин лавне те туртмаллах. Таса чунлӑх хистет мана
темле йывӑрлӑхрата ҫӗнтерме. Унсӑрӑн... «Симӗс ҫӗлен» пӗтӗмпех
явакласа илет: чунна, кӗлеткӳне, шухӑшна ӗмсе ҫӑтать. Тӗппипех пӗтерсе лартать, хӑртать пултарулӑхна.
Тӑххӑрта ЧОКЦ планерки пулмарӗ. Юхма Мишши хаклӑ
хӑнапа хула тӑрӑх ҫӳрет-мӗн. Швецирен Библи институчён ди
ректорё Ракович господин килнӗ те, ӑна чӑваш культурипе паллаштарать.
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15 сехетре аялти хутра тӗлпулу пулчӗ. Мӑнал чиркёвён пупё
Йӑван атте килнӗччӗ. Вӑл ЧОКЦпа «Вучаха» пулӑшсах тӑрать.
Апрелей 9-мӗшӗ.
11 сехетре редакци планерки пулчё. Ҫав вӑхӑта, ҫав куна
курас килми пулса ҫитрӗ. Тенюшев пырса кӗрсенех, кӑмӑл пётет.
Калаҫас та килмест. Луч пӗлтернӗ тӑрӑх, вӑл кунтан тупӑкра
йӑтса тухмасӑр та кайма шутламасть иккен. Юхми юри тӑсса
пырать. Лешӗ ӑна ырласа-мухтаса, йӑпӑлтатса пурӑнать те, ун
ҫинчен статьясем ҫырать. Пурте ӑнлансах пӗтмен явлӑм пур тата
вёсен хушшинче - патӑрьелсен хушшинче. Маншӑн вал та паллӑ,
вёсен шухӑш-ӗмӗтне, каварлӑхне витёр курса тӑратӑп, хӑйсене
те, урӑх ҫынна та шарламан ҫеҫ.
Иван Яковлевич паян: «Кам айӑпа кӗнӗ - ҫавна укҫа ҫуррине ҫеҫ паратӑп, кам айӑпа кӗмен - нумай паратӑп», - тесе
хӑратса ларчӗ редакци ачисене. Хаҫатӑн презентацийӗ тата
ЧОКЦӑн ҫулталӑк пухӑвӗ умён пирӗн кӑмӑла хуҫать. Издательствӑра та вӑрҫаҫҫӗ тет хӑйне тӗп ӗҫӗнче йӗркеллӗ пулайманшӑн
тата пултарулӑхӗпе ӑнтарайманшӑн.
Апрелӗн 10-мӗшӗ.
Кӑнтӑрла иртни виҫҫӗре хамӑрӑн хуҫан Михаил Николае
вич Юхман, паллӑ журналистӑн, писателӗн Юхма Мишшин
ҫуралнӑ кунне паллӑ турӑмӑр - 55 тултарчӗ. ЧОКЦ правленийӗн,
«Пике», «Вучах» ҫыннисем эртелпе хӑйӗн пӳлӗмӗнче саламларӑмӑр.
Сарпи пухӑвне уҫрӗ, профком председателӗ Кошкин «Диккенс
пултарулӑхӗ ҫинчен» кӗнеке пачӗ, Эктел, Михайлов, Сачкова
сӑмах каларӗҫ. Эпё те пуҫра мӗн пухӑннине каларӑм:
«Михаил Николаевичпа эпир хӗрӳ ӗҫре - Тракторостройра
ҫывӑх паллашнӑччӗ. Эпӗ стройкӑра ӗҫлеттӗм, вӑл - ҫӗнӗ заводра.
Эпир ҫитмен кӗтес юлмарӗ унта. Ана строительсем те, рабочисем те питӗхисеплетчӗҫ. Писательсен Союзӗнче Юхмана партие
илме тӑхтаса тӑнӑччӗ, сӑлтавӗ мӗншӗнни паллӑччӗ ӗнтӗ:
чӑкӑлташсене куҫран пуҫ сӑннипе тирнӗшӗн. Анчах рабочи класс
ӑна хӑй ретне йышӑнчӗ, ӑна партие илнё чухне Шупашкарти Ка
линин райкомӗн бюровӗнче хам та пулнӑччӗ.
Пилӗк ҫул каялла эпё Михаил Николаевича республикӑри Мак
сим Горький ячёллё библиотекӑра 50 ҫул тултарнӑ ятпа «Капкӑнран» саламланӑччӗ. Ун чухне ун аллинче «Политиздат» кӑларнӑ
хӗрлӗ кӗнекесем-парнесем те пурччӗ, паян унӑн аллинче - виҫёмкун
Евангелипе ӳкернӗ сӑнӳкерчӗкӗ. Ирпе ӑна ӳкерӳҫи Борис Иванов
ҫитерсе пачӗ. Акӑ, курӑр, авӑ епле кӑмӑллӑн тытса тӑрать Миха300

ил Николаевич Сӑвап кӗнекине кӑкӑрӗ ҫумӗте. Ӑна вӑл ӑшӑтать,
паллах. Ҫав Сӑвап кӗнекине унччен пире алла тытма та, кӑкӑр
ҫумне ҫывхартма та чарнӑ, паянхи уҫҫӑнлӑхра ӑна вӑл епле юратса тытса тӑрать. Компартии Хӗрлӗ кӗнеки те, Туррӑн Сӑвап
кӗнеки me ӑшӑтать унӑн ӑшчикне, чӗрине. Турӑ пулӑштӑр сире
малашне те чӑваш культуришӗн тӑрӑшмашкӑн.
Ҫапла, эпир иксӗмӗр каллех хӗрӳ те кӑткӑс вӑхӑтра ҫак пысӑк
ӗҫре тӗл пултӑмӑр.
Эпё те паян, хамӑрӑн «Вучах» ёҫ эртелӗ, хаҫат вулаканӗсен
ячёпе сире ҫуралнӑ кунпа саламласа малашне те ҫирӗп сывлӑх,
вӑрӑм кун-ҫул сунатӑп, хамӑн чӗререн ҫырнӑ кӗнекеме чӗре ҫумӗнчен кӑларса чӗререн парнелетӗп. Ҫак кӗнекери пек «Аттесен ҫулӗпех» малалла утар, ҫӗнтерер».
Юхма вӗҫӗнче хӑй сӑмах каларӗ. Асӑнмалӑх сӑн ӳкертгертӗмӗр.
Апрелӗн 11-мӗшӗ.
Григорий Васильевичӑн дежурнӑй пулмаллаччӗ. Типографирен Люда 4 полоса вуламалли пулчё тесе шӑнкӑравларӗ. Пӑхатӑп
та, пӳлӗмри ман кӳршӗ Луч ҫуккӑ. шыраса тупаймарӑм. Ирӗксӗрех вара кӑнтӑрла иртсен Вася Кервене ямалла пулчё. Анатолий
Филиппов Тенюшев заданийӗпе ҫӳрет. Александр Мокин хулан
нихӑш кӗтесӗнчен те сасӑ памарӗ. Варсонофий Михалчпа полосасене саккӑрччен ҫыпӑҫтартӑмӑр. Пӗрисем ӗҫсе ҫӳреҫҫӗ, теприсем - ӗҫлесе тарлаҫҫӗ.
Апрелей 12-мӗшӗ.
Луч ирех ҫитрӗ, аран-аран чӑтса ларчӗ. Мухмӑрӗ вӗлерет.
Апата кайсан, килӗнчен хӑй тахҫанах пытарса лартнӑ эрехне
илсе килчӗ, хӑйма банкине, пӗчӗкскерне, янӑ. Манӑн типог
рафине каймалла пулчӗ. Ӗҫ хыҫҫӑн ӗҫетӗп, терӗ. Темле-ҫке,
чӑтайӗ-ши?
Апрелӗн 15-мӗшӗ.
Юхма ирех кӑмӑлсӑр. Хӑй патӗнче чылай калаҫса лартӑмӑр.
«Тенюшев пирӗншӗн чӑнах та тормоз пулса тӑчӗ, - тет. - Ҫак
эрнере президиумра ирӗксӗрлесех ямалла пулать ӑна. Ун вырӑнне сана хушмалла ӗнтӗ тёп редактор ӗҫӗсене туса пымашкӑн».
Пире преми паратпӑр тесе хаҫатра ҫапса кӑларнӑ хыҫҫӑн,
«Пике» кӑларакансем пуху ирттернӗ те, укҫа хӑпартса пама тата
70 процент преми илме, ӗҫе 11 сехете ҫӳреме йышӑнса, ЧОКЦ
правленине протокол тӑратнӑ. Хаяр ҫынсем пухӑннӑ ҫав унта:
Эктел, Сачкова, Федорова, Сорокина...
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Планеркӑра Юхма ҫавӑн пирки каларӗ. «Пике» хӑй укҫипе 8
номер кӑларма пултарать. «Вучах» 12 номер кӑларса 34 пин кивҫене кӗнӗ. Спонсорсем кирлӗ, мансӑр пуҫне никам та укҫа
шырамасть. Пире Министрсен Совечӗ кӑҫал пулӑшмасть, - тет
Михаил Николаевич. - Укҫа нумай кирлисем урӑх ҫӗре куҫма
пултаратӑр».
Планеркӑна хӑйӗн штатра тӑман заместительне Виталий
Енӗше те чӗннӗ. Ку ахальтен мар-ха, тесе шутларӑм. Чӑнах та,
Виталий Григорьевич хаҫата лайӑхлатмалли, спонсорсем тупмалли ҫинчен каларӗ. Редакци ҫумӗнче хуҫалӑх расчечӗ ҫинче
ӗҫлекен пӗр ҫын кирлӗ ҫавнашкалли, терӗ. Унчченех калаҫатчӗха вӑл ун пирки.
Луч ӗҫе пымарӗ, ура туртса лартрӗ тесе телефонпа пёлтерчё.
Ури мар, пырӑ туртса лартнӑ пуль-ха. Мокинӗ телефонпа
шӑнкӑравларӗ, медкомиссире тӗрӗслеттерет сывлӑхне, милицине ӗҫлеме кайма хатӗрленет. Клим Сергеева макет тума пӑрахтарас тетпӗр, укҫа ӳстерсе пама ыйтать. Анатолий Хумӑн Вӑрнартан куҫма кӑмӑл пур.
Апрелей 16-мӗшӗ.
Михаил Николаевич редакци планеркине хӑй патӗнче ирттеретӗп, терё. Тенюшев, ирех шӑнкӑравласа, кам хӑш вӑхӑтра
ӗҫе килнине Ирӑран тӗпчесе ыйтнӑ. 11 тӗлнелле кӑштӑртатса
ҫитрӗ. Пирӗн ҫӗнӗ техничка урай ҫуса тухрӗ, ҫавӑнпа эпир варринчи пӳлӗмреччӗ. «Атьӑр, кӗрер, пуҫлар», - терё те Иван Яков
левич, хӑй чи малтан кёрсе кайрё. Эпё: «Михаил Николаевич
планерка хӑй патёнче ирттересшён», - тесе пӗлтертӗм. «Хӑй кунта
килтёр!» - тесе Тенюшев хыттӑн каларё. Эпё вара Юхмана чёнме
кайрӑм. Мӑкӑртатса илчё те пирён аслӑ хуҫа, Сарпипе пёрле
ҫапах та пычё. Клим Сергеева малтанах чёнтернёччё. Вал та хашкаса ҫитрӗ.
Луч ӗҫнӗ пирки иртнё номершён Василий Кошкин хуравлӑ
пулнӑччӗ. Вал тишкерчӗ. Ҫивӗч, проблемӑллӑ материалсем, вулакана питӗ туртакан япаласем сахалтараххине палӑртрӗҫ. Ми
хаил Николаевич хаҫат хамӑра пулӑшакан организацисемпе уйрӑм
спонсорсем ҫинчен, аякра пурӑнакан чӑвашсен нуши-терчӗ пирки
сахалтарах ҫырни, ЧОКЦ платформипе килӗшӳллӗнрех пырайманни ҫинчен тёп редактора ӑнланмаллах, илтмеллех каларӗ.
Тенюшев хӑйӗннех перет: «Эпӗ ку номӗре «3» кӑна лартса пама
пултаратӑп, 8-мӗш номер пек хаҫат кӑларса кӑтартаймарӑр ӗнтӗ,
- терё Юхма асӑрхаттарнине илтмӗш пулса. Вӑл номӗрте унӑн
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Мускав хаҫачӗсенчен касса илнӗ куҫару статйисем куҫа хылчӑк
пек тӑрӑнатчӗҫ те... Хӑйшӗн чаплӑ ӗнтӗ. Вак йӑнӑшсемпе чакаланса кӗрсе кайрӗ. Юлашкинчен, кӑмӑлсӑррӑн, дисциплина ҫине
куҫрӗ: «Кошкин 9 сехет те 15 минутра, Филиппов 9 сехет ҫурӑра кӑна ҫитсе ларнӑ...» Эпё те чӑтаймарӑм: «Мӗнле ҫитсе ларнӑ?»
Эпир вара кунта ларатпӑр ҫеҫ-и? Хаҫата акӑ ҫак маттур ҫынсем
тӑваҫҫӗ. Тен, вёсем маларах та ӗҫе тытӑннӑ. Эпӗ, сӑмахран, ҫиччӗрех кунта. Михайлов та ирех типографире. Эпир - ирхине
ҫиччӗрен пуҫласа каҫхине саккӑр-тӑххӑрччен, шӑматкун-вырсарникун та, праҫниксенче те ӗҫре, вӑхӑта шеллемесӗр ӑшталанатпӑр. Лна куракан-туякан ҫук, ҫак хаҫата мӗнле тунине сирӗн
те пӗлес пулать» - терӗм тарӑхсах. Хирӗҫсех кайрӑмӑр тӗп тишкерӳҫӗпе. Раиса Сарпи, чӑтаймасӑр, тухса кайрё. Юхма та тёлпулӑва васкарё.
Ун хыҫҫӑн хаҫат уявӗ умӗнхи ӗҫсем пирки калаҫрӑмӑр, урӑх
тавлашмарӑмӑр.
Кӑнтӑрла иртсен пӗррере реском типографийӗн печатникӗсем тӑватгӑн килчӗҫ, унччен калаҫса татӑлнӑ пекех, кашни номершӗн вӗсене уйрӑммӑн 200-шер тенкӗ тӳлесси ҫинчен Теню
шев килӗшӳ турӗ. Ӑна та мана ҫыртарасшӑнччӗ, эпӗ килӗшмерӗм.
Пурне те ҫынна тутарасшӑн.
Ман патран сывпуллашмасӑрах тухса кайрӗ. Хӑй вырӑнне
вӑл пенсине тухнӑ Андрей Иванович Михайлов журналиста хӑварасшӑн, тет. Юхма каларё. Ун чухне Денис Гордеев та пурччё.
Авӑ епле усал шухӑшлӑ вӑл - Тенюшев ултавҫӑ!
Секретарьпе выпускающий редактор ӗҫӗсене пёр ҫынна Варсонофий Михалчатутарса пырасси пирки Юхмапа калаҫрӑм.
Килёшет. Клима урӑх ан кил, тесе пӗлтертӗм, вӑл ҫилампах ҫак
номёре туса пӗтересшӗн.
Апрелей 18-мӗшӗ.
Ёҫе ирех ҫитрӗм. Паян - хаҫатӑн презентацийӗ, уявӗ, ӗҫ
нумай. Дежурнӑй пулма Кӗркури Луча ятӑм. Хӑнасем килме
тытӑнчӗҫ. Кӑнтӑрла иртсен Тенюшев кӑштӑртатса ҫитрӗ. Ёҫ пир
ки мар, тем урӑххисем ҫинчен, доклачӗ ҫинчен мухтанса калаҫать. Коридорта пирус туртса тӑратчӗ, унта та пулин манпа
хирӗлсе илчё. «Эсир Клим Сергеевича урӑх кунта килме хушман, терӗҫ (элеклекенсем тупӑннӑ та). Ҫапах та ку вал - кадрсен ыйтӑвӗ, ун пирки манпа канашламасӑр калаҫма кирлӗ
пулман», - терё. Эпё: «Сергеева приказпа ӗҫе илмен, вӑл
килӗшӳ тӑрӑх ҫеҫ макетсем тӑвать, эпӗ ӑна ҫак номер страни303

цисем пирки каланӑ, халӗ, презентаципе ЧОКЦӑн ҫулталӑк
пухӑвӗ пулса иртмесӗр, нимӗн те паллӑ мар, ҫавӑнпа ӗҫ ҫук,
тенӗ», - терӗм.
16 сехет тӗлне халӑх пухӑнса ҫитрӗ. Александр Мокин,
массӑллӑ ӗҫшӗн чи хуравли, пульницана каятӑп тесе ҫухалнӑ.
Филипповӗ, чернобылецсем республикӑри иккӗмӗш пульницара хирӗҫлӳ тунӑ та, унта ҫырма кайса килетӗп, терё. Михайлов
типографире. Васильев хаҫат вулать. Унччен пирӗн Кошкинпа
иксӗмӗрӗн чупмалла пулчӗ.
Ман хуҫӑк кӑмӑла хамӑрьялсем килни уҫса ячӗ. Вӑрнар районӗнчен «Янгорчино» колхоз председателӗ Федор Григорьевич
Кузьмин тата Хурӑнсур клубӗн заведующийё Иван Констан
тинович Иванов килнӗ, механизаторсене ҫуракине кӑларса янӑ
хыҫҫӑн - тӳрех. Кузьмина эпё президиума сӗнтӗм, Юхма списока ҫырса хучӗ. Вӑрнарган Анатолий Хум та килнӗ. Пӗрле
лартӑмӑр.
Пухӑва, салам сӑмахӗ каласа, Юхма Мишши уҫрӗ, Тенюшева сӑмах пачӗ. Иван Яковлевич докладне начар хатӗрленӗ,
маларах мана вуласа пӑхатӑн-и, тенӗччӗ. Эпё залра итлетӗп,
терӗм. Хаҫат кӑларнӑ ҫӗрте эпӗ мӗнле ӗҫленине асӑнмарӗ те,
Кошкинсене мухтаса пӗтерчӗ, хаҫат нумай сарнӑшӑн мана та
ырларӗ вара. Иван Константинович калать: «Хӑйӗн заместительне асӑнмарӗ ку редактор сирӗн ыттисене ырланӑ чухне,
питтӗлӗнмелле».
Кузьминпа Иванов мана питӗ ырӑ турӗҫ: «Вучах» хаҫат
кӑлармашкӑн колхоз 1000 тенкё, колхоз театрӗ 25 тенкӗ пачӗҫ.
Кайран Тенюшев мана «Янгорчино» колхозшӑн сире пысӑктав»,
- тесе хамӑр пӳлӗмре ҫынсен куҫӗ умӗнче алӑ пачӗ-ха, тавах
уншӑн.
Хаҫат кӑларма ыгти ҫынсем те укҫа хыврӗҫ. Эпё те 25 тенкӗ
патӑм. Порфирий Афанасьев култарчӗ: «Арӑмран пытарса хӑварнӑ
20 тенкӗне хыватӑп». Денис Гордеев, Василий Петров, Вита
лий Енёш пирён ҫумра кулкаласа ларчӗҫ. Енӗшӗ хӑть 20 тенкё
пачё. Николай Егоров - Микулай М.И. Кулай тухса шурё. Ана
ку таранччен 1000 тенкё гонорар туса патӑмӑр, 10 тенкине те
шеллерё.
Михаил Николаевич унашкаллисене урӑх хаҫатра та, жур
налта та пичетлеместпёр, терё. Тёрёс. Кам ЧОКЦа, «Вучахпа»
«Пикене» пулӑшать, ҫавсене хире-хирӗҫ пулӑшӑпӑр. Унсӑрӑн
эпир малалла каяймастпӑр.
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Апрелей 19-мӗшӗ.
10 сехетре ЧОКЦӑн ҫулталӑк пухӑвӗ пуҫланчӗ. Халӑх ӗнерхинчен сахалтарах. Пирӗн Ирина Горшкова ӗнер презентацие
килнӗ 3 ҫынна хаҫат ҫырӑнтарнӑ. Презентацие парти рескомӗнчен пичет секторне ертсе пыракан Н иколай Григорьев,
Совминран культура министре Герольд Алексеев, Шупашкар
хула Совечӗн ӗҫтӑвком председателён заместителё Юрий Семе
нов пурччё. Трактор завочён директорё Ханиф Мингазов пирён
ял ачипе Федор Кузьминпа президиумра юнашар ларчё. Вал
Чӑвашсен общество центрне те, хаҫата уйрӑммӑн та пулӑшма
пулчё.
Тухса калаҫакансем пирён хаҫата ёнер те, паян та самаях
шӗкӗлчерӗҫ. Тенюшев, чӑтаймасӑр, президиумран туха-туха ка
ять, пирус мӑкӑрлантарса чунне лӑплантарать. Намӑс ӑна,
тӗрӗссипе, хаҫачӗпе йӗркеллӗ ӗҫлеймесӗр халӑх укҫине янтӑласа илсе ларма. Ҫавӑнпах-ши, «Ман юн пусӑмӗ ӳссе кайрӗ. Тунтикун-ытларикун пулаймастӑп сирӗн патра», - терё пуху вӗҫленсен.
Эпир вунсакӑр сехетре Хусана тухса кайрӑмӑр: «М .Н.Юх
ма, ЧОКЦӑн Вӑрнарти филиал пуҫлӑхӗ Анатолий Иванович
Иванов-Хум, Чӗмпӗр чӑвашӗсен Ульянов ячӗпе хисепленекен
общество пуҫлӑхӗн ҫумӗ Василий Гаврилович Елагин, Канаш
районӗнче ҫуралнӑскер, тата эпё. Свияжска ҫити Совмин «Волгипе» ӑсатрӗҫ. Раиса Васильевна Бородкина-Сарпи вӑхӑтлӑха пирӗнтен юлчӗ. Тутарстанри Анат Камӑри фольклор ушкӑнӗ пуху
хыҫҫӑн концерт пама килмеллеччё, вёсем ҫитеймерӗҫ те, вара
вёсен вырӑнне Петёр Кольцов ертсе пыракан «Термен» театр
Юхма Мишши драматург пьесипе лартнӑ спектакӑле кӑтартрӗ.
Хусанта унта СССРти тӗрӗк халӑхӗсен Ассамблейин иккёмёш
сьезчё пулать. Ҫавӑнта делегат пулса кайрӑмӑр эпир. Сарпи унта
ыран Анат Камӑри артистсемпе ҫитмелле.
Свияжскра нумай тӑмарӑмӑр, хулаҫум пуйӑсӗпе Хусана
кӑртлаттарса ҫитрӗмӗр. Пире «Татарстан» хӑна ҫуртне вырнаҫтарчӗҫ. Эпир Юхмапа 614-мӗш пӳлӗме, Ивановпа Елагин 617мӗшне лекрӗмӗр. Ресторан хупӑ та, Хумӑн кӑшт-кашт апатне
ҫисе чей ӗҫрӗмӗр.
Апрелӗн 20-мӗшӗ.
Форумне Атӑл хӗрринче, Ленин мемориалӗнче, ирттереҫҫӗ.
Унта ятарлӑ автобуспа илсе ҫитерчӗҫ. Коран виҫӗ-тӑватӑ тӗрлине
те сутаҫҫӗ. Эпё «Священный Коран. Антология» текеннине тата
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Ирвингӑн «Жизнь Магомета» ятлӑ кӗнекине туянтӑм. Коранпа
тахҫанах паллашас килетчӗ. Ҫырнӑ чухне те, пурнӑҫра та кирлӗ
пулать.
Аслӑ пухӑва 125 делегатпа 43 юхӑм делегапийӗ пухӑннӑ,
якутсемпе таджик, турккӑ-месхетин таранах. Регистрациленӗ
чухне мана та пӗчӗк хут татӑкки тытгарчӗҫ, каярахпа унпа тепӗр
хут пачӗҫ. Унта ҫапла ҫырнӑ: «Мандат №75. Кузьмин В.П. яв
ляется делегатом Н-го съезда народов Востока с правом реша
ющего голоса».
Ытларах тёрёк, тутар чӗлхисем янӑраҫҫӗ. Михаил Николае
вич каланӑ тӑрӑх ку пухӑва тугарсем хӑйсен ӗҫне, хӑватне вӑйлатас
шутпа хӑйсем патӗнче пухнӑ. Чӑн та, ҫаплах пулса тухрӗ юлашкинчен. Президиум сӗтел хушшине ларма тытӑнсанах сисӗнчӗ
вӑл. Михаил Николаевич чӑтаймарӗ, тӑрса ыйтрё: «Президиума
кам суйланӑ?» «Эпир делегатсенчен малтан ыйтса килӗшнӗ тӑрӑх»,
- терё тутарсен общество центрӗн пуҫлӑхӗ, сьезда уҫаканӗ Мулюков. Президиума вара Юхмана та чӗнчӗҫ. Ун хыҫҫӑн тин каш
ни халӑх представительне ыйтса тухса чӗнсе лартрӗҫ. Редакци
комиссине Юхмана кёрттертёмёр.
Калаҫу ытларах тутарсен, азербайджанецсен, турккӑ-месхетинсен тата ытти вак халӑхсен нуши ҫинчен пычё. Тёп тёллевё
- вырӑс халӑхӗн пусмӑрӗнчен хӑтӑлса ирӗке тухасси, кашни
халӑхӑн суверенитетне сыхласа хӑварса пурнӑҫа кӗртесси.
Михаил Николаевич та тухса калаҫрӗ. Вӑл чӑвашсем тутарсене мӗнле пулӑшни ҫинчен каларё, эсир те пире хӑвӑр патра
чӑвашсен обществин ӗҫне йӗркелесе яма пулӑшӑр, тесе ыйтрӗ.
Куншӑн алӑ ҫупрӗҫ. Вӑл тата Ульяновскри И.Я.Яковлевӑн чӑваш
шкулне чӑваш халӑхне тавӑрса парас ӗҫ вӑраха кайни ҫинчен
каларӗ.
Сьезда Мускавран Трак ен чӑвашӗ, унччен ЧАССР Мини
стрсен Совечӗн пуҫлӑхӗ пулнӑ, халё РСФСР Аслӑ Канашӗнче
наци ӗҫӗсен пайне ертсе пыракан Леонид Прокопьевич Проко
пьев та пынӑ. Тутарсем унпа пит вашаватах пулмарӗҫ курӑнать,
ӑна президиума та лартмарӗҫ. Вӑл ҫур кун итлесе ларчё те залра,
кайран темле чиперкке майрапа, хӑйпе пёрле килнёскерпе, тухса
уттарчӗ. Пирӗнпе калаҫрӗ. Елагин ӑна Чёмпёр шкулё пирки аса
илтерчӗ. Вӑл тем сӑмах пачё, унта ҫитес вӑхӑтрах пыма шантарчё.
Лару хыҫҫӑн тутарсем концерт лартрӗҫ. Аван. Юхма мана пёр
истори каласа пачё. «Татарстан» хӑна ҫуртӗнчен инҫех мар, ҫӗр
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купаласа тунӑ ҫӳллӗ вырӑнта, Мулланур Вахитов палӑкӗ питӗ
уҫҫӑн курӑнса ларать. Вӑл Тутарстанра Совет влаҫӗшӗн кӗрешекенсене ертсе пыракансенчен пӗри, наркомнац комиссарӗ, Хусана тӑшмансенчен хӳтӗленӗ ҫӗре хутшӑннӑ паттӑр пулнӑ. 1918
ҫулта ӑна шурӑ гвардеецсем персе вӗлернӗ. Вахитов ҫинчен Ми
хаил Николаевич «Кункӑш - вилӗмсӗр кайӑк» ятлӑ роман ҫырнӑҫке. Ӑна Мускавра Политиздат вырӑсла, Хусанта тутарла, Шупаш карта чӑвашла кӑларчӗҫ. Тутарсем ҫав хастар ҫынна,
революционера хисеплесе палӑк лартасшӑн пулнӑ, анчах правительствӑра чӑрмавсем сиксе тухнӑ. Ҫак кӗнеке хыҫҫӑн вара
ҫул уҫӑлнӑ. Ҫавӑнпа Юхма ӑна мӑнаҫлӑн «Ман палӑк», - тет.
Тӗрӗсех те пуль. Палӑкне уҫнӑ ҫӗре ӑна чӗннӗ, чӑваш ачине
тутарсем, пулӑшнӑшӑн, хытӑ тав тунӑ.
Апрелей 21-мӗшӗ.
Атӑл хӗрне чӑвашсем тӑватсӑмӑр та ҫурран кайрӑмӑр. Хусан
урамӗсемпе истори асӑнса пыратпӑр. Кунта Шаляпин ҫуралнӑ,
Максим Горький пулнӑ, Пирогов палӑкне хисеплесе лартнӑ.
Министрсен Совечӗпе КПСС обкомӗн ҫурчӗ (икӗ енчен кӗмелле) капланса ларать. «Акӑ ҫак ҫуртӑн балконӗнчен Вахитов халӑх
умӗнче сӑмах каланӑ, манӑн роман ҫавӑнтан пуҫланать», - гет
Михаил Николаевич. Атӑл ҫыранӗнче калаҫу тутарсемпе чӑвашсем камсем пулни пирки пычё.
Кӑнтӑр апачӗ тӗлне Раиса Сарпи Анат Камӑри Борис Ники
тин чӑвашӑн «Шӑнкӑравне» ертсе ҫитрӗ. Мулюков концерт партарма килӗшрӗ. Ай шӑрантарчӗҫ вара пирӗн тулай чӑвашӗсем тӑван
халӑх юррисене, тутарсен юррине те юрларӗҫ. Пурте тӑрсах хытӑ
алӑ ҫупрӗҫ. Чӑваш кунта та хӑйӗн пултарулӑхӗпе тӗлӗнтерчӗ. Кон
церт хыҫҫӑн ентешсем пӗрле пухӑнса калаҫрӑмӑр, вӗсене ӑшшӑн
ӑсатса ятӑмӑр.
Вӗҫӗнче, суйлав вӑхӑтӗнче, кӑмӑл пӑсӑлчӗ. Малтан вӗсем
координаци центрӗ тума палӑртнӑ. Юхма мана унта виҫӗ ҫын
сӗнме хушнӑччӗ: хӑйне ЧОКЦран, Чӗмпӗрти общество представительне Елагина тата Пушкӑрт чӑвашӗсен ушкӑн пуҫлӑхне Та
расова. Мулюков координаци центрне 9 ҫынтан ҫеҫ тӑвас тесе
сӗннӗ хыҫҫӑн тавлашу пуҫланчӗ. Юхмата хӗрсех калаҫрӗ. Эпё те
унран юлмарӑм. Вӗсем виҫӗ регионран представительсем пухасшӑнччӗ - 20 ҫын. Эпир Тутар, Пушкӑрт тата Чӑваш Республикисем - пёр регион иккен. Тутарсенчен иккӗн, пушкӑртсенчен иккӗн, пиртен пӗрре ҫеҫ. Тарӑхсах кайрӑмӑр. «Мӗнле-ха вара
эсир 2 миллионлӑ чӑваш халӑхне ҫапла мӑшкӑла тӑратса хӑва308

ратӑр. Ку тӗрӗс мар. Эпир икӗ ҫын сӗнетпӗр!» - тесе кӑшкӑрсах
каларӑм. Тавлашсан-тавлашсан вара координаци центрне тӑвас
ыйтӑва пӑрахӑҫларӗҫ. Президентне тутара суйларӑмӑр. Вӑл хӑйӗн
заместителӗсене тупать.
Ку Аслӑ пуху (вырӑсла Ассамблея Тюркских народов е кӗскен
АТН теҫҫӗ) тӗнчене ҫакӑн ҫинчен пёлтерчё:
- АТН тӗрӗк халӑхӗсен наци терм енӗпе аталанӑвӗн
пӗрпӗтӗмлӗхӗшӗн кӗрешет;
- АТН халӑхпа халӑх хушшинче хирӗҫӳ савӑлӗ ҫапмасть,
кашни халӑхӑн ирӗклӗ аталанӑвне тата хӑйӗн тивӗҫлӗ вырӑнне
йышӑнать;
- АТН нацисем хушшинчи ыйтусене ирӗклӗн, политикӑллӑ
лару-тӑрура татса парассишӗн тӑрӑшать;
- АТН мӗнпур обществӑллӑ-политикӑллӑ тата нациллӗ-демократиллӗ организацисемпе килӗштерсе ӗҫлеме хатӗр.
Сьезд тӗрӗк халӑхӗсен малахплӑхӗшӗн тата вёсен прависене
хӳтӗлессишӗн ҫине тӑрса 20 резолюци йышӑнчӗ тата 9 чӗнӳтурӗ.
Вӑл шутран, 16-мӗш резолюцийӗ чӑваш халӑхӗшӗн питӗ пысӑк
пӗлтерӗшлӗ. Ӑна вырӑслах илсе кӑтартӑп: «О чувашской школе,
фунционировавшей в г.Симбирске с 1868 по 1956 г.г.» ятлӑ вӑл.
Тексчӗ: «Делегаты II съезда АТН поддерживают требова
ние чувашской делегации сьезда вернуть эту школу чувашско
му народу со всеми принадлежавшими ей зданиями и землями
как колыбель его культурного и национального возрождения в
конце XIX- начале XX веков, как его величайшую святыню.
Делегаты сьезда предлагают Верховному Совету РСФСР
рассмотреть этот вопрос и сделать все необходимое для его бы
стрейшего решения».
Халӑхсен массӑллӑ юхӑмӗсене хутшӑнни акӑ мӗнле усӑ кӳме
пултарать иккен. Л.П .Прокопьев ҫеҫ Мускав майрипе таҫтаччӗ...
Каҫхине тӑхӑр сехет те иртсе кайрӗ. Ҫумӑр вӗтӗртетет. Ҫара
пуҫӑнах тухнӑччӗ. Пуҫ тӑрне эпё те, Юхма та, Елагин та сӑмса
тугрисем витсе ятӑмӑр. Ҫурран угрӑмӑр. ТАСС корреспонденчӗ,
вырӑсла ҫыракан тутар чӑвашӗ Николай Сорокин хӑйӗн штабхваттерне илсе кайрӗ, ҫитсенех телетайппа сьезд ҫинчен Муска
ва информаци пачӗ, арӑмӗпе иккӗшӗ пире чӑвашла хӑналарӗҫ.
Чӑвашла юрласа та илтӗмӗр.
Апрелӗн 22-мӗшӗ.
Юхмапа ирех вокзала васкарӑмӑр. Хум ӗнерех пуйӑспа Вӑрнара
кайрё. Елагин Ульяновска васкать. Сарпи артистсемпеччӗ. 7 сехет
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те 15 минутра Хусантан тухса электричкӑпа Свияжска ҫитрӗмӗр,
унтан тӳрех «Икаруспа» 8 сехет те 45 минутра шупашкаралла
ёрёхтертёмёр. 11-те эпир чӑваш хулине ҫитрӗмӗр. Юхма киле
кӗрсе тухатӑп терё те, эпё тӳрех ӗҫе кайрӑм. Редакцире никам та
ҫук. Михаил Николаевичӑн ЧОКЦ пухӑвӗнче тунӑ докладне статьялла майлаштарса «Пике» машинисткине хистесех ҫаптартӑм.
Ҫитес номер валли.
Ҫул ҫинче Юхма хамӑрӑн «Канаш» партине тӑвас ыйтӑва
хускатрӗ. «Мёнле пек, эсё ертсе пыма пуҫласан ӑна», - тет. Эпё
пуҫаруҫа урӑх кандидатсем сёнтём.
Халё ёнтё вал Тенюшева редакцирен ярас тесех шутлать.
Ирёксёрлесех.
Шупашкар районӗнчи Мӑнал чиркӗвӗн пачӑшки Йӑван атге
(малашне вёсене ҫапла чӑвашлах калас тетпёр), Иванчин 1000
тенкё илсе пычӗ. Ҫуррине хаҫат кӑларма, ҫуррине Библие чӑвашла
куҫарса пичетлеме тесе пачӗ. Тахҫанах шантарнӑччӗ. Улталамарӗ.
Михаил Николаевичпа вӗсем Чӑваш Православи чиркӗвӗ
тӑвасси пирки чылайччен калаҫса ларчӗҫ. Калаҫӑва эпё те
хутшӑнтӑм. Шухӑшӗ пӗрех пулнӑ иккен. Калаҫӑвне питӗ асӑрханса Юхма пуҫларӗ. Иванчин хавасах пулчё. Варнава ертсе пы
ракан епархи чӑваш халӑхӗшӗн ыррине ытлашши нимех те параймасть. Хӑй вӑл - вырӑс, чӑвашла пӗлмест, ватӑлнӑ. Чӑваш
халӑхне чӑваш владыкиех кирлӗ ӗнтӗ. Ман шутпа унталла Йӑван
аттен хӑйӗн те туртӑнас ӗмӗт пур. Вӑл питӗ ӑслӑ, теорине вӑйлӑ
пӗлекен, богослови кандидачӗ пулма хатӗрленекен священник,
архиерей, ытгисем хушшинче уҫӑмлӑн уйрӑлса тӑрать. Чӑвашлӑха, чӑваш халӑхӗн авалхи тӗн йӗрки еннелле сулӑннӑшӑн ӑна
тапӑнса та пӑхрӗҫ. Халё те юратмаҫҫӗ куҫран ҫивӗч каланӑшӑн.
Чӑваш чиркӗвӗ тӑвассине пуҫарса ярас ыйтӑва питӗ асӑрханса йӗркелесе пымалла ӗнтӗ. Халӑх лайӑхрах ӑнлантӑр тесе майӗпен хаҫатра ҫырусем пичетлеме пуҫлас шухӑш пур. Хаяр пачӑшкӑсемпе епархи пуҫлӑхӗсем те ӗненекенсене чӑваш чиркӗвне
тӑвас шухӑшлӑ ҫынсене хирӗҫ ан ҫавӑрччӗр тесе «Вучахра» агитаци пуҫласшӑн. Ку ӗҫе чи малтан ЧОКЦ хӑй пуҫарать. Юхма
хамӑр ушкӑнпа Варнава владыко патне кайма палӑртрӗ. Ҫак шухӑшпа уйрӑлтӑмӑр Йӑван аттепе. Вӑл хӑй майлӑ ҫынсене шырать, эпир хамӑр енчен ӗҫе хӗмлентерсе яратпӑр.
Иванчин протоиерейпа манӑн редакцире чылай канашламалла пулчӗ. Сӗнтӗрвӑрри енче пупра ӗҫлекен ашшӗ пекех ырӑ
кӑмӑллӑскер, калаҫма ухутаскер вӑл. Хамӑрӑн малашлӑх пирки
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тавлашкаласа та илмелле пулчӗ. Юлашкинчен шухӑша пёр тёвве
ҫыхса, «Чӑваш православи чиркёвён сасси» ятпа «Вучахра» «Чун
уҫҫи» кӑларӑмсене вулакансем патне вӑхӑтра ҫитерме тӑрӑшас
терӗмӗр.
1992 ҫулхи нарӑсӑн 3-мӗшӗнче черетлӗ кӑларӑм пичетленнӗччӗ.
«Турӑ пулӑпггӑр» ятпа тухнӑ статйинче Иоанн протоиерей Чӑваш
Православи Чиркӗвӗ чӑвашсемшӗн мӗншӗн усӑллӑ пулма пултарасси ҫинчен ӗненмелле палӑртать. «Чӑваш чиркӗвӗ туни, - тет
вӑл, - пӗртте вырӑссенчен уйрӑлнине пӗлтермест. Хамӑр ӑспа,
тӑван чӗлхепе Христос вӗрентӗвне, Христос ӗҫне ӑнланса илни,
паллах, пире ҫавӑн пекех Христос патне пыракан халӑхсемпе
тӑванлаштарать, пӗрлештерет. Пур халӑхсем те ҫапла шухӑшласан аван та аван пулмалла. Православи вырӑссем валли кӑна
мар, тёнчери пур халӑхшӑн та, вӑл шутра чӑвашсемшӗн те пулнине кӑтартӑччӗ тесе шухӑшлатӑп».

Хаҫат тухнӑ кун Йӑван атте Мускав анлӑ урамӗнчи редакЦие пӗчӗк хӗр ачипе пынӑччӗ. Сӑмах май кӑларӑмӑн пулас планне
пӑхса тухрӑмӑр. Эпё хӑнана Борис Ивановӑн ҫакӑ сӑн ӳкерчӗкне
парнелерём. Акӑ камсемунта (сулахайран):Василий Кошкин поэтжурналист, Иван Иванчин, Владимир Кузьмин тата чӑваш халӑх
художникё, «Вучаха» чунӗпе пулӑшакан Владимир Агеев.
Михаил Николаевичпа киле пёрле таврӑнтӑмӑр. Ёҫ пӳлӗмӗнчен
тухнӑ чухне вӑл темле ытарлӑрах кулкаласа илчӗ те: «Тин ҫеҫ
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арӑм шӑнкӑравларӗ, эсӗ кил пурри ҫинчен шухӑшлатӑн-и, тесе
ыйтрӗ», - терӗ. «Ҫуркунне ҫитни ҫинчен пӗлтерет вӑл», - тесе
кулса ятӑм.
Пӗрмай ӑиггаланса ҫӳренипе, вӑхӑта, вӑя шеллемесӗр обще
ство ӗҫӗшӗн кӑна чуна парсах ҫунса та кайма пулать. Сывлӑх
енчен ӗнтӗ. Вӑл калать-ха: «Вӑхӑт хӑйӗннех кӑтартса парать, кам
халӑхшӑн мӗнле ӗҫленине хӑҫан та пулин чӑннипе калӗҫ халӑхра». Эпӗ ӑна ҫапла сӗнтӗм: «Пирён те ӗҫре кашни ҫынна хӑй
вырӑнне лартмалла, кашни хӑй ӗҫне тивӗҫлӗ пурнӑҫласан, вара
сире валли те, мана валли те ирӗклӗ вӑхӑт кӑшт тупӑнать, кунтах ларсан кунӗпе, ишсе тухаймастпӑр, хушӑран адрессӗр вырӑна тармалла, никам та ан тупгӑр шыраса».
Апрелей 29-мӗшӗ.
Тӗрӗк халӑхӗсен пухӑвӗнче пуҫа килнӗ шухӑшсене, унта тӗл
пулса калаҫнӑ нумай наци ҫыннисен шухӑш-туйӑмне анлӑн
пӗтӗмлетсе тишкерӳллӗ статьясем ҫыртӑм, хамӑн ҫунатлӑ ӗмӗтӗме
Чӑваш Терменӗн малашлӑхӗнче курса савӑннине халӑх умне
кӑлартӑм. Вӗсем «Вучахра», «Хыпарта» пичетленчӗҫ. Юхма Мишши
те «Советская Чувашия» хаҫатра шухӑшлавлӑ статья кӑларчӗ.

Чӑваш хамӑр республика тулашӗнче йышлӑн пурӑнни наци
аталанӑвне нумай енчен чакарнине палӑртрӑмӑр хамӑр хайлавсенче. Халӑх умӗнчи чаркӑчсене сирсе ывӑтма тата чӑваш ҫыннисене ҫул уҫса пама пире тӗрӗк халӑхӗсен ҫак хӑватлӑ вӑйӗ те
сахал мар пулӑшу пама пултарать. Чӑвашсен обществӑпа куль
тура центрӗн те малашне ҫав пӗрлешӳре - Тӗрӗк халӑхӗсен Ассамблейинче - хамӑр халӑх интересӗсне тивӗҫлипе хӳтӗлеме
тӑрӑшмалла. Ҫавӑнпа та малашне АТНа коллективлӑ член пулса
кӗмелле. Ҫапла туни тӗрӗсех пулӗ тесе йышӑнчӗ ЧОКЦ правленийӗн президиумӗ хӑйӗн черетлӗ ларӑвӗнче.
Тӗрӗк халӑхӗсен Ассамблейинче чӑваш делегацийӗ ҫӗртме
уйӑхӗнче Атӑл тӑрӑхӗнчи халӑхсен сьездне Шупашкарта ирттер312

ме сӗнчӗ. Анчах пирӗн кӳршӗсем ку мероприятие те Хусантан
кӑлармаҫҫӗ. Ах епле чее-ҫке, витӗмлӗ ӗҫлеҫҫӗ-ҫке тутарсем. Вӑйлӑ!
Мокин ирех Иван Яковлевич патӗнче пулнӑ. Айӑпа кӗрсен
мӗнле майпа шывран типӗ тухмаллине аванах вӗренсе ҫитнӗ-ха
ачи. Ку та хӑйне евӗр пултарулӑх ӗнтӗ. Пурин те тухмасть вӑл.
Мана калать: «Эсир тёп редактор пулатӑр, тесе пёлтерчё Теню
шев». Ёненмесӗр, кулса ятӑм Сашӑн юмахне илтсен. Тенюшев
халь мана ҫав тери кураймасть хӑйӗн юррине юрламаншӑн тата
хӑйӗн сылтӑм алли пулма килӗшменшӗн. Вӑл мана ӗмӗрне те тӗп
редактор вырӑнне сӗнес ҫук. Хӑйсем малтан ҫав тӗллевпе кунта
чӗнсе килнӗ пулин те, хӑйсене хаҫат туса патӑм пулин те. Мо
кин Тенюшев валли ман шухӑша пӗлесшӗнччӗ. Айван.
Кунӗпех 17-мӗш номӗрпе лартӑм. Киле каяс умён Юхма
хӑйӗн пӳлӗмӗнче каларё: «Иван Яковлевич патӗнче Чӑвашгизра
пултӑм. Вӑл каятӑп, тет. Редактор ӗҫӗсене тума мана хушса при
каз ҫыратӑп, енчен те урӑхла тусан... эпё заявлени паман,
каймастӑп, тет. 17-18-мӗш номӗрсене эпӗ редакторшӑн пусатӑп,
ун хыҫҫӑн е маларахах та сана редактор ӗҫӗсене туса пыма хушса
приказ ҫыратӑп. Мана вӑл ӗҫ кирлё мар, сана эпё кансёрлесе
пымӑп, ӗҫлӗр пёр шухӑшпах».
Эпё кӑмӑлсӑрлантӑм. Ҫавна курнипе вӑл мана лӑпланма ыйтрё.
Эпё вара ниепле те лӑпланаймарӑм. Киле ҫитсен, мӑшӑрӑмпа
калаҫрӑм. Римма Ильинична калать: «Сана, ухмаха, пурте улталаса ӗҫлеттереҫҫӗ, ялан ҫын чури ан пул. Ытлашши те ан кулян.
Кунашкаллине кӑна чӑтса ирттермен эпир иксёмёр».
Мана Юхма урӑх вариант шырама хушрӗ, эпӑ вара пуҫа та
ҫӗмӗрмерӗм. Хӑйсем калаҫнӑ-килӗшнӗ, хӑйсемех татса паччӗр. Вёсен
хӑйсен хутшӑнӑвӗ, вӑрттӑнлӑхӗ.
Эпир пуҫа усмастпӑр. Тарҫӑ та пулмастпӑр.
Апрелӗн 30-мӗшӗ.
Юхма ҫиччӗрех пырса ларнӑ. Эпӗ саккӑр ҫитерехпе алӑка
уҫса кӗтӗм. Манран маларах ӗлкӗрекенни редакцире ҫуккӑ. «Ё
нерхи пирки мӗн шухӑшлатӑн?» - тесе ыйтрӗ вӑл. Эпӗ: «Шухӑшласа пуҫа та ҫӗмӗрмерӗм, хаҫата малашне мӗнле лайӑхрах кӑларасси ҫинчен ӗмӗтленсе ыйхӑ та килмерӗ. Эпё сире ӗненсе, шан
са кунта куҫрӑм та, урӑхла мӗнле пулма пултарать-ха, манӑн
пӗтӗм пултарулӑх культурӑпа ҫыхӑннӑ, ӗҫлер», - терӗм. «Юрать,
эпё сана шанатӑп, пӗр-икӗ номӗртен приказне сан ҫине ҫыратӑп,
малтан ӑне Тенюшевпа пӗрле пуҫарса ятӑмӑр та ӗнтӗ, протоколсене пӑхкаларӑм та, ЧОКЦ хучӗсем ҫине малтан эпӗ председа313

тель, вӑл казначей тесе алӑ пуснӑ, шеллес килчӗ, лайӑхах тухса
кайтӑр хаҫатран», - терӗ.
Ман патра 10 сехет ҫурӑра пухӑнтӑмӑр. Юхмапа Сарпи пычӗҫ.
Тенюшев приказ кӗнеки хӗстерсе ҫитнӗ. Луч вырӑнӗнче ларать.
Вӑл ура ҫине тӑчӗ те приказран пуҫларӗ: «Сывлӑх начарланнине
пула эпё малашне главнӑй редакторта ӗҫлейместӗп, хам вырӑна
ЧОКЦ правленийӗн председательне М.Н.Юхмана вӑхӑтлӑх парса
хӑваратӑп. Лайӑх ӗҫле, Михаил Николаевич, гонорарне хӑв ҫеҫ
ларт, эсир хаҫат ку таранччен тытса пынӑ традицие ҫирӗп тытса
пырӑр. Эпё сире нумаях пулӑшаймарӑм ӗнтӗ, малашне те сирӗнтен уйрӑлас килмест-ха. Мускав материалӗсене, эпӗ хаҫатсенчен
касса килсе панисене те, ҫӗннисене те куҫарса пичетлеме ан
манӑр», - терӗ.
Раиса Васильевна, ҫулӑмлӑ сӑмах каласа, ӑна виҫӗ тикӗт
курӑкӗ (гвоздика) пачё. Эпё те калаҫрӑм, Юхма ыйтнипе. «Малтанхине, пуҫарса яраканнине, - терӗм, - нихӑҫан та ҫӑмӑл мар.
Мван Якӑльчӑн та хаҫатшӑн пайтах тӑрӑшмалла пулнӑ пуль. Эпир
унпа Йӗпреҫре пӗр ҫӗрте - пӗр ҫуртра ӗҫленӗ: вӑл - районти
«К ом м унизм ҫӗнтерӗвӗш ӗн» хаҫат редакторӗн че, эп ӗ «Ҫӗнтерӳшӗн» редакторӗнче. Кунта та пӗрле, пӗр хаҫатра ӗҫлеме
тӳр килчӗ. Ҫирӗп сывлӑхлӑ пулӑр, ӑнӑҫу сунатӑп. Пире ан манӑр».
Пурте саламларӗҫ: суя-суя, кула-кула. Хӑй рак пек хӗрелсе
кайрё. Суя ыр ята илтсе чунне лӑплантарчӗ-ши?
Ҫапла пирён Юхма буфер редакторё пулса тӑчӗ. Тенюшев
16-мӗш номер таран пусать, 17-мёшёнчен - Юхма.
«Малашне мӗнле ӗҫлесе пынӑ, ҫаплах ӗҫлӗпӗр. Тӗрӗссипе ӑна
хаҫата, иксӗмӗр тӑрӑшнипе пуҫарса ятӑмӑр, халё те пӗрлех туса
пыратпӑр, - терё Юхма ман еннелле ҫаврӑнса, унтан хушса хучӗ:
- Владимир Прокопьевичпа эпир иксӗмӗр, Хусана кайсан, хаҫата мӗнлерех майпа вӑйлатмалли пирки нумай калаҫрӑмӑр».
Ҫакӑн пек камит пулса иргрӗ пирён патра. Тек ӗнтӗ пирӗн
ӗҫе хаклакан, пире укҫа илме чӑрмантаракан «Черненко» ытларикунхи планеркӑсенче тарӑхтарма та, кӳрентерме те пӑрахать.
Майӑн 25-мӗшӗ.
Чир аптӑратнине пула трактор тӑвакансен завочӗн медсанчаҫӗнче икӗ эрне сиплентӗм. Ёҫрен пырса ҫӳрерӗҫ: Луч, Михай
лов, Мокин, Кошкин. Юхмапа кашни кун телефонпа калаҫнӑ.
ЧОКЦ президиумӑн анлӑ ларӑвӗнче вӑл мана ЧССР культурӑн
тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ, хӑйне Чӑваш халӑх писателё ятне пама
йышӑннӑ.
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Эпӗ ҫук чухне вӗсем хаҫата йӗркеллӗ кӑларайман.
Июнӗн 1-мӗшӗ.
Пушкӑртстанри Федоровка ялӗнчен А. Русаков Чӑваш ССРӗн
культура министрне Г.М.Алексеев юлташа, ЧОКЦ правденийӗн
председательне М.Н.Юхма юлташа Уҫӑ ҫыру ҫырнӑ. Автор унта
мӗнпур чӑваш культурине аталантармашкӑн Шупашкартан
шанчӑклӑ пулӑшу кӗтет, ку тӗлӗшпе культура министерствипе
ЧОКЦӑн туслӑн килӗштерсе ӗҫлемелле, тет.
Уҫӑ ҫыру «Вучахӑн» паянхи номерӗнче пичетленсе тухрӗ. Унӑн
айне редакци ячӗпе эпӗ вулакана пӗлме ҫакӑн пек ӑнлантару
ҫырсаччӗ:
«Чӗрене тытса, куҫҫуль кӑларса ҫырнӑ ҫакнашкал ҫырусвм
ЧОКЦ правленийӗн кантурне те, редакцие те килсе тӑраҫҫӗ.
Вӑраннӑ Чӑваш ҫак ҫӗр ҫинче ирӗклӗн, туллин, чӑвашлӑн сывласшӑн,
чӑвашлӑн пурӑнасшӑн, танмарлӑх танатинчен хӑтӑласшӑн. Пӗр
сӑмахпа каласан, унӑн никам та мар, чӑваш пулас килет.
Тӑван халӑхӑн хуйхи-суйхине ӑнланса чуна хывма пултарнӑ
хастар та ӑслӑ чӑваш патриочӗсем ахальтен мар ӗнтӗ ҫӗршыври
мӗнпур чӑвашсене пӗршухӑшлӑхпа пӗртӗллевлӗх ҫулӗ ҫине кӑларма
пултарчӗҫ - Аслӑ Пуху пухса Чӑвашсен обществӑпа культура центрне туса хучӗҫ, унӑн «Вучахне» чӗртрӗҫ, чӑваш «Пикине» пуҫ
ҫӗклеттерчӗҫ. Халӗ, авӑ, ҫав ывӑнма пӗлмен хастар ҫынсемех тӗнчери мӗнпур чӑваш хӗрарӑмӗн Аслӑ пухӑвне пуҫтарчӗҫ. ЧОКЦ тени
халӗ чӑвашшӑн паллӑ, янравлӑ, ҫав вӑхӑтрах - пулӑшуллӑ ят.
ЧОКЦӗҫлет, кӗрешет, ҫӗнтерет. 40K U чаваш патриархӗн Иван
Яковлевӑн вилӗмсӗр чӗнӗвне, « Чӑвашсем, чӑмӑртанӑр!» текен
ҫунатлӑ чӗнӗвне тёпе хурса малалла пырать. Нимле усал вӑй та
чарса тӑрайми хӑватлӑ юхӑм пулса тӑчӗ вӑл. Ҫав вӑй татах та
хӑватлӑрах, усӑллӑрах пулма пултарӗччӗ те ЧОКЦа пулӑшакансем ытлараххутшӑнсан, анчах... Ӑна ура хуракансемпе вӑрттӑн
чӑрмантаракансем пурри пётём ырӑ ӗҫе чарса тӑрать. Ҫав килӗшмен, ӑнланусӑр этемсем хушшинче Чӑваш республикин хуравлӑ
хӑш-пӗр пуҫлӑхёсем те пурри вара пушшех чуна ыраттарать. Вӑл
шутра - ЧССР культура министрӗ Г.М.Алексеев та.
Герольд Михайловича ҫакӑ хисеплӗ вырӑна чӑваш халӑхӗн куль
турине ҫӗклессишӗн мар, ӗҫе майлаштарса вырнаҫтарассишӗн лар
тса хӑварнӑ пекех туйӑнать. «Ют пукан» ҫинчи пуҫлӑх, ун ҫинчен
мансах, чӑваш культуришӗн тӑрӑшатӑп тесе сӑмах ҫаптарать,
тӗрлӗ ҫӗрте тёрлӗрен юптарать, кама мӗнле килчё ҫапла улталать, хӑйне хӑй такамран та ӑслӑрах хума тӑрӑшатъ.
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Чӑвашсен обществӑпа культура центрне ура ҫине тӑмашкӑн
республика Министрсен Совечӗ тӗкӗ пама килёшнӗччӗ. Укҫи-тенкине вӑл ЧОКЦа тӳрех параймасть-мӗн, культура министерства
урлӑ кӑна куҫарать. «Вучахпа» «Пикене» кӑлармашкӑн пулӑшу
кётсе ларатпӑр. Ҫав йӗркепех Министрсен Совечӗ халӑха вӗрентес
ӗҫ министерства урлӑ «Тантӑшпа» «Ҫилҫуната» ҫӑлса хӑварма
йышӑннӑ. Халӑха вӗрентес ӗҫ министерства ҫав хаҫатпа журнала
380 пин тенкӗ куҫарса панӑ пулсан, Алексеев юлташ вара пире 30
пин кӑна пама ыйтнӑ. Акӑ вӑл унӑн ӗҫ мелӗ, чӑрмав мелӗ. Чӑвашсен
обществӑпа культура центрне май килнӗ таран ытларах пулӑшса
чӑваш халӑхне витӗм кӳрес вырӑнне вӑл ҫӗнӗрен чее номер хатӗрленё. Пире, паллах, чӑваш халӑхён анлӑ юхӑмне хирӗҫ таракан куль
тура министрӗ кирлӗмар. Чӑваш ССРӗн Аслӑ Канашӗн те Чӑвашсен обществӑпа культура центрӗн шухӑшёпе килёмшеллех пек. Чӑваш
культурин пуҫӗнче чӑн-чӑн чӑваш ҫынни, чӑн-чӑн чӑваиша шухӑшлакан чӑваш культуриллӗ, пултаруллӑ та хӗрӳ ҫын кирлӗ.
Культура министерства Чӑвашсен обществӑпа культура
центрӗн правленине хӑйӗнчен ан тӗртсе ятӑр, хӑй унӑн анлӑ та
пысӑк ӗҫне хутшӑнтӑр, пӗрле пӗр чӑмӑра пӗрлешсе чӑваш халӑхӗшӗн
вӑйне патӑрччӗ».
Кӗрешӳре тепӗр вӑйлӑ хум ҫӗклерӗ хаҫат. Ҫакнашкал материалсем пичетлесе эпир халӑха пулӑшма тӑрӑшатпӑр, хамӑр ҫине
вут-хӗм сапакансене, тавӑрма хӑтланакансене халӑх куҫӗ умне
кӑларса пыратпӑр. «Вучах» унашкаллисене пӗҫертме пӑрахмасть.
Хирӗҫтӑру, кӗрешу вӑйлансах пырать.
Июнӗн 8-мёшӗ.
ЧОКЦра пичет ыйтӑвӗ чи хӗрӳллисенчен пӗри. Ку вӑл ахальтен мар. Сӑмахран, хамӑрпа кӳршӗллӗ тӑванла халӑхсен пӗчӗк
ачисем валли пурин те журнал пур, пирён ҫеҫ ҫук-ха. Ун пирки
хӑҫантанпа ӗнтӗ хӗрӳ сӑмах ҫилпе вӗҫетчӗ. ЧОКЦ ҫак ыйтӑва та
хӑйӗн вӑйӗпе татса пама шутларӗ. «Путене» ятлӑ журнал 24 страницӑпа ҫӗнӗ ҫултан тухма тытӑнмалла. Ӑна халӗ регистрациленӗ,
ҫырӑнса илме индексне, хакне палӑртнӑ. Анчах пулӑшу кирлӗха. Чӑваш пепкийӗн чунне чӑваш сӑмахӗ, чӑваш йӑли-йӗркийӗ,
чӑваш культури варӑнса кӗтӗр тесен, аслисен чунлӑрах, этемлӗрех пулмалла, укҫа-тенке хӗрхенмесӗр хамӑрӑн пуласлӑх ӑру
ӑслӑлӑхӗ, чӑвашлӑхӗ ҫинчен шухӑшламалла. «Путенене» эпир те
ҫапла, чӗнӳ сӑмахӗпе те пулин пулӑшасшӑн.
Халӑх аталанӑвӗнче юлашки вӑхӑтра мӗн чухлӗ чӑрмав,
путсӗрлӗх пулмарӗ пулӗ. Вӑл шутра - чӑваш ҫамрӑкӗн пуласлӑх316

не хирӗҫле тунӑ идеологи диверсийӗ те. «Паянтан» хаҫата чӗртсе
яма тӑрӑшманни, ӑна путарса хума хӑтланни шӑпах ҫакна ҫирӗплетсе парать те.
Ҫамрӑксен «Паянтан» ятлӑ хаҫачӗ тухма пӑрахни паллӑ ӗнтӗ.
Мӗн тӑвӑн, вӑхӑчӗ ҫапла: ирӗк панӑ чухне кашни организаципе
уйрӑм ҫынӑнах хӑй хаҫатне кӑларасси килчӗ пулӗ. Ҫавӑнпах хунаса кайрӗҫ вӗсем. Мӗн ятли кӑна ҫук! Анчах пичет шӑпи ялан
хӑйне май пулнӑ, пулать те. Вулакана ҫывӑххисем, унӑн шухӑшкӑмӑлне тивӗҫтерекеннисем ҫеҫ нумайлӑха сыхланса юлма пултараҫҫӗ, ыттисем майӗпен, хӑйсен пӗлтерӗшне ҫухатса, хупӑнса
пыраҫҫӗ.
«Паянтан» хаҫатӑн телейсӗр щӑпи те ҫавӑн ҫинченех калать.
Тӳррипе, чӑваш ҫамрӑкӗсене тӑван чӗлхепе тухакан хаҫат кирлӗ.
Фабрикӑсемпе заводсенчи, колхозсемпе совхозсенчи, институтсемпе техникумсенчи каччӑсемпе хӗрсене, паллах, пӗртен-пӗр
«Тантӑш» (унчченхи «Пионер сасси») тивӗҫтерме пултараймасть,
- ҫапах та вӑл шкул ачисен хаҫачӗ.
Ҫавна шута илсе, Чӑвашсен обществӑпа культура центрӗ
кӑларакан «Вучах» хаҫат редакцийӗ малтанхи номертен пуҫласах
комсомол пурнӑҫне ҫутатма тытӑнчӗ. Ӗҫлекен тата вӗренекен ҫамрӑксем валли ҫине-ҫинех «Улах», «Ҫемье», «Шкул тата пурнӑҫ»
страницӑсем йӗркелетпӗр, эстрада колелктивӗсем валли ҫӗнӗрен
те ҫӗнӗ юрӑсем нотӑпа пичетлетпӗр.
Ҫавӑнпах пирён «Паянтан» хаҫата сыхласа хӑварас килчӗ.
Комсомол рескомӗ те ҫак шухӑшпа килӗшрӗ, ыйтӑва Чӑвашсен
обществӑпа культура центрӗн правленийӗнче пӑхса тухрӑмӑр. Наци
терменӗшӗн ывӑнма пӗмлесӗр тӑрӑшакан ЧОКЦ кунта та пархатарлӑ ӗҫ турӗ, «Паянтан» хаҫата хӑйӗн «Вучахӗ» ҫумне туртрӗ.
Утӑ уйӑхӗнчен пуҫласа ҫапла чӑваш ҫамрӑкӗ хӑйӗн хаҫатне «Ву
чах» хаҫатпа пёрле кашни эрнере пёр хут илсе тӑма пултарать.
ЧОКЦпа комсомол рескомӗ килӗшӳ турӗҫ.
Ҫакӑн хыҫҫӑн ЧОКЦ правленийӗн председателӗ М .Н .Юх
ма, унӑн заместителё Р. В.Сарпи тата Г.В.Луч комсомол рескомӗн секретарӗ О.М.Цыпленков патне кайнӑ. Каярахпа унти
тӗлпулу пирки Григорий Васильевич тарӑхуллӑ статья ҫырчӗ.
Лна эпир «Вучахра» пичетлерӗмӗр: «Виҫӗ сехет реском коридорӗнче» ятлӑскерне, хаваспах.
Олег Цыпленков пире ыр кӑмӑлпах кӗтсе илчӗ, кӑштах калаҫса ларсан, рескомӑн пёрремёш секретарӗ Н. С. Егоров патне илсе
кайрё.
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Николай Сергеевич пире, темшӗн-ҫке, ӑмӑрлӑн кӗтсе илчӗ (эпё
ҫӗнё секретаре пёрремёш хут курнӑран ҫапла туйӑнчӗ-ши?). Хӑйсемпе мсттан килӗшсе татӑлнӑ хыҫҫӑн хатӗрленӗ ӗҫлӗ хутсемпе
паллашсан, секретарь кӑмӑлӗ кӑштах уҫӑлчӗ. Сӑлтавӗ те пурччӗ
ӗнтӗ: унччен «Паянтана» ҫырӑннӑ ҫынсем малашне тӑватӑ страницӑллӑ хаҫат вырӑнне, пӗр пус хушса тӳлемесӗрех, 16 страницӑллӑ
«Вучаха» илсе тӑма пуҫлӗҫ. Унӑн шалти тӑватӑ страницине «Па
янтан» ятпах, ҫамрӑксем валли ятарласа хатӗрлеме палӑртсаттӑмӑр. Рескомӑн хутпа укҫа ҫеҫуйӑрса памаллаччӗ.
Анчах, кӑшт вӑхӑт иртсен, рескомӑн пёрремёш секретарӗ ку
ыйтӑва бюрора татса памалли ҫинчен пёлтерчё. «Кам та пулсан,
кӑнтӑрла иртсен виҫӗ сехетре е виҫҫё ҫурӑра килёр», - тесе ӑсатрӗ
вал пире.
Эпё, хам та ҫамрӑк чухне комсомолӑн обком аппаратёнче
(анчах секретарех пулман!) ӗҫленӗ те, йӗркене пӑхӑнса, 15 сехет
тёлне «пёчёк зал» тесе ҫырса ҫапнӑ алӑк патӗнчи пукан ҫине
ҫитсе лартӑм. Коридорта мансӑр пуҫне никамах та ҫукчё, каярахпа темиҫе каччӑ пырса тӑчёҫ.
Ҫур сехет иртсен, бюро ларавӗнчен пӗр ҫамрӑк тухрё те, эпӗ
мӗн сӑлтавпа коридорта ларнине пӗлсен: «Юрӗ, тӑхтӑр, чӗнетпӗр»
тесе шантарчӗ. Каллех кӗтме тиврӗ. Кётнё чухне вӑхӑт час иртмест. Пӗрсехет, иккӗ... виҫҫӗиртрӗ, - IScexem me 15минутра
бюро ларӑвӗхупӑнни ҫинчен пӗлтерчӗҫ, - пирӗн ыйтӑва ниепле те
татса паман-мӗн унта. Ҫапла эпё комсомол рескомӗн коридорӗнче виҫё сехет хушши усӑсӑр ирттертӗм. Йӗркеллӗ секретарь
пулсан, ҫынна хисеплесе, чӗнсе пустуй лартнӑшӑн каҫару ыйтмалла пек. Анчах Николай Егоров коридора тухса та пӑхмарӗ.
Пӑнтӑх вӑхӑчӗхӑйӗн бюрокрачӗсемпе пӗрле аякка тӑрса юлчӗ,
ҫёнетӳ тапхӑрӗнче унашкалли пулмалла мар тетпӗр. Анчах
мӑнкӑмӑллӑ, харпӑр хӑйсӗр пуҫне никамах та хисепе хуман комсо
мол вожакӗсем халё те пур иккен. Шел».
Комсомол организацийӗсене ертсе пыракансем хӑйсене
хӑйсем мӗнле «турӑ» вырӑнне хума пуҫланине эпир ӑнланса
ҫитнӗччӗ ӗнтӗ. Вӗсенчен манӑн тепёр чухне кулас килетчӗ. Хӑйсем
пурнӑҫ тути-масине лайӑххӑн туйса та ҫитеймен-ха, коммунистсен организацийӗсем пулӑшса, ертсе пынипе пуҫлӑх картлашкипе улӑхса кайнӑскерсем, сӑмсисене те типтерлӗрех шӑлма
вӗренеймесӗрех «эп кам!» тесе мӑнкӑмӑллӑн камантлама хӑтланатчӗҫ. Пурнӑҫ вӗсене вӑхӑтпала хӑй вырӑнне лартрӗ, кӑмсамул
аташӑвӗ лӑпланчӗ. Ҫавна май эпир те вӗсемпе пёр чӗлхе тупсах
ӗҫлерӗмӗр, «Паянтан» хаҫата йӗркеллех кӑларса тӑтӑмӑр. Ҫапах
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та «Паянтан» ырана ҫитеймерӗ. Весен укҫи-тенки пӗтрӗ, хӑйсем
те хӑйсемшӗн бизнес ҫулӗ ҫине тухрӗҫ. Пӗр хушӑ ҫамрӑксен
хаҫачӗ пурпӗрех хӑйӗн тивӗҫне пурнӑҫларӗ. ЧОКЦ пулӑшӑвӗ те
республика ҫамрӑк гвардийӗшӗн харама каймарӗ, каччӑсемпе
хӗрсене паянтан ырана хӑюллӑн утса кӗме мён чухлӗ те пулин
уссине пачех пуль.
Июнӗн 18-мӗшӗ.
Ҫӗнӗ ҫултан «Вучахӑн библиотекине» кӑларма палӑртрӑмӑр.
Михаил Юхма редактор ӗнтӗ «историллӗ» 17-18-мӗш номӗрсене хӑй пусса кӑларчӗ, 22-23-мӗшсем те тухрӗҫ, анчах хаҫата пӗтӗмпех ман алла пама васкамасть-ха. Манӑн кӑмӑл ҫавӑнпа уҫах мар. Хаҫатне халӗ 4 пинпе кӑларатпӑр, 16 страницӑпах.
Пёрремёш типографи наборланӑш ӑнах 3 пин енне илет,
ҫапнӑшӑн реском типографийӗ - тата ҫавӑн чухлӗ.
Пирӗн халӗ ЧОКЦӑн хамӑрӑн «Волга» пур. «Чувашавтотранс» парнелле панӑ. Хушӑран эпир те усӑ куратпӑр.
Июнӗн 29-мӗшӗ.
Хусанта Атӑл тӑрӑхӗнчи халӑхсен сьезчӗ пулать. Унта кайма
тесе килӗшнӗччӗ. Халё, Юхман ултавне ӑнланса ҫитнӗ хыҫҫӑн,
каяс темерӗм.
Мана тёп редактор тӑватӑп тесе суйса улталарӗ. Акӑ ёнер
тепёр номер кӑлартӑмӑр. Хӑй мана яланах: «Пурте йёркеллё пу
лать», - тесе шантарать. Хаҫачӗ вара Варсонофий Михайловпа
ман ӗнсе ҫинче ларать. Ӗҫлесе пётермелле мар. Укҫине ӳстерсе
параймасть. Халлӗхе ӗҫлетпӗр-ха, тет. «Паянтан» хаҫата, «Вучах»
ӑшӗнчи 4 страницӑна хатӗрлеме Г.Луча хушрӗ. Эпё В.Кервене
тугарасшӑнччӗ.
Июлӗн 16-мёшё.
Арӑмпа яла кайнӑччӗ. Ӗнер, эрнекун, Вӑрнартан таврӑннӑтаврӑнман Юхма шӑнкӑравларӗ. Филиппов дежурнӑй ӳсӗр, Луч
та «салтака» кайнӑ, редакцире никам та ҫук, тет. Хӑвӑртрах кай
са ҫитес номер материалӗсене вуласа патӑм, набора яма типог
рафине вӗҫтертӗм, полосасен пленкисене тӗрӗслесе тухрӑм. «Па
янтан» пиллёкмёш номер тухатьёнтё.
Виталий Енӗш «Путене» редакторӗнче ҫур ставкӑпа икӗ уйӑх
ӗҫлесе тинех чунне «кантарчӗ» пулас, чӑтаймасӑр заявлени пар
са тухса кайрӗ. «Капкӑнра» та, писательсен Союзёнче те мар ҫав
кунта. Ҫавтери чӑтӑмлӑх, ҫирӗп кӑмӑл кирлӗ. Юраймарӑн - саншӑн
ыранах алӑк хупӑ.
Хаҫат 5800 экземплярпа тухать, 4000 ҫумне «Паянтан» подписчикӗсем хутшӑнчӗҫ.
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П А Я Ш М

ЗгЛ

П А Я

"йт». шш1 ъшх шкяаж

Тенюшев ЧОКЦ правленине издательствӑран ҫыру ҫырнӑ,
терё Михаил Николаевич. Вал редакци штатне кӗскетесшӗн тата
хаҫат гонорарне пӗчӗклеттересшӗн. Вӑт путсёр! Маразматик!
Августӑн 19-мӗшӗ.
Паян манӑн ҫуралнӑ кун. Хаҫатӑн ҫӗнӗ номерӗ те кун ҫути
курчӗ. Хӗрарӑм ача ҫуратнӑ пекех питӗ асаплӑн, йывӑррӑн тухатьҫуттӗнчене «Вучах». Журналистсемпе корреспондентсемсӗр
пуҫне икӗ типографи, вуншар ӑстаҫӑ тӑрӑшать уншӑн.
Реском издательствин 13-мӗш номерлӗ сакӑр хутлӑ капмар
ҫурт Иван Яковлев ячёллё мӑн урамра. Юнашарах - 1-мӗш номерлӗ типофафи. Ҫавӑнта нуша куратпӑр ӗнтӗ эпир полиграфистсемпе пӗрле.
Хаҫат кӑлармалли цеха Антонина Федоровна Горностаева
инженер ертсе пырать. Хӑй пекех ҫамрӑксем нумай кунта, ветерансем те пур. Пирён материалсене ҫӗнӗ йышши фотонабор аппарачӗсемпе наборлаҫҫӗ. Пуҫлӑх Вера Платонована ырлать. Ун
ҫумӗнчех - Галя Зайцева. Оля Яковлева монтажница та лайӑх
ӗҫлет. Ира Красильникова операторпа Володя Якимов, Сергей
Федоров наладчиксем электронлӑ аппаратсене чӑрмавсӑр, тикёс
ӗҫлеттерме хӑнӑхса ҫитнӗ. Тепёр цехёнче саспаллисене линотиппа наборлаҫҫӗ. Кунта Люда Михайлова уйрӑмах ӑста. Аля Павло
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ва, Венера Максимова, Рая Дмитриева, Роза Андреева, Свет
лана Анисимова, Галя Кузьмина линотописткӑсем те ӗҫре вар
вар. Линотиппа шӑратса кӑларнӑ йӗркесене хут ҫине ӳкерсе фо
топленка тӑваҫҫӗ. Фотоцинкографи пӳлӗмӗнче Володя Гончаровпа
Таня Куторкина васкасах фотопленка хатӗрлеҫҫӗ. Сӑнӳкерчӗксемпе те вӗсемех ӗҫлеҫҫӗ. Фотографсем хыҫҫӑн Светлана Афана
сьева, Лиза Ефимова, Валя Размыслова монтажницӑсем страницӑсене ӑшталансах калӑплаҫҫӗ. Хатӗр полосасене Василий
Чернов, Михаил Харитонов, Лидия Белова, Елена Никитина
ретушерсем тӗплӗн пӑхса тухаҫҫӗ, асӑрханӑ кӑлтӑксене тӳрлетеҫҫӗ. Монтаж хыҫҫӑн Слава Михайловпа Сергей Кудряшов страницӑсене хут ҫине ӳкереҫҫӗ те корректорсемпе редакторсене вулама параҫҫӗ. Варсонофий Михалчпа иксӗмӗр эпир кашни номер
кӑларас умён ҫак технологи йӗркипе, ҫав пултаруллӑ ҫынсемпе
ӗҫлесе кун ирттеретпӗр. Куҫ та тӗтреллӗн куракан пулать. Сӑрӑ,
линотип вучахӗн усал шӑршипе пуҫ кашлать. Хатӗр пленкӑсене
хул хушшине хӗстерсе реском типографийӗ еннелле утнӑ чухне
Варсонофий сулахай куҫне мӑч хӗстернӗ май питне камитле
йӑлкӑштарса илсен, туятӑп: нервӑсене кӑштах юсамалла, ывӑннине чӳхесе тасатмалла. Пичетлекенсен аллине пленкӑсем лекнӗ
хыҫҫӑн шанчӑклӑн сывласа яратпӑр: ирччен номер пичетленет.
Августӑн 22-мӗшӗ.
Раҫҫейре каллех революци пулса иртрӗ-ши? Буржуаллӑ революци мар-ши?
«Ҫӗршыври чрезвычайлӑ лару-тӑру вӑхӑтӗнче ӗҫлекен патшалӑх комитечӗ» туса хуни ҫинчен калакан указпа тата «Пӗтӗм
ҫӗршыври граждансене чӗнсе каланипе» аптӑраса ӳкнӗ вӑхӑтра
Мускавран Чӑвашсен обществӑпа культура центрӗн президенчӗ
(председатель вырӑнне ҫапла калама пуҫланӑ) М.Н.Юхма тата
«Термен» ассоциацийӗн генеральнӑй директорё В.Д.Тимофеев
питӗ пӑлхануллӑн ҫитсе кӗчӗҫ. Михаил Николаевич тӳрех «Вучахра» ӗҫлекенсене хӑй патне пухрӗ.
Вёсем Мускава «Булгар» журнал кӑларас ыйтупа кайнӑччӗ,
шӑпах вара унта чи хӑрушӑ та хӗрӳ тапхӑра лекнӗ. Вёсем пире
Мускавра 18-20-мӗшӗсенче чӑннипе мён пулса иртни тата хӑйсем
Раҫҫей парламенчӗн «Шурӑ ҫуртне» хӳтӗленӗ ҫӗре хутшӑнни,
баррикадӑсем туни ҫинчен хумханса каласа пачӗҫ. Вӗсем документсем илсе килнӗ.
- Раҫҫей президенчӗ Б.Н.Ельцин тата РСФСР Министрсен
Совечӗн председателё И.С.Силаев васкавлӑ кӑларнӑ указсемпе
постановление пире РСФСР Верховнӑй Совечён депутачё За321
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тонский илсе тухса пачё. Эпир вёсене хӑвӑртрах Шупашкара
илсе ҫитерсе ҫийӗнчех пичетлетгересшёнччё, анчах пирён Чӑваш
республикине ертсе пыракансем хунта хушнисене йышӑннӑ май,
«Вучахӑн» ятарлӑ кӑларӑмӗнче пичетлес терӗмӗр, хамӑр та нумайлатса, вёсене ҫийӗнчех халӑх хушшине сарма тӑрӑшрӑмӑр,пӗлтерчӗ Тимофеев.
- Ҫак кунсене аса илнипе халё те хумханатӑп, - терӗ
М.Н.Юхма,- Чунра малтан йывӑрччӗ, ҫынсемпе калаҫса халӑх
шухӑшне пӗлсе пынипе ҫӗнӗ вӑй кӗчӗ. Ҫав вӑй пире те баррикадӑсем ҫине тухма хистерӗ. Чӑннипех пысӑк хӑрушлӑх сиксе тухнӑччӗ
ҫӗршыв умне, ҫӗршывӑн саккунпа суйланӑ Михаил Сергеевич
Горбачев президента ӗҫрен пӑрнӑ. Конституцие хирӗҫле, реакционерла хӑтланнӑ комитет влаҫа хӑй аллине ҫавӑрса илесшӗн пулнӑ.
Ҫавӑнпа Ельцинсем пӗтӗм ответлӑха хӑйсен аллине илнё, коми
тет йышӑнӑвӗсене те, комитетне хӑйне те саккунлӑ мар тесе пӗтӗм
ҫӗршыва пӗлтернӗ. Вырӑнти влаҫ органӗсем конституципе
килӗшӳллӗ саккунсене тата РСФСР президенчӗн указӗсене пурнӑҫласа тӑнӑ. СССР президентне Горбачева халӑх умӗнче тухса
калаҫмашкӑн майсем туса пама ыйтнӑ. СССР халӑх депугачӗсен
чрезвычайлӑ сьездне васкавлӑ пухмалла, тенӗ.
Заговорщиксем ҫӗнтернӗ пулсан, паллах, пӗтӗм халӑх юххине те пӗтерсе лартатчӗҫ, «Вучах» хаҫата та хупатчӗҫ пуль. Юрать
Раҫҫей президенчӗ Б.Н.Ельцин, унӑн соратникӗсем ҫирӗплӗх
кӑтартрӗҫ, юрать Мускав тата Ленинград ҫыннисем паттӑрлӑх
кӑтартрӗҫ, юрать ҫарти ӑнлануллӑ салтаксемпе офицерсем халӑха хирӗҫ каймарӗҫ. Эпир те ҫав кӗрешӳре хамӑрӑн тивӗҫе чунчӗре хушнӑ пектӗрӗс пурнӑҫларӑмӑр. Ҫавӑнпа та «Вучахӑн» ятарлӑ
кӑларӑмне пирӗн халӑх патне оперативлӑ ҫитермелле. Ҫакӑ паянхи тӗп ӗҫ.
Хуҫасем йышӑннӑ. Анчах... мӗнле майпа? «Вучахӑн» черетлӗ
номерӗ тунтикун ҫеҫ тухать. Вара хаҫатӑн ятарлӑ номерне кӑларма пурте ҫирӗппӗн килӗшсе татӑлтӑмӑр. Шупашкарти типофафисем пире унашкал кӑларӑм пичетлесе пама ниепле те килӗшес ҫуккине ӑнланса Ҫӗрпӳри типофафипе ҫыхӑнтӑмӑр. Унта
хаваспах йышӑнма пулчӗҫ. Валерий Дмифиевичпа Михаил Ни
колаевич ҫийӗнчех сӗтел хушшине ларчӗҫ, хӑйсен куҫӗпе курнине хӑвӑрт ҫырса пӑрахрӗҫ. Анатолий Филиппов паллӑ журна
лист «Юнлӑ сӑпас» кунӗ е кам «тӑлласа» пынӑ Горбачева?»
публицистикӑллӑ статья васкавлӑн ҫырса пачӗ. Манӑн ку ытарлӑ
пӑтӑрмах ҫинчен ҫырма пуҫ мимийӗ те йӑшӑлтатмарӗ, алӑ та
ҫӗкленмерӗ. Ытла пӑфашуллӑ, ӑнланса ҫитмелле мар хирӗҫтӑру.
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Ҫыравҫӑн та кун пек чухне питӗ асӑрхануллӑ пулмалла, такамӑн ашкӑнӑвӗ, аҫтахаллӑхӗ хыҫҫӑн сиксе халӑха пӑтратмалла
мар. Халӑха суйса мар, чӑнлӑхпа пӗтӗҫтермелле, чӑн сӑмахпа
ҫӗклентермелле. Ҫапах та, кӑларӑм ӗҫне хутшӑнтӑм.
Унта РСФСР президенчӗ Б .Н .Ельцин, РСФСР М ини
стрсен Совечӗн председателе И.С.Силаев, РСФ СР Аслӑ Совечён председателён ӗҫӗсене туса пыракан Р.И.Хасбулатов
ҫурла уйӑхӗн 19-мӗшӗнче ирхине 9 сехетре Раҫҫей гражданӗсене Чӗнсе каланине, Б.Н.Ельцинӑн ҫав кун кӑларнӑ 50-мӗшпе
61-мӗш номерлӗ указӗсене, С С СР хӗҫпӑшаллӑ вӑйӗсене,
Хӑрушсӑрлӑх комитечӗн, шалти ӗҫсен министерствин салтакӗсемпе офицерӗсене Чӗнсе каланине, «Саккунсӑр чрезвычайлӑ
лару-тӑру туса хуни ҫинчен» И .С.Силаев кӑларнӑ Постанов
ление, ҫурла уйӑхӗн 19-мӗшӗнче 13 сехетре РСФСР Аслӑ Совечӗн президиумӗнче кам мён каланине, СССР Верховнӑй
Совечӗн Президиумӗн заявленине тата ытти документсене
кӗртрӗмӗр. Пёрремёш страницӑна ЧОКЦ правленийӗ вулакансене чӗнсе каланине, ЧОКЦ президенчӗ М.Н.Ю хма тата
«Термен» ассоциацийӗн генеральнӑй директорё В.Д.Тимофеев Б.Н.Ельцинпа И.С.Силаев тата Р.И. Хасбулатов патне янӑ
телеграммӑна вырнаҫтартӑмӑр. «Чӑваш халӑхӗ яланах сирӗнпе,
Раҫҫейпе пӗрле пулнӑ, яланах пулать те», тенӗ унта. Юхма
М ишшипе Валерий Тимофеев ҫырнӑ «Глазами очевидца» ре
портаж тёп вырӑн йышӑнчӗ. Ҫапла ҫуралчӗ «Вучахӑн» ятарлӑ
кӑларӑмӗ. Вырӑсла та, чӑвашла та пичетлес терӗмӗр. Тимофеев
типографие «Термен» хутне ӑсатрӗ. Ҫӗрпӗве кайса килтӗмӗр,
унта Филиппова хӑвартӑмӑр. Ирпе Михайлов каять.
Типографи директорё В.М .М ихайлов ӗҫе хӑвӑрт тата
хӗрӳллӗн йӗркелесе ячӗ. Типографи ҫыннисем чунпа ӑнланса
тӑрӑшрӗҫ. Ятарлӑ номер хӑвӑрттухрӗ, ӑна «Термен» ассоциацире
ӗҫлекенсемпе ЧОКЦ ҫыннисем ҫав кунах республикӑри хуласемпе районсене салатрӗҫ. Хамӑр патра Чӑвашра, унашкал васкавлӑ кӑларӑм пёрремёш пулчӗ.
Октябрей 27-мӗшӗ.
1991 ҫулхи февралӗн 14-мӗшӗнче ЧОКЦ Чӑваш халӑхӗн
И.Я.Яковлев ячёпе хисепленекен наци премине туса хума
йышӑнчӗ, преми парас тӗлӗшпе ӗҫлекен комиссине ҫирӗплетрӗ.
Унта мани та кӗртрӗҫ. Октябрӗн 13-мӗшӗнче эпир И.Я.Яков
лев премине Ульяновск облаҫӗнчи И.Я.Яковлев ячёпе хисеп
ленекен культурӑпа ҫутӗҫ обществине, Чӑвашсен обществӑпа
культура центрён правлени председательне, паллӑ писателе
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М.Н.Юхмана тата Тутарстанри Анат Камӑри «Шӑнкӑрав» ан
самбле (ертсе пыраканӗ Б.П.Никитин) парас терӗмӗр. Лауреат
дипломне туса хатӗрлерӗмӗр. «Термен» ассоциацийӗн генеральнӑй
директорё Валерий Дмитриевич Тимофеев лауреатсене укҫан
хавхалантарма килёшрё.
Ыран Чӗмпӗр чӑвашӗсен наци уявё пулмалла. Унӑн ӗҫне xyrшӑнма эпир, ЧОКЦӑн пысӑк делегацийӗ, Шупашкартан хаваслӑн тухса кайрӑмӑр. Пире Ульяновскра Ленин мемориалӗнчи
ҫӳллӗ хӑна ҫуртне вырнаҫтарчӗҫ.
Октябрӗн 28-мӗшӗ.
Кӑнтӑрла тӗлнелле Чӗмпӗрти чӑваш педучилищи (И.Я.Яковлев шкулӗ), халё унта культурӑпа ҫутӗҫ училищи, патне
ҫӗршывӑн тӗрлӗ вырӑнӗсенчен килнӗ чӑваш представителӗсем
йышлӑн пухӑнчӗҫ. Авалхи ҫурта тата унӑн ӑшчиккине Шупашкар районӗнчи Мӑнал чиркӗвӗн пачӑшки Иоанн-Йӑван атте
(Иванчин) светить турӗ. Яковлев ячёллё культурӑпа ҫутӗҫ обществин тата ЧОКЦӑн пӗрлехи ларӑвне И.Я.Яковлев ячӗпе хисепленекен чӑваш педагогика училищи уҫӑлнӑранпа 123 ҫул ҫитнине халалласа савӑнӑҫлӑн иртгерчӗҫ.
Мӑн уявра лауреатсене чысларӗҫ. Наци премийӗн комисси
председателӗ, И.Н.Ульянов ячёллё Чӑваш патшалӑх университечӗн хуравлӑ ҫынни, истори наукисен кандидачӗ Михаил Ва
сильевич Румянцев И.С Кирю ш кина, М .Н.Ю хмана тата
Б.П.Никитина дипломсем пачё.

Сӑн укерчёкре (сулахайран): Валерий Дмитриевич Тимофеев, Борис
Петрович Никитин, чӗмпӗрсен обществин ертӳҫи Иван Сергеевич Ки
рюшкин тата Михаил Васштевич Румянцев сцена ҫинче.
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Ноябрей 5-мӗшӗ.
Сентябрьте Александр Мокин Свердловск облаҫне тӗрме
ҫыннисене хураллама тухса кайрё, унтан «Вучах» валли хитре
тӗрленчӗксем, очерксем ярса тӑрать.
Анатолий Филиппов та ҫав вӑхӑтрах пирён патран кайрё,
«Молодой коммуниста» вырнаҫрӗ. Унта ӑна ӗҫлеме уҫӑмлӑрах.
Сентябрӗн 30-мӗшӗнче ҫырусен пайне Илья Александрович
Степанова (Чӑвашрадиора ӗҫлесе пенсие тухнӑ) илнё. Аван ҫын
вӑл, таланчӗ ҫителӗклех, радиора пӗрле ӗҫленӗччӗ.
Революци хыҫҫӑн Мускавра та, кунта та пурнӑҫ такана ҫинчи
шыв пек чӳхенет, авӑрти пек пӑтранать. Раҫҫей писателӗсем
икӗ Союз туса хунӑ. Пӗринче пирён Мишши Юхмана наци литературисемпе ӗҫлекен сопредседателе суйланӑ. Сьезда Юхма
Мишши, Раиса Сарпи, Василий Кервен, Василий Эктел, Ана
толий Тимофеев-Ыхра, Вениамин Погильдяков, Энтип Ваҫҫи
кайнӑ. Унтан килсен вёсем хамӑр патра ҫӗнӗ Союз тӑвас ыйтӑва
хускатрӗҫ. Оргкомитетне унчченех йӗркеленӗччӗ.
Паян писательсен пухӑвӗ пулчё. Унта писательсем питӗ асӑрханса килчӗҫ. Акӑ вёсем: Валентина Эльби, Ипполит Иванов,
Алексей Медведев (ваттисем). Хӑюллӑн пынисем: Иван Вутлан
(ЧССР писателёсен Союзён правлени членё), Гурий Чаржов,
Вениамин Тимаков. Хамӑрӑннисем: Юхма Мишши, Раиса Сар
пи, Василий Кервен.
Пухӑва Кервен уҫрӗ. Президиума Кервена, Вутлана, Юхма
на суйларӗҫ. Михаил Николаевич сӑмах каларё. Резолюци
йышӑнтӑмӑр. Учредительнӑй сьезда ноябрён 19-мёшёнче иртгерме палӑртрӑмӑр. Оргкомитет председателё - Иван Вутлан, унӑн
заместителё - Раиса Сарпи, секретарё - Василий Кервен, членёсем - Гурий Чаржов, Василий Эктел, Вениамин Тимаков,
Андрей Алексеевпа Валерий Тимофеев (иккёшё те Союзра
тӑмаҫҫӗ). Сьездра ҫӗнӗрен Союз членне йышӑнас ыйту та пулать.
Ман хушамат унта чи малта тӑрать.
Пире ку ҫуртран хӑвалаҫҫӗ. Хулара милици пайӗ тунӑ та,
вёсене вырнаҫтараҫҫӗ. Ёнер эпир Мӑшӑрлану керменне, Володарски урамӗнчи 10-мӗш ҫурта ҫитрӗмӗр. Хула ЗАГСӗ куҫса кайнӑ.
Унта пӳлӗмсем сахал. Политвӗренӳ ҫуртӗнче 6 пӳлӗм параҫҫӗ. Ку
та ҫитмест, терӗҫ Юхмасем. Михаил Никалаевича каларӑм: «Ен
чен те ЧОКЦ правленийӗпе ҫӗнӗ Союз правленине ҫак кермене
вырнаҫтарсан, пире, редакцисене, политвӗренӳ ҫуртне ярсан,
аванрах пулмалла». Ман сӗнӳ ҫилпе вӗҫрӗ пулас.
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Ноябрей 19-мӗшӗ.
Чӑваш писателӗсен йӗркеленӳ сьезчӗ Чӑвашсен И.Я.Яков
лев ячӗллӗ наци клубӗнче, Шупашкарти Мускав аслӑ урамӗнче, пулчё. Унта Чӑваш ССР писателӗсен Союзёнчен Александр
Артемьев, Юхма Мишши, Раиса Сарпи, Василий Кервен, Ва
силий Эктел, Григорий Луч, Гурий Чаржов, Вениамин Тима
ков, Николай Теветкел, Александр Тимбай, Геннадий Маль
цев, К онстантин П етров, Н иколай С им унов, Виталий
Шемекеев, Анатолий Тимофеев-Ыхра, Николай Григорьев тата
ыт.те. пурё 21 ҫын хутшӑнчӗҫ. Ун пирки мандат комиссийён
председателе Эктел пёлтерчё.
Сьезда СССР писателёсен Союзён правленийён секретарё
В.Д.Осоцкий хутшӑнчӗ, мари халӑх писателё А.М.Юзыкайн
килнё.
Чӑваш халӑх писателё Александр Артемьев, сьезда уҫнӑ май,
ҫапла каларё: «Самана улшӑнса пыни пултаруллӑн та хавхалануллӑн ӗҫлемеллине пӗлтерет. Хамӑрӑн пурнӑҫа ҫӗнӗлле йӗркелемелле. Паян эпир ҫавнашкал кунта пухӑннӑ та ӗнтӗ. Чӑваш писа
телёсен Союзне йӗркелени - пархатарлӑ ӗҫ, эпир кивӗ, юрӑхсӑр
меслетсенчен тасалатпӑр».
Уҫҫӑн сасӑласа Союз правленине Иван Вутлана, Раиса Сарпине, Юхма Мишшине, Василий Кервене, Василий Эктеле,
Николай Симунова, Виталий Енӗше, Вениамин Тимакова, Гу
рий Чаржова, правлени председателе пулма Иван Вутлана, Ра
иса Сарпине заместитёле, Василий Эктеле яваплӑ секретаре
суйларӗҫ.
Ҫӗнӗ Союза илме ыйтса 14 ҫыравҫӑ ҫырнӑччӗ. Халлӗхе 7-не
Чӑваш писателёсен Союзне уҫҫӑн сасӑласа йышӑнчӗҫ: Владимир
Кузьмина, Зоя Нестерована, Михаил Сунтала, Иван Тенюшева, Анатолий Смолина, Варсонофий Михайлова, Любовь Федорована.
Тинех пуҫҫапмастпӑр Агиверсене! Ку таранччен ҫавӑ тытса
пычё пире малалла каймашкӑн. Хӑйне пӑхӑнтарса чура тӑвасшӑн.
Сьезд хыҫҫӑн писатель ятне Ярославски урамӗнчи «Шӳрпе»
столовӑйӗнче - «Волжанкӑра» ҫурӑмӑр: Варсонофий Михайлов,
Михаил Сунтал, Анатолий Смолин, Григорий Луч, Вениамин
Тимаков, Гурий Чаржов, Виталий Енёш.
Декабрён 19-мёшё.
Пёр уйӑхра пысӑк событисем пулса ирфӗҫ. ЧССР писателё
сен союзёнче Георгий Красновсем тӑрӑшсах кӗрешрӗҫ. Ҫӗнӗ Союз
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туса хунӑ хыҫҫӑн Хв.Агивер «Кӗҫех сирӗн Союза аркататпӑр»
тени пурнӑҫа кӗме пуҫларӗ. Писательсен пухӑвне иртгерсе Юх
мана вӑйлӑн пырса ҫапрӗҫ. Ҫӗнӗ Союз составне кӗнӗ хӑш-пӗр
писательсем каяллах кивӗ Союза кайма килӗшнӗ, пухура каҫару ыйтсах (Александр Артемьев, Вениамин Тимаков, Анатолий
Ыхра тата ыттисем те).
Стокгольмран, Англирен, Швецирен Библи куҫаракан ин
ститут ҫыннисем килчӗҫ. Библи куҫаракан Петёр Львов, Денис
Гордеев, Порфирий Афанасьев, Виталий Енӗш, хӑйсене ӗҫлеме
кансӗрленӗшӗн, Юхмапа кӑмӑлсӑр. Епархи ҫумӗнчи комисси,
Франци библейёсемпе тата протестантсемпе пёрле Библи куҫаракансен семинарне иртгернё. Унта Енёшсем те хутшӑннӑ. Енёш
тинех ЧОКЦ ҫине алӑ сулчӗ.
Пуху хыҫҫӑн пуху пухать халё Юхма. ЧОКЦри тата писа
тельсен Союзёнчи кризиса пусарасшӑн. Хӑй патӗнче ӗҫлекенсем
ытларах укҫа, ирӗклӗх ыйтаҫҫӗ. «Пикесем» ҫурхи пикесем пек
хӗрсе кайнӑ, вӗсене нимле вӑй та лӑплантараяс ҫук.
1992 ҫул.
Ёҫ кӗнекинчен.
Январей 3-мӗшӗ.
«Советская Чувашия» хаҫатра паян Чӑваш ССР писателёсен
Союзён правленийӗн председателё Георгий Краснов пысӑк ста
тья пичетлесе кӑларнӑ. Унта вал юлашки вӑхӑтра чӑваш писателӗсем хушшинчи хирӗҫ-тӑру, пӗр-пӗрне кӑшласа, ултавлӑ майпа
Мускавратӗкӗ шырани, Чӑвашра ҫӗнӗ Союз туни мӗнле йывӑрлӑхсем патне илсе ҫитересси ҫинчен питӗ тӗплӗн ӑнлантарса
пама хӑтланнӑ. Юхма Мишшипе Иван Вутлана шӑршлӑ шывлӑ
лаххан ӑшнех путарасшӑн.
Краснов статйи айӗнче «Отказываемся!» текен ҫыру пур. Ун
айне А.Артемьев, Н .Григорьев, В.Енӗш, В.Кервен, Г.Луч,
Н .Мартынов, К.Петров, Н .Петровский, Н.Симунов, В.Тимаков, А.Тимбай, А.Тимофеев, Г.Чаржов, В.Шемекеев, В.Эктел
алӑ пуснӑ. «Эпир, - тенӗ вёсем, - пурте Чӑваш ССР писателё
сен Союзӗнче тӑратпӑр. Пирён Союз РСФСР писателёсен Союзне кӗрет. Чӑваш писателёсен Союзён учредительнӑй сьездне
пыма пире пурне те чӗннӗ. Вёсен пухӑвӗ мӗнлерех иртнине куҫпа курса пӗлес тесе кӑна кайрӑмӑр унта. «Вучах» хаҫатра сьезд
отчетне вуласан тин эпир хамӑра ҫӗнӗ Союз правленине, ревизи комиссине, «Эткер» журнал редколлегине, Союза йышӑн328

малли комиссие, СССР писателёсен Союзён сьезчён делегачёсен составне суйланине пёлтёмёр. Пурте эпир Чӑваш писателё
сен альтернативлӑ Союзне кӗме, унӑн ертсе пыракан органёсенче пулма килӗшменни ҫинчен, хамӑрӑн РСФСР писателёсен
Союзне кӗрекен Чӑваш ССР писателёсен Союзӗнчех юлни ҫинчен
хаҫат урлӑ пӗлтеретпӗр».
Акӑ ӗнтӗ вӑл унталла-кунталла ҫапкаланса ҫӳресе ылтӑн пӗрчӗ
хыпма хӑтланакансен чухӑнлӑх култармӑшӗ. Александр Артемьевӗ, сьезда уҫнӑ чух, епле ҫулӑмлӑ сӑмах каларё. Михаил Юхма
докладне сӳтсе явнӑ чухне унта акӑ мӗн-мӗн каларӗҫ ытгисем:
Александр Тимбай: «Чӑваш ССР писателёсен Союзён правленийӗнче яланах пуҫлӑхсем тата парти обкомён юравҫисем пулнӑ.
Мана 60 ҫул тултарнӑ ятпа та ҫӳхе икерчӗ пек кӗнеке кӑна кӑларса
пачӗҫ, правлени членне, издательствӑн тӗп редакгорне Георгий
Орлова ылтӑн саспаллисемлӗ хулӑн кӗнеке парнелерӗҫ. Ҫӗнӗ Союз
йӗркеленипе эпӗ ҫав тери кӑмӑллӑ, уншӑн Михаил Николаевич
Юхмана тав тӑватӑп»; Виталий Енёш: «Республика тулашӗнчи
чӑваш ҫыравҫисене ҫӗнӗ кӗнекесем кӑларма паян йӗркеленнӗ Союз
пулӑшасса шанатӑп»; Николай Петровский-Теветкел: «ЧР писа
телёсен Союзён ӗҫлев меслечӗсем кивелнӗ. Талантсӑрскерсемех,
правление блатпа ҫакланаҫҫӗ те, ниме тӑман япалисене кӗнеке
издательствине вӗҫӗмсӗр чыхаҫҫӗ»; Григорий Луч: «Ҫӗнӗ Союз
йӗркеленине ырлатӑп. Анчах кунта та, кивӗ Союз пуҫлӑхӗсем
пекех, хӑйсен кӗнекисене кӑна «чышма» ан тытӑнччӗр»; Виталий
Шемекеев: «Ҫӗнӗ Союз пӗр шухӑшлисен Союзӗ» тенине сивлетӗп. Писательсем пурте пӗр шухӑшлӑ пулма тытӑнсан, литера
тура пӗтет. Писательсен Союзён членне ҫыравҫӑсене тиркерех,
суйларах йышӑнасчӗ»; Мандат комиссийён председателё В.П.Эктел: «Ҫапла вара, мандат комиссийӗ пӗтӗмлетнӗ тӑрӑх, пирён
йӗркеленӳ сьезчӗ хӑйӗн ӗҫне малалла тӑсма, суйлавлӑ органсене
ҫирӗплетме, Устав йышӑнма тивӗҫлӗ. Раҫҫей писателёсен Союзён
йӗркеленӳ сьезчӗ йышӑннӑ Устав тӑрӑх, ҫӗнӗ организаци тума
СССР писателёсен Союзӗн членӗсем вуннӑран кая мар пулмал
ла, пирён вара икё хут ытларах та. Ҫавна май ҫӗнӗ Союз йёркелеме Устав тӑрӑх та ҫын ҫителӗклӗ тесе пёлтеретпёр».
Юхма Краснов статйишён тата писательсен ушкӑнӗн заявленийӗшӗн урса ҫӳрет. Кервене питӗ хытӑ тарӑхнӑ, ӑна сутӑнчӑк
тет. Иксёмёр пёрле юлсан, Михаил Николаевич калать: «Сутаҫҫӗ,
сутӑнаҫҫӗ, лайӑх мар ҫынсем. Чи шанчӑклисене те эпё халё сана
тата Иван Яковлевича шутлатйп». «Ҫыннӑн пӗрре тыгнӑ шухӑш329

па пӗр ҫулпа пымалла, унталла-кунталла ҫапӑнмалла мар», терӗм эпӗ.
Январей 21-мӗшӗ.
«Хыпар» хаҫат редакцийӗ ыйтнипе «Хыпар» тухнӑ ятпа (1906
ҫулхи кӑрлачӑн 21-мӗшӗнче тухма пуҫланӑ, никӗслевҫи Н.В.Ни
кольский пулнӑ, вӑл 1878-1961 ҫулсенче пурӑннӑ) Чӑваш пичечӗн кунӗ тесе палӑртма йышӑннӑ.
Паян Чӑваш писателёсен Союзён пухӑвӗ пулчё. Унта Юхма
Мишши, Раиса Сарпи, Василий Кервен (Иван Вутлан командировкӑраччӗ) - хамӑр Союзран, чённисенчен Валентина Эльби, Константин Петров, Виталий Енёш тата члена илмен литераторсем пулчӗҫ.
Пухӑва Союз правленийӗн хуравлӑ секретарё Кервен уҫрӗ.
Юхма Мишши хӑй Сарпипе пёрле Мускавра пулни ҫинчен каласа пачё. Вёсем писательсен Союзӗсен пӗрлӗхне тунӑ ҫӗре
хутшӑннӑ, унта Михаил Николаевича СПС (Содружество Пи
сательских Союзов) секретарьне суйланӑ. Унтан пире Кервен
СССР писателёсен Союзён членён (Раҫҫей писателёсен Союзё
билетсем туса хатёрлеймен) билечёсене пачё, чи ваггисенчен
ҫамрӑкки таран: Иван Тенюшева, Варсонофий Михайлова, Вла
димир Кузьмина, Михаил Сунтала тата Анатолий Смолина. Иван
Яковлевич строй умне тухнӑ пек шаклаттарса пычё те Василий
Гавриловича ыталаса ҫӗклерӗ, сӑмах каларё.
Члена кӗнисем укҫа пухса эрех, ҫимелли илчӗҫ. Юхмапа
Сарпие, Кервене чӗнтӗмӗр, Енёш хутшӑнчӗ.
Тин билетлӑ пултӑмӑр. Халё ёнтё эпё те журналист-проффессионал кӑна мар - писатель-профессионал та. Хуравлӑх тени
тата ӳсет. Писатель ятне халӑх умӗнче, тӗнче умӗнче тӳрре
кӑлармалла.
Январей 24-мӗшӗ.
Чӑваш Аслӑ Канашӗнче пултӑмӑр: Юхма, Сарпи, эпё. «Ву
чах» ячӗпе манах сӗтӗрсе ҫӳрет-ха пуҫлӑх. Владимир Данилович
Даниловран хаҫат-журнал кӑларма укҫа ыйтатпӑр. «Путенене»
тытса тӑма пулӑшӑпӑр, ыттисене вара...» сӑмахне ытарлӑн вӗҫлерӗ чиновник. Никама та кирлӗ мар иккен ЧОКЦ та, «Вучах»
та, «Пике» те.
Юхма Йӑван аттене чёнсе илсе ЧОКЦпа редакцисен
пулёмёсене тата вӗсенче ӗҫлекенсене светить тутарчӗ. Ӑна юлаш
ки вӑхӑтра ЧОКЦ пуҫлӑхӗсене тата «Вучаха» тапӑнакансем йышланнипе ҫыхӑнтарнӑ.
330

Иоанн протоиерей «Чун уҫҫи - Чӑваш православи чиркӗвӗн
сасси» кӑларӑма хатӗрлеме чунтан тӑрӑшать. Ӑна эпё йӗркелесе,
пуҫарса янӑччӗ. «Вучах» хаҫат чӑваш халӑхне аталантарас, ытти
халӑхсем хушшинче чӑвашсен тавракурӑмӗпе культура шайӗ
нимӗнрен те кая мар пултӑр тесе тӑрӑшни курӑнать ӗнтӗ. Чӑвашсем хушшинче анлӑ сарӑлнӑ е, урӑхла каласан, чӑвашсен пысӑкрах пайӗ йышӑннӑ Христос тӗнӗ православи чиркӗвӗн ӗҫӗпурнӑҫӗ ҫинчен кӑтартса паракан ятарлӑ кӑларӑм тухма пуҫланине
вара саламласа, пиллесе йышӑнмалла, тесе шухӑшлатӑп», палӑртрӗ Иванчин «Турӑ пулӑштӑр» статйинче.
Февралей 5-мӗшӗ.
Пире 100 тенкӗ ӗҫ укҫи ӳстерсе пачӗҫ. Ытти ҫӗрте пирӗнтен
вунӑ хут ытларах илеҫҫӗ. Пасарта сысна ашӗ 35, ӗне ашӗ 40, чӑх
тушки 60, хур 150, сӗт, ҫӗрулми 3, купӑста 8, панулми 15-20,
кафере шампански бутылки - 100, алӑран шур эрех - 90 тенкӗ.
Акӑ мён туянма пулать пирён хушу укҫипе.
ЧОКЦ Уставне ҫӗнӗрен ҫирӗплетме хатӗрленӗ. Ларура сӳгсе
яврӑмӑр. Эпё унта пӗр тӳрлетӳ патӑм. Юхма хӑй «Вучахӑн» тӗп
редакторё пулассине ӗмӗрлӗхех ҫирӗплетсе хӑварма Устав проектне кӗртнӗ. Эпё каланине шута хумарӗ, халлӗхе ҫав редакципех кайтӑр терӗ, тӳрлетмерӗ. Проекта Юстици министерствине
сӗнчӗҫ.
Темиҫе кун каялла «Хыпарта» ЧОКЦ правленийӗн членӗсене тата ЧОКЦ филиалӗсемпе ентешлӗхӗсен членӗсене чӗнсе
калани» пичетленчӗ. ЧОКЦ правленийӗн ответлӑ секретарӗ
А.Алексеев («Тӑван Атӑл» редакцийӗ), ЧОКЦ правленийӗн членӗсем В.Симаков (Сызрань хули), В.Станьял (Чӑваш патшалӑх
университечӗ), Б.Тихонов (Стерлитамак хули) ЧОКЦ Уставӗпе Платформине аса илтерсе, 1992 ҫулхи мартӑн 15-мӗшӗнчен
кая юлмасӑр ЧОКЦ правленийӗн анлӑ ларӑвне пухма ыйтаҫҫӗ.
Ларура ҫакӑн пек ыйтусем пӑхса тухма сӗнеҫҫӗ:
1. ЧОКЦӑн халичченхи ӗҫ итогӗсемпе малашлӑх ҫулӗ (пре
зидиум отчечӗ).
2. «Вучах» хаҫатпа «Пике» журнал пахалӑхӗ (тишкерӳдоклачӗ тата редакци коллегийӗсен отчечӗсем).
3. ЧОКЦӑн пурлӑхпа укҫа-тенкӗ ӗҫӗ-хӗлӗ (ревизи комиссийӗн информанийӗ).
Сӑлтавӗ акӑ мӗнре иккен. Икӗ ҫул хушшинче те правлени
членӗсене пурне те йыхравласа пёр лару та ирттермен. Ревизи
комиссийӗн ларӑвӗ пачах та пулман. Секретариатра правлени
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членӗсен списокӗ те ҫук. Ҫакӑ вӑл ЧОКЦа никӗслекенсен прависене шута хуманнине, Центр Уставне пӑснине пӗлтерет-мӗн.
«Уҫӑ ҫыру» ЧОКЦ гтуҫлӑхӗсен куҫӗсене уҫса ячӗ. Талпӑнуллӑ
тапӑну хӗрсе ҫитнӗ. Кӗҫех влаҫшӑн хаяр ҫапӑҫу гтуҫланать. Хӳгӗленмелле. Хирӗҫле атака, вӑйлӑ чукмар хатӗрлемелле.
Пуш уйӑхӗн 14-мӗшӗнче (мартра) ЧОКЦ членӗсен курултайӗ (сьезчӗ) пулать. «Уҫӑ ҫырупа» ӑмӑртса ирттермелли мероприяти ӗнтӗ. Президиум паян ӑна йышӑнчӗ.
Юхма делегатсем суйлатгарасшӑн мар, кашни организацине икшер ҫыру-чӗнӳ ярса паратпӑр та, ҫав хут вара курултая
кӗмелли документ пулать, унсӑрӑн никама та кӗртместпӗр, ху
рал тӑр ататп ӑр , тет М ихаил Н иколаеви ч. О ргком итет
йӗркелерӗҫ.
Февралей 20-мёшё.
Юстици министерстви ЧОКЦӑн ҫӗнӗ Уставне тата Чӑваш
писателёсен Союзне регистрациленё. Союза «Термен» ассоциа
ц и и кёртме хут хатӗрлерӗҫ.
Пичетре Юхмана хирӗҫле кампани вӑйланчӗ. Шупашкар хулинчи вӑрҫӑпа ӗҫ ветеранё Аркадий Иванов «Хыпарта» «Ӑҫталла юхатӑн эс, Юхма?» ятлӑ йёплё статья пичетлерӗ. Ҫав хаҫатрах
«Вӗҫсе тухрё «Путене» статья тухнӑ хыҫҫӑн авторне, Василий
Эктеле, редактор хӑй ирӗкӗпе ӗҫрен тухма заявлени ҫыртарнӑ.
Юхма та интервью хатёрленё, «Хыпар» хаҫатпа унӑн тёп редакторне Алексей Леонтьева «хёнет». Экзекуцине Сарпие те хутшӑнтарнӑ. Мён кӑна лӑпӑртатмарӗҫ пулӗ ҫапӑҫакансем икӗ енчен те
пичетре, чӑваш халӑхӗн юхӑмне мӗн чухлӗ ҫӳп-ҫап тӑкса-сапса
вараларӗҫ. Манӑн пӗр енӗшӗн те пуҫа хурас килмест. Пӗрисем
улталаҫҫӗ, теприсем - кармаҫӑварсем. Кашниех хӑйшӗн ҫунать.
Пӗрин патне те ҫывхарма мана чӗре хушмасть, Урӑх ҫемьере,
урӑх йӑхра ҫуралса ӳснӗ ҫав эп. Манӑн аннепе атте нихҫан ҫынна
улталаман, нихҫан ҫынна шыва тӗксе яман, шӑтӑка та сиктермен. Таса ҫынсем пулнӑ вёсем. Юнран пыракан ҫав ырӑ туйӑм
мана хура чунлӑ ҫынсенчен аякра тытать.
ЧОКЦӑн II сьезчӗ уҫӑлас умён мартӑн 14-мӗшӗнче «Советс
кая Чувашия» хаҫатра пичетленнӗ «Пора дать обьективную оцен
ку» статьяра Андрей Алексеевпа Денис Гордеев «Верно служат
Юхме «верноподданные» сотрудники В.Кузьмин, В.Михайлов
и некоторые другие» тесе ҫырнӑшӑн чунтан пӑшӑрхантӑм. Нихҫан та эпё Юхман лакейё те, чурийё те пулма шутламан, пулман
та. Эпё унта хаҫат кӑларма пынӑ, журналист тивӗҫне пурнӑҫ332

латӑп, Михаил Николаевича журналистикӑри тата литературӑри
пултарулӑхӗшӗн, чӑваш халӑхӗн пуласлӑхӗшӗн ҫак тапхӑрта никамран та вӑйлӑрах, ҫӗнтерӳллӗрех пулниш ӗн, иксӗлми
хӗрӳлӗхшӗн, йывӑрлӑх умӗнче пуҫа усманшӑн, тӗлӗнмелле хӑватлӑ
йышӑну шыраса тупма пултарнӑшӑн, чӑтулӑхӗшӗн, литературӑри сӑнарлӑ чӗлхишӗн, чӑвашлӑхшӑн хисеплетӗп. Ҫак ырӑ енсенчен Статус Унтрисем аякра, хура пӗлӗт хыҫӗнчех, кӑптӑртатса
тӑраҫҫӗ. Сьезд уҫӑлнӑ кун «Хыпар» та Илле Ивановӑн «Мӗн
кӑтартӗ ЧОКЦ сьезчӗ?» ятлӑ анлӑ статйине ҫапса кӑларчӗ. Унта
каллех Статус Унтрийӗ мӑка ҫӗҫӗпе лаштра юмана «касать».
Мартӑн 14-мӗшӗ.
Сьезда чӗннӗ ҫынсем ӗнерех килме пуҫларӗҫ. Паян ирех
Чӑвашрадио хаҫатсенчи хайхи маларах асӑннӑ материалсем пир
ки ЧОКЦа ҫапса хуҫмалли чӗлхепех питӗ хаяр каларё. Юхма
пусӑрӑнчӑк ҫӳрет.
Ирхине ӗҫе пытӑм та, мӑн ҫурт алӑкӗн шал енче саккӑртах
Иван Тенюшевпа ЧОКЦ шоферӗ хуралта тӑраҫҫӗ. Канмалли кун
та, район администрацийӗнче ӗҫлекенсем ҫук. Ҫӳлте, пысӑк залра,
президиум вырӑнӗсене майлаштарса лартрӑмӑр. Пирён «Вучах
библиотекин» 1-мӗш номерӗ пичетленсе тухнӑччӗ. Ӑна сутгарма
бухгалтера сӗтел хатӗрлесе патӑмӑр, хамӑр ҫынсем пухӑнса пыраҫҫӗ.
Таҫта та ӗлкӗрекен, ниҫтан та юлман Петӗр Ялгир шӗкӗ хӑйӗн
кёнекине сутма пуҫларӗ. ЧОКЦӑн курултайне (сьездне) ирттерме хатӗр ӗнтӗ.
Вуннӑ тӗлнелле аялти хутра шав пуҫланчӗ. Анса пӑхрӑм та,
тул енче халӑх питӗ йышлӑ пуҫтарӑннӑ. «Каварҫӑсем» те ЧОКЦӑн
иккӗмӗш сьездне иртгерме килнӗ-мӗн. Юхмана сирпӗтсе, Чӑвашсен обществӑпа культура центрӗн тилхепине хӑйсен аллине ҫавӑрса тытасшӑн тапаҫланаҫҫӗ, алӑка тӳнлеттереҫҫӗ, тем ҫухӑраҫҫӗ.
Мускаври переворот, революци пекех влаҫ ҫуртне штурмлаҫҫӗ.
Мускавра, танксенчен персе, ытти хӗҫ-пӑшалпа правительствӑн
«Шурӑ ҫуртне» ҫавӑрса илнӗ-ха, Шупашкарта вара... унччен
КПСС Мускав райкомӗ валли тунӑ, халё район администрацийӗпе ЧОКЦ вырнаҫнӑ «Хӗрлӗ ҫурта» хӑвӑртрах чӑмса кӗрсе
лекцисен залӗнчи президиум сӗтелне харсӑррӑн туртса илесшӗн.
Акӑ, вунҫиччӗмӗш ҫулхи «Аврора» крейсер тупписен хаплатӑвё
пек хӑрушӑ сасӑ янӑраса кайрё те, «Пикери» Людмила Сачкова
ла Галина Сорокина ватӑ Тенюшев салтака, Юхман шанчӑклӑ
хуралҫине, тӗксе сирпӗтсех кӗрсе кайрӗҫ. Вӗсем хыҫҫӑн арҫын
каманти кӗрлесе фойене тулчӗ, Смольнӑя туртса илнӗ вӑхӑтри
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курайманлӑх хӑвачӗпе сулӑнса малалла, иккӗмӗш хуталла шавласа хӑпарса кайрё. Эпё унта хӑпарнӑ тӗле «революционерсем»
делегатсене регистрацилеме пуҫланӑччӗ. Ҫынсем пылактатутлӑ
апат ҫумне сырӑннӑ шӑна куписем пек ушкӑнсене кӗпӗрленнӗ,
пурте чӗлхисене сӑнӑлантарнӑ, пӗрне-пӗри пӳлсе тем ӑнлантараҫҫӗ, куҫӗсемпе пире ҫунтараҫҫҫӗ...
Юхман вара ирӗксӗрех чакма тиврӗ, хӑйӗн ҫарне епле те
пулин туллинрех сыхласа хӑварма пултаракан командующи пе
кех васкавлӑ маневр турӗ, шанчӑклӑ ҫыннисене аялти хута йыхравларӗ, Яковлев ячёллё клубра ЧО КЦ ӑн, хӑйӗн сьездне,
пуҫларӗ.
Аслӑ пухӑва пӗрлех ирттерес тесе ҫӳлтен «пӑлхавҫӑсен» делегацийӗ килчё: Василий Давыдов-Анатри, Анатолий Емелья
нов, Николай Терентьев халӑх писателёсем, Виталий Станьял,
Валери Тургай. Терентьевпа Тургай тата Станьял пурне те ҫӳле
чӗнчӗҫ. Юхма сьезчё вёсене итлемерё, малалла ӗҫлерӗ. Президиумра - Юхма, Тенюшев, Юшков, Борис Никитин (Анат Кама)
Хӗрарӑм каманти юсанӑ хыҫҫӑн тӑна кёнё Иван Яковлевич ларӑва чётревлён ертсе пырать.
Кӗҫ Раҫҫей президенчӗн представителӗ Н.Зайцев, хамӑр рес
публика премьер-министрӗн ҫумӗ В.Мидуков, Совмин представителӗ Н.Пыркин килчӗҫ. Аслӑраххисене иккӗшне президиу
ма лартрӗҫ. Вёсем те сьезда пӗрле ирттерме чӗнчӗҫ. Хӑш-пӗр
делегатсем килӗшрӗҫ. Юхма хирӗҫлерӗ. Тенюшев сьезда малалла
тӑсрӗ.
Ӑҫтан мӗн кӑна шутласа кӑлармасть Юхма. Хӑйне сӑмах парсан, тӑчӗ те пёлтерчё: «Хисеплӗ юлташсем! Сьезда эпӗ питӗ
тӗплӗн ҫырса доклад хатӗрленӗччӗ, пичетлеттерме ӗлкӗреймерӗм,
ӑна тата сьездӑн ьпти докуменчӗсене хура тӗслӗ папкӑна хунӑччӗ,
аялти хутри алӑк патӗнчи революцилле тӗркӗшӳ вӑхӑтӗнче ӑна
такӑшӗ вӑрларӗ, ҫавӑнпа доклад вырӑнне ЧОКЦ ӗҫӗ ҫинчен каласа ҫеҫ паратӑп. Чӑнах та каласах пачё вара. Хыҫҫӑн эпӗ ревизи
комиссийӗн отчетне турӑм. Юрать ман отчета никам та «пӗҫертмен».
Папка «вӑрланӑшӑн» Валери Тургая милицие илсе кайнӑ,
тӗпченӗ хыҫҫӑн тӳрех каялла ӑсатнӑ. Шӳтлесе, вӑл залра «Эпӗ
вӑрларӑм Юхма докладне» тесе хыттӑн кӑшкӑрнӑ, тет-и?
Пирён сьездра малтан Пыркин, унтан Мидуков сӑмах ка
лана хыҫҫӑн, Зайцев ҫӳлти сьезда хӑпарчӗ, вӑл «Кунти калаҫу
протоколра ҫеҫ юлма пултарать», тесе каласа хӑварни асра юлчӗ.
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Мӗнле пӑтӑрмах пулса иртнине вӑл чӑннипех ӑнланать ӗнтӗ. Виҫӗмкун ЧОКЦа пырсан та Зайцев питӗ тӑнлӑ, ӑнлануллӑ калаҫрӗ. Эпё ун чухне ҫапла каларӑм: «Пӗр-пӗрне килӗштерсе ӗҫлемесен, ҫаплах хирӗҫсе пурӑнсан, ӗҫ малалла каймасть, чӑваш
халӑхӗн культури малалла аталанаймасть». Михаил Николаевича
ҫакӑ ҫавтери килӗшмерӗ, унӑн алли чӗтреме пуҫларӗ.
8 ҫын тухса калаҫнӑ хыҫҫӑн, сьезд вӗҫленчӗ. Ҫӗнетнӗ Устав
йышӑнчӗҫ, Консультаци канашӗ, правлени, ревизи комиссийӗ
суйларӗҫ. 4 0 КЦ председателӗнче М.Н.Юхма хӑех юлчӗ. Иван
Тенюшевпа Роза Петрова ура ҫине тӑрса алӑ ҫупса ячӗҫ те,
пӗтӗм зал тӑрса алӑ ҫупса саламларӗ Михаил Николаевича.
Аякран килнӗ чӑвашсем тата пирӗн коллективри хӑш-пӗрисем тарса ҫӳле улӑхрӗҫ. Тулай чӑвашӗсене 22 ҫынна унта делегат
шута илнё. Вёсен мандат комиссийён председателё П.В.Моисеев
сьезда пӗлтернинчен ҫакӑ паллӑ пулчё: Станьялсем пухнӑ сьезда
122 делегат, Юхманне 60 ҫын пынӑ.
Вася Кошкинпа сьезд вӗҫленсенех тухса кайрӑмӑр, пӑтранакан кӳлӗре пире нимех те лекес ҫуккине туйса, «Атӑл шывёпех» чӳхесе тасатас терӗмӗр «Хӗрлӗ ҫуртра» ӑша лекнё усал сывлӑша.
Мӑн сьезчӗ вӑраха тӑсӑлнӑ. Унта Юхман заместителё Сарпи,
«Пике» сотрудници Сорокина, «Вучах» художникё Агеев,
пёрремёш сьездран куҫнӑ Никитин, Тарават тухса калаҫнӑ.
Иккёмёш хутри иккёмёш сьезд М.Н.Юхмана, хӑйӗн ӗҫне
начар туса пынӑ тесе хакласа, ЧОКЦ правленийён председа
телён тата «Вучах» хаҫат редакгорӗн ӗҫӗсенчен хӑтарма йышӑннӑ,
Чӑвашсен обществӑпа культура центрӗн председателё пулма
Чӑваш патшалӑх университечӗн кафедра заведующине, фило
логи наукисен кандидатне Виталий Петрович Никитин-Станьяла тата «Вучах» хаҫатӑн редакторё пулма Денис Викторович
Гордеев писателе суйланӑ. Юхман айӑпне питӗ анлӑн палӑртма
тӑрӑшнӑ сьезда хатёрлекенсем: «Михаил Николаевич ЧОКЦ
Уставне пӑснӑ, ЧОКЦра тӑракансен шанӑҫне тӳрре кӑларман,
ӗҫри вырӑнпа тивӗҫсӗр усӑ курнӑ, чӑваш культурине аталантарас тӗллеврен пӑрӑннӑ, элеклӗ харкашупа пӑтраннӑ, центр хуҫалӑхне юхӑнтарса янӑ...» Сьезд протоколӗнчи йӗркесем кусем.
Юхман халӗ пӗтӗм кантур документацине, пичетне, ЧОКЦ пурлӑхне сьезд суйланӑ комиссине памалла. Ӑна вара Михаил Николаевичӑн хальхи вӑхӑтри «чи ҫывӑхтусӗ» Анатолий ЕфимовКипеч ертсе пырать.
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Ҫапла чӑвашсен «икӗ хутлӑ сьезчӗ» Чӑваш тӗнчинче икӗ
пуҫлӑ 4 0 К Ц ҫуратрӗ.
Мартӑн 17-мӗшӗ.
Юхма юххине те чакармарӗ, каялла та юхмарӗ, малаллах
ҫул тытрӗ. Правлени ларӑвӗ пухрӗ. Унта хӑй, Тенюшев, Иванова
бухгалтер, Христофорова секретарь, Тимофеев, Агеев, Петро
ва, Михайлов, Кошкин, Сарби, Юшков тата эпё пултӑмӑр. Ра
иса Васильевнан йӑмӑкне Альбина Любимована чённё.
Правлени президиумне 5 ҫынран суйлатгарчё. Юхма мана
малтан чиперех: «Эсё президиум членӗ пулатӑн, ман замести
тель пулмастӑн-и», - тесе ҫӳретчӗ, халё вара мана пӑрса
хӑварчӗ.
Роза Николаевна Петрова каларё: «Михаил Николаевич
питӗ ӑслӑ, талантлӑ, опытлӑ ҫын, «Вучах» редакторне ӑнах
хӑвармалла».

Михаил Юхман «чӑн сьезчё» аялти хут ра, И.Яковлев ячёллё
залӗнче (К П С С райкомӗн политвӗренӳ залӗ) ак ҫакӑн чухлӗ ҫынпа
ӗҫлерё.

Тенюшевӗ лӗпӗртетрӗ: «Ҫак вӑхӑтра питӗ ҫирӗп ҫын кирлӗ,
хаҫата ҫӑлса хӑварма Михаил Николаевич кӑна пултарать».
Сергей Юшков сӗнчӗ: «Тёп редактора Кузьминах лартмалла. Вӑл пулман пулсан эпир кун пеклайӑх хаҫатта кӑларайман
пулӑттӑмӑр. Ун пек вӑйлӑ журналистсене эпё яланах мала хурса
хисеплетӗп».
Эпӗ тӑрса хирӗҫлерӗм: «Мана ахальте кунта «Вучах» редак336

торӗ тӑватпӑр тесе виҫӗ хутчен улталанӑ, мана вӑл должнӑҫ тек
ӗнтӗ кирлӗ мар».
Президиум вара «Вучах» редакторё пулма М.Н.Юхманах
ҫирӗплетрӗ, хӑй палӑртнӑ, хӑй кӗтнӗ, хӑй шаннӑ пекех. «Пике»
журнал редакторне Раиса Сарпие, «Путене» редакторне Альби
на Любимована шанчӗҫ.

Василий Кошкин мана «Атя, Володя, ку камите курма пӑрахса
Атӑл хӗрне уҫӑлма каяр?» - тесе вӑрттӑн систерет (сылтӑмра).

Ҫӗнӗ ставкӑсем ҫирӗплетрӗмӗр. ЧОКЦ председательне 2000,
«Вучах» редакторне 1700 тенкӗ тӳлемелле пулать. Эпё Кошкина
палӑртнӑ 1200тенкӗрен 1500, Михайлова 1200-тен 1400 тенкӗ
тума сӗнтӗм. Вёсене вара 50-шар тенкӗ хуштарчӗҫ. Мана 1600
тенкё туса пачӗҫ. Ку ӗнтӗ хальхи вӑхӑтра сахал, анчах эпир 300400 тенкӗ илнипех ҫырлахса ларнӑ-ҫке ку таранччен.
«Вучах» библиотекин» гонорарне ҫирӗплетрӗмӗр. Автора е
кӗнеке пухса хатӗрлекен автора - 2000, художника - 300, ре
дактора - 200, техредактора тата корректора - ҫӗршер тенкё,
пӗтӗмпе 2700 тенкё.
«Вучахӑн» халё икё тёп редактор. Кампа ӗҫлемелле-ши
пирён? Кам хушнине итлемелле? Хӑш редакторӗн ҫумӗ-ши
эпё? Хӑш редакторё тӗп-тӗплӗреххи-ши? Тӑнран каймалла вёт
шухӑшласа.
Станьялпа Гордеев ҫак кунсенче икё типофафине те влаҫ
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улшӑннӑ май хаҫата пичетлеме тӑхтаса тӑма хушнӑ ҫырусем
ҫитернӗ.
Пирӗн корректор Люда Чермакова тунтикун хатӗр мате
риалсене 1-мӗш типографине кайса паман. Вӑл Юхмасене хирӗҫ,
ҫӳлти сьездра та вӗсене питлесе тухса калаҫнӑ. Варсонофий Ми
хайлович вара ҫитес номер материалӗсене хӑй парса килчё те,
пӑтӑрмах пирки редактора ҫырса пёлтерчё. Ӑнлантару хучӗ ҫине
Михаил Николаевич чалӑшшӑн ҫырса хучӗ: «Кузьмину. Брать
обьяснительную, выяснить причину и доложить мне». Эпё каларӑм: «Кунта ӗнтӗ хӑвӑра пӑхӑнакан ҫынсемпе сирӗн хӑвӑрӑн
калаҫмалла, ман мар». «Эсир калаҫӑр, эпё приказ ҫыраканни
пулатӑп», - тесе ҫиллессӗн тавӑрса тухса кайрӗ манӑн пӗр тӗп
редакторё.
Мартӑн 20-мӗшӗ.
Малалла мён пулса иртнине куҫ ан куртӑр тесе Вӑрнара
командировкӑна ыйтса кайрӑм. Юхмасем ҫапах та хаҫат кӑларма
пуҫланӑ, анчах икё типографийёнче те хирӗҫлесе тӑнӑ. Михаил
Николаевич вара типографине хӑй кайнӑ, тинех тёп редактор
ӗҫӗсене пуҫласа курӑмлӑ пурнӑҫлама пуҫланӑ. Тенюшев типографисене пӗрне те пӗрре те пырса курманччӗ хаҫат кӑларнӑ вӑхӑтра,
ҫӗнӗ тӗп редакторӑн ирӗксӗрех унта ҫитмелле пулнӑ. Ку ӗҫе вара
Юхма ЧССР Аслӑ Канашӗн председателён заместительне Борис
Михайлович Яковлева кӳлнӗ. Лешӗ влаҫ пушшипе хӑмсарнине
кура икё типографийёнче те «Вучахпа» малалла ӗҫлеме килӗшнӗ.
Мартӑн 23-мӗшӗ.
Эпӗ ӗҫе пырсан пурте «Вучах» тухнипе-тухманни ҫинчен
ыйтаҫҫӗ. Хаҫачӗ тухман иккен. Валериан Павлов ҫӳлтисене те
пӑхӑнман, пичетлемен икё ЧОКЦ хаҫатне. Икӗ хуҫаран хӑшӗ
тӳлӗ-ши, тесе иккӗленнӗ пуль.
Мартӑн 26-мӗшӗ.
«Хыпарта» паян Г. Макаров корреспондентӑн ЧОКЦӑн (Ста
ньял) ҫӗнӗ правленийӗн пёрремёш анлӑ ларӑвӗ пулни ҫинчен
кӗске хыпарӗ пичетленнӗ. Лару ЧОКЦӑн Яковлев ячёллё наци
клубӗнче пулса иртнӗ. Правлени Финанс министерствин контрольпе ревизи управленийӗн Юхмасен ӗҫне тёрёсленин актне
пӑхса тухнӑ. Правлени ревизи актне тата ЧОКЦ председателё
пулнӑ М.Юхман хӑш-пӗр ӗҫӗсем пирки Мускав районёнчи эко
номика сферинчи преступленисемпе кёрешекен пая (унчченхи
ОБХСС) ярса пама йышӑннӑ.
Ку ларӑва Станьял Василий Кошкинпа мана та чённёччё.
Правлени членёсене Виталий Петрович каларё: «Эпир Влади
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мир Прокопьевича, йӗркеллӗ ҫын тата опытлӑ, пултаруллӑ жур
налист тесе, хамӑр патра ӗҫлеме сӗнесшӗн, ҫавӑн пекех - Васи
лий Кервене те. Хаҫат ятне улӑштарасшӑн, мӗншӗн тесен «Ву
чах» хӑйӗн тивӗҫне пурнӑҫлаймарӗ, ҫавӑнпа ӑна «Пӗрлӗх» ят
памалла мар-ши?» Сӗнӗве ырлакансем те, сивлекенсем те пулчӗҫ.
Ячӗ ҫинче мар, хаҫатне хамӑрӑн кӑларма тытӑнассине хӑвӑртрах
татса парасси, тесе килӗшрӗ правлени.
Вёсен ҫирӗплетнӗ планӗ Чӑваш Терменӗн малашлӑхне уҫҫӑнрах, ӗненмеллерех кӑтартакан тӗрӗслӗх, тасалӑх ҫути пек те туйӑнать. Влаҫшӑн ҫеҫ мар, чӑваш халӑхӗшӗнех питӗ ӑслӑн, анлӑн
ӗҫлеме пуҫлани манӑн малтанхи шухӑшсене те иккӗлентерчӗ. Ҫапах
та халлӗхе пӑрҫа пек сиккелес килмерӗ, пуҫра пӗр тӗвӗленнине
салтса тепӗр ҫыхӑ тума васкамарӑм-ха. Чӑваш халӑхӗн ҫывхарса
килекен конфесӗнче татӑклӑ улшӑнусем пуласса чун сисет-ха.
Унашкал туйӑм мана ӗҫре яланах тӗрӗс йышӑну тума, Йӗпреҫре
те хам алӑпа пусса кӑларакан хаҫата ҫӗнтерӳллех пыма пулӑшнӑ.
Ултав кӳллинче те путмарӑм-ха, пурнӑҫ киммине усал хумсем
хирӗҫ ҫапаҫҫӗ пулин те, кӗсмене вӑйпах авӑсатӑп, умри телей
ҫути патнеллех ишетӗп.
Михаил Юхма, чее маневр туса, аялти ЧОКЦа Мускавра
РСФСР Юстици министерсгвинче регистрациллетгерсе ВЧОКЦ
туса хучё те, иккёмёш хутри Станьялсен ЧОКЦне аяла персе
чикрӗ, хӑй чи ҫӳле хӑпарса ларчӗ, Чӑвашсен обществӑпа куль
тура центрӗн тилхепине каялла ҫирӗппӗнех алла ҫавӑрса илчӗ,
Ҫилҫунатӑн ҫурӑмӗ тӑрӑх пушшине туртса ҫапрӗ. Лав малаллах
тапранчӗ. «Вучаха» та Раҫҫей калӑпӑшлӗ тӑвасшӑн, мана расчетсем хатӗрлеме хушрӗ. «Ӗҫ укҫи те ӳсмелле, тӗп редакгорӑн 4 пин
пулмалла, ытгисен унран 300-400 тенкӗ кӑна пӗчӗкрех пулса
пымалла», - тесе хавхалантарать.
Станяьлсем шӑпланчӗҫ. Хаяр тытӑҫу умӗнхи шӑплӑх-ши ку
е урӑххи? Пӗлместпӗр-ха. Ӗҫлеме халь лӑпкӑ, шав, хирӗҫӳ ҫук.
Хаҫат айне те Юхма ҫӗнӗрен хӑй пусма пуҫларӗ, пӗр хушӑ ред
коллеги ячӗпе тухнӑччӗ. Пирён хаспатин Гордеев маррине, вӑл
малтанхиех - Юхмах пулнине ӗнентӗмӗр.
Хаҫатсенче икӗ 4 0 КЦ хушшинчи хирӗҫтӑру укиян хумӗсем пекех шавларӗ-ха. Халӑх ӗнтӗ ҫав шава хӑнӑхса ҫитрӗ,
йӗрӗнтерсе те ҫитерчӗ пуль ухмахла хӑтлану.
Апрелей 24-мӗшӗ.
1-мӗш типографи хаҫата малалла наборлама пӑрахатпӑр текен ҫыру ярса пачӗ. Чӑнах та, ытла хаклӑ, тӳлесе ҫитермелле
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мар. «Вучахӑн» пӗр номӗрне пичетлеме 20 пин тенке ларать. Пире
укҫа уйӑрса паракан ҫук. Полифафистсене те укҫа кирлӗ. Юхмапа иксёмёр директор патёнче пулни те пулӑшмарӗ-ха.
Тӑкаксене кӑштах чакарас терӗмӗр. Ҫавна май ҫитес уйӑхран
пуҫласа иггафа тӑман авторсене гонорар тӳлеме пӑрахса, хамӑрӑн
сотрудниксене гонорар укҫине ӗҫ укҫи ҫумне хушса тӳлеме
килӗшрӗмӗр: тёп редактора - 800, заместительне - 700, ответлӑ
секретаре - 500, пай пуҫлӑхӗсене - 400-шер тенкё. Кашни номӗрте ҫапла 700 тенкё перекетленсе юлать.
Сентябрей 23-мӗшӗ.
Ҫу каҫипе нумай улшӑну пулса ирфӗ. Ҫӗршыв хуҫалӑхӗ арканса, экономики анса ларнӑ, культурӑна тапӑртатса таптаса
лартнӑ вӑхӑтра пире те хӗссех ҫитерчӗҫ. Укҫа-тенкӗ ҫук. Хаксем
ҫав тери ӳссе кайрӗҫ. Ӗҫ укҫи питӗ пӗчӗк, хырӑма тӑрантармалӑх
та ҫитмест. 800 тенкё те, 1500 те туса пӑхрӗҫ манӑн ӗҫ укҫине.
Пурпӗрех ӳсекен хаксем хыҫҫӑн хӑваласа ҫитме ҫук. Халӗ ӗнтӗ
ҫак уйӑхран 3000 тенкё илмелле пулать. 1-мӗш числаран Васи
лий Кошкин-Кервен шкула ачасене вӗрентме куҫрӗ те, унӑн ӗҫ
укҫине пайларӑмӑр, ун шутӗнчен мана 300 тенкӗ хушрӗҫ. 3300
тенкӗ халӗ манӑн. Пӗр номерӗн гонорарӗ 1200 тенкӗ.
Хамӑр редакцире эпир халӗ ҫаксем юлтӑмӑр: Юхма Миш
ши, эпё, Варсонофий Михайлов, Илья Степанов, корректор,
машинистка.
Чӑваш журналӗсене Раҫҫей Пичет министерстви хутшӑн тата
полифафи тӑкакӗсемшӗн укҫа пама килӗшнӗччӗ. Пирён Юхма
та ҫавсен ретне кёрттерчё «Вучаха». Халё ӗҫ укҫипе гонораршӑн
кӑна укҫа тупмалла.
«Вучах библиотекине» малашне авторсен укҫипе е спонсорсен шучӗпе кӑларатпӑр. Пӗрне пичетлеме 35 пине ларать.
«Вучах» ҫумӗнче «Чӑваш литературин антологине» кӑларатпӑр
(2 пин тенкӗ).
Иртнӗ пухура мана Чӑвш писателёсен Союзён ответлӑ сек
ретарьне суйларӗҫ. Кошкин вырӑнне. Вёсем: Вутлан (Союз правленийӗн председателё), Тенюшев, Сунтал тата Смолин, ҫӗнӗ
Союза пӑрахса киввине тарчӗҫ, Ҫӗнӗ Союз правленийӗн председательне Р.В.Бородкина-Сарпие суйларӑмӑр. Халӗ ӗнтӗ эпӗ
арҫы н ҫум ӗ те, хӗрарӑм ҫумӗ те - и к к ӗш ӗн ҫум ӗн че
вӗткеленетӗп.
Октябрей 22-мӗшӗ.
Варсонофий Михайлович Михайлов журналист, писатель
60 ҫул тултарчӗ. Етӗрне районӗнчи Асламас ялӗнчен. Эпӗ ӑна
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Варсонофий М ихайлович М ихайлов варринчи пӳлӗмре хаҫат ӑн
«Улах» страницине ҫыпӑҫт арса калӑплать. Василий Кервен хӑйӗн
кӑларӑмне майлаштарма пулӑшатъ. Ирина Горшкова вёсене машинка
кёввипе хавхалантаратъ.
Борис Иванов вӑрттӑн ҫапса илнё.
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литература псевдониме тупса парса савӑнтарнӑччӗ. Пӗррехинче
вал, кӑштах сыпкаласан, Кервенпе Луч ҫине ӑмсануллӑн пӑхса
илчё те: «Псевдонимпа пичетленсен, ман та ят чаплӑрах янӑрамалла та...» - тесе хӑйӗн ытарлӑ куллипе пӳлӗме тултарчӗ. «Сирӗн
ял таврашӗнче мӗнле паллӑ вырӑнсем пур. Ялу ячёпе пама юрамасть-ха, ӑна тахҫанах Анисим композитор ярса илнӗ, Асламас
тӗнчипе кӗрлет. Аса ил-ха?» - терӗм. «Пирӗн ял витӗр Штранка
шӑнкӑртатса юхса выртать!» - шкул ачи пек сиксе тӑчӗ вӑл.
«Апла-тӑк, Штранкин пулатӑн, ыранхи номӗрте калаву Штранкин псевдонимпа тухать», - алӑ тытрӑм тахҫанхи шанчӑклӑ тусӑма. Ман сӑмаха пурте ахӑрсах ҫирӗплетрӗҫ. Варсонофий Штран
кин мар, В. Штранкин тесе пичетленине пула ҫак псевдоним
каярахпа Юхмана та хулӑпа тивертнё пек пӗҫертсе илчё. Унӑн
тӑшманӗсем элек хайлавёсенче Юхма псевдонимёсем хушшине
«В.Штранкина» та кӗртсе ярса хӑйсен пӗлменлӗхне кӑтартрӗҫ.
Пурне те пухса саламларӑмӑр юбиляра. Профсоюз комитечё
200 тенкё уйӑрчӗ. Михаил Николаевич патёнче эпё Михайлова
ЧОКЦ администрацийё ячёпе курӑмлӑ парне туса парасси ҫинчен виҫӗ хут ыйту хускатнӑччӗ, ҫук,хуҫа килёшмерё. Варсоно
фий Михайлович редакцире пурне те хӑналарӗ. Кошкин та пыр
са ёлкёрчё юбиляр ячёпе черкке ҫӗклеме.
Хамӑр патра, «Янгорчино» колхозра, «Вучаха» пропаганд ӑлас тёллевпе, «Идем кунё» ирттертём. «Термен» ассоциаци автобусӗпе ҫумӑр витёр тухса кайрӑмӑр вӑрнаралла. Юпа уйӑхӗн
17-мӗш кунӗччӗ. Уявра Чӑваш писателёсен Союзён правлени
председателё, ЧОКЦ правлени председателён заместителё Раи
са Васильевна Сарпи сӑвӑҫ, чӑвашсен паллӑ культуруҫи Вита
лий Григорьевич Енёш писатель, Федеративлӑ Германи Республикинчен чӑвашсем ҫинчен кӗнеке ҫырма ЧОКЦа килнӗ
Гамбург хулинчи Кай Элерс писатель, Чӑваш халӑх художникӗ
Владимир Иванович Агеев, эпё, Василий Зиновьевич Дмитри
ев поэт, Чӑваш Республикинчи «Термен» производствӑпа твор
чество ассоциацийӗн генеральнӑй директорё Валерий Дмитрие
вич Тимофеев тата Ҫӗрпел, Хурӑнсур Ҫармӑс, Кайри Тукай
ҫыннисем паянхи пурнӑҫ, литераурӑпа искусство ҫинчен питӗ
уҫӑ кӑмӑлтан калаҫрӗҫ. Писательсем хӑйсен пултарулӑхӗпе, Аге
ев выставкӑна илсе килнӗ картинисемпе паллаштарчӗҫ. «Янгор
чино» колхоз ӗҫченӗсемпе Ҫӗрпелти вӑтам шкулта вӗренекенсемпе вӗрентекенсем «Вучах» хаҫатпа тахҫантанпах туслине
пултаруллӑхра ҫирӗплетсе пачӗҫ.
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ЧОКЦ правленийӗн президиуме, Юхма Мишши сённипе,
Алексей Талвир ячёпе хисепленекен премине туса хунӑччӗ. 1991
ҫулта «Вучахра» пичетленнӗ чи ҫивӗч те витёмлё, илемлё произведенисемшён: «Владимир Иванович Агеева - «Юрӑ - ӗмӗрлӗх
палӑк» ярӑмри авалхи чӑваш поэчӗсен портречӗсемшӗн тата хаҫата илемлетсе кӑларматӑрӑшнӑшӑн; Виталий Григорьевич Енӗше - «Хуралсӑр юлнӑ пуянлӑх» очеркшӑн; Надежда Сергеевна
Ефремована (Шумкована), Тутар ССРӗнчи Анат Камӑри фоль
клор ансамблӗн солисткине, хаҫат корреспондентне - «Глубоко
взволновал меня» статьяшӑн; Владимир Прокопьевич Кузьми
на - «Ирӗклӗх, пӗрлӗх», «Тӗрӗслӗх ҫулӗ ҫинче» публицистикӑллӑ
статьясемшӗн, «Илем» очеркшӑн, «Тепре куриччен!», «Чышкӑ
тытӑмӗнчех», «Пайланнӑ Ямаш вӑрманӗпе Шупашкар мэрӗ»
фельетонсемшӗн; Иван Григорьевич Тарасова, Пушкӑртстанри
чӑвашсен культура обществин яваплӑ секретарьне, хаҫат кор
респондентне - «Турци профессорӗ чӑвашла калаҫать», «Зависть
в основе», «Пултарулӑхпа хӑюлӑх укҫаран пахарах» статьясемшӗн;
Валерий Дмитриевич Тимофеева, хаҫатӑн Мускаври тата СанктПетербургри корреспондентне - «Глазами очевидца» (ятарлӑ
кӑларӑм) репортажшӑн ҫулталӑк пуҫламӑшӗнче ҫав премине
панӑччӗ.

«Илем кунне» уявлама пынӑ ЧОКЦ уш кӑнӗ сылтӑмран): Петр Вол
ков (Чӑвашрадио), Василий Дмитриев, Владимир Агеев (Художжниксен
союзё), Валерий Тимофеев («Термен»), Раиса Сарпи («Пике»), Виталий
Енёш (Писательсен Союзё), Владимир Кузьмин («Вучах») Вйрнар районёнчи «Янгорчино» колхоз правленийӗнче. Пӳлӗм хуҫи Федор Кузьмин
хӑйсен ӗҫӗ-хӗлё ҫинчен каласа парать (сулахайран иккёмёшё).
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Маларах эпё «Янгорчино» колхоз председателӗпе Кузьмин па пёрремёш лауреатсене пурлӑх енчен хавхалантарас майсем
пирки калаҫса татӑлнӑччӗ. Акӑ халё Илем уявёнче Агеева, Ти
мофеева, Енёше тата мана преми шучёпе пёрер сысна ҫури парнелерӗҫ.
Туслӑ та ӑшӑ тёлпулу «Илем кунне» вӑйлатрӗ, ял ҫыннисемпе искусство ӗҫченӗсен тата ҫыравҫӑсен чунне ӑшӑтрӗ.
Чуна темле йывӑрлӑх пусса тӑрать пулин те, манӑн тӑван
«Вучахшӑн» хӗрӗве вӑйсӑрлатас килмест, хамӑр ӗҫлекен организаци ятне халӑхра ырӑпа асӑнтарса ҫӗклес килет. «Хыпар» «Вуча
ха» сӗрӗм тивертекен хаҫат, тет пулин те, «Вучахӑн» чӑваш
халӑхӗшӗн, халӑх культуришӗн пичетлекен, пурнӑҫ аталанӑвӗшӗн
тӑвакан ырӑ ӗҫӗ усаллинчен нумайрах-ха. Хаҫатӑн малашлӑхӗ ҫеҫ
кулянтарать. Ӑна чӗртме пӗтернӗ ӑс-хакӑл вӑйӗ ҫилпе вӗҫсе каяссинчен хӑратать.
М.Н.Юхма хӑйӗн ӗҫне республикӑри обществӑлла организацисемпе, ертсе пыракан пуҫлӑхсемпе, аслӑ шкулсемпе, заводсен, колхозсемпе совхозсен управленийӗсемпе, дирекцийӗсемпе, правленийӗсемпе пӗрле тачӑ ҫыхӑнса йӗркелет. Акӑ,
хамӑртан инҫех мар вырнаҫнӑ приборсем тӑвакан заюдра та пулма
тӳр килчё. Пире завод управленийӗн хуравлӑ представителӗ цехсем тӑрӑх илсе ҫӳрерӗ, заводӑн технологи йӗркипе, инженерсемпе, рабочисемпе паллаштарчӗ Эпир кайран вёсен ӗҫӗ-хӗлӗ
ҫинчен хамӑр хаҫатра ҫырса кӑлартӑмӑр.
Сӑн ӳкерчӗкре: Владимир Кузьмин журналист завод хуҫинчен
Глеб Ильенкоран интервью илет.
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«ВУЧАХӐН» АЛЕКСЕЙ ТАЛВИР ЯЧЁПЕ
ХИСЕПЛЕНЕКЕН ПРЕМИ ЛАУРЕАЧӖСЕМ:

В. Кузьмин

В.Енӗш

В. Тимофеев

Н. Ефремова
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В.Агеев

И. Тарасов

Ноябрей 10-мӗшӗ.
Октябрь праҫникне кӑҫал шавсӑр, патшалӑх шайӗсӗр ирттерчӗҫ.
Пӗтӗм влаҫа ҫавӑрса илнё Борис Ельцин «демокрачӗсем»
ҫӗршыв, халӑх туприне Кремль али витӗр кӑларса, хӑйсен умне
ылтӑн тӑвӗ купалаҫҫӗ. Пурнӑҫ тӗпӗнчи мӗнпур йӑхтӑр-яхтӑр ҫиеле
ишсе тухрӗ, пуҫ пулса тӑчӗ. Халӑхӑн ирӗклӗхне, савӑнӑҫне читлӗхе хупрӗҫ. Ҫӗршыв тӗпсӗр шӑтӑкалла чӑмма пуҫларӗ. Кам мӗн
тума пултарать - вӑрланӑ пуянлӑхпа хырӑмне тултарать, кам
мӗнле улталама, ҫаратма пултарать - чи ҫӳллӗ пукан ҫине улӑхса ларать. Карьеристсемпе йӑпӑлтисемшӗн, кашкӑрсемшӗн ҫӗршывӗпех, тӗнчипех симӗс ҫул уҫӑлчӗ.
Юхма Мишши те ҫав юхӑмра ҫӑрттан пулӑ пекех ишет. Мускавран тухма пӗлмеҫҫӗ Сарпипе иккӗшӗ. «Вучаха» ҫулталӑк вӗҫлениччен тытса тӑмашкӑн РФ Пичет министерствинчен 300 пин
хӑпӑтса илме пултарнӑ. Хӑйшӗн те тепӗр ырӑ ӗҫ тунӑ. «Мана
Ельцинӑн патшалӑх премийӗн комиссине кӗртрӗҫ, ноябрӗн 18мӗшӗнче ларӑва каймалла», - тесе пёлтерчё пире тёп хуларан
таврӑнсан.
Ноябрӗн 18-мӗшӗ.
Виҫӗмкун Юхма Мускава, Ельцин премийӗн комиссине
хутшӑнма, самолетпа вӗҫсе кайрӗ. Ӗнер, Мускав хула администрацийӗн пуҫлӑхӗ А.Н.Грибов хушнипе, аялти хутри пирӗн Чӑваш
наци клубӗн япалисене фойене кӑларса пӑрахнӑ та, хӑйсен ҫӑраҫҫине лартса, питӗрсе хунӑ. Унта вӗсем урӑх организацине вырнаҫтараҫҫӗ иккен. ЧОКЦа иккёмёш хутран та хӑвалаҫҫӗ. Ҫавӑн
пирки хаҫатра материалсем пичетлерӗмӗр. Тӗрӗссипе, унта ирӗксӗрлесе юлма май ҫук, темле хирӗҫсен те, тапаҫлансан та. Хамӑра сӗннӗ ҫӗрех куҫмалла пулать.
1993 ҫул.
Ёҫ кӗнекинчен.
Январём 25-мӗшӗ.
Хаҫат кӑларма пуҫлани икӗ ҫул ҫитрӗ. Ун пирки тёп редак
тор М.Н.Юхма шӑпӑртта шарламарӗ.
«Вучахӑн» Талвир ячӗллӗ премине иртнӗ ҫулхи палӑрнӑ
ӗҫсемшӗн памалли списока Тенюшева та кӗртсе хунӑ. Эпир,
тӗлӗннипе, «Иван Яковлевич вӑл, паллах, хӑйне республикӑри
«ведущий журналистсенчен пӗри» тесе шутлать те, ҫапах та унӑн
преми условийӗсене тивӗҫтерекен паха япали пулмарӗ-ҫке пӗлтӗр,
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халӑха култариччен, ӑстарах ҫырмалла пуль», - терӗм те, Ми
хаил Николаевич ҫирӗппӗн тавӑрса хучӗ: «Ҫапах та Тенюшев
пёрремёш редактор пулнӑ». Анлантӑм: ку ыйтӑва комиссисӗрех,
малтанах татса панӑ. Ҫаплах пулчё те.
Укҫа йӳнелсех пырать. Манӑн ӗҫ укҫи халӗ 4950 тенкӗ, ун
ҫумне кӗҫах 50 процент хутшӑнмалла, терӗҫ. Ҫак уйӑхра инфляци 40 процент уснӗ. Манӑн арӑм шкулта, вёсен пӗчӗк ӗҫ укҫи
кӑна, уйӑхне 15000 енне илет. ЧОКЦ пуҫлӑхӗсен кӗсье укҫи
пирӗннинчен 4 хут ытлараххи ҫинчен те пӗлтерчӗҫ вӑртгӑн пире
бухгалтерире. Епле аван ӗҫлеме, э? Пасара нуша сумкки йӑтса
кай та... аш 400-450 тенкӗпе туян, пыл туганас килсан, килофамӗ 1000 тенкӗ. Лавккара кӗпе 550, шур эрех 500, торт 280
тенкӗ.
Февралей 3-мӗшӗ.
Нумай анлӑ ӗҫ тӑвать Шупашкарти «Термен» ассоциаци!
Пурне те вӗсенчен тӑватӑ тӗп тӗвве ҫыхнӑ. Халӑха вӗрентес ӗҫпе
культура тата искусство аталанӑвӗ. Наукӑпа техника професӗн
ҫӗнӗлӗхӗ. Экономика, социаллӑ пурнӑҫ, экологи ыйтӑвӗсем. Ҫак
ҫыхӑнура, ассоциаци правленине ертсе пыракан Валерий Дмит
риевич Тимофеев шучӗпе, халӑх хӑвачӗн, этем ӑсӗн, чысӗн,
пултарулӑхӗн иксӗлми вӑйӗ, чӑваш халӑхӗн чӗрӗлӗх ҫӑлкуҫӗ. Кам
ҫак пархатарлӑ ӗҫре уйрӑмах палӑрать - ҫавна чыс та мухтав. Ҫак
тӗллевпе ӗнтӗ вёсем «Термен» премийӗсене туса хунӑ. Акӑ, унтанпа ҫулталӑк ытла вӑхӑт ирф ӗ. Виҫӗмкун эпё, хам преми комиссийӗнче тӑнипе усӑ курса, Юхма патӗнче ларакан Тимофее
ва сӗнӳ патӑм: «Атьӑр тӑваттӑмӗш премине «Вучах» хаҫат
редакцийӗн коллекгивне пама тӑратар?» Калаҫсан-калаҫсан, ман
па вӗсем килӗшрӗҫ.
Паян, кӑнтӑрла иртни иккӗре, Чӑваш патшалӑх университечӗн уйри тӗп корпусӗнче, ҫавра сӗтел хушшинче пуҫтарӑнтӑмӑр.
Тавлашуллӑ хӗрӳ калаҫу хыҫҫӑн, комисси ҫаксене пама йышӑнчӗ
«Термен» премийӗсене:
1. Халӑха вӗрентсе ҫугга кӑларассипе тава тивӗҫлӗ ӗҫ тунӑшӑн
Даниил Филимонович Филимонова (Даниил атгене), вилнё
хыҫҫӑн.
2. Наукӑпа техникӑна аталантарассишӗн паллӑ ҫитӗнӳ тунӑшӑн
И.Н.Ульянов ячӗпе хисепленекен Чӑваш патшалӑх университечӗн обществӑлла наукӑсен факультечӗн деканне, экономика
наукисен докторне, Чӑваш наука академийӗн член-корреспондентне Валентин Игнатьевич Ильдменов профессора.
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3. Халӑх валли пархатарлӑ ӗҫ тунӑшӑн - Чӑваш Республикинчи медицина учрежденийӗсен Республика Министрӗсен Совечӗ ҫумӗнчи лицензипе аккредитаци комиссийӗн председательне,
медицина наукисен кандидатне Юрий Георгиевич Максимова.
4. Культурӑпа искусствӑри тава тивӗҫлӗ ӗҫшӗн - Чӑвашсен
обществӑпа культура центрӗ кӑларакан «Вучах» хаҫат редакцийӗн
творчество коллективне.
«Вучах» чӑваш наци культурине аталантарассишӗн тӑрӑшса
ӗҫлет. Унӑн страницисенче чӑваш ҫынни хӑйӗн тивӗҫлӗ сассине
уҫӑмлӑн тӗнчене пёлтерчё. Чӑваш наци аталанӑвӗн, халӑх культурин, йӑли-йӗркин, чӗлхин ҫивӗч ыйтӑвӗсене вӑл мӗнпур чӑвашпа пӗрле анлӑн хускатрӗ. Аякра пурӑнакан ентешсем хаҫатра уйрӑмах хисеплӗ вырӑн, тӑваньен тӗпелӗн кӑмӑллӑ вырӑнне тупма
пултарчӗҫ. хаҫат пулӑшнипе республика тулашӗнчи чӑвашсен
культури, йӑли-йӗрки чӗрӗлме пуҫларӗ.
1992 ҫулта «Вучахра» «Юрӑ - ӗмӗрлӗх палӑк», «Авалхи чӑваш
хулисем», «Авалхи чӑвашсен чаплӑ ҫыннисем» историлле илемлӗ
очерксем пичетленни чӑваш халӑхӗн культура ӳсӗмӗнчи паллӑ
утӑм пулчӗ. «Тӑваньен аваллӑхӗпе культури» рубрикӑпа пичетленнӗ очерксем, статьясем чӑваш ялӗсен ӗмӗртен-ӗмӗре куҫса
пыракан пуян кун-ҫулне уҫса пачӗҫ.
Хаҫат чӑвашӑн паянхи йӑли-йӗркине, культурине, искусствине, пурнӑҫне анлӑн ҫутатать.
«Термен» премийӗн лауреачӗ» ят илнисене диплом, лауреат
палли тата 50 пин тенкӗ укҫа параҫҫӗ.
Февралей 17-мӗшӗ.
«Вучахӑн» 100-мӗш номерӗ тухрӗ. Кӑҫал 8 номер пичетленчӗ.
Тёп редактор, ЧОКЦ президенчӗ пире паллӑ кун ячёпе
кӑнтӑрлачченех саламларӗ. Чей чашкисем ҫине ярса шур эрех
сыпкаларӑмӑр. Юхма та туганса пӑхрӗ. Вӑл эрех-сӑрапа туслӑ мар.
Эрехне Степанов 500 тенкӗпе илсе килнӗччӗ. Укҫине Роза Пет
ровна удмурт писателӗн Ванюшевӑн кӗнекине васкавлӑрах пи
четлеме пулӑшнӑшӑн Варсун Михайлова парса хӑварнӑччӗ. «Ву
чах» библиотекин» 3-мӗш номерӗ редакцие паян ҫитрӗ.
Апрелей 12-мӗшӗ.
Ҫырас та, ӗҫлес те килмест. Укҫи 7 пин ҫеҫ. Гиперинфляци
халӑха выҫӑ кашкӑр пек кӑшлать, ҫынсен шӑммипе тирне ҫеҫ
хӑварать. Вӑрламасӑр, лартмасӑр-улталамасӑр пурӑнма май ҫук
ҫӗршывхалӗ пирӗн. Кам ҫаврӑнӑҫуллӑраххи, чӗрӗреххи ҫеҫ хӗвел
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ровкӑсенче те таҫти аякри тӗлпулусемпе уявсенче. Ҫапах та Ми
хаил Николаевич мана ирӗклӗх парать. Мана та, Луча та, Михайлов-Штранкина та повӗҫсем таранах пичетлеме чармасть.
Трактор завочӗ тӑвакансем ҫинчен ҫырнӑ «Ҫӑлкуҫ» романа,
«Хӗрсӗр ял та хёсёр мар» пьесӑна кӗскетмесӗр «Вучахра» кун
кӑтартнӑшӑн эпё Юхмана тем пекех тав тӑватӑп. Тӑрӑшса
ӗҫленӗшӗн тав тунӑ пекех туйӑнчӗ вӑл мана.
Апрелей 19-мӗшӗ.
Хуҫа аран-аран укҫа ӳстеркелерӗ, мана уйӑхне 15 пин туса
пачӗ. Сахалтарах ҫав. Ҫӑкӑр буханки те 50 тенкӗ. Хамӑра та хула
тӑрӑх укҫа ыйткаласа ҫӳреме ярасшӑн. Унашкал чупма пуҫласан,
эпир хаҫатне тӑваймастпӑр. 16 страница Варсунпа Илле тата ман
ӗнсе ҫинче кӑна ытларах вӗлкӗшет.
Июлӗн 9-мӗшё.
«Вучах» куҫ умӗнчех сӳнсе пырать. Кӑҫалхи 27-мӗш номер
1700 экземплярпа тухрё. Иккӗмӗш ҫур ҫулшӑн подписка ҫавӑн
чухлӗ. Мӗнпур чӑвашсен хаҫачӗ хамӑр республикӑна 700 экзем
пляр, ытги республикӑсемпе облаҫсене («чикӗ леш енне») 400
экземпляр ытларах саланать, 500 экземпляр «Роспечать» киоскӗсене сутма паратпӑр. Хакӗ 5 тенкё, пёр жевачка чухлӗ.
Сентябрӗн 24-мӗшӗ.
Отпуска кайичченех манпа Чӑваш Республики писателёсен
Союзён правлени председателё Коновалов-Агивер вӑрттӑн калаҫнӑччӗ. Ман енне халё унӑн кӑмӑлӗ йӑлтах тепёр майлӑ ҫаврӑннӑ.
Федор Георгиевич мана Союзӑн «Илем» хаҫатне кӑларма чӗнет.
Килӗшрӗм. Манашкал ухмах тупайман пулас.
Ӗҫе куҫарас пирки ҫырнӑ Агивер хучӗпе заявление Юхма
на патӑм. Чылай калаҫса лартӑмӑр хӑй патӗнче. Унчченех сиснӗ
пулас-ха. Тӗрӗк халӑхӗсен виҫҫӗмӗш конфесӗнче те (ӑслӑлӑх
институтӗнче) Агиверпе юнашар яланах пулнӑччӗ те... Хирӗҫлесе тӑмарӗ.
Сентябрӗн 28-мӗшӗ.
Ёнер «Вучахра» юлашки кун ӗҫлерӗм. ЧОКЦ «Салют» керменте хамӑр хаҫат-журналсен уявне ирттерчӗ. Унта мана та Алек
сей Талвир ячёллё преми грамотине пачӗҫ. «Вучахӑн» тав хутне
кӑкӑр ҫумне хӗстерсе таврӑнтӑм киле. «Кӑмӑлу тулчӗ-и халь?» кулкаласа ыйтрё Римма Ильинична. - «Тёп редактор та турӗҫ»
сана, ҫак хут татӑккипе те тӑрантарчӗҫ...» Эпё те кулса ятӑм:
«Умра «Илем» ҫути йӑлкӑшать-ха...»
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Паян ЧОКЦран ӗҫ кӗнекине илсе тухрӑм. Юхма Мишши
алӑ пачё те: «Лайӑх ӗҫлерӗмӗр, эпир кунтан кайсан хаҫачӗ те
тухаять, те тухаймасть», - терё. «Вучах» эпё кайнӑшӑн сӳнмест,
мёншён тесен тёп редакторё кунтан виличчен те каяс ҫук, аплатӑк - «Вучах» тухсах тӑрӗ», - шухӑшларӑм ӑшра. Маншӑн пул
сан ӗнтӗ пурпӗрех. Малтан, 1990 ҫулхи ноябрӗн 27-мӗшӗнче,
питӗ хавасланса ӗҫе кӳлӗннӗччӗ. Тёп редактор тӑватпӑр тесе суйса илсе пычӗ те, каярахпа Юхма хаҫат тилхепине хӑй ҫавӑрса
тытрӗ те, виҫӗ ҫула яхӑн нушаланса тертлентӗм мӗнпур чӑвашсен хаҫачӗ чӑн-чӑн чӑваш трибуни пултӑр тесе. 1991 ҫулта мана
Чӑваш ССР культурӑн тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗн ячӗпе хисеплеме
пулчӗҫ - ӑна вӗҫне ҫитереймерӗҫ. 1992 ҫулта редакцие панӑ «Терменӗн» 50 пин тенкинчен те Варсунпа Иллен аллине те, ман
кӗсьене те пёр пус та кӗреймерӗ. Кӑҫалхи майӑн 7-мӗшӗнче хӑй
сӗннипе мана Раҫҫей Федерацийӗн Культура министерствин
Хисеп грамотине пама тӑратнӑ хутсем те аяла пулчӗҫ...

ЧОКЦра пӗрле ӗҫленӗ юлташсем тата «Юхма Мишши союзӗнчи» писательсен пӗр ушкӑнӗ (сулахайран сылтӑмалла): малти
ретре - Владимир Кузьмин, Людмила Сюзюкина, Альбина Любимо
ва-Юрату, Михаил Юхма, Варсонофий Михайлов-Штранкин, Веналий Савельев-Саруи, Василий Дмитриев; хыҫалти ретре - Сер
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гей Юшков, Гурий Чаржов, Анатолий Иванов-Хум, Петр Вашават,
Розин Ярандайкин.
Раиса Сарпин «Пики» те Чӑваш тӗнчинче хӑйӗн илемӗпе
ытлах йӑлкӑшаймарӗ, унӑн кун-ҫулӗ кӗске пулчӗ. Ун вырӑнне
«Хыпар» хаҫат издательство ҫурчӗ» «Чӑваш хӗрарӑмӗ» ҫуратрӗ.
Ӑна халӑх юратса хӑйӗн ӑшӑ ытамне илчӗ.
Хӗн-хур айӗнче Юхма Мишшин «Вучахӗ» ҫунма пӑрахрӗ.
Иксӗмӗр хушӑри туслӑх ҫути сӳнмен-ха.
2002 ҫулхи раштав, 1.
Мана ЧОКЦ парнеленӗ кӗнекесем:
Алӑри пӳрнесем те тан мар. 1992 ҫ.
- Пучок смеха. 1992 г.
- Иван Мучипе Лапшу Ҫтаппанӗ курнӑ мыскарасем. 1993 ҫ.
«Вучахра» пичетленнё:
Ҫӑлкуҫ, роман. 1992-93 ҫулсем.
- Ҫӗр пики. Пьеса. 1991 ҫ.
- Хёрсёр ял та хёсёр мар, пьеса. 1993 ҫ.
- 25 калав, 10 очерк.
-

-
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Чӑваш Республики писателёсен союзён правленийӗ вырнаҫнӑ
Володарски урамӗнчи 10-мӗш ҫурт (авалхи Ехрем хуҫа ҫурчӗ).
Пёрремёш хут ра, сылтӑмра, «Илем» редакцийё.

1993 ҫул.
Ӗҫ кӗнекинчен.
Августӑн 25-мӗшӗ - сентябрӗн 3-мӗшӗ.
Ман пурнӑҫра та ӑнӑҫлӑ, уҫӑ улшӑну пулать пулмалла. Иртнӗ
уйӑхрах эпӗ Чӑваш Республикинчи писательсен Союзне ертсе
пыракан Федор Георгиевич Коновалов-Агивер патне калаҫма
кайнӑччӗ. Лайӑх йышӑнчӗ вӑл мана. Писательсем ӑна хӑйсен ертуҫи пулма суйласанах вӑл литературӑпа искусство хаҫачӗ кӑларма
тытӑнасси пирки калаҫу пуҫарнӑччӗ. Унпа ӗҫлес тесе хӗмлене352
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кенсем те тупӑннӑччӗ. Вёсем пёр вӑхӑтра мана пулас редакци
валли «Тӑван Атӑлта» пӳлӗм хӑвӑртрах пушатса пар, тесе телефонпа ӳсӗр-какӑрла мӑнкӑлтатнине те манманччӗ-ха. Агивер хӑйӗн
пуҫарӑвне пурнӑҫа кӗртесшӗнех иккен. Малтанхи хӑмпӑсем
ҫурӑлнӑ та, ӑна хаҫат хуҫи пулмашкӑн урӑх никам та мар, эпех
кирлӗ пектуйӑннӑ. «Тӑван Атӑлта» чухне темшӗн-ҫке сан тӑшманун пӑшал мишенӗ вырӑнӗнче пулса тӑтӑм, унӑн наркӑмӑшлӑ
вӑрттӑн пульлипе сана хыгах амантрӑм. Сывал ӗнтӗ ман кӑмӑл
сипечӗпетекелесе, сӑмах-юмах хушшинче хӑйӗн вӑрттӑн шухӑшне уҫса пачё, мана пӗр витӗмлӗ хутпа паллаштарчӗ:
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4
заседания правления Союза писателей Чувашской
Республики, состоявшегося 30 июня 1993 года
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Агивер Ф.Г. - председатель правления,
Емельянов А.В., Исмуков И.А., Семенов Ю.С., Кушманов И.К. члены правления.
ПРИГЛАШЕННЫЕ: Ефимов Г.А. - председатель ревизионной
комиссии, Ялгир П. А. - директор бюро пропаганды СПЧР, Став
окий М. А. - председатель профкома, Симунов. Н.В. - директор
Чувашского отделения. Литфонда РФ.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
2.
Об учреждении газеты литературы и искусства «ИЛЕМ».
СЛУШАЛИ: Информацию председателя правления Союза
писателей Чувашской Республики Агивера Ф. Г. Он сообщил о не
обходимости учреждения газеты литературы и искусства «Илем»
Союза писателей Чувашской Республики и о своем решении в
поисках средств для получения лицензии на разрешение выпуска
газеты.
ВЫСТУПИЛИ: Семенов Ю.С., Ефимов Г.А., Исмуков И.А.
Поддерживая инициативу председателя правления СП ЧР Агиве
ра Ф.Г., они предложили подготовить необходимые документы
для регистрации. Главный редактор журнала «Ялав» Семенов Ю. С.
например, посоветовал, что из-за непрерывного роста цен на бу
магу, типографские расходы, сначала надо подготовить калькуля
цию для выпуска хотя одного номера. Председатель правления
СП Агивер Ф.Г. согласился обоснованностью данного предложе
ния и заявил, что в первую очередь нам надо получить лицензию
для выпуска газеты.
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ПОСТАНОВИЛИ:
1. Учредить при Союзе писателей Чувашской Республики га
зету литературы и искусства «ИЛЕМ».
2. Для обеспечения выпуска газеты литературы и искусства
«Илем» изыскать денежные средства и выделить в здании прав
ления СП ЧР необходимое помещение.
3. Выпуск газеты осуществить на общественных uanajiax с
тиражом в 20-30 тыс. экземпляров за один номер.
Проголосовали единогласно.
Выписка верна:
Председатель правления СП ЧР Агивер Ф.Г.»
Эпӗ ӑна вара, ёненсе те, ёненмесёр те, ҫав «Илем» хаҫата
кӑларма пулӑшатӑп, терӗм. Вӑл килӗшсе алӑ тытрӗ. Укҫа шыратпӑр-ха, терё те ҫав...
Унтанпа «Вучахра» отпуска та кайса килтӗм, шухӑшӗ Агиверӗн улшӑнман-ха, укҫине ҫеҫ ниҫтан та шыраса тупайман.
Манӑн ӗнтӗ ним ҫукран нимӗр пӗҫермелле, Атӑл хӑйӑрӗнчен
ылтӑн пӗрчи юхтармалла.
Ҫапах та эпӗ, малтанлӑха сывласа ямаллӑх, 300 пин тенкӗ
тупрӑм-ха. Хамӑрӑн, Вӑрнар районӗнчи Хурӑнсур Ҫармӑс ачи
Вячеслав Петрович Шлыков, Хусанти «Зилант» страховани
фирмин Шупашкарти филиалне ертсе пыракан тусӑм, пулӑшма
килӗшрӗ. Реклама валли тесе килӗшӳ турӑмӑр.

Йӗркелӳ, финанс ӗҫӗсемпе пуҫа ҫӗмӗретӗп. Смета турӑм. 5
пин экземплярпа 1 номер кӑларма 295 пин тенкӗ кирлӗ.
Ман вӑл хаҫата чӑваш халӑхӗн культура хаҫачӗ тӑвас килет.
Агивер хирӗҫ мар, «культура» сӑмах вырӑнне «ӑс-хакӑл» тесе
ҫырма сӗнет.
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«Илем» Уставне эпӗ унчченех ҫырса хатӗрленӗччӗ те, ӑна
машинкӑпа пичетлесе хугӑм. Пулас хаҫатпа ӗҫлеме «Вучах» хуҫи
Юхма Мишши кансёрлет, ман ӗнсе ҫине хушу хыҫҫӑн хушу
купалать, хӑй патӗнчен кайичченех туллинрех усӑ курса юлас
тет пуль ҫав.
Агивер Союз правленийӗн ларӑвне пухма хатӗрленет. Мана
писательсен Юхма союзёнчен кивӗ союза куҫма ыйтса заявлени
ҫырма хушрӗ. Ҫырса патӑм. Ҫак кунсенче Ехрем хуҫа керменне Союз правленине - час-часах ҫӳреме пуҫларӑм. «Илеме» хӑвӑртрах
та мӗнле илемлӗрех кӑларма тытӑнасси пирки нумай калаҫатпӑр,
тавлашатпӑр.
Сентябрей 23-мӗшӗ, кӗҫнерникун.
Кӑнтӑрла иртсен иккӗре правлени ларӑвӗ пуҫланчӗ. Ман ыйтӑва та пӑхса тухрӗҫ, «в виде исключения» тесе Юхма союзёнчен
Мӑн Союза куҫма хаваспах ирӗк пачӗҫ. Хирӗҫлемесӗр, тёп редак
тора ҫирӗплетрӗҫ. Акӑ, протоколёнчен илни:
«ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 5
заседания правления Союза писателей Чувашской
Республики, состоявшегося 23 сентября 1993 г.
Присутствовали: из 8 членов правления - Агивер Ф.Г. - пред
седатель правления, Семенов Ю.С., Лукин А.В., Исмуков Н.А., Куш
манов Н.К, Ставский М.А. - члены правления.
Приглашенные: Ефимов Г.А. - председатель ревизионной ко
миссии, Смолин А. С., - член ревизионной комиссии, Эндип В. И. зам. председателя правления СП ЧР, Давыдов Анатри В. И. народный поэт Чувашии, Кузьмин В. П. - член МСПС (Междуна
родного Содружества Писательских Союзов).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
Утверждения главного редактора. Устава газеты, литера
туры и искусства «Илем».
СЛУШАЛИ: Информацию председателя правления Союза
писателей Чувашской Республики Агивера Ф.Г. Он сообщил, что
завершают организационные работы по выпуску газеты литера
туры и искусства «Илем» (Искусство, Литература, Еткерлёх,
Малашлӑх).
Есть предложение утвердить главным редактором газеты
литературы и искусства «Илем» Кузьмина Владимира Прокопье
вича. Кандидатура подходящая. Он хорошо знает газетное дело.
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Работал в руководящих должностях журналов «Капкӑн», «Тӑван
Атӑл», газеты «Вучах».
ВЫСТУПИЛИ: Исмуков Н.А., Лукин А. В., Ефимов Г.А. Все
они поддержали кандидатуру Кузьмина В. П.
Далее председатель правления СП ЧР Агивер Ф.Г. ознакомил
присутствующих Уставом редакции газеты «Илем».
РЕШИЛИ: Принять информацию председателя правления
Союза писателей Чувашской Республики Агивера Ф.Г. к сведе
нию.
2. Утвердить главным редактором газеты литературы и ис
кусства «Илем» Кузьмина В. П.
3, Утвердить Устав редакции газеты «Илем»: Общие поло
жения; 2. Учредитель; 3. Программные цели и задачи; 4. Управле
ние; 5. Заключительные положения.
Проголосовали единогласно.
Председатель правления Союза
писателей ЧР Ф.АГИВЕР.
Выписка верна:
Зам. председателя правления
Союза писателей ЧР Н. К. Кушманов».
Агивер сӗннӗ тӑрӑх, «Илеме» Искусство, Литература, Еткерлӗх, Малашлӑх программипе кӑларас, терӗҫ.
Савӑнтӑм - хытах, анчах - хӑраса та кайрӑм. Мана хаҫат
кӑларма Союз правленийӗ укҫа памасть-ҫке. Ҫуккӑ унӑн ун вал
ли пёр пус та. Ӗҫ укҫине те хӑвӑн шыраса тупмалла. Вӑрҫӑра
пӑшалсӑр тӑрса юлнӑ салтак пек те, ыйткалакан пек те, вӑрӑ
пекте капла... Мӗнле пурӑнма пултаран?.. Акӑ мӗнле йывӑр ҫӗклем
тиенчӗ ман ҫине! Паян правлени ҫирӗплетнӗ Устава килте ҫӗнетсе
ҫӗнӗрен ҫапрӑм.
«Зилантран» Шлыков укҫа куҫарса панӑ. Тӑрӑшать-ха ачи.
Эпё те редакции Ӗҫ кӗнекине - Приказ кӗнекине уҫрӑм:
«Приказ №1
по редакции «Илем» («Краса») Союза писателей Чувашской
Республики от 23 сентября 1993 года.
Во исполнение решения правления Союза писателей Чувашс
кой Республики от 23 сентября 1993 года (протокол № 5) об
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утверждении и приказа № 26 председателя правления Союза пи
сателей ЧР от 23 сентября 1993 гола о назначении главным
редактором газеты литературы и искусства (духовной газеты
чувашского народа «Илем» ("Краса") Союза писателей Чувашс
кой Республики, сего числа приступаю к исполнению своих слу
жебных обязанностей.
На основе решения собрания трудового коллектива и по со
гласованию с правлением Союза писателей ЧР создать в редак
ции газеты "Илем " следующие отделы:
- культуры и по национальным связям;
- литературы и искусства;
- по проблемам социальной жизни, морали;
- коммерческий и рекламно-информационный.
Авторский гонорар установить за номер 40 тысяч рублей».
Сентябрӗн 26-мёшё.
Юхма Мишши юлашки вӑхӑтра ҫыравҫӑсем хушшинчи хирӗҫтӑру-ҫапӑҫу хирёнчи хура юпа пек хӑрушшӑн курӑнма пуҫларӗ те, тавҫӑруллӑ та вӑйлӑ кӗрешӳҫӗн вучахне чӗрӗ турат е
усал ҫӳп-ҫап пӑрахакансем ниепле те лӑпланаймаҫҫӗ-ха. Вӗсен
шутӗнче «Тӑван Атӑлта» ҫӑхан йӑви ҫавӑрнӑ Андрей Алексеев та
пур. А.Тархун хушма хушаматпа «В.Кузьмин та куҫрӗ» тесе «Хыпарта» йӗкӗлтешсе илчё. Вӑл хӑйӗн пӗчӗк хайлавӗнче Чӑваш Республикинче писательсен виҫӗ союзё пурри ҫинчен халӑха пӗлтерет, пӗри - Чӑваш Республикин писательсен Союзё (тёп союз),
тепри - Чӑваш Республикин вырӑс писателёсен ассоциацийё,
виҫҫӗмӗшӗ - Чӑваш писателёсен Союзё (Юхма союзё). Ун шучӗпе, виҫҫӗмӗш союзне тем пулнӑ, «иртнӗ ҫул, асар-писер тӑвӑл
умён темрен хӑранӑ мулкачсем пек, чылайӑшӗ тёп союза каялла
куҫрӗ». Андрей Алексеевича ёненес пулсан вара, Союза сыхласа
хӑварас тёллевпе, Юхма хӑйӗн арӑмне Роза Шевлепие тата Раи
са Сарпи сӑвӑҫӑн ашшёне Василий Яковлева члена илнё-пать.
Ку хыпар - тӗрӗсех-ха. Сентябрӗн 17-мӗшӗнче йышӑнтӑмӑр вёсене
хамӑр рете. Анчах та, Алексеев тёртсе илнё пек «иксёлнё йыша
ӳстерес тесе» мар, литературӑри пултарулӑхшӑнах.
Роза Ивановна Юхма-Шевлепи 1951 ҫултанпах пичетленет, виҫӗ кёнеке авторё. Василий Егорович Яковлев-Велвокай
та виҫӗ кӗнеке кӑларнӑ, вӑтӑрмӗш ҫулсенчех ӑна чӑваш классикӗсем ырланӑ. Патӑрьел ҫыравҫи Нӑрваш Шӑхалӗнчен Шу358

пашкара тухса ҫӳрейменнипе кӑна ытлашши чаплӑн курӑнмасть,
халӗ те хӑй нумай ҫырать, тӗнчери юмахсене чӑвашла куҫарать.
Икӗ хӗрне, Раисипе Альбинине, поэзи хирне кӑларма пултарнӑ.
Виҫҫӗшӗн те вёсен паккусӗ хулӑн. Василий Дмитриев-Шашкар,
Варсонофий Михайлов, Роза Петрова, Петёр Вашават, Сарра
Баранова, Анатолий Иванов-Хум, Вениамин Савельев-Саруй,
Розин Ярандай, Сергей Юшков Раҫҫей писателёсен Союзён
членне (Шупашкарти Юхма союзне) кёни те Алексеев йышшисене кӗҫӗ ернӗ ҫын хыҫкаланнӑ пекех канӑҫсӑрлантарать.
Хӑйсен кӗвӗҫӳпе ҫунакан ӑш-чикне вара вӗсем «АТархун» йышши
пӑтранчӑк та тутӑсӑр шӗвекпе лӑплантарса хавхаланаҫҫӗ.
А.Тархун ҫырнӑ тӑрӑх, «...Юхма союзён «Вучах» хаҫатӗнче,
сайра-хутра пулин те, ҫак союз членӗсен имшер сассисем илтӗнкелетчӗҫ. Уйрӑмах хаҫатра Пракух ывӑлӗн - Улатимӗр Кузьминӑн - шӑналӑк пек хайлавӗсем номертен номере пичетленсе
пыратчӗҫ. Вӑл та пулин Юхма союзёнчен тухса тарчӗ». Ҫав «шӑналӑксем» вёсем манӑн Шупашкарти промышленность тракторёсен заводне тӑвакан тата хӑватлӑ «улӑпсем» кӑларакан паттӑрсем
ҫинчен ҫырнӑ «Ҫӑлкуҫ» роман пайӗсем пулнине пӗлмест-шим
А.Тархун? Кӗнекен кӑларма май ҫук пирки, М.Юхма пулӑшнипе, юрать-ха ӑна вулакансем патне хаҫатурлӑ та пулин вӑхӑтра
ҫитеретпӗр. Кам «имшер саслине» ӑна Алексеев мар, вулакан
кӑна ҫирӗплетсе пама пултарать-ха. Хӑйне Чӑваш кӗнеке издательствинчен мӗншӗн «хаваспах» ӑсатса янине те, хӑйне писа
тельсен Союзне мӗншӗн «хаваспах» йышӑнманнине те маннӑ,
шеремет. Эпё вара Юхма союзёнчен тухса тарман, икё союз
правленийӗн килӗшӗвӗпе кивӗ союза ӗҫлеме куҫнӑ. Ун пирки А.
Тархун хӑех ҫапла ҫирӗплетсе калать-ҫке: «...Тахҫан ЧРПС правленийӗ М.Юхма патӗнчен куҫакан урӑх пёр писателе те тёп
союза илес мар тесе йышӑннӑччӗ. Чӑваш пичечӗ умёнчи тава
тивӗҫлӗ ӗҫӗсене шута илсе, правлени ҫавах та В.Кузьмин ыйтӑвне тивӗҫтерчӗ. Виҫӗ ҫул хушши «Вучахра» ҫунса пиҫӗхнӗ редак
тор ҫумми халё «Илем» хаҫатӑн пёрремёш номерне калӑплать».
Ҫапла, тӑрӑшсах калӑплатӑп - калӑплатпӑр.
Хушса каламалли кунта ҫакӑ ҫеҫ. Юхман чӑн-чӑн таркӑнӗсем хушшинче мана мар шырамалла Андрей Алексеев-Тархунӑн,
Чӑваш кӗнеке издательствин директорне - И.Д.Тимофеев-Вутлана. 1962 ҫулта Чӑваш патшалӑх педагогика инсгитугӗнчен чӑваш
тата акӑлчан чӗлхисене вӗрентекен пулса тухнӑ Иван Дмитрие
вич Тимофеев, ҫарта тӑлмачӑра вунӑ ҫул, ун хыҫҫӑн учительте,
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шкул директорӗнче, партипе совет органӗсенче чылай ӗҫленӗ
коммунист хӑй чӑннипех служащи ҫемйинче ҫуралнине пурнӑҫра витӗмлех кӑтартса панӑ. Ҫитмӗлмӗш ҫулсенче вӑл, тӗнче тӑрӑх
касса ҫӳренӗ хыҫҫӑн, литература тинӗсӗн Шупашкар сӑмсахне
сӑмсине пырса тӗкнӗ-чикнӗ, сакӑрвуннӑмӗш ҫулсенче икӗ кӗнеке
кӑларнӑ. КПСС обкомён культура пайӗнчи инструктор пуканӗ
ҫине шанчӑклӑн сӗвенсен, уншӑн чӑваш литератури тинӗсӗнчи
шурӑ карап тӗлӗкре кӑна мар, куҫ умӗнчех курӑнма пуҫланӑ.
«Шурӑ ҫуртӑн» (Советсен ҫурчӗн) тӑваттӑмӗш хутӗнчен «ООН
ҫуртне» («Чувашия» хӑна ҫурчӗ ҫумӗнчи кӑткӑ тӗми пек йӑшӑлтатакан нумай организаци, ҫав шутра Чӑваш кӗнеке издательстви
те унтах, вырнаҫнӑ ҫурт) куҫ хупмасӑрах сикет те, директор
пӳлӗмне, ӗмӗрлӗхе тенӗ пекех, патшалла кӗрсе ларать. Чӑваш
Ресгтубликин писательсен союзӗнче вара чӑвашра ҫӗнӗрен ҫуралнӑ
таланта СССР писателёсен Союзён членне хаваспах илсе яраҫҫӗ.
Алла мухтав ялавӗ тыттарнӑ ҫӗнтерӳҫӗ ҫар пуҫне талпӑннӑ. Акӑ
ӑна турӑ панӑ: Юхма революционер ҫӗнӗ ҫар йӗркелет. Ҫара ерт
се пыма Михаил Николаевич хӑйне ҫывӑх Йӑвана шанать. Ҫапла
Тимофеев Чӑваш писателёсен Союзён председателё пулса тӑрать.
Чӑвашра та, Мускавра та ят илсе чапне ҫӗклеме хатӗрленет,
анчах... Емельяновсемпе Красновсем айӑк пӗрчисене кӑштах юсакаласа илнӗ хыҫҫӑн, унӑн сасси вӑхӑтлӑха ҫӗтет. Умра ҫӑтмах
мар, тамӑк курӑнакан пулать. Пӗрре ларнӑ ӑшӑ ӗҫ вырӑнӗнчен
сирпӗнсе тухассинчен сехӗрленнӗ Вутлан вара, кутне вут пӗҫертнӗ пек хыпкаланса, Юхма патӗнчен тарать. Ҫапла вӗсем,
Юхма патне хӑйма ҫиме пынӑ кушаксем, хӑйсене юрма кӑна
лекнӗ хыҫҫӑн, килӗнчи куршук ҫумнех пуҫтарӑнчӗҫ. Ҫар пуҫӗ
те, хӑйӗн ҫарне пӑрахсах, ялавне ҫунтарсах, кӗрешӳ хирӗнчен
ҫапӑҫусӑр тарса пьп'анчё.
Ҫӗнӗ хаҫат «Илем» тухасси ҫинчен П.Тихонов-Ялгир т а ӗнерех «Хыпарта» пӗлтернӗччӗ: «Чӑваш республикин писательсен
союзён хаҫачӗ юпа уйӑхӗн пуҫламӑшӗнче Чӑваш писателӗсемпе
журналисчӗсен «Канаш» союзне йӗркеленӗренпе 70 ҫул тултарнине паллӑ тунӑ тӗле тухать. Хаҫатӑн тёп редакторё пулма Вла
димир Кузьмин ҫыравҫӑна ҫирӗплетрӗҫ». Ҫирӗпленсех кайрӑм
пуль ӗнтӗ халь ун хыҫҫӑн. А.Тархун - Статус Унтрийӗ - намӑс
курчӗ ҫеҫ.
Сентябрей 29-мӗшӗ.
Йӗпреҫре туслашнӑ, халё «Потенциал» пӗчӗк предприятие
ертсе пыракан Елчӗк ачипе Алексей Михайлович Васильевпа
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тӗл пултӑм. Вӑл вӑрман поселокӗнче Шупашкарти электроаппа
ратура завочӗн филиалӗнчен йӗркеленӗ ҫӗн завод хуҫиччӗ. Туслӑха эпир уйрӑлмиех ҫыпӑҫтарнӑччӗ. Хаҫат кӑларма укҫа-тенкӗ
тупасси пирки калаҫса кайрӑмӑр. Хӑйӗн халлӗхе май ҫуккӑ та,
пиччӗшӗ патне шӑнкӑравларӗ. Унччен машзаводӑн тӗп инженерӗ
пулнӑ Роберт Михайлович «Батан» ятлӑ пӗчӗк предприяти йӗркеленӗ. Вӑл укҫа пама хаваспах килӗшрӗ. Кирлӗ хут ҫырса ун патне
ҫитрӗм. 100 пин куҫарса пачӗ.
Октябрӗн 5-мӗшӗ.
Раҫҫей Федерацийӗн Пичет министерстви ҫумӗнчи пичетпе
массӑллӑ информаци ирӗклӗхне сыхлакан Патшалӑх инспекцийӗн
Чӑваш регионӗн инспекцийӗ (хуҫийӗ Станислав Александров)
сентябрӗн 29-мӗшӗнче «Илеме» регистрациленӗ: Ч 0070. Пичет
ҫуртӗнче ҫав свидетельствӑна илтӗм. Унсӑрӑн халё нимӗн те пичетлейместӗн. Унӑн докуменчӗсемпе аппаланса ҫур кун иртсе
кайрӗ. 38 пин тӳлетгерчӗҫ.
Ехрем хуҫа ҫуртӗнче ӳсӗрпе хуҫалла кӑшкӑрса ҫӳрекен пи
сатель те пулнӑ: «Ку хаҫат та «Вучах» пекех виле ҫуралать!..» Эп
ку союза пыриччен хӑйсем темшӗн чӗртсе илемлентерсе яманҫке «Илемне?» Мӗншӗн яланах ҫын аллинчи хур тукмаккине
сӗлеке юхтарса ӑмсанаҫҫӗ-ши?
Килте хаҫат уставне виҫҫӗмӗш хут пичетлерӗм: банкра ре
дакции счетне уҫма, налук инспекпийӗ тата ытги организацисене тӑратма та кирлӗ.
Октябрей 6-мӗшӗ.
Республикӑри Шалти ӗҫсен министерствин Пушар пайӗн
пуҫлӑхӗ Смирнов полковник патӗнче пултӑм. Валерий Василье
вич, чӑваш ачи, ҫӗнӗ хаҫата кӑларма пулӑшас, тет.
ЦНТИ пуҫлӑхӗ А.С.Никитин хӑй патӗнчен суйса, миҫе хут
чен ӗнтӗ шантарса ҫеҫ кӑларса ярать.
Хамӑн ҫывӑх юлташсемпе туссене пурне те тенӗ пекех ура
ҫине тӑратрӑм ӗнтӗ.
Пичет министрӗн заместительне Николай Галкина хаҫата
регистрациленин хутне парса хӑвартӑм.
«Чувашия» издательство директорё Валериан Петрович Пав
лов хаҫат пичетлес ыйтупа кӑмӑллах калаҫрӗ, ыйтса ҫырнӑ ҫырӑвне йышӑнчӗ.
Федеральнӑй почтӑн республикӑри уйрӑмӗнче хуҫи, Свет
лана Терентьевна Тимофеева, хӑйӗн ҫыннисене «Илемпе» ӗҫлеме
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хушнӑ. Хаҫатӑн индексне пачӗҫ: 54844. Уйӑхра 4 хут кӑларатпӑр. 1
экземпляре 20 тенкӗ пулать. Почта тӑкакӗсемпе пӗрле ҫырӑнтармалли хакӗ - уйӑха 371 тенкё. Танлаштарма: троллейбус билечӗ уйӑха - 260 тенкӗ, телефоншӑн - уйӑхне 620, арҫын костюмӗ - 10,500, шур эрех - 460, торт - 470, мӑн витре ҫырла 400, автобуспа 100 ҫухрӑм кайма - 170 тенкӗ.
Октябрей 12-мӗшӗ.
«Чувашия» издательствӑра хаҫат пичетлеме килӗшӳ турӑм.
«Ҫилҫунатра» ӗҫлекен Василий Самойлова ответлӑ секретарь
ӗҫӗсене тутарасшӑн. Вӑл килӗшет. Материалсене пӑхкалатпӑр.
ЧР Министрсен Совечӗн председателё В.Н.Викторов патне
пулӑшу ыйтса хут ҫыртӑм. Ҫитес ҫур ҫулта пире 13 миллион
ытла укҫа кирлӗ. Кайса патӑм. Апатланма та вӑхӑт ҫитмест.
1-мӗш номер пичетлеме «Чувашия» издательствӑна 85 пин
тенкӗ куҫартгартӑм.
Хамӑн ҫывӑх тусӑм, Республикӑри ҫутҫанталӑка сыхлакан
обществӑн пуҫлӑхӗ Георгий Тимофеевич Тимофеев 800 кило
грамм хаҫат хучӗ пачӗ. Ю нашарти 1-мӗш типограф ирен
куҫармалла ҫеҫ.
Ҫав Элӗк ачипе эпӗ иксӗмӗр те Шупашкарта пурӑнма тытӑнсан ҫывӑхлантӑм. Ҫемьесем хушшинчи туслӑх вӑй илсе пычӗ.
Пӗр-пӗринпе час-часах хутшӑнаттӑмӑр. Партин аслӑ шкулӗнче
вӗреннӗ чухне Георгий Тимофеевич ҫемйине пӗрлех илсе пычӗ,
уйрӑм ҫынсем патӗнче хватгерте пурӑнчӗҫ. Унтах вёсен иккёмёш
ывӑлӗ ҫуралчӗ. Елизавета Ивановна университетра вӗренчӗ, ис
торик дипломне тӑван ҫӗре таврӑнас тӗлелле илчё, кайран Шу
пашкарти 43-мӗш вӑтам шкулта пенсие тухичченех ӗҫлерӗ. Упӑшки те пенсие тухрё. Вёсем вара арӑмӗн ялне Йӗпреҫ районӗнчи
Тымара куҫса кайрӗҫ. Георгий Тимофеевич килти хуҫалӑх ӗҫӗпе
те, ытти ҫӗрте те канӑҫсӑрах тӑрӑшрӗ. Кам шутланӑ-ха ӑна нихҫан та хуйхӑрнине ҫынна кӑтартмасӑр кӑмӑл-сипетне юлташӗсен
умӗнче, халӑх хушшинче ялан ҫӗкленӳллӗн кӑтартса пурӑннӑ
матгур арҫынна йывӑр чир ҫапса ангарасса... Ҫул укҫипе йывӑрлӑх
пулнӑ пирки эпӗ тӳлевсӗр (50 ҫухрӑмран иртсен билет туянмалла) малтан Элӗке, унтан Вӑрнара, кайран Йӗпреҫе ҫитме ҫула
тухнӑччӗ. Пересадка вӑхӑчӗпе усӑ курса райхаҫат редакцине кайрӑм.
Унта ҫитсенех мана Корнилов редактор хаҫат тытгарчӗ. Тӗлӗннипе
шаках хытрӑм ҫакна вуласан:
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ПАМЯТИ ТИМОФЕЕВА ГЕОРГИЯ
На 68 году жизни после продолжительной болезни скоропо
стижно скончался Тимофеев Георгий Тимофеевич, бывший пред
седатель исполнительного комитета Ашковского районного Со
вета народных депутатов.
Он родился 11 января 1937 года в дер.Тушкасы Ашковского
района. После окончания средней школы получил высшее образо
вание по специальности агроном.
Тимофеев Г. Т. за долгую трудовую деятельность занимал
ответственные посты в органах комсомола: инструктора, заве
дующего отделом комсомольских организаций обкома ВЛКСМ, 1
секретаря Канашского РК ВЛКСМ. После завершения Горьковс
кой ВПШ работал заведующим сельхозотделом Шумерлинского
ГК КПСС. В 1974 году переведен в аппарат ОК КПСС инструк
тором сельхозотдела, утвержден в 1977 году заместителем заве
дующего этого отдела.
5 июня 1979 года избран председателем исполкома Аликовского районного Совета народных депутатов.
В 1986 году был переведен начальником отдела в Государ
ственный агропромышленный комитет Чувашской АССР, затем
плодотворно трудился в республиканском Совете Всероссийского
общества охраны природы, в Министерстве труда и занятости
Чувашской Республики. На заслуженный отдых вышел в 1997
году.
Какие посты не занимал бы Тимофеев Г. Т., всегда трудился с
большой ответственностью к порученному делу. Его опьшчали
принципиальность, последовательность и исполнительность. Свет
лая память о тебе навсегда сохранится в наших сердцах.
Анисимов В.И., Сергеев Н.М., Куликов А.И., Сергеева О.И.,
Николаева М. М., Измайлов И.Е., Удяков Ф В Давыдова Р.Д., Сте
панова К.П., Козлов П. С.»
Вӑл Вӑрнар ачипе, КПСС Чӑваш обкомён пётёмёшле пай
заведуюшийёпе Герольд Кондратьевпа ҫывӑхчӗ. 1980 ҫулта
вӑрнарсен акатуйне пырсан «Химик» стадионта ӳкерттернӗ
сӑн.
«Березка» пӗчӗк предприяти пуҫлӑхӗпе Валерий Николае
вич Николаевпа паллашрӑм. Вӑл Ҫӗнӗ Шупашкарта, «Химпромра», 20 ҫул ӗҫленӗ. Хими хӗҫпӑшалӗ тӑвакан виҫҫӗмӗш площадкӑри лару-тӑрупа паллаштарчӗ. Ун ячӗпе шухӑша яракан статья
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ҫыратӑп. «Ҫылӑха каҫарттармаллах» ятлӑ вӑл. Хаҫат «Тӗпелӗ» вал
ли Праски Витти, Хуначи Кашкӑр-Волков ҫинчен ҫыртӑм.
Кӗркури Луч та пулӑшать. Борис Иванов сӑн ӳкерчӗксемпе
тивӗҫтерет. Материалӗсене машинкӑпа килте хамӑннах пичет
леме тивет.
Октябрей 20-мӗшӗ.
1-мӗш номер материалӗсене типографине памалла, анчах
ответлӑ секретарь ҫук. Самойлов хӑйӗн юратнӑ ӗҫкӗ юррине юрлама пуҫланӑ та, таҫта ҫухалнӑ, «ҫилҫунатсем» те ҫилҫунатпах
шыраҫҫӗ. Ӑна пула вёсем те пичет фафикӗнчен тухса ӳкме пулта364

раҫҫӗ. Хаҫат-журналӑн та хӑйӗн ҫирӗп технологийӗ-ҫке. Варсоно
фий Михайлова «Вучахран» васкавлӑн чӗнсе илтӗм. Кӑнтӑрла
иртсен «Тӑван Атӑлӑн» корректор пӳлӗмӗнче макетсем турӑмӑр.
Хамӑрӑн кунта пӳлӗм ҫук-ҫке. Материалсене типографине набо
ра патӑмӑр. Вӗсем тӳрех укҫа ыйтрӗҫ. «Союзпичетпе» те 1 пинлӗх
килӗшӳ турӑм. Счет уҫас, хаҫата регистрацилес ыйтусемпе рай
совет ӗҫтӑвкомне, банка, налук инспекцине каллӗ-маллӗ хутлатӑп.
Октябрӗн 22-мӗшӗ.
Самойлов хӑйӗн ӗҫ пуканӗ ҫине ҫитсе ларайман-ха. Праски
Виттин хаҫат ятне ҫырнӑ хутне «Ҫилҫунатӑн» тёп редакторё Ана
толий Смолин Василий Алексеевич пӳлӗмне уҫса илсе пачё. Пирён
материалсене наборламан. Хаҫат кӑларасси пулмарё. «Чувашия»
издательство директорё Павлов пёрремёш номӗре хӑйсен хучёпе
пичетлесе паратӑп, терё. Кивҫенле ҫеҫ ҫав.
Октябрей 22-мӗшӗ, ытларикун.
Ирпе ҫиччӗрех издательствӑна ҫитрӗм. Варсонофий Михалча та пыма каларӑм. Ҫынсем ӗҫе анчах пыраҫҫӗ. Издательство
директорё те ҫывӑрмасть, унта тӗрӗслесех ҫӳрет, тӗп инженерӗ
Валентин Филиппов та пӗрлех. Павлов пирён пирки камантӑ
пачё те... тӑххӑрта пуҫланчӗ вара. Ира, хамӑр ялти Йӑван Анань
ев комбайнер хӗрӗ, ответлӑ секретарьпе полосасене калӑплать.
Хамах корректура вулатӑп. Радио валли хаҫат обзорне хатёрлерём. Производство пайёнче заказ ҫыртартӑм та, ҫӑмӑллӑн сывласа ятӑм: ҫул уҫӑ! Вунсакӑр сехет иртсен 8 полосине (страницине) те туса, вуласа пётертёмёр. Хура-шупка тёспе 2 пичет листи
(«Коммунизм ялавӗн» калӑпӑшӗ) чухлё 3 пин экземплярпа тухать. Халран кайрӑм. Ира «Эсир паян питӗ ывӑнтӑр пуль», терё те, кулса пуҫа ҫеҫ сӗлтрӗм.
Союз правленийён председателё, вӑлах «Тӑван Атӑл» редак
торё Хветёр Агивер, хаҫат туса пӗтернӗ хыҫҫӑн Ехрем хуҫа ҫуртне пыма чӗннӗччӗ, укҫа пур ман, тенӗччӗ, Варсунӑн та пёрремёш
номӗре ҫӑвас кӑмӑл ҫуралнӑччӗ. Шӑнкӑравларӑм та, Агивер тытмарӗ, вара килелле кайрӑмӑр.
Килте Римма калать: «Кун пекех нушаланса ӗҫлени мӗн
тума кирлӗ-ши пире?» Эпӗ ӑна: «Пысӑк ӗҫ турӑмӑр-ха», - тесе
лӑплантаратӑп. Вӑл, «ухмах упӑшкине», хӑнӑхнӑскер, кӑмӑлтанах ҫур литр шурӑ эрех уҫса ӗҫтерчӗ. Чӑваш халӑхӗн «Илемне»
ҫапла иксӗмӗрех чи малтан ҫурӑмӑр.
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Октябрей 27-мӗшӗ.
Чӑвашрадио сасси ирех янӑратса ячӗ:
«Халӗ «Илем» хаҫата пӑхса тухатпӑр.
Паянтан чӑвашӑн «Илем» хаҫачё тухма пуҫларӗ. Ӑна Чӑваш
Республика писателёсен Союзӗ кӑларать.
«Ҫут тӗнчен хӗрӗх те пёр илем, тени пур чӑвашӑн, - ҫырать
Юрий Сементер поэт. - Илем тени каити пулӑмрах, кашни ӗҫрех,
кашни ҫынрах пытанса пурӑнать. Ҫав илем пёр хитре хёлхем
пулса ҫуталтӑр-и, сумлӑ та пархатарлӑ халӑхӑмӑр чунӗнче сӳнми
кӑвайт пулса ялкӑштӑр-и».
«Манӑн чӑваша ҫӳле ҫӗклес, чӑваша мӗнпур тӗнчипе кӑтартас килет, - тенӗ Праски Витти художник хӑйӗн тарӑн
шухӑшлӑ хайлавӗнче. - Ӑсӑм-тӑнӑм, кӗлеткем тӑван халӑх туйӑмне туйнишӗн эпӗ хӗпӗртетӗп. Ҫавӑнпа та чӑвашӑн авалхи,
хальхи пурнӑҫне аталануллӑ йёр ҫинче ӳкерсе халӑха халаллатӑп.
Хамӑн халӑхӑн йӑли-йӗркине, чӗлхине, историне, тӗнне сӑнарласа сыхласа хӑварассишӗн эпё яланах кӗрешме хатӗр. Наци культу
ри, халӑх илемӗ нихҫан та пӗтмелле мар. Ҫав вӑхӑтрах манӑн
хамӑр халӑх ҫитӗнӗвне тӗнче культурипе хутӑштарса вӑйлатас, пуянлатас, тӑван халӑха тӗнче картне лартас килет.
Йӑхран-йӑха куҫса пыракан йӑла-йӗрке, пуян чӗлхепе искусство
- тӑван халӑхӑн пуласлӑх шанӑҫӗ, ытти халӑхсем хушшине
шӑтарса кӗмелли анлӑ ҫул. Ҫав ҫула уҫрӑмӑр ӗнтӗ эпир. Ана
сарса, такӑрлатса ҫеҫ пырасчӗ. Пётӗм эртелпе. Патшалӑх
шайӗнче», - тесе чӗнет вӑл.
Чӑваш илемӗн «Тӗпелёнче» паян Республика Наукӑсен Академийӗн пуҫлӑхё, Чӑваш патшалӑх университетне ертсе пыракан
Лев Патнелеймонович Кураков. Паллӑ ученӑйпа, общество ӗҫченӗпе, чӑваш халӑхӗ ячёпе, ӑста Тимӗрҫӗ хӗрё - вилӗмсӗр чӑваш
хӗрарӑмӗ амӑшӗн туйӑмӗпе чунтан калаҫать. «Хӑвӑрӑн йышлӑ
академикӗсен те, чӑвашӑн пур академикӗсен те аки тарӑн
пултӑрччӗ, тӗмӗ тулли тӗшӗллӗ пултӑрччӗ, халӑхшӑн усӑллӑ
пултӑрччӗ», - сума сӑвать хисеплӗ ватӑ пурнӑҫ шкулӗнче чӑваш
халӑхӗнчен «Пиллӗк» паллӑ илме тивӗҫнӗ паллӑ ученӑя.
«Чӑваш кашкӑрӗ те тӗнче кашкӑрӗ-ши?» - текен сӑнарлӑ
ҫырӑва та питӗ кӑсӑкланса вулама пулать. Хаҫат унпа пӗрех
Геннадий Волков академике ҫуралнӑ кунӗ ячӗпе хӑй юратакан
«Шелттӗм-шелттӗм йӑмра ҫулҫи» юрӑпа саламлать, ӑсчахӑн-ҫыравҫӑн чӑваш халӑхӗн ырӑ йӑли-йӗрки ҫинчен калакан юмахне пичетлет.
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Юпа уйӑхӗ чӑваш халӑхӗн культура уявӗ пулчӗ. Илемлӗх тӗнчин
анлӑ уҫлӑхӗнче ялкӑшса ҫунакан ҫӑлтӑрӑн - Максимов-Кошкинский ҫӑлтӑрӗн ҫутийӗ пирӗн пит-куҫа ҫӗр ҫул иртсен те ӑшшӑн
ҫупӑрларӗ. Пултаруллӑ актер, режиссер тата драматург хӑйӗн
менелникне халӑхпа кётсе илчё. Анчах унӑн пурнӑҫӗнче те савӑнӑҫпа телей ҫеҫ пулман. Арӑмӗпе иккӗшне те вёсене ним айӑпсӑр
хупса лартнӑ. Хаҫатра Иоаким Степанович Изида ятлӑ хӗрӗ
патне 1940 ҫулта Улатӑр тӗрминчен ҫырса янӑ ҫырӑвӗ пичетленнӗ.
Номӗрте Энтип Ваҫҫин «Ҫутҫанталӑк илемӗ, илем
ҫутҫанталӑкӗ», Михаил Ставскин, Андрей Алексеевӑн литературӑпа еткерлӗх, малашлӑх ҫинчен ҫырнӑ статйисем, Чӑваш театрӗсенчи ҫӗнӗлӗхсемпе паллаштаракан интервьюсем, Юрий Сквор
цов сӑввисем , Чӑваш Р еспублики писат елёсен Союзён
председателён Агиверӗн «Чӑтӑм» умстатйи, Иван Яковлев чӑваш
халӑхне хӑварнӑ Халалран илнӗ тӗп шухӑшсемпе сӗнӳсем пичетленнӗ. «Капкӑн» журналӑн Иван Мучи ячёллё преми лауреачӗ
Виталий Енёш хыпкаланнипе Иван Мучи сатирик хӑйӗн «Аван
мунчине» хутса янӑ...»
«Илем» хаҫат та акӑ тӗнче анлӑшне саланчӗ хӑйӗн чӑваш
сассипе.
«Тӑван халӑхӑмӑра ҫак кирлӗрен те кирлӗ хаҫата тӗнчене
килтерес шухӑш-ӗмӗт пурнӑҫланчӗ», - тенӗ «Чӑтӑм» статьяра
Федор Георгиевич. - «Илем» тухма тытӑнчӗ. Халлӗхе вӑл ырӑ
кӑмӑллӑ, енчӗкре укҫа пур пархатарлӑ ҫынсен шучӗпе кӑна калӑпланать-ха. Хаҫатҫисем те ҫук. Редакторё кӑна пур. Вӑл - чӑваш
писателё Владимир Прокопьевич Кузьмин. Тӑван республикӑра
пурӑнакан хаҫат-журналсенче нумай вӑй хучӗ вӑл. Ҫавӑнпа вёсен
тертне-телейне питӗ лайӑх пӗлет. Писательсен Союзён правлени
членӗсем те шанчӗҫ ӑна. Кӳлӗннӗ йывӑр лава ӑнӑҫлӑ туртса пыма
мехел сунчӗҫ, пултарулӑхӑмӑр ҫитнӗ таран пулӑшма пулчӗҫ. Пурте
пулӑшсан, хаҫаттӑван культурӑн пӗтӗм ҫыннисен хаҫачӗ пулӗ».
«Илеме» «Чебоксарские новости» «Духовная газета чувашс
кого народа» тесе тата ӑна киосксенче сутма тытӑнни ҫинчен
пёлтерчё.
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Радиола хаҫатсен тӗп хыпарӗсене итленӗ хыҫҫӑнах издательствӑна вӗҫтертӗм. Хаҫат-журнал экспедицинче «Идем» выртать.
200 экземплярлӑ пёр пачкине хул хушшине хӗстертӗм те «Рос
печать» предприятине ларса кайрӑм. Унта хаҫата пӳлӗм хуҫине
Юрий Александрова кӑтартрӑм. Пичете париччен уйрӑм статьясемпе тата полосасемпе ҫеҫ ӗҫленӗ пулсан, халё эпё хам та хаҫатӑма саркаласа пӑхса тухрӑм. Мӗн чухлӗ вӑй, вӑхӑт пӗтернӗ уншӑн!
2000 экземпляр йышӑнаҫҫӗ: Шупашкара - 1200, районсене 800. Килӗшӳтуса, разнарядкӑсене экспедицине леҫрӗм. Унтан,
Пичет ҫуртӗнчен, Писательсен Союзне антӑм. Аялти хутра Хветёр
Агивер, Хветёр Уяр, Михаил Ставе кий тата Ҫамрӑксен театрён
директорё Виталий Николаевич Алексеев лараҫҫӗ.
- Акӑ, хаҫат ҫитрӗ, - терё те Агивер, тӳрех алӑ пачё. Маттур. Пысӑкӗҫтурӑмӑр.
Вёсем мана ҫӗркаҫ вуннӑччен кётнё иккен, хӑйсем телефонне кӑларнӑ пулнӑ та, ун ҫинчен маннӑ, ҫавӑнпа эпё
шӑнкӑравласа тытаймарӑм.
Хв.Уяр кайсанах алӑка питӗрчӗҫ те, Ставский эрех ярса
пачё. Мана валли хӑварнӑ. Унтан Агивер Виталий Николайча
лавккана чуптарчё.
Чӑннипех савӑнӑҫ кунё пулчё вара. Ҫуралнӑ «Илеме» алла
тыгсах шыва кёртрёмёр.
Ноябрей 17-мёшё.
Ҫитес номерсен материалӗсене ҫыратӑп, пичетлетёп, пичетлетгеретёп. Мана пулӑшса вӑхӑта ирттернёшён Варсонофий Ми
хайлова хуҫи чёпётсе илнё те, ответлӑ секретаре «Халӑх шкулё»
журналӑн ответлӑ секретарьне Илле Журавлева явӑҫтарас терём.
Кӑштах пыр чӳхемелӗх нухрат пултӑр тесе хӑйех ыйтрё те,
шанчӑклӑ ачах, терём. Кунёпех номер туса лартӑмӑр.
2-3-мӗш номӗрсене пӗрлештерсе кӑларма издательствӑна 150
пин куҫармалла. Кассӑра 2 пин ҫеҫ юлчё. Ленин тата Калинин
районӗсен администраци пуҫлӑхӗсем В.П.Степановпа И.А.Бас
каков ҫур миллион пама пулчӗҫ. Чылайӑшӗсем ҫӑмах вырӑнне
сӑмах кӑна хыптараҫҫӗ-ха. Кашни кун ҫав ыйтупа чупатӑп,
йӑлӑхтарсах ҫитерет. Юхма Мишши мӗнле чӑтнӑ-ши, чӑтать-ши
тесе тӗлӗнетӗп. ЧР Аслӑ Канашӗн Кураков депутат ертсе пыра
кан финанс комиссине «Илем» кӑлармашкӑн ҫитес ҫулта 13 мил
лион кирлӗ, тесе хут ҫырса ятӑм.
Ноябрей 24-мӗшӗ, юнкун.
Ирех тӑрса хӑш-пӗр материалсене машинкӑпа ҫапрӑм, типофафине ҫитсе ӗҫе тытӑнтӑм. Римма Ильинична та пулӑшма
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пыратӑп терӗ, вуннӑра ҫитрӗ. Пёрле корректура вулатпӑр. Канмасӑр тенӗ пекех ӗҫлерӗмӗр. 21 сехет тӗлне 16 полоса туса патӑмӑр.
Икӗ тӗспе ҫапма. Полиграфистсем йӑлӑхсах ҫитрӗҫ пулас. Арӑм
та калать: «Мана ку ӗҫшӗн миллион парсан та килӗшместӗп
чакаланса ларма». Хамӑр ураран ӳкес пек ывӑннӑ пулин те, ыран
Чӑвашрадио «Илем» малалла чечекленни ҫинчен мӗнпур чӑваша
пӗлтерет. Обзорне-тишкерӗвне хатӗрлесе унта леҫрӗм. Манӑн шанчӑкӑма ӗненсе произодство пайӗ пичетлеме наряд ҫырса панӑ.
Союз правленийӗнчен ҫеҫ хаҫат пирки интересленекен те пулмарӗ, номерӗсене союз менелникне халалланӑ пулин те...
Пёрремёш страницӑна мӗнле илемлӗрех тӑвас пирки Прас
ки Виттипе тӗл пулса канашланӑччӗ. Вӑл ун валли чӑваш тӗррипе илемлетнӗ ӳкерчӗк илсе килчӗ. Укҫа ыйтмарӗ. Ҫавӑ наци илемӗ,
тӗсӗ парать ӗнтӗ малашне хаҫата. Ӑна пуҫласа лартрӑмӑр, пёрремёш
страницӑна.
Кӑларӑм Константин Иванов классикӗн сӑнӗпе, «Хальхи
самана» сӑввипе, «Чӑвашӑн ӑсӗ - хурӑҫ пул, Ӑспа чул кас та вут
кӑлар!» ҫулӑмлӑ чӗнӗвӗпе уҫӑлать. Унтах - Чӑваш халӑх поэчӗн
Петӗр Хусанкайӑн вилӗмсӗр сӑмахӗсем: «Эпир пулнӑ, пур, пулатпӑр!» Ӑсчах шухӑшне малалла аталантарса, «Березка» пӗчӗк
предприяти пуҫлӑхӗ Валерий Николаев хамӑр кил хушшинчех
хими хӗҫпӑшалӗ туса кӑларни Чӑваш республикишӗн, халӑхшӑн
мӗн тери пысӑк хӑрушлӑх пулни ҫинчен «Анчах... эпир пулнӑ,
пур, пулатпӑрах-ши? Ҫылӑха каҫарттарасчӗ» шухӑшлавлӑ статья
пичетленӗ.
«Вӑхӑт ҫитӗ, Чӑваш чӗлхи те тимӗр татӗ. Ҫивӗч пулӗ. Хӗртнӗ
хурҫӑ пек пулӗ», - янӑрать хаҫатра Ҫеҫпӗл Мишшин ҫитмӗл
виҫӗ ҫул каялла хӗмлентернӗ хайлавӗ.
«Тӗпеле» ку хутӗнче СССР халӑх артисткине Вера Кузьминана чӗнтӗмӗр. «Калас сӑмахӑма каласа пӗтермен-ха халӑха» тесе
искусство вӑйӗ ҫинчен хавхаланса канашлать вӑл вулаканпа.
Ноябрей 20-мӗшӗ.
Илле Журавлевпа 2-3-мӗш номӗрсене хатӗрлесе ҫитертӗмӗр,
анчах набора йышӑнмаҫҫӗ. 150 пин малтан куҫармалла. Кӗсйи
пушӑ. Писательсен Союзӗ 70 ҫул тултарнӑ тӗле правление Со
вмин 1 миллион куҫарса парать. Ҫав шутран 200 пинне хаҫат
валли хӑпӑтса илесшӗн те...
Ноябрей 22-мӗшӗ.
Хамӑн дипломати маҫтӑрлӑхӗпе усӑ курса материалсене пурпӗрех набор цехне ҫитертӗм. Журавлевпа хаҫат макечӗсене бело369

вик ҫине куҫарса ҫур кун ирттертӗмӗр. Ира калӑплама пуҫларӗ.
Кӗҫнерникун 16 страницӑпа кӑларатпӑрах, тесе мастерне
тӗлӗнтерсех пӑрахрӑм. Вӑл шанчӑксӑррӑн гтуҫне сулать.
«Коммунизм ялавӗнче» «Илем» хаҫатӑн тӗп редакторӗн Вла
димир Кузьминӑн «Чӑваш хӗвелё пек ҫугаггӑр, ӑшӑтгӑр» статйи
пичетленсе тухрӗ:
«Чӑваш хӑйӗн сӑн-сӑпачӗпе, авалхи асамлӑ тумӗпе, ытарайми
кӑмӑл-туйӑмӗпв, пуян чӗ.ахи-ҫӑварёпе, юрри-ташшипе илемлё. Ну
май ӗмӗрсвм хушшинче ҫухалмасӑр чечекленсе ӳснӗ ҫав пуянлӑх
чӗрӗлёхӗ - пирёнте хамӑрта. Кашни чӑваш - хӑй тӗнче илемӗ.
Ҫутҫанталӑк панӑ вӑйпа, несёлсен ӑс-хакӑл аталанӑвӗпе вӑл хӑйӗн
илемне ытти халӑхсен илемӗнче хӑйне евёр уҫӑмлӑн та ыррӑн
кӑтартма пултарнӑ.
Акӑ чӑваш халӑхӗ валли тепӗр пысӑк парне ҫуралчӗ - ӑсхакӑл
хаҫачӗтухма пуҫларё. Искусство, литература, еткерлӗх, малашлӑх
ыйтӑвӗсем тӗп вырӑнта пулнӑмай, ӑна «Илем» ят патӑмӑр. Ҫав
сӑмахсен пуҫламӑш саспаллийӗсенчен ИЛЕМ сӑмах тухнӑран ҫеҫ
мар, искусство, литература, еткерлӗх, малашлӑх чӑннипех чӑвашӑн
пурнӑҫ илемӗ пулса тӑнӑран питӗ вырӑнлӑ пек ку ят.
Этем, кил-йыш, пурнӑҫ, ҫутҫанталӑк, тӗнче илемне хаҫатра
пичетленекен очерксенче, тӗрленчӗксенче, статьясенче, сӑвӑ-калавра, ӳкерчёксенче, юрӑсенче туйса ӑша хывма пултарӑр, хисеплӗ
вулакансем. Халӑхӑн чечекленекен пултарулӑхӗ сцена ӑстисен, ҫыравҫӑсен, ӳкеруҫёсен, кӗвӗ кӗвӗлекенсемпе кӗвӗ-юрӑ шӑрантаракансен сӑнарлӑхӗнче уҫҫӑн палӑрё. Халӑх пултарулӑхӗн ӗмӗртен ӗмӗре
куҫса пыракан илемё, ӑсхакӗл культури наци пуянлӑхӗ, чӑвашӑн
тӗнчери ырӑ сӑнӗ пулнине анлӑн, хитрен кӑтартса парасшӑн,
сӑнарлӑ чӗлхепе ӑна вулакан чун-чӗрине ӑнланмалла ҫитересшӗн.
Чӑваш халӑхӗн культура еткерлӗхӗ ытти халӑхсенни
пекех-и, вӑл мӗнле йывӑрлӑхсемпе аталанса пынӑ, халӗ ӑна ҫӗнӗрен
чӗрӗлме, чечекленме мён тата кам чӑрмантарать, ҫав чаркӑчсене
сирсе ямашкӑн пирён вӑй-хал ҫитет-ши, йывӑрлӑхсене чӑтса, тӳссе
ирттерме пултарайӑпӑр-ши, хамӑрӑн тӑван культурӑна вӑйлатмашкӑн кам ҫине шанса лармалла-ши пирӗн, уншӑн чи аслӑ пуҫлӑхран пуҫласа хамӑр таранах куллен ҫине тӑмалла мар-ши, вӑтанмасӑрах хастаррӑнрах кӗрешмелле мар-ши... Ҫак ыйтусем тавра
хӗрӳ калаҫу пуҫарасшӑн хаҫатра.
Этемӗн ӑсхакӑл, шухӑш-туйӑм тӗнчи мӗнпе хитре-ши ? Кил,
картиш, урам, ял, хула илемӗ чуна туртать-и? Ёҫ кӑмӑла уҫать-и,
ёҫ вырӑнӗ, ӗҫ таврашхёхавхалантарать-и? Ҫыннӑн ӑс-тӑнне, йёрки370

тирпейне, чысне, ят-сумне пуянлатса устерес ҫӗрте клубсем, куль
тура ҫурчӗсем, библиотекӑсем, музейсем, театрсем, пултарулӑх
ушкӑнӗсемпе союзӗсем, хаҫат-журнал, издателъствӑсем, шкулсемпе лицейсем, училищӗсем, аслӑ шкулсемпе техникумсем, сывлӑхучрежденийӗсем, физкультурӑпа спорт организацийӗсем, чиркӳсем
мӗнле пархатарлӑх кӳреҫҫӗ-ха ?
Чӑвашӑн паян кунхи культури, литературипе искусстви, халӑха вӗрентес ӗҫӗ, науки ытти халӑхсеннипе, ют ҫӗршывсеннипе
мӗнлерех ҫыхӑнуллӑн аталанать-ха ? Чӑваш ҫав аталануран мӗнле
усӑ куратъ ? Чӑваш нацийӗн, культурин, литературипе искусствин
малашлӑх пур-ши?
Хаҫат ҫак ыйтусене, пулӑмсене, вулакансем пулӑшнипе, йӗркипе ҫутатса тӑрӗ.
Экономика, экологи, обществӑпа политика, социаллӑ пурнӑҫ
ыйтӑвӗсем кун иӗркинчен каймӗҫ. Вёсем вами страницӑсенче яла
нах тивӗҫлӗ вырӑн тупӑнӗ. Вӗсем ҫинчен эпир интереслӗрех, сӑнарлӑрах, танлаштарумӑрах, тӗпчевлӗрех ҫырма тӑрӑшӑпӑр.
Хаҫатра, тӳррипе илсен, этем чунӗуҫҫӑн курӑнтӑр, ҫын илемӗ
палӑртӑр, чун уҫҫийӗ ҫиеле тухтӑр. Пӗрне-пӗри ятласа, кӳрентерсе, сивлесе, кӗвёҫсе тарӑхтармами вырӑн пулмӗ «Илем», таса та
уҫӑмлӑ чӗлхепе калаҫмалли, вӑрҫмасӑр тавлашмалли чӑваш тӗпелӗ
- халӑхӑн ИЛЕМ тӗпелӗ пулӗ.
«Илем» - чун илемӗ, кил илемӗ, ҫемье илемӗ пултӑр тесен
пирӗн пайтах вӑй хума mueem-ха. Ҫапах та, пӗтӗм чӑваш халӑхӗ
пулӑшсан, хаҫат ҫав тӗллеве пурнӑҫлӗ. Халлӗхе питӗ йывӑр-ха.
Ҫара, тап-таса вырӑнта шӑтса тухрё «Илем». Вӑл халӑх чунчӗрине ӑшӑттӑр тесе патшалӑхран нимле пулӑшу та пулман-ха.
Пурте калаҫҫӗ, чӑваша та ӑсхакӑл хаҫачӗ - культура хаҫачӗ
кирлӗ, шутсӑр кирлӗ, теҫҫӗ. Шут шӑрҫине шаклаттарса пус ҫумне
пус хушакан ҫеҫ курӑнасшӑн мар-ха халлӗхе патшалӑх тытӑмӗн
тата Министрсен Канашӗн ёҫлӗ пулёмӗсенче.
Хаҫатӑн кил вырӑнне те пӗлтертӗмӗр ӗнтӗ. Вӑл - Иван Яков
лев ячӗпе хисепленекен аслӑ урамри Пичет ҫурчӗ. Ёҫ вырӑнӗ кӑна
ҫук. Улттӑмӗш хутри вӑрӑм коридор ҫеҫ. Юлташла унта-кунта
хӗсӗнкелесе кӗрсе ҫеҫ ӗҫлекелетпӗр. Тавах « Чувашия» издательствӑна ертсе пыракансемпе унта ӗҫлекенсене. Пёрремёш номӗре
кӑларма вӗсем хапӑлпах пулӑшрӗҫ.
Тӑван чӑваш халӑхӗ! Чӑваш халӑхӗпе туслӑ, ӑна юратакан,
хисеплекен, унпа юнашар ӗҫлесе пурӑнакан ытти халӑх ҫынни!
Эсир пулӑшасса, эсир чӑваш халӑхӗн ӑсхакӑл хаҫатне ура ҫине
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тӑратса, илем тӗнчинче пӗрле савӑнасса ӗненетпӗр. «Илемӗн»
енчӗкӗуҫӑ. Уҫӑ кӑмӑллӑ кашни ҫын унта мён чухлӗ те пулин укҫа
ярасса шанатпӑр.
Пулӑшас текен организацисем пур-ха, ҫапах ыттисен те
«Илем» еннелле илемлӗн ҫаврӑнса пӑхасчӗ. Ҫав хушӑрах хаҫатне
те ҫырӑнасчё. «Илеме» мён чухлё ытларах саратпӑр халӑх хуш
шине - ҫавӑн чухлӗ нумайрах усӑ паратпӑр халӑх культурине ҫӗклеме.
Ҫур ҫуллӑха ҫырӑнма 1851 тенкӗ ҫеҫ кирлӗ. Индексӗ паллӑ, «Рос
печать» каталогӗнче 54844 номерпе тӑрать. Кашни ҫыхӑну уйрӑмӗнчех ҫырӑнма пулать.
Чӑвашла тухакан ытти хаҫатсемле пёрле «Илем» те хамӑрӑн
пуян чӗлхепе тӑванлӗх, хурӑнташлӑх, ыркӑмӑллӑх туйӑмне халӑхра
вӑратса вӑйлатма пулӑшӗ тесе шутлатпӑр эсир ӑна ҫырӑнсан
mama вӑй илме май килнё таран пулӑшсан.
Туслӑ, илемлӗ пулар. Чӑваш хӗвелӗ яланах ҫутаттӑр, ӑшӑттӑр
пире».
Хаҫата алла илсен, вулакан писательсен Союзӗн кун-ҫулӗ
тата лару-тӑрӑвӗ, унта камсем-камсем тӑнине тата камсене-камсене хисеплӗ ятсем, орден-медаль панине, Вырӑс писателёсен
ассоциацийӗнче, Чӑваш писателёсен союзӗнче камсем пулнине,
литературӑпа искусствӑри ҫӗнӗлӗхсемпе паллашса пӗлме пултарать. Кӑҫалхи раштавӑн 12-мӗшӗнче пирӗн Чӑваш патшине президента суйламалла. Ун умён эпё «Лапшу Ҫтаппанӗ те Чӑваш
патши пулма васкать» памфлет ҫыртӑм. Юрий Сементер Чӑваш
халӑх художникӗн Николай Овчинниковӑн пултарулӑхне тишкернӗ. Михаил Ставский те тусне, Николай Стурикова, «Ырми
ӗҫчен ялан шыравра» тӗрленчӗкпе халӑх умне уҫҫӑн кӑларать.
Ватӑ ҫыравҫӑсенчен Филипп Андреев «Малашлӑха шанса ӗҫлерха, тӑрӑшар-ха», тесе пурне те туслӑн пурӑнма чӗнет. Вуламалли, шухӑшламалли, тавлашмалли хаҫатра пурах. Уншӑн ахальтен ыйхӑ вӗҫтермерӗм пуль, тесе хавхаланатӑп.
Телефонпа калаҫса саламсем йӗркелерӗм:
«Ҫӗрпелпе Хурӑнсур Ҫармӑс тата Кайри Тукай ялӗсенче чӑваш
литературипе искусствине питӗ юратаҫҫӗ. Чӑваш писателӗсемпе, художникӗсемпе, артисчӗсемпе, композиторӗсемпе пирӗн тахҫанхи ҫирёп туслӑх пырать. Ҫавна пулах Ҫӗрпелти культура ҫуртӗнче художество галерейи уҫрӑмӑр. Ял культурине аталантарма
пире ҫав туслӑх нумай пулӑшать.
Чӑваш Республики писателёсен Союзё чӑваш халӑхён ӑсхакӑл
хаҫачӗ «Илем» кӑларма пуҫланине эпир ырласа кӗтсе илтӗмӗр.
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Ҫамрӑк хаҫата пулӑихма пулатпӑр. Ҫав вӑхӑтрах колхозсене, рай
он администрацийӗсене, промышленность предприятийӗсене, ассоциацисемпе предпринимательсене хаҫата мён май килнӗ таран
пулӑшма чӗнсе калатпӑр. Уйрӑм ҫынсен те ку патриотла ӗҫрен
аякра юлас марччӗ.
Хаҫат тухнӑ ятпа mama Чӑваш Республики писателёсен Со
юзён менелникӗ ячӗпе Чӑваш Республики писателёсен Союзён правленине, «Илем» хаҫат редакцине хресченле ырӑ туйӑмпа саламлатпӑр, хаҫатӑн ӗмӗрӗ вӑрӑм та ҫулӗ такӑр пултӑр тесе шанатпӑр.
Вӑрнар районӗнчи «Янгорчино» колхоз
тата «Хорнзор» юлташлӑх правленийӗсем».
«Хаҫат кирлӗ - ӑна пулӑшмаллах!» текен рубрика-чӗнӳ уҫас
терӗм. Акӑ камсене калаҫтартӑм чи малтанах, паллах, хамӑн ӑспуҫран тухнӑ сӑмахсемпе:
«Тӑван халӑх искусстви манишн тӑван кил чунӗ пекех. Эпӗ
пӗтӗм пултарулӑха чӑвашӑн аваллӑхне хамӑн курӑм-туйӑм урлӑ
пурте ӑнланмалла, пурте ӑмсанмаиш, пурте савӑнмалла уҫҫӑн,
сӑнарлӑн кӑтартса парас йӗрпе - несӗлсен йӗрӗпе тытса пыма
тӑрӑшатӑп. «Илем» хаҫата та ҫав майлах пулӑшатӑп.
Эпир пултарулӑх сӗмӗпе пулӑшӑпӑр-ха. Ҫапах, ман шутпа, куль
тура, литературӑпа искусство ӗҫченӗсен кӑна мар (вӗсем хӑйсем
те ҫӗтӗк ҫӑпаталлӑ), юлашки ҫулсенче пуйса кайнӑ, юлашки вӑхӑтра
миллионшар, миллиардшар тенкӗ укҫапа усӑ курма пултаракан
ырӑ кӑмӑллӑ чӑваш ачисем, ытти халӑх ачисем те, чӑваш халӑхён
ӑс-хакӑл хаҫатне ура сырма пулӑшмалла пек. Наци культурине
вӑйлатма пулӑшнӑшӑн кашни уҫӑ ҫынна чӑваш халӑхӗ ӗмӗрӗпех
чыслӑн асӑнӗ.
В.Агеев, Чӑваш халӑх художникӗ.»
«Илем» тухма пуҫлани чӑваш халӑх историйӗнчи паллӑ тапхӑр.
Халӑхӑн ҫыруллӑ историйё пуҫланнӑранпа ятарлӑ ӑс-хакӑл хаҫачӗ
пирӗн пулман-ха. Куншӑн пурин те пёрле савӑнмалла.
Анчах та, эпир пёлнӗ тӑрӑх, редакци питӗ нушаллӑ йывӑрлӑхра иккен. Хаҫат кӑларма укҫа-тенкӗ те, хут та ҫук. Нивушлё
Республика Аслӑ Канашёпе правительства наци культурин массӑллӑ
кӑларӑмё вал*™ нимён те тупма пултараймасть-ши ?
А.Алексеев, Чӑваш наци конгресён
Аслӑ Канашён членё».
«Тепёр чухне шухӑипа-шухӑшла тёлёнетёп. Мёншён-ха пирён
культура ыйтӑвне чи хыҫа>ш хӑвараҫҫӗ? Мёншён ӑна пурнӑҫ ыйтнӑ
шайра тытса тӑма хӑраҫҫӗ? Ахаль те йӗркерен тухса кайрӑмӑр
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ӗнтӗ. Ёҫӗнче те, пурнӑҫӗнче те, ҫынсен хутшӑнӑвӗсенче те ним
латти ҫук. Ӑсхакӑл хавшать, культура сӳнсе пырать. Ҫав хушӑрах пирён чӑваш тӗнчинче тепёр илем ҫӑлтӑрӗ ҫутӑлса кайни
маншӑн, ӗмӗрёме халӑх культурине ҫӗклессишӗн ирттернӗ ватӑ
ҫыншӑн, ҫӗнӗрен ҫуралнӑ пекех туйӑнчӗ. «Илем» хаҫат мана
пёрремёш номерӗнченех тыткӑнларӗ. Ӑна mama интереслӗрех
кӑларса тӑрасчӗ. Унӑн малашлӑхӗ пысӑк пуласса шанатӑп.
Хаҫата кӑларса тӑрассине патшалӑх хӑй аллине илсен, чӑваш
халӑхӗ республикӑна ертсе пыракансене мӗн тери тӑванла тав
тунӑ пулӗччӗ.
И. Иванов,
Вӑрнар районӗнчи Хурӑнсурти библиотека
заведующийё, ЧР культурин тава тивӗҫлӗ ӗҫченё».
«Халё эпир ку таранччен курман суйлав кампанийӗхёрсе пы
рать. Эпир пӗрмай суйлама хӑнӑхрӑмӑр пулас. Ҫирӗп йӗркерен
пӑрӑнса вёҫӗмсёр кӗл ҫинче пӑрҫа шыратпӑр. Ҫав хушӑрах хамӑр
камне те, хамӑр ӑҫта ҫуралнине те, хамӑр кам пулнине те манатпӑр. Эпир, чӑвашсем, чӑваш чунлӗ пуласшӑн, чӑваш юнлӗ
юласшӑн. Пире нимле ултав та, нимле ҫаптарккӑ та кирлӗ мар.
Пире хамӑр пуҫра тӑма хамӑрӑн чӑн-чӑн чӑваш чунлӗ Чӑвашах
кирлё.
Халё, Чӑваш президенчӗ (патши), Раҫҫей Аслӑ влаҫӗн депутачӑсем пулассишӗн пултаруллӑ миҫе ҫын кӗрешӗве тухмарӗ-ши? Миҫе
кандидат, хӑйён малашлӑхӗшӗн (пуҫ пулассишӗн) ӑнтӑлса, халӑхӑн,
республикӑн вуншар миллионӗсене пустуй пӗтерсе патшан халлӗхе ҫук ылтӑнланӑ ҫемҫе пуканӗ ҫине меллӗн те мӑнкӑмӑллӑн кӗрсе
ларма ӗмӗтленет. Анчах ҫав ӗмӗт пӗр чӑвашшӑн ҫеҫ пурнӑҫланма
пултарать-ҫке. Турӑ пулӑшнипе, халӑх шаннипе.
Ҫавӑнпа ман шухӑшӑм ҫапла: ан юхтарӑр-ха усӑсӑр халӑх
укҫине! Эсир, хӑвӑра хӑвӑр шансах пӗтерейменнисем, тен, хӑвӑршӑн
тӑккаламалли укҫана хӑвӑр ялти е хулари культурӑна ҫёкленё
ҫёре, е «Илем» хаҫата кӑларнӑ ҫӗре яма тӑрӑшӑр-ха, тархасшӑн!
Ҫитет пуль сире ачи вӑййи выляса.
А.Павлов, «Шупашкарти пир-авӑр
комбинате» ассоциаци пӗрлешӗвӗнчи сварщик».
Ноябрӗн 25-мӗшӗ, кӗҫнерникун.
Ирех типографине васкарӑм. Хайхи мастерпа тӗл пултӑм.
«Чӑнах та пурнӑҫлама пултаратӑр иккен эсир хӑвӑр мӗн шухӑшланине, саламлатӑп», - тесе ӑшшӑн алӑ пачӗ. «Ҫапла ӗҫлемелле
ӑна!» - куларах хуравларӑм. Хаҫат-журнал экспедицийӗнче (ун
374

урлӑ пичет продукпийӗ пурте пӗтӗмпех тӗнчене саланать) пире
валли хӑварнӑ 5 пачка выртать - 976 экземпляр. Хаҫат тухнӑ!
Пӗр вуннӑшне илсе тухрӑм та, «Березка» (Главпочтамт умӗнчи ҫуртра) директорне Николаева кӗртсе патӑм. Вӑл пулӑшать, ӑна хавхалантармаллах.
Ӗнерпе паян Госкомиздатра «Российская книга» семинар
иртгерет. Унта Раҫҫей пичетпе информаци министрӗн замести
телё килнӗ. Министерствӑран пулӑшу ыйтса ун валли ҫыру хатӗрлерӗм, ӑна Госкомиздатӑн председатель заместительне Галки
на паянхи номӗрпе пёрле парса хӑвартӑм.
Хаҫата малалла регистрацилес ыйтупа райадминистрацинче
вӑхӑт ирттертӗм. Апат ҫиме те май ҫук. Икё сехетре Союз правленийӗн ларӑвӗ пуҫланчӗ. Мана хаҫат пирки катаҫтарчӗҫ. Юби
лей тума панӑ миллионран 200 пинне «Илем» валли уйӑрма
йышӑнчӗҫ.
Ехрем хуҫа ҫуртӗнче Союз правленийӗн пуҫлӑхӗсемпе Вырӑс
писателёсен ассоциацине ертсе пыракан Вениамин Погильдяков хушшинче пуҫланнӑ вӑрҫӑ-харҫӑ хӗрсе пырать. Агивер
иккёмёш хутра, вӑл виҫҫӗмӗш хутра лараҫҫӗ. Погильдяковӗ лешсене хурласа пӗрмай хаҫат ҫине темтепӗр сӑрмаклать. Питӗ усал
кӑмӑллӑ ҫын.
Ноябрей 26-мӗшӗ.
Чӑваш академи драма театрӗнче Вера Кузьмина артисткӑн
пултарулӑх каҫӗ пулчӗ. 70 ҫул тултарчӗ. Агивер арӑмӗ Валя Кон
стантинова тата Союз технички Нина «Илем» номерӗсене сутрӗҫ.
Вали: «Агивер хаҫат кӑларнӑ! Агивер хаҫатне туянӑр!» - тесе сасӑ
сапса ҫӳрет. Манӑн арӑм та сутма пулӑшрӗ вёсене. Анатолий Ро
зов художник 30 экземпляр туянчӗ, хӑйӗн юбилей выставки
ҫинчен материал пур-ҫке.
Выҫӑлла ирттернё кун та питӗ кӑмӑллӑ пулчё: маншӑн та,
Римма Ильиничнашӑн та. Пӗтӗм савӑнӑҫне, хуйхи-суйхине пёрле
палӑртса, тӳссе ирттерме хӑнӑхнӑ-ҫке.
«Хаҫата пулӑшмаллах» рубрика валли хам ҫырса тата ҫак
авторсене хутшӑнтартӑм:
«Тархасласа ыйтатӑп. Редакцире ӗҫлекен ырӑ кӑмӑллӑ ҫыравҫӑсене манран Раштав уявӗ ячёпе ял саламӗ йышӑнма ыйтатӑп.
Сире ӗҫре те, кил-йышра та савӑкпа туслӑх mama ӑнӑҫупа телеи
пултӑр. «Илемӗн» тёп редакторё ҫырнӑ «Чӑваш хӗвелӗ пек
ҫутаттӑр, ӑшӑттӑр>> хашгав-чӗнӗве «Хыпарта» mama райхаҫатра
вуланӑ чух куҫҫуль тухрӗ: витӗмлӗ ҫырнӑ!
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Аннах... вӑл ҫырнинчен мӗн усси? Чӑваш ӑсхакӑлӗн хаҫатне
кӑлармашкӑн пурпӗрех Чӑваш патшалӑхён правительства пулӑшмасть иккен. Япӑх. Питӗ кӳренмелле. Ҫуралнӑ хамӑр пепкеме
юри асӑрхамасӑр хӑварнӑ пекех ку. Эпӗ, аллӑ ҫула яхӑн тӑван
халӑх валли ҫыракан, чӗрӗк ӗмӗр вырӑнпа выртакан чӗрӗ чун, хамӑрӑн
ҫамрӑк хаҫата аталантарма, вӑйлатма Чӑваш Президентӗнчен
тархасласах ыйтатӑп: Культура хаҫачӗ пире питӗ кирлӗ!
Эпир «Илеме» ҫырӑнтӑмӑр, ялта та, Ҫӗмӗрлере те ҫывӑх ҫынсене ҫырӑнма пулӑшрӑмӑр, Шупашкарти тӑвансене ӑна ҫырӑнмашкӑн пур-ҫук укҫана ярса патӑмӑр. Редакцие сӑвӑсем яратӑп.
Вёсене пичетлени те маншӑн ҫав тери мӑн савӑнӑҫ пулё.
Анатолий Афанасьев,
Раҫҫей писателёсен Союзӗн членӗ,
Ҫӗмӗрле районӗнчи Вӑрман Тӑван ялӗ.
Аякра юлмастпӑр. Вӑрнар районӗнчи «Янгорчино» колхоз mama
«Хорнзор» юлташлӑх правленийӗсем Чӑваш Республики писателё
сен Союзён «Илем» хаҫатне кӑларса тӑмашкӑн колхозсене, совхозсене, юлташлӑхсене, район, хула администрацийёсене, промыш
ленность предприятийӗсене, ассоциацисемпе предпринимательсене,
учрежденисене, уйрӑм ҫынсене Чӗнсе каланине ырлатпӑр («Илем»,
1993ҫ., 2№).
Хаҫат литературӑпа искусство тата культура ыйтӑвӗсене
ҫеҫ мар, пурнӑҫра хальхи вӑхӑтра чи кирлӗ те кӑткӑс ыйтусенчен
пӗрне - экологи ыйтӑвне - паллӑ вырӑна хуни пире питӗ килӗшрӗ.
Ку енӗпе редакцие хамӑр енчен ҫырса та, укҫа-тенкӗпе те
пулӑшӑпӑр. Хамӑра хамӑр сыхласа хӑварассишӗн, хамӑрӑн культурӑна тӗнче шайне ҫӗклессишӗн пирӗн хамӑрӑнах пӗрле алла-аллӑн
тытӑнса ҫине тӑмалла. Атьӑр, аякра юлар мар ҫак пархатарлӑ
та патриотла ӗҫрен. Пулӑшар «Илеме»!
Валерий Николаев,
«Березка» пӗчӗк предприяти директорё.
Шупашкар.
Гонорарне - хаҫат кӑларма. Ҫак ҫут тӗнчене ҫуралса ҫын
пулни кӑна мар, хамӑр тӑван халӑхӑн ӑсхакӑл хаҫачё иртнё ҫул
вӗҫӗнче Чӑваш ҫӗрӗ ҫине юпа яни те маншӑн телей.
Эпӗ вӑрҫӑчченех ҫырма пуҫланӑ пулин те, пичетленме йывӑр
пулнӑ мана. Шутласассӑн, мана ҫеҫ-и, - нумай-нумай чӑваш ачине. Вуншар ҫул хушши хаҫат-журналта, кӗнеке издательствинче
пӗрешкел хушаматсем хуҫаланчӗҫ. Юлашки вӑхӑтра кӑна, сӑмах
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ирӗклӗхӗ уҫҫа тухнӑ май, пирӗншӗн те ҫул уҫӑлчӗ. ҫӗнӗ изданисем
курӑнса кайрӗҫ. Вӑл шутра - «Илем» те. Ман шутпа чӑваш хаҫачӗмӗн чухлӗ ытларах - чӑваш сӑмахӗ ҫавӑн чухлӗ ытларах ҫитет
Чӑваш патне.
«Илеме» ырлатӑп. Редакци авторсене суйламастъ. Лайӑх произведенисене хапӑлласах йышӑнать. Эпё те унӑн яланхи авторӗ
ӗнтӗ.
Манӑн хаҫата пулӑилас килет. Унта пичетленнӗ хамӑн произведенисемшӗн тивекен гонорара пӗтӗмпех хаҫат кӑларнӑ ҫӗре
хӑваратӑп, ытти авторсене те ман пекех тума чӗнетӗп.
Филипп Андреев, писатель.»
Ноябрей 30-мӗшӗ.
Елена Александровна Ананьева бухгалтера хаҫата регистрацилеме хатӗрленӗ документсене Ленин район администрацине
леҫтертӗм. Уншӑн 31 пин тӳлемелле. Касса пушӑта, килти Рим
ма Кузьмина «банкиртан» 40 пин кивҫен илтӗм.
Ҫамрӑксен театрне халалланӑ 4-мёш номере хатӗрлетпӗр. Театрӑн литпай пуҫлӑхӗ Петр Кузьмич Андреев пулӑшма килӗшрӗ.
«Вучахра» пӗрле ӗҫленӗ Василий Кошкин-Кервен ман пата ӗҫлеме
пычӗ. Ку номере вӑл тӑвать. Ӑна мӗнпе тӳлемелле? Ку таранччен
хам та, бухгалтер та ӗҫ укҫи илсе курман.
Декабрӗн 2-мӗшӗ.
Шупашкар хулинче Ленин район администрацийӗ пирӗн
хаҫататинех регисграциленӗ, ӑна ӗнентерекен свидетельство пачӗҫ.
«Редакция газеты «Илем» - предприятие общественной орга
низации Союза писателей Чувашской Республики» ятлӑ ёнтё
пирён организаци. Патшалӑх номерё: 3684011197. Адресё: 428032,
г. Чебоксары, у. Володарского, 10, тел. 22-03-02.
Халё ёнтё эпир саккун йёркипе пеней фондне те, налук
инспекцине те, статуправленине те, медицина страховани фондне те редакцире ӗҫлекенсемшӗн укҫа куҫарса тӑма тытӑнатпӑр.
Вёсем пире ҫирӗп тӗрӗслесе тӑраҫҫӗ. Карл Маркс урамӗнчи Коммерци банкӗнче счетуҫрӑмӑр: 200609598, МФО 286017 49706701,
ИНН 2128006553. Тархасшӑн, такамран та укҫа кӗтетпӗр ҫак
счетпа, чӑваш халӑхӗн ӑсхакӑл хаҫатне кӑларма.
Манӑн пулас заместитель, культура пайён заведующийё
Кервен, ТЮЗ артисткисем астарнипех пулё, театртан тухма
пӗлмест, ҫурчӗ хамӑр кут хыҫӗнчех те, интервью хыҫҫӑн интер
вью идет ӑстаҫӑсенчен. Килне ҫакланмасӑр театр вӑрттӑнлӑхне
пуҫа чиксех тӗрӗслеме хатӗр. Мён тумаллине ӑста туса килчё
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унтан. Агивер те пӗрле майлаиггарма пулӑшрӗ. Василий Гаврило
вич, хӑйӗн пултарулӑх хӑвачӗпе хӑпартланнӑскер, укҫа ҫинчен
те манса кайнӑ, «Ах, ҫав cap артисткӑн шалти туйӑмне
вӑрттӑнлӑхра уҫса пӑхаймарӑм...» - тесе чӗлӗм туртакансем ҫумӗнче хашлатса тӑрать.
Декабрей 16-мӗшӗ.
Ҫамрӑксен театрӗ 60 ҫул тултарнине халалласа ятарлӑ 4мӗш номер кӑлартӑмӑр: Илле Журавлев, Вася Кошкин тата эпё.
Театр директорне Виталий Алексеева типографине чёнсе вулаттартӑм. Ку ёнер пулчё. Хаҫатшӑн вӑл «Чувашия» издательствӑна
450 пин тенкё куҫарса паратӑп, терё.
Ҫамрӑксен театрёнче (Гагарин урамӗнчи филармони ҫурчӗ)
паян Чӑваш республики писательсен Союзён 70 ҫулхи менелникне ирттертёмёр. Унта «Илеме» те кӑиггах сутрӑмӑр. Уяв каҫӗн
сценарине, концерт программине Чӑваш драма театрён режиссерё Николай Корчаков хатёрлерё. Союз правленийён председа
телён ҫуммисем Николай Кушмановпа Энтип Ваҫҫи сахалтарах
тӑрӑшрӗҫ пулас, Агиверӗн пысӑкрах ӗҫсем пулчӗҫ, ҫавӑнпа паллӑ
куна паллӑ тумалли йӗрке енчен вӑйлах тухмарӗ унӑн.
Гагарин урамӗнчи Муза ҫуртне хула ҫыннисем кӑна мар,
районсенчен те самай пухӑннӑ. Филармоние тахҫанах урӑх ҫӗре
куҫарнӑ, кунта халӗ Вырӑс драма театрӗпе Ҫамрӑксен театрӗ.
ТЮЗ директорё Виталий Алексеев хӑйсен вӑхӑт шучӗпе писательсене тӳлевсӗр ирӗк панӑ шавласа илмешкӗн.
Чӑваш рсепубликин пёрремёш президенчӗ пулассишӗн Чӑваш
патшалӑх университечӗн ректорӗ Лев Пантелеймонович Кураков тата Раҫҫей правительствинче Юстици министре пулнӑ, халё
Мускаври адвокатсен кантурне ертсе пыракан Николай Васи
льевич Федоров халӑхра ытларах ят илнё. Федоров хӑйӗн пулас
вице-президенчёпе Энвер Азизович Аблякимовпа чёрё чечек
ҫыххи йӑтса ҫитрӗ. Вёсен хыҫӗнче кандидат довереннӑйӗ Петр
Степанович Краснов хул хушшине хут папки хёстерсе утать.
Виҫӗ шукӑль ҫын театра темле уҫӑ варкӑш ҫавӑрттарса кӗнӗ пе
кех туйӑнчӗ. Вёсем залра варрине ларчӗҫ.
Акӑ, писательсене малти ретсене вырнаҫтарчӗҫ. Союз пуҫӗ
Федор Коновалов-Агивер савӑнӑҫлӑ каҫа уҫрӗ те, кӗске сӑмах
каларё, унтан ЧР Аслӑ Совечӗн Председателён пёрремёш ҫумне
Борис Михайлович Яковлева халӑх умне кӑларчӗ. Пухӑва ертсе
пыраканӗ Анатолий Смолин поэт ватӑ писательсенчен интер
вью илчё. Саламсем пуҫланчӗҫ. Саламлас текенсем нумай та,
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черетленсе тӑраҫҫӗ, кашниех васкавлӑн, маларах калаҫасшӑн. Эпӗ
сцена ҫинче, айккинче пултӑм та, пурте курӑнать. Акӑ, Вита
лий Никитин-Станьял Агиверпе те, ыттисемпе те вӑрҫсах кайрӗ,
микрофона хӑех ярса илчё те: «Эпё Наци Академийӗ, Чӑваш
халӑх конгресӗ тата Ӑслӑлӑх институчӗ ячӗпе саламламасӑр ҫакӑнтан анмастӑп», - тесе сӑмахне пуҫларӗ. Саламлама ӑна чи вӗҫнелле хӑварнӑ-ҫке. Ун пек чухне вӑхӑт ҫитмесен те пултарать,
вара банкетра ҫеҫ калаҫтараҫҫӗ. Ку ёнтё авторитета пӗчӗклетет.
Станьял, йӗркене пӑсрӗ пулин те, хӗрӳлӗхӗпе ҫӗнтерчӗ. Ертсе
пыракансен тавҫӑруллӑрах пулмаллаччӗ те ҫав... анчах Агиверӗн,
темиҫе талӑк чарӑнмасӑр ӗҫнӗскерӗн, пуҫӗ ҫаврӑнса кайрё пу
лас, Смолинӗ аптӑраса ӳкрӗ, тилхепине туртса карӑнтараймарӗ.
Эпё те аран-аран йӗпреҫсене варрине кӗртсе ятӑм. Вёсем - «Крас
ный фронтовик» колхоз председателё, чӑваш литературине ҫав
тери юратакан Гурий Андреевич Андреев тата районти культура
пайён пуҫлӑхӗ «Илеме» валли радиоприемник парнелерӗҫ.
- Эсир пире ӑсхакӑл ҫӑкӑрӗ ҫитеретӗр, эпир сире ҫӗр ҫӑкӑрӗ
ҫитеретпӗр. Пӗрле тутлӑхлӑ, ӑслӑ, мал ӗмӗтлӗ пулар, - терӗ
йӗпреҫсен делегаци пуҫлӑхӗ, Республикӑри хресченсен Союзӗн
правлени членӗ, районти организацине ертсе пыракан Г.А.Анд
реев.
Пӑтӑрмахсем кулӑшлансах пычӗҫ. Николай Федоров чечекӗпе выляса кулкаласа ларать. Хӑйне сцена ҫине ҫаплах чӗнменшӗн
пӑлханатьте, тарӑхатьте пуль. Петр Краснов, сцена хыҫне пырса,
президент кандидатне хӑвӑртрах сӑмах парӑр, тесе Агивере виҫҫӗ
каларё, Федор Георгиевич: «Кам вал пирёншён кунта?» - тесе
алӑ ҫеҫ сулчё. Эпё те кандидатпа асӑрхануллӑрах, ӑслӑрах пул
малла тесе каласа пӑхрӑм, ҫук, никама та итлемест писательсен
пуҫлӑхӗ. Ҫав хушӑрах Петёр Ялгир микрофона Смолинран ярса
илчё те: «Эпир кунта Кураков юлташа кӗтнӗ, чӑваш писателёсем Лев Пантелеймоновичшӑн сасӑлаҫҫӗ!» - тесе залра аҫа ҫаптарчӗ. Шавлама пуҫларӗҫ.
Кӑштах тӑн пырса кӗчӗ пулмалла та Агивере, тепёр темиҫе
ҫын хыҫҫӑн, пуху хупӑнас умён, Федорова тин сӑмах партарчӗ.
Николай Васильевич, нервисен асаплӑхне чӑтса ирттернӗ хыҫҫӑн, питӗ лӑпкӑн, килӗшӳллӗ, ҫыхӑнуллӑ сӑмахсемпе саламласа
калаҫрӗ, Союза малашне чӗрӗ чечек пек илемлӗн ешерме сӗнчӗ.
Красновӗ Агивере ентешле хӗртсе хӑварчӗ. Ку малашне ахалех
вӗҫленес ҫук-ха, тесе шухӑшларӑм камит курса тӑнӑ май, мӗншӗн
тесен Советсен ҫуртӗнче Курак ҫеҫ мар, Сӗнтӗрвӑрри юрисчӗ
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Федоров та Пёрремёш Микулай ячёпе патша йӑвине ҫавӑрма
пултарать-ҫке. Умра - суйлав.
Концертне кураймарӑмӑр. «Россия» ресторанта писательсемпе хӑнасем, ҫыравҫӑсем каҫхи апата пухӑнчӗҫ. Банкечё аван иртрӗ.
Вася Кошкин ялтан ашшӗ вилме выртнӑ текен телеграмма
илчё. Ыран вӑл Патӑрьел енчи Упамсара тухса каять. Каллех
пӗччен тӑрса юлатӑп. Луч урӑх пулӑшасшӑн мар, укҫа ыйтать.
Декабрей 22-мӗшӗ.
Плле Журавлевпа Ҫӗнӗ ҫул номерӗн 4 страници валли (ҫур
хаҫат) материалсене типографине ӑсатрӑмӑр.
Хаҫата «Роспечать» урлӑ сарма 1500 экземплярлӑх килӗшӳ
турӑм. Уншӑн вӗсем сутнӑ хакӗн 45 процентне шӑйӑраҫҫӗ. Подпискӑпа ҫитес ҫулшӑн 183 экземпляр кӑна сарӑлнӑ.
Декабрей 24-мӗшӗ.
Виталий Алексеев ТЮЗ уявне турӗ. Халӑх йышлӑ пухӑннӑ.
Писательсен уявӗнчен вӑйлӑрах йӗркеленӗ.
Пӗлтерӳ пичетленӗшӗн пушар инспекцине 300000 тенкӗлӗх
счет кайса патӑм. Укҫине куҫараҫҫӗ. Хаҫатӑн тепӗр 4 страницине
хатӗрлесе ҫитертӗмӗр.
Декабрӗн 27-мёшӗ.
Иртнӗ вырсарникун Чӑваш Республикин пёрремёш президентне Николай Федорова суйларӗҫ. Ялгирсен ӗмӗчӗ татӑлчӗ. Курак
ылтӑн йӑва ҫавӑраймарӗ. Агиверсен пуҫӗ тӑрринче хура пӗлӗтсем
капланма пултараҫҫӗ.
Чӑваш телевиденийӗпе радио комитетне ертсе пыракан Ка
наш ен ачи Сергей Лукианович Павлов Федоров президента
кӑвак экран пулӑшнипе республика халӑхӗ умне кӑларчӗ. Унӑн
черетлӗ ыйтӑвӗсенчен пӗри ҫакӑ пулчӗ: «Чӑваш литературине
аталантарас, чӑваш писателӗсене пулӑшас енӗпе эсир хӑвӑрӑн
малашнехи ӗҫре мӗн тунӑ пулӑтгӑр?» «Чӑваш литератури чӑваш
халӑхӗн пурнӑҫ аталанӑвӗпе пӗр тан аталанса пырасса шантаратӑп, Писательсене эпир пулӑшсах пырӑпӑр», - терё Николай
Васильевич.
1994 ҫул.
Ӗҫ кӗнекинчен.
Январей 6-мӗшӗ.
Ёнер «Илемӗн» кӑҫалхи пёрремёш номӗрне пичетленӗ.
Вася Кошкин Патӑрьелӗнчен анчах таврӑнчӗ, ӗҫлеймерӗ те,
ашшӗне пытарма тухса кайрӗ.
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«Советская Чувашия» хаҫатӑн кӑларӑм редакторе Николай
Петров пулӑшма пуҫларӗ. Эрех кӗленчи этикеткисемпе хёр вырӑнне выляма юратнӑран ӑна редакцирен пӑрнӑ. Ачи кӑмӑллӑскер,
опытлӑскер, ҫавӑнпа ӑна хамӑр штата илес терӗм. Савӑнчӗ.
Январём 10-мӗшӗ.
Материалсем ҫыратӑп, хамах машинкӑпа пичетлетӗп». «Зилантран» Валентин Шлыков тата ҫур миллон куҫарса пачӗ. Укҫашӑн выҫӑ кашкӑр пекех чупатӑп, тата виҫӗ ҫӗрте пултӑм. Ленин
район администрацийӗн финанс пайӗн пуҫлӑхӗ Ундрицов мана
пёр спонсор тупса пачӗ. «Чувашия-поддержка» страховани компанийӗ пур иккен пирӗн республикӑра. Ӑна, Анатолий Григорь
евич каланӑ тӑрӑх, Ҫӗнӗ Шупашкар чиперкке пики Зинаида
Валерьевна Воробьева, хӑйӗн вӗренекенӗ, питӗ ӑнӑҫлӑ тытса пы
рать. Ундрицов телефонпа калаҫса илчё те, «сире мадам кӗтет»
тесе кулӑпа ӑсатса ячӗ. Мир проспектӗнчи 80-мӗш ҫуртра мана
хаклӑ хӑна пекех кӗтсе илчӗҫ, паллашнӑ хыҫҫӑн, «Илеме» илемлетме 300 пин тенкӗ ыранах куҫарса пама пулчӗҫ.
Кунӗпе чупса пурпӗрех укҫа тупрӑм!
Пире Совмин (Финанс министерстви) ҫитес вӑхӑтра укҫа
памасть. Эпир ыйтнӑ ҫыру ҫине ҫапла хуравларӗҫ: «Финансиро
вание редакций газет осуществляется за счет средств учредите
лей. Газету «Илем» учредили не органы представительной и ис
полнительной власти республики, в связи с чем нет основания
для выделения средств из бюджета на ее издание. Заместитель
министра финансов ЧР Р.А.Кондратьева».
Пикесем те пёр мар иккен. Вӑрнар пики чурӑсрах кӑмӑллӑ,
епле хыткукар. Пирён «Илем» ҫумӗнче хӑшӗ илемлӗреххи ҫакӑнтанах паллӑ ӗнтӗ.
Госкомимущество пӗлтерӳшӗн 500 пин куҫарса пачӗ. Пӗлтерӗвӗсене ытги хаҫатсем тухнӑ хыҫҫӑн хатӗррисене полосана тӳрех
илсе лартатпӑр та, счетне кайса паратпӑр ҫеҫ. Анатолий ИвановХум унта ӗҫлеме куҫнӑ та, пире самай пулӑшать, тӗрӗссипе мана, ентешле, юлташла.
«Шупашкар керамики» фирмӑна Вӑрнар районӗнчи Мӑн
Явӑша ачи Борис Николаевич Якушкин ертсе пырать. Вӑл унччен Калинин райсовет ӗҫтӑвкомӗн председателён заместителӗнче ӗҫлетчӗ. Фирмӑн менелникӗ ячӗпе «Илемӗн» ятарлӑ номерне
кӑларма килӗшсе татӑлтӑмӑр. Уншӑн вӑл мана 500 пин парать,
паллах, хаҫат валли.
Пушар инспекцийӗнчен те пулӑшу килсех тӑрать.
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Кошкина, ялӗнчен таврӑнсанах, укҫа шырама хулана кӑларса
ятӑм. Ним усси те пулмарӗ. Хӑй
малтан: «Финанс министрӗ Нико
лай С м ирнов пирён Упамсар
тӑрӑхӗнчен, лайӑх ҫын», - текелесе мухтанса ҫӳрерӗ те, ун патӗнчен те пуш алӑпах таврӑнчӗ.
Январей 20-шӗ.
Ҫӗнӗ президент министрсем
лартать. Информаципе пичет министерстви турӗҫ. Министрӗ - Петр
Краснов. Кандидат довереннӑйӗнче Федоровӑн шанӑҫне тивӗҫтернӗ
иккен.
Агивере ун патне ирӗксӗрех
илсе кайрӑм. Министр пире пат« Чувашия-поддержка»
шалӑх бюджетне кӗртесси пирки
директорё
ырринех
каламарӗ. Эпӗ хаҫат нуВоробьева Зинаида
шисем
ҫинчен
президент патне
В алерьевна
ҫырнӑ хутсем ун патӗнче. Ҫулталӑк
пуҫламӑшӗнчех ҫакӑн пек ҫыру хатӗрлесе, ҫыннисене алӑ пустарса тухрӑм, президент администрацине ҫитертӗм, кӑҫалхи 2мӗш номӗрте пичетлесе кӑлартӑм:
Чӑваш республикин президентне
Н. В. ФЕД ОРОВА
Хисеплӗ Николай Васильевич!
Эсир Чӑваш патшалӑхне ҫирӗп алӑра тытса тӑрас, унӑн экономикине вӑйлатас, чӑваш нацине, культурине малалла аталантарса халӑх пурнӑҫне пур енӗпе те лайӑхлатас тесе республикӑра
пурӑнакан пӗтӗм халӑх умӗнче тупа тума хатӗрленнӗ вӑхӑтра
ҫыратпӑр Сирӗн пата ҫак ҫырӑва.
Чӑваш президентне суйланӑ хӗрӳ тапхарта чӑваш халӑхӗн
ӑсхакӑл хаҫачӗ «Илем» ҫуралчӗ. Культура хаҫачӗ тухма пуҫлани
чӑваш халӑх историйӗнчи паллӑ тапхӑр шутланать. Тӑван
халӑхӑмӑрӑн ҫыруллӑ историйӗ пуҫланнӑранпа кунашкал ятарлӑ
культура хаҫачё пирён пулманччӗ-ха. Культура, литературӑпа ис
кусство, её ренту, наука ӗҫченӗсем ӑна хапӑлласа, юратса кётсе
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илчӗҫ. Хаҫат малтанхи номерсенчех пирӗн тертлӗ те ха ехалануллӑ, тӑван халӑхшӑн сывлӑха, вӑй-хала шeлJleмecӗp тӑвакан пултарулӑх ӗҫне анлӑн та ӑстан ҫутатма пуҫларӗ. Хаҫатра искус
ство, литература, еткерлӗх, малашлӑх ыйтӑвӗсем пире кӑна мар,
культурӑра, халӑх вӗрентӗвӗте, наукӑра ӗҫлекенсемшӗн те, тӗнчере пурӑнакан пӗтӗм чӑваш халӑхӗшӗн питӗ кирлӗ. Пурӑна киле
унӑн вырӑсла кӑларӑмӗ те кун курмалла. Мехел пӳрсен, Эсир ҫак
ӗҫе пулӑшма чӑтӑм ҫитерсен.
Анчах та хаҫатне тытса вулама кӑна ҫӑмӑл иккен. «Илеме»
кӑларма Чӑваш Республики писателёсен Союзён пёр пус та пулман, халё те ҫук. Чӑваш халӑхӗн чӑн-чӑн патриочӗсем ҫине тӑнипе mama пулӑшнипе кӑна «Илем» халӑх патне ҫитме пултарчӗ.
Ҫапах та унтан-кунтан тархасласа пухнӑ укҫа-тенкӗпех вӑйлӑ,
вулакансене чӑннипех тивӗҫтерекен хаҫат тума питӗ йывӑр. Ре
дакци иртнӗ ҫулхи сентябрьтенпе шалусӑр ӗҫлет, мӗншӗн тесен,
пулӑшу паракансен укҫине пӗтӗмпех хаҫат кӑларнӑ ҫӗре mama
хут туянма ярать. Редакции ӗҫ пӳлӗмӗсем те ҫук.
Ҫав вӑхӑтрах патшалӑхӑн, халӑхӑн миллионӗсем юр пӗрчи пек
вӗҫсе ҫухалаҫҫӗ. Вӗсенчен хӑшӗ-пӗри те пулин «Илем» енчӗкне
кӗрсе ӳкес пулсассӑнах, чӑеаш та илемлӗреххӗн кулса янӑ пулӗччӗ.
Президент сушани те чӑеаш халӑх историйӗнчи паллӑ тапхӑр.
Суйлав умӗнхи тӗлпулусенче Эсир, Николай Васильевич, культура
хайлавӗсене те мала хурса ӑнӑҫлӑ татса парасси ҫинчен халӑха
шантартӑр. Ҫав шанӑҫра эпир «Илем» хаҫатӑн шӑпине те ӑнӑҫлӑ
татса парассине, ӑна ҫӗнӗ ҫултан патшалӑх шучӗпе йӗркеллӗ
кӑларса тӑма пуҫлассине куратпӑр.
Эсир Чӑваш Республикинче пурӑнакансене, уйрӑмах чӑваш халӑхне панӑ Тупара «Илемӗн» пайӗ me пултӑрччӗ тесе шанатпӑр.
Чӑваш халӑх писателӗсем: А.С.Артемьев, А. В.Емельянов,
Л. В. Таллеров, Н. Т. Терентьев, Ф.Е.Уяр; чӑваш халӑх поэчё В. И.
Давыдов-Анатри; Чӑваш халӑх художникё В. И. Агеев; Чӑваш Рес
публики писателёсен Союзён правлени председателё Ф. Г.Агивер;
филологи наукисен докторё, писатель Ю. М.Артемьев; СССР халӑх
артисчёсем: В.К.Кузьмина, В.Н.Яковлев; XcLxaxcen туслӑхӗорденлӗ
Чӑваш ҫамрӑкӗсен театрён директорё В. И.Алексеев; Чӑваш патшалӑх юрӑпа ташӑ ансамблӗн художество руководителӗ mama
тӗп дирижерӗ, Раҫҫей искусствисен тава тивӗҫлӗ деятелӗ Ю.В.
Васильев; ЧР Вӑрнар районӗнчи Хурӑнсур Ҫармӑсри клуб заведую
щийё И. К. Иванов; Чӑваш Республикин культура тата наци хутишнӑвёсен министрё В. П. Иванов; Чӑваш Республикин сывлӑха сых383

лас ӗҫ министерствин теп хирургӗ-онкологӗ В. И.Кузьмин; Чӑваш
Республикин Наукӑсен Академийӗн президенчӗ, Раҫҫей Федераци
наукӑсен тава тивӗҫлӗ ёҫченё Л.П.Кураков; Чӑваш аталану
партийӗн пуҫлӑхӗ Н.Е.Лукиянов; «Советская Чувашия» хаҫатӑн
тёп редакторё Н.Н. Максимов; Чӑваш композиторӗсен Союзён
правлени председателё А. Г. Васильев; «Хыпар» хаҫатӑн тёп ре
дакторё А. П.Леонтьев; Чӑваш Республикинчи композиторсен Ассоциацийён председателё А. М. Михайлов; Чӑваш наци конгресён
президенчӗн ҫумё В.П. Никитин-Станьял; «Хисеп палли» орденлё
республика вырӑс драма театрён тёп режиссерӗ Б. И. Носовский;
Раҫҫей халӑх художникӗ Н. В. Овчинников; «Ялав» журналӑн тёп
редакторё, Чӑваш Республикин культурин тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ
Ю. С. Семенов-Сементер; Чӑваш Республикин культура ӗҫченӗсен
профсоюзён комитет председателё Ф. К. Павлов; ЧР Муркаш районёнчи Катикассинчи ӗҫ ветеранӗ, Раҫҫей Федерацийён йӑла службин
тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ О.В.Тямина; Чӑваш Республикин писателё
сен Союзён Литература фончён директорё М. А. Ставекий; Чӑваш
Республикин оперйпа балет театрён директорён заместителё
Г. Ф. Филиппов; Чӑваш Республикин Аслӑ Канашӗн культурӑна, чёлхене тата наци хутшӑнӑвӗсене аталантарас ӗҫ Комиссийён пред
седателё, Чӑваш Республикин Министрсен Совечё ҫумӗнчи ӑслӑлӑх
тёпчев институчён пай заведующийё А.П.Хузангай; Раҫҫей Феде
рацийён тава тивӗҫлӗ художникё В. П. Петров-Праски Витти;
Чӑваш Республикин культурин тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ В.А.Эльби пи
сатель, «Илем» хаҫатӑн тёп редакторё В. П.Кузьмин».
Президент вуланӑ-ши ӑна, вуламан-ши, пӗлместпӗр, анчах
Краснов пирӗн ҫак пысӑк эртелӗн ыйтӑвне татса пама шутламаннине ҫеҫ пёлетёп.
Ҫамрӑксен театрё те 450 пинне, Союз правленийён предсе
дателё те 200 пинне хаҫата памарӗҫ. ТЮЗпа килӗшӳ туман. Ыранпаян ӗҫрен тухса каймалли директорне бухгалтерё итлемест,
культура министерствинчен те итлеттереймерӗҫ. Федор Георгиевичё «Правлени шантарнӑ 200 пине гараж юсама ятӑмӑр, урӑх
ҫӗрте шыра», - терё те хӑяккӑн ҫаврӑнса тӑчӗ. Камӑн хаҫачӗши вара ку «Илем» - манӑн е Союзӑн? Тӗлӗнмелле!
Январей 27-мӗшӗ.
«Чувашия» издательствӑна укҫине те куҫарман, хаҫат хутне
те илсе пыман. Производство пайӗ пичетлеме заказ ҫырмасть.
Эпё вара тёп инженера шыраса тупрӑм. Валентин Иванович
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Филипповпа ҫыхӑнусем ҫывӑх. Вӑл кунта тахҫантанпах ӗҫлет.
Хӑналама тиврӗ. Заказ та ҫырӑнчӗ, хаҫат та тухрӗ. Парӑмӗ ҫеҫ
чакмарӗ, хушӑнчӗ.
Кошкин каллех яла, килне тухса кайрё.
Февралей 10-мӗшӗ.
Улттӑмӗш номӗре хатӗрлесе ҫитертӗм, анчах пичетлеме тыт
са чарчӗҫ. Укҫа та куҫармаллӑх ҫук, хут та пӗтнӗ. Юрать-ха про
изводство пайӗн пуҫлӑхӗ Галина Борисовна Владимирова, уҫӑ
кӑмӑлне кура, хаҫат ҫапма ирӗк пачӗ. Савӑнтӑм. Ыран каллех
«Илем» тухать!
Февралӗн 16-мӗшӗ.
7-мӗш номер вӑхӑтрахтухрӗ. Ӗнер Ставскипе иксӗмӗр Хветӗр
Агивере Мускава, «Пӗтӗм тӗнчери» писательсен союзӗсен (унчченхи СССР) пӗрлешӗвӗн конференцине ӑсатса ятӑмӑр. Тӗп хулара вал «Илем» валли укҫа шыратӑп-ха, терӗ.
Ҫитес номӗре сиктеретӗп. Халӗ хут ыйтӑвӗпе ҫине тӑрса
ӗҫлетӗп. Издательствӑна кӑштах укҫа куҫарттартӑм.
Василий Кошкин ялтан тин таврӑнчӗ, манпа телефонпа кӑна
калаҫать. Эпӗ ӑна «Чувашкерамикӑна» кайса материалсем тума
хушрӑм.
Февралей 23-мӗшӗ.
Агивер Аслӑ Канаш депутачё пулма хатӗрленет. Пёрремёш
страницӑра ун ҫинчен статья памалла. Андрей Алексеев ҫырчӗ.
Ман Кошкин нимӗн те туман, ӗҫлесшӗн те мар пулас. Уҫҫӑн
каламасть. Агивер, Мускавран пулӑшу вырӑнне, эрнелӗх мухмӑр
ҫеҫ илсе килнӗ.
Февралён 28-мӗшӗ.
Ёҫре Кошкин таврашӗ те курӑнмарӗ. Керамика заводне «Пи
онер сассин» фотокорреспондентне Сергей Журавлева ятӑм, вӑл
ӳкерчӗксем туса пачӗ. Тӳлевсӗрех. Вёсен умӗнче хама ырӑ мар
туятӑп. Материалӗсене ҫырма хамӑннах каймалла пулчӗ. Каҫпа
килте вӗсене машинкӑпа ҫапса лартӑм.
Мартӑн 1-мӗшӗ.
Издательствӑна 1300 пин тенкӗ кивҫене кӗнӗ. Хутшӑн та
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тӳлемен. Питӗ нумай чупмалли кун пулчӗ. Ирех «Чувашсбербанка» вӗҫтертӗм, шантарнӑ 250 пин вырӑнне 60 пин аран-аран
хӑйпӑтса тухрӑм. Ыйткалакан пёр чӗл ҫӑкӑр тархасласа ыйтса
илнё пекех епле хӗпӗртерӗм! ТЮЗ пӗлтӗрхи 450 пине халё те
куҫарман. Пичет министрӗ Краснов патӗнче пултӑм. Петр Степа
нович: «Манӑн укҫа ҫук, сирӗн «Илеме» те, «Вучаха» та бюдже
та кӗртмен, райхаҫатсене ҫеҫ кӗртнӗ», - тет. Вӑл писательсен
Союзён аппаратӗнче ҫын нумаййи, ытти пултарулӑх союзӗсене
патшалӑх пачах пулӑшманни, Агиверсен ҫемйи ҫеҫ Культура
министерстви урлӑ тӑранса пурӑнни ҫинчен ыйту хускатрӗ. Союз
штатӗнчи ытлашши 3 ҫынран редакци штачӗ тусан, йӗркеллех
пулмалла, терё вара юлашкинчен.
«Юман» фирмӑран 830 килофамм хаҫат хучӗ туянтӑм. Укҫине арӑмран, Риммӑран, 150 пин илсе кайрӑм. Владимир Ми
хайлович Ивановӑн кантурӗ Ҫӗрпӳ районӗнчи Янсакасси ҫумӗнчи Вӑрманкасра. Турттарма лери колхоз машинине тупса пачӗ.
Савӑнӑҫа ниҫта хураймастӑп. Арӑм куҫранах кулать: «Тӑнсӑр».
Кошкин пуҫӗпех ҫухалчӗ. Вӑл манашкал тӑнсӑр мар пулас,
тӳлевсӗр такамшӑн тӑрмашмасть.
Мартӑн 4-мӗшӗ.
Хаҫат вырӑсла тухрӗ. Тиражне «Стройкерамика» фирмине
ӑсатрӑм, 400 экземплярне, кандидатшӑн агитациленӗ ҫӗрте усӑ
курма, Агивере кайса патӑм. Суйлав кампанийӗ валли кандидатсене бюджет укҫинчен икҫӗршер пин уйӑрса параҫҫӗ. Ҫавна
Федор Георгиевич «Илеме» парнелерӗ.
Чӑвашрадио хаҫатӑн кашни тишкерӗвӗшӗн 1060 тенкӗ илет.
Хаҫатӑн презентацине иртгересшӗн. Хатӗрленме пуҫларӑмӑр.
Радиола тухса калаҫрӑм.
«Илем» кӑларма уйрӑм ҫынсенчен укҫа пухатпӑр. Уҫӑ кӑмӑллисем пур. Акӑ, А.П.Казанов писатель, вырӑс драма театрён ди
ректорё В.И.Сергеев, Чӑваш писателёсен пуҫлӑхӗ Ф.Г. Агивер
5-шер пин, Ҫӗнӗ Шупашкарти «Жигули» фирмӑра ӗҫлекен Аль
бина Сарри юрӑҫ 2 пин, «Капкан» редакторё В.Н.Николаев,
Чӑваш ялхуҫалӑх институчён проректорё С.И.Васильев, Союз
библиотекарё В.К. Константинова тата Союз шоферӗ Ю.Ф. Ко
новалов (Агиверӗн арӑмӗпе ывӑлӗ), Етӗрне районёнчи Ивань
ково ял администрацийӗн пуҫлӑхӗ М.Я.Михайлов - 2 пиншер,
Литфонд директорё М.А.Ставский 2,5 пин, «Илем» редакторё
В.П.Кузьмин 4 пин, Раҫҫей халӑх художникӗ Н.В.Овчинников
10 пин, Петёр Львов писатель 20 пин (чемпион!) хыврӗҫ.
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Пӗчӗкрех сум паракансем те тупӑнкалаҫҫӗ. Михаил Ставский ку
укҫапа мухмӑр чӗртесшӗн, анчах эпё те тӳрех кассӑна хыватӑп.
Правленире ӗҫлекенсем пӗри те хаҫат малашлӑхӗшӗн ҫунмаҫҫӗ,
хӑшӗсем хӑйсен кӗнекисене кӑларма самаях укҫа тупаҫҫӗ - пи
сательсен Союзӗ ячӗпе. Спонсорсен шучӗпе кӗнеке пичетлес пулас-тӑк, манӑн та алҫыру туллиех. Эпё вара хамшӑн мар,
«Илемшӗн» ыйткаласа ҫӳретӗп.
Нарӑсӑн 25-26 кунӗсенче Шупашкарта Атӑлпа Урал тӑрӑхӗнчи
халӑхсен Ассамблейи ӗҫлерӗ. Унта Чӑвашстан, Пушкӑртстан,
Тутарстан, Мари Эл, Мордва тата Удмурт ҫӗрӗсенчи наци, об
щество юхӑмӗсемпе организацийӗсен делегацийӗсем хутшӑнчӗҫ.
Йӗркелӳ пухӑвне Чӑваш нани Конфесӗн президенчӗ А.П.Хузангай уҫрӗ, Атӑл-Урал тӑрӑхӗнчи халӑхсен аталанӑвӗ, ҫывӑхланӑвӗ тата терменлӗхӗ ҫинчен тарӑннӑн та анлӑн каласа пачӗ.
Докладчик шухӑшне ырланӑ май, тухса калаҫакансем «Хамӑра сыхласа хӑварас тӗллевпе чӑн-чӑн федерализмшӑн кӗрешме
пӗрлешмелле», «Раҫҫейри наци политики уйрӑмах РФ Конституцине йышӑннӑранпа уҫҫӑнах япӑхланма пуҫларӗ», «Раҫҫейре
кашни халӑх пёр сас парса сасӑламалли процедура кирлӗ», «Пирӗн
ыйтусене тӗнчери правасемпе ҫеҫ татса пама пулать», «Хамӑршӑн
хамӑр тӑрӑшма Ассамблея питӗ кирлӗ», «Раҫҫей Федерацийӗн
йышӗнчи республикӑсен статусне, прависене тӗпчекен наука
центрӗ йӗркелемелле», - тесе ҫирӗп сӗнӳсем пачӗҫ.
Пуху Меморандум, Регионти гражданлӑ саккунсен никӗсӗсем ҫинчен пӗлтернине, халӑхсемпе власть тытӑмӗсене чӗнсе
каланине тата ытти документсене йышӑнчӗ, хими хӗҫпӑшалне
хирӗҫ кӗрешнӗшӗн айӑпланакан Вил Мирзоянов ученӑя хӳтӗлесе РФ Президенчӗ ячёпе телеграмма ячӗ.
Атӑл-Урал ТХА секретариатне икӗ ҫуллӑха кашни республикӑран икшер ҫын, Атнер Хусанкай писателе ТХАн тёп секре
тарьне суйларӗҫ.
Ку форумра манӑн Хусанта тӗрӗк халӑхӗсен Аслӑ пухӑвӗнче
паллашнӑ ҫынсемпе тӗл пулма тӳр килчё. Ассамблея ҫинчен ҫырнине «Илемӗн» 9-мӗш номерӗнче пичетлерӗм.
«Ӑшра тулнине кӑларар-ха» рубрика ҫуралчӗ. Ку вӑл ахальтен мар. Шухӑшлавҫӑсен, политиксен чӗрӗ сӑмахне халӑх патне
ӑнланмалла ҫитерес килет.
Ҫирӗм пёрремёш ӗмӗр умӗнхи кисренӳллӗ те алхасуллӑ пурнӑҫра Чӑваш тӗнчи те лӑпках мар. Наци аталанӑвӗнче халӑх пуласлӑхӗнчи палӑрмалли уйрӑмлӑх ҫӗнелӗвӗ вӑй илсе пьфать. Ҫавна
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май Михаил Сунтал писателе Чӑваш наци конгресён президенчӗпе Атнер Хусанкайпа калаҫма ыйтрӑм. Михаил Павлович сӗнӗве
хапӑлласах йышӑнчӗ. Атнер Петрович хӑйӗн философилле шухӑштуйӑмне хут ҫине ҫырса пачӗ. Ӑна «Ҫакӑ ҫутӑ тӑнчере... кашнин
хӑйӗн вырӑнӗ» ятпа ҫапса кӑлартӑм. «Шанатӑп, эпир ҫак XXIмӗш ӗмӗре хамӑрӑн чӑваш сӑнӗпе, чӑваш ӑсхакӑлӗпе, чӑваш патшалӑхӗпе, чӑваш ӳнерӗпе кӗретпӗр тесе шутлатӑп. Вӗсене ҫухатсассӑн, тӗнче умӗнче, Турӑ умӗнче намӑс пулать пек туйӑнать...»
- тӑрӑшсах вулаҫҫӗ чӑвашсем Хусанкай ӑсчаха.
«Чӑваш халӑхӗн ҫӑлтӑрӗсем» рубрикӑпа халӑхра ят илнӗ ҫыравҫӑсем, ӳнерҫӗсем, мусӑкҫӑсем, юрӑҫсем ҫинчен илемлӗ, тулли
очерксем пичетлеме пуҫлани те хамӑрӑн интеллигенци ҫыннисем хушшинче ырӑ туйӑм ҫуратать иккен. Пирӗн хаҫата вулас,
унта пичетленес текенсем йышланчӗҫ. Иван Ахратӑн «Юрламасӑр
чун чӑтмасть» очеркӗ чӑваш халӑхӗн чунпа ҫывӑх композиторне
Александр Сергеева илем тӗнчине ҫӗнӗрен кӑларнӑ пекех пулчӗ.
«Поэт парни» кӗреке те уҫӑлчӗ. «Эпир, чӑвашсем, чӑваш
пуласшӑн» тесе Юрий Сементер поэт унта вулакансене хӑйӗн
ҫӗнӗ сӑввисемпе хавхалантарчӗ.
«Аваллӑхпа паянлӑх паттӑрӗсем» ярӑма «Тухӑҫ алӑкне уҫнӑ
Бичурина» халалласа уҫрӑм, вулакансене малтанах шантарнине
пурнӑҫларӑм, Чӑвашӑн тата Раҫҫейӗн тӗнчипе чапа тухнӑ мухтавлӑ ывӑлӗпе - ученӑйпа, писательпе ҫӗнӗлле паллаштартӑм.
«Ҫемье - пурнӑҫ илемӗ» страницӑсем те интереслӗ, тыткӑнуллӑ. «Кашни пуҫра пин шухӑш», «Тавлашу ан пултӑр харкашу» рубрикӑсемпе тухнӑ хайлавсене те халӑх хапӑлласах вулать.
Юхма Мишши, Валери Туркай тӗрлӗрен суйлавсенче шавласа халӑха тӗлӗнтернӗ, ҫапах депугат мандатне ҫӗнсе илеймесӗр
ҫуна-ҫуна кайнӑ хыҫҫӑн, Хветёр Коновалов-Агивер каллех
чапшӑн ҫунма пуҫларӗ. Алексеев-Тархун ун ҫумӗнче, куршук
вырӑнне ҫутӑ пакет йӑтса, тарҫӑ пек вӗткеленсе ҫӳрет, ӑҫта килчӗ
унта, пилӗк-ултӑ ҫын пухса, тивӗҫлӗ кандидатшӑн сасӑлама
ӳкӗтлет. Кандидачӗ Чӑваш патшалӑх Канашӗнче ӗҫлеме пултаракан тивӗҫлӗ ҫынах пуль-ха та... Халӑх культурине малалла вӑйлӑн
аталантармалли программа урӑх нихӑш кандидатӑн та ҫук. Илем
пултарулӑхӗ те ӗнтӗ унӑн тӑван халӑхран тухнӑ пултарулӑх. Ҫавна
шута илсех «Илемре» ҫакӑн пек хайлав кӑлартӑм:
ХАЛӐХ КУЛЬТУРИШЁН
Писателе этем чунен инженерӗ тени тӗрӗсех пуль. Ҫыравҫӑ
сӑнар урлӑ кӑна мар, хӑйӑн тавракурӑмӗпе те, пултарулӑх херӳлӗхӗпе
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те халӑха аталантарма, обществӑна малалла кайма пулӑшать.
Ҫавӑн йышши чӑн-чӑн ӑслӑ этемсенчен пӗри вӑл - Федор Георги
евич Коновалов (Хветёр Агивер).
Комсомольски районӗнчи Нӗркеҫ ялӗнче ҫуралса ӳснӗ, Шупашкарта, Мускавра вӗренсе ӑслӑланнӑ, Чӑвашрадиопа Чӑваш телевиденийӗнче, чӑваш журналӗсенче нумай ҫул вӑй хунӑ журналист,
писатель яланах халӑх нуиш-тертне чи мала хурса, ҫынсене мӗнле
те пулин туллинрех пулӑшас тесе, халӑх культурине, тӑван литературӑпа искусствӑна тӗнче шайне ҫитерес тесе вӑйне-халне
шеллемен. «Тӑван Атӑл» журналӑн тӗп редакторёнче ӗҫленӗmama
Чӑваш Республики писателёсен Союзне (110 ҫын) ертсе пынӑ май,
ҫӗршывӗпе паллӑ писатель, драматург культура ыйтӑвне малаш
не те чи мала лартать.
Патшалӑх Канашён депутачё пулма ӑна 2-мёш Ленин администраци-территори округӗ тӑрӑх кандидата тӑратнӑ.
Хисеплӗ суйлавҫӑсем! Эсир вырсарникун ҫак тивӗҫлӗ кандидатшӑн хӑвӑр сассусене пёр шухӑшлӑн парсан, хамӑрӑн республика,
унта пурӑнакан мӗнпур халӑх кулътуришён пёрле кёрешме хатёррине палӑртӑр.
Хветёр Агивершӗн сасӑлар!»
Культура ҫыннисем халё хисепре мар ҫав, ухмах халӑх хӑйӗн
пусмӑрҫисене, ултавҫӑсемпе укҫа-мул хуҫисене куҫпа курсах
аслӑ влаҫ хӑлӑпне тыггарать, кайран пуҫне те, кутне те хыҫатьха, анчах хӑйӗн ултав танатинчен ниепле те йӑшӑлтатса тухаймасть, суйлав хыҫҫӑн суйлав кампанийӗнче ҫав йӑнӑшах тӑвать.
Политика вӑййипе асса кайнӑ ҫынсем те пуҫӗпе пӗлӗте шӑтарас
пек ҫӳлелле кармашаҫҫӗ.
Суйлав хыҫалта ӗнтӗ. Культурӑшӑн тӑрӑшакан Агивер кан
дидат та халӑх хыҫне тӑрса юлчӗ. Ҫуркунне те ҫитрӗ. Эпир паллӑ
куна хатӗрленетпӗр. 14-мӗш номерте «Илем» уявне хутшӑнӑр!»
чӗнӳ пичетлесе кӑлартӑм хам ятпа:
«1994ҫулхи ака (апрель) уйӑхӗн 27-мёшӗнче, эрнекун, Шупашкарта, Володарски урамӗнчи 10-мӗш ҫуртра (Ехремхуҫа ҫуртӗнче) «Илемӗн» паллашу уявӗ (презентаци) пулать.
Чӑваш Республики писателёсен Союзӗ никӗсленӗ ӑсхакӑл хаҫачӗ иртнӗ ҫулхи кӗркуннерен пуҫласа этем, кил-йыш, пурнӑҫ, ҫутҫанталӑк, тӗнче илемне кашни ҫын ӑша хывма, халӑхӑн чечекленекен пултарулӑхӗ ҫыравҫӑсен, си,ена ӑстисен, ӳкерӳҫӗсен, кӗвӗ
кӗвӗлекенсемпе кӗвӗ-юрӑ шӑрантаракансен сӑнарлӑхӗнче уҫҫӑн палӑрма пултартӑр тесе, халӑх пултарулӑхӗн ӗмёртен ӗмӗре куҫса
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пыракан илемӗ, ӑсхакӑл культури, ҫырулӑхӗ наци пуянлӑхӗ, чӑвашӑн
тӗнче умӗнчи ырӑ сӑнӗ пулнине анлӑн, хитрен кӑтартса парасшӑн,
ҫак пархатарлӑха сӑнарлӑ чӗлхепе вулакан чун-чӗрине яланлӑхах
варӑнтарасшӑн ҫине тӑратъ. «Илвм» хамӑрӑн пуян сӑмахпа
тӑванлӑх, хурӑнташлӑх, ыркӑмӑллӑх, мӑнаҫлӑх туиӑмне халӑхра
вӑратса вӑйлатма пулӑшать.
Акӑ ӗнтӗ унӑн 17(22)-мӗш номерӗ кун ҫути курӗ. Ҫуралнӑ
ачана шыва кӗртнӗ пекех, ҫӗнӗ хаҫата та чӑвашӑн культура керменӗнче халӑхпа пӗрле тӗнчене кӑларма вӑхӑт ҫитрӗ. Ҫав паллашу кунӗ - «Илемӗн» савӑк кунӗ - чаплӑ уяв пуласса шанатпӑр.
Паллашу уявне ирттерме Чӑваш Республикин культура mama
национальноҫсен ӗҫёсен министерства, Шупашкар хула администрацийӗ, пултарулӑх союзӗсем хутшӑнаҫҫӗ. Унта вӑйлӑ концерт
пулӗ.
Чӑваш халӑхӗн ӑсхакӑл хаҫачӗ уҫҫӑн сасӑ пани вӑл хальхи
йывӑр пурнӑҫри тепӗр пысӑк ҫӗнтерӳ сассийӗ вырӑнӗнчех. Анчах
«Илеме» ура ҫине тӑмашкӑн, аталанмашкӑн, Чӑваш патшалӑхӗ
халлӗхе пулӑшаймасть-ха. «Ача кипки ҫине» ырӑ кӑмӑллӑ ҫынсем
хёрхенсе хушӑран пӑрахса панӑ укҫа-тенкӗпе ҫеҫ тытӑнкаласа
пурӑнать-ха «пепке». Ҫавӑнпа эпирсире, «Илем» уявне хутшӑнма
кӑмӑл тӑвакан, халӑх культуришӗн чуна пама хатӗр тус-тӑвансене, патриотсене, чӑваш пичечӗн пепкине чӑпӑл тунӑ ҫӗре тулли
кӗсьепе килме сӗнсе, Турӑ умӗнче чёнсе каласшӑн: тархасшӑн
пулӑшӑр!
Тӑван чӑваш халӑхӗ! Чӑваш халӑхӗпе туслӑ, ӑна юратакан,
хисеплекен, унпа юнашар ӗҫлесе пурӑнакан ытти халӑх ҫынни!
Эсир пулӑшасса, эсир «Илеме» ылтӑн шывӗпе капӑрлатнӑ хаклӑ
кипкепе чӗркесеура сыртарасса, илем тӗнчин кӗрекинче пӗрле савӑнасса шанатпӑр, ӗненетпӗр. «Илем» енчӗкӗ яланах уҫӑ».
Нумай чупмалла, чылай ҫынпа калаҫмалла, «ӑслӑрах пуҫлӑ»,
аслӑрах-ассирех пуҫлӑхсемпе канашламалла пулчӗ, районсене
ҫыру-чӗнӳсем ятӑмӑр. Юрать-ха манӑн чи ҫывӑх пулӑшаканӑм,
Литфонд пуҫлӑхӗ, пӗр пус укҫасӑр хуҫа пур Ехрем хуҫа ҫуртӗнче. Михаил Александрович Ставскипе пӗр мӑн пӳлемре саркаланса ларатпӑр. Пирён пата калаҫса вӑхӑт ирттерме, канма писа
тельсем кӗрсе лараҫҫӗ. Шавлӑ тӗлпулӑвӗсене те Агивер унтах
йӗркелет. Кермене кӗрсенех, анлӑ йышӑну пӳлӗмӗ пур. Пурне те
курӑнмалли вырӑна «Илем» историйӗпе паллаштаракан стенд
туса ҫакрӑм. Акӑ, ака уйӑхӗн 27-мӗшӗ те персе ҫитрӗ. Манӑн 17мӗш номер вӑхӑтрах тухрӗ. Вӑл «Хаҫат мӗнле ҫуралнӑ, мӗнпе
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сывлать, мӗнле пурӑнать-ши...» ятлӑ хам ҫырнӑ умстатьяпа
уҫӑлать.
Пӑлханмалли кун. Ун пек чухне яланах чун вырӑнта мар,
мӗн туса ҫитереймерӗмӗр-ши тесех шухӑшласа ҫӳретӗп. Бухгал
тера алӑк ҫумне укҫа пуҫтарма лартрӑм. Хӑшин-пӗрин патне телефонпа шӑнкӑравлатӑп. Кермен хаваслӑ сасӑсемпе янӑраса кайсан тин чун юрласа ячӗ: тавах Турра!
Майӑн 1-мӗшӗнчи номӗрте уяв отчетне халӑхумне кӑлартӑм:
«Ака уйӑхӗн 27-мӗшӗнче Чӑваш Республики писателёсен Со
юзён керменӗнче «Илем» хаҫатӑн паллашу кунӗ - презентаци пулчӗ.
Уява Чӑваш Республикин Пичет министрӗ П. С. Краснов mama
Культура министрё В. П. Иванов пычёҫ, хӑйсен сӑмахӗнче вёсем
«Илем» хаҫата малашне кӑларса тӑмашкӑн пулӑшма шантарчӗҫ.
Чӑваш халӑхӗн ӑсхакӑл хаҫатне саламлама Шӑмӑршӑ районӗнчи «Шӑмӑршӑ хыпарӗ» хаҫат редакторё П.И. Фомин mama
«Шухӑш» хаҫат редакторё И.М. Саландаев, Вӑрмар районӗнчи куль
тура пайён заведующийё Ю.А. Максимов, ветерансен канашӗн пуҫлӑхӗ А.В. Петров, искусствӑсен шкулӗн директорё Н.П.Иванов,
Ҫӗмӗрлери «Вперед» хаҫат редакторё В. В. Комаров поэт, Етёрне
районёнчи Иваньково ял администрацийӗн пуҫлӑхӗ М.Я. Михайлов,
хаҫатӑн Куславкка районёнчи корреспонденчё И. М. Миронов инҫе
ҫула пӑхмасӑрах кштӗ.
Хаҫата Раҫҫейри «Сервис» страховани компанийӗн правлени
председателё В. П. Шлыков, Чӑваш ялхуҫалӑх институчён ректор
заместителё С.И.Васильев тата Л.Я.Тянгов доцент, Виктор
Петровӑн сатира театрӗ, Чӑваш академи юрӑпа ташӑ ансамблӗн
коллективё ячёпе ЧР тава тивӗҫлӗ артистки Людмила Семеновапа Геннадий Кержеманкин баянист, Ҫӗнӗ Шупашкарти ҫамрӑк
композитор-юрӑҫ Олег Семенов, «Жигули» ансамбль солистки Аль
бина Сарри, республикӑри вырйс драма театрён директорё В.И.Сергеев, Ҫутҫанталӑка сыхзакан Раҫҫейри обществӑн Чӑваш Республикинчи канашён правлени председателё Г. Т. Тимофеев, Порфирий
Афанасьев, Сарра Баранова, Фшшпп Андреев писательсем, «Капкӑн»
журналӑн тёп редакторё В. И. Николаев, чӑвашӑн ҫӗнӗ хаҫатне
юратакан тата ытти туссем те салам,шрӗҫ.
«Эхо» юлташлӑха ертсе пыракан, «Встреча» хаҫат редак
торё А. Г. Крысин журналист «Илемён» 5 номерне кӑлармалӑх хаҫат хучё парать. Пухӑва пынӑ чылай ҫын хаҫата укҫан пулӑшрёҫ.
Савӑнӑҫлӑ пухӑва ватӑ ҫыравҫӑсенчен пӗри, чӑвашсен паллӑ
поэчӗ Георгий Ефимов ертсе пычӗ. Чӑваш Республики писатель39 1

сен Союзён правлени председателё Ф.Г.Агивер тата хаҫатӑн тёп
редакторё В. П. Кузьмин «Илеме» мёнщён, кам валли тата мёнле
кӑларма пуҫлани, редакции «йывӑрлӑхёсем», хаҫатӑн малашлӑхё ҫиннен каласа панӗҫ.
Пухӑва пухӑннисен шухӑшӗ ҫапла пӗр тӗллевлӗн ҫирӗпленчё:
«Илем» чӑваш халӑхне кӑна мар, республикӑра пурӑнакан мӗнпур
ҫынсене кирлӗ, ҫавӑнпа хаҫата республика органӗсен те, организа
ц и ей те, халӑхӑн та пулӑишаллах.»
Ехрем хуҫа ҫурчӗн иккӗмӗш хутри анлӑ пӳлӗмӗнче сцена
пекки те пур. Лармалли пуканӗсем чылай, пурне те хӑнасем
йышӑнчӗҫ. Шӑнӑҫайманнисем уҫӑ алӑкран итлесе тӑраҫҫӗ. Куль
тура министрӗ Иванов пӗрмай хӑпӑнса пӗтнӗ стенасене, тӗллӗнтӗллӗн тухса тӑракан электропроводкӑна сӑнать, сӑмах каланӑ
чухне те кунта юсав ӗҫӗсем капитальна тумаллине палӑртрӗ. Вӑл,
паллах, ҫак ҫурта писательсем ырӑ курччӗр, Агивер халӑх театрӗ тутӑр тесе мар, хӑйсем валли палӑртать, методика центрне
ҫакӑнта куҫарма тахҫанах палӑртаҫҫӗ-ҫке. Красновӗ тата хӑйне
пӗчӗк чӗну хучӗ кӑна панӑшӑн пӗчӗк ача пек кӳреннӗ. Иванова
пысӑкки лекнӗ иккен. Эпир вӗсене чӑнах та икӗ тӗрлӗ хатӗрленӗччӗ. Хамӑрӑн пуҫ ҫитмен ӗнтӗ.
Укҫа ҫук та, хӑнасене хӑналаймарӑмӑр, хӑшӗсем кӳренчӗҫ
те пуль. Хамӑн кӗсье пушӑ. Союз пуҫлӑхӗ, каҫхи апата антармаллӑх, Чӑваш театрён кафинче «Атӑл шывӗ» тупкаларӗ.
Хамӑрӑн хаҫат пурри аванах ҫав, писательсен пурнӑҫне, еткерлӗхне хамӑрла - анлӑн, май пур таранах ҫутататпӑр. «Сӑмах
ӑстисем» рубрикӑпа очерксем, тӗрленчӗксем, статьясем пама пуҫларӑм. Писательсене вӑл кӑмӑла кайрӗ.
Ака уйӑхӗн варринче чӑваш халӑх писателё Хветёр Уяр 80
ҫул тултарчӗ. Ӑна пӗр номӗре халалларӑмӑр. «Халӑх сумлӗ сакӑр
вунӑ ҫул» ятпа уҫӑлчӗ вӑл. «Иксӗлми пултарулӑх», «Мӗнре-ши
Уярӑн очерк ӑсталӑхӗ?», «Академик чувашского слова» статья
сем тухрӗҫ. Тепёр номӗрте эпё информаци патӑм:
«Чӑваш Республики писателёсен Союзён керменӗнче пуҫласа чи пысӑк уяв иртрё. Унта ытларикун Чӑваш халӑх писа
телё, Чӑваш наци Академийён академикё Федор Ермилович Афанасьев-Хветёр Уяр 80 ҫул тултарнине чысларӗҫ. Менелнике чӑваш
лицейёнче вёренекенсем, писательсем, пултарулӑх канашёсен
представителӗсем, тусӗсем, юлташӗсем, тӑванӗсем, патшалӑх
тьггӑмӗн хуравлӑ ҫыннисем саламларӗҫ. «Кунта Чӑваш патшалӑх
Президенчӗн Н.В.Федоровӑн хӑйӗн те пулмаллаччӗ ёнтё, уявне
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те республика шайӗнче пӗр-пӗр пысӑк керменте иртгермеллеччӗ,
ку вӑл чӑваш халӑхӗн аксакалне хисепе хуманни пулать», - тесе
палӑртрӗ Валерий Тургай поэт.
Юнкун Уяр союз правленине кутамкка йӑтса ҫитрӗ, менел
ник ячёпе панӑ мёнпур хисепе унта тултарчё те ҫурӑм хыҫне
ҫакса ячӗ. «Тавтапуҫ, сывӑ юлӑр», - тесе ҫула тухрӗ. Ҫывӑх та,
ҫав вӑхӑтрах инҫе те унӑн ҫулӗ. Самар облаҫне ҫитиех. Унта ӑна
тӑван ҫӗрӗ-шывӗ, тӑван ялӗ Сухари-Матак кӗтет. Менелник ма
лалла тӑсӑлать. Ырӑ сунар, ӑнӑҫлӑх, ҫирӗп сывлӑх сунар пултаруллӑ ҫыравҫа».
«Ман пурӑнас килет пӗр вӗҫсӗр»...» - ҫапла калаҫса тухрӗ
халӑх умне Ҫемен Элкер ҫу уйӑхне ҫутӑлтарса ярса. Май хӗвелӗ
пек ҫутӑ, ӑшӑ, хитре номер кӑлартӑмӑр ун ячӗпе.
«Йӗпреҫпе пысӑкупакассисем хӑйсен ентешӗ 100 ҫул ҫитнине анлӑн паллӑ турӗҫ. Ҫак кун Семен Васильевичӑн тӑван ялӗ
уйрӑмах тараватлӑ пулчӗ. Ял ӗҫченӗсем патне ҫыравҫӑсен пысӑк
ушкӑнӗ, художниксем, тӗпчевҫӗсем, аслӑ органсен ертӳҫисем
килсе ҫитрӗҫ. Вёсем хушшинче - тӑванӗсем те. ЧР писательсен
Союзён ертӳҫи Ф.Агивер, Н.Петровский-Теветкел поэт, «Ялав»
журнал редакторё Ю.Сементер, «Илем» хаҫат редакторё В.Кузь
мин, Йӗпреҫ район администрацийӗн пуҫлӑхӗн ҫумӗ В.Михалик. ЧР Вӗрентӳ, наука тата аслӑ шкул министрӗн ҫумӗ В.Са
пожников, ЧР Культурӑпа наниональнӑҫсен ӗҫӗсен министрӗ
В. Иванов тата ыггисем те уяв ячёпе саламларӗҫ, шкулти Ҫемен
Элкер музейне парнесем пачӗҫ», - тесе палӑртрӗ «Хыпарта»
Н.Смирнова корреспондент «Кушлавӑш тӑрӑхӗнчи хёвеллё кун»
статйинче.
Мана унта ҫакӑ пигё асра юлчӗ. «Кушлавӑш текен вуникё ял
уйне» кӗрекен Хураҫырмара ҫуралса ӳснӗ Виталий Родионов
тахҫантанпах Элкер еткерлӗхне тӗпчет. Ентешӗн пултарулӑхне
пичетре нумай ҫӗнӗлӗхпе пуянлатрӗ. Купӑс калама та, юрӑ ҫырма
та ӑста писатель-ученӑй ялти фольклор ушкӑнӗпе халӑха
тӗлӗнтерчӗ.
Хаҫат писательсемшӗн, литература критикӗсемшӗн, тӗпчевҫӗсемшӗн уҫҫӑн калаҫмалли юратнӑ кил пекех пулса тӑчӗ. Юрий
Яковлев хӑйӗн чунне кунӗн-ҫӗрӗн кӑш лакан ыйтӑвӗпе чӑвашлӑхӑн малашлӑх ыйтӑвӗпе тухса калаҫса интеллигенци ҫыннисене хӗрӳллӗн тавлаштарса ячӗ. Чӑвашӑн орфофафийӗпе пуканелле выляма пуҫланӑ чӗлхеҫӗсене питлесе чылайӑн хӑйсен
усӑллӑ шухӑшӗсене уҫса пачӗҫ.
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«Халӑх шкулӗн» редакцийӗнче ӗҫлекен Иван Чермаков ман
ҫума «ҫыпҫӑнчӗ». Ӑна поэи ыйтӑвӗсем канӑҫ памаҫҫӗ. Георгий
Ирхине ирех шӗкӗлчесе тухнӑ та вӑл пӗр страницӑллӑх тишкерӳ
сӑмахӗсем явса пӑрахнӑ. Поэтӑн чӑваш шӑпчӑкне, Валентин Урташ-салтака сума суса шӑрҫаланӑ сӑввисене те чиксе пынӑ.
Сӑнарлӑ, патриотла, илемлӗ сӑмахсем куҫ умӗнче вӗлтлетеҫҫӗ.
Анисим Асламас юрра хывнӑ иккен ӑна. «Именчӗк шурӑ шӑплӑхра
ҫуралнӑ юрӑ...» статья-тишкерӗве университет студенчӗсем каҫса кайсах вулаҫҫӗ, терӗҫ «Илемӗн» ҫӗнӗ номерӗ тухнӑ хыҫҫӑн.
Хавхаланнӑ Чермаков манран тата нумайтарах ыйтма пуҫларӗ: ӑна темиҫе страница таранах кирлӗ-мӗн. Хаҫатра ҫапла «По
эзи - мӗскӗн хӗр, пайтах чӗнмесӗр тӳсрӗн» ятпа харкашусӑр
тавлашу пуҫарса ятӑмӑр. Тавлашӑвӑн вӗҫне Чӑваш университетӗнче тӗвӗлерӗмӗр.
Хаҫат страницисене тултарас кӑмӑллисем йышлӑ-ха, анчах
ҫав лаптӑка ҫӗнӗ ҫӗр уҫнӑ пек уҫса пыма пулӑшаканӗсем сахалтарах. Ҫапах та, ӑна-кӑна шутламасӑр, ҫыравҫӑсен ӗмӗтне тивӗҫтерме тӑрӑшатӑп. Астӑватӑп-ха, «Тӑван Атӑлта» ӗҫленӗ чухнех
Николай Исмуков ҫамрӑк поэта чунтанах пулӑшнӑччӗ. Митта
Ваҫлейӗн чӑваш философийӗпе аташакан Патӑрьел ачи каллех
ман куҫран ыйтуллӑн пӑхрӗ. Ӑнлантӑм: ӑшӑ кӑмӑл кирлӗ. Вырӑсла куҫарнӑ «Митта» поэмине номӗртен номӗре пичетлесе пьггӑм.
Анатри чӑвашран тав сӑмахӗ илтрӗм.
Аякри ентешсенчен те ҫырусем килсех тӑраҫҫӗ. Акӑ, Ставский тыттарнӑ хулӑн конверта уҫрӑм та, унта ҫырнине сасӑпах
вуларӑм:
«Илем» хаҫат валли Ульяновск облаҫӗнчи чӑвашсен «Ка
наш» хаҫат авторӗсем ҫинчен ҫырнӑ статьяна ярса паратӑп. Шел,
халлӗхе Сирӗн хаҫатӑра пирён енче ҫаплах ҫырӑнтармаҫҫӗ. Темиҫе экземпляр Шупашкарта туянса килнӗччӗ, тата хӑшне-пӗрне
юлташсем ярса пачӗҫ. Ҫапах та чи малтанхи номӗрне курса пулмарӗ. Вал мана вырӑнти И.Я.Яковлев музейӗ валли кирлӗччӗ.
Тен, тупса ярса парӑр? Салампа, Анатолий Юман. Аслӑ Нагаткин».
Михаил Александрович «Илемӗн» пёрремёш номӗрне тӳрех
пуш конверта чикрӗ. Эпӗ Юманӑн «Сӑвӑҫа ӳсме мӗн кирлӗ?»
статйине икӗ номӗрте пичетлерӗм.
Тавлашуллӑ ыйтусене халӑх ҫине кӑларни хаҫатӑн ят-сумне
ӳстерсех пырать. Писательсемсӗр пуҫне музыка асамлӑхӗн ҫын394

нисем те редакци тавра пуҫтарӑнчӗҫ. Анисим Асламас хӑйне евӗр
шухӑш асапне уҫҫа кӑларасшӑн. Майӗпен ӑна пулӑшса пыратӑп.
Иван Аршинов та пӳлӗме кӗвӗллӗ туйӑм хумӗпе хускатать. «Чӑваш
кӗввинче чӑвашлӑх кирлӗ» тесе Иван Гаврилович пёр страница
тултармаллӑхах шӑкӑртатса калаҫрӗ. Акӑ, 8-мӗш номерте тепӗр
дискусси пуҫланчӗ.
Иван Гавриловича чӑвашӑн чӑн-чӑн кӗввине таҫти аҫтаха
кӗвви путарса лартма пуҫлани, ҫамрӑк музыкантсемпе композиторсем ют юхӑма кӗрсе ӳкни канӑҫ памасть.
Унӑн калаҫӑвӗ чӑннипех хускатрӗ пулас вулакансен чунчӗрине. Ун хыҫҫӑн редакцие ҫырусем киле пуҫларӗҫ. Ҫавтавлашуллӑ шухӑша чӑваш халӑхӗн аслӑ калаҫӑвне кӗртсе ярасшӑн
ӗмӗтленнӗ хамӑн тӗллев пурнӑҫланса пынишӗн хӗпӗртесе ӗҫлерӗм.
Тархасшӑн, чуна уҫсах калаҫар-ха: пӗр-пӗрне хисеплесе, кӳрентермесӗр. Тавлашу ан пултӑр харкашу, терӗм.
Хамӑрӑн кӗвӗ ҫуккӑ-шим пирӗн?
«Чӑваш кӗввинче чӑвашлӑх кирлӗ», - тесе тӗрӗсех калать Иван
Аршинов. - Таҫти аякри чӑнкӑр-чанкӑр, тӑнкӑр-танкӑр, пӑн-пан,
ян, йӑн-ян тӑнтанлӑха чӑваш сцени ҫине те кӑна мар, Чӑвашрадиона та, Чӑваш телевиденине те шутсӑр ҫӑмӑлттайлӑн кӗртсе
ятӑмӑр пулас эпир, хамӑра хамӑр хисеплеме пӗлмен (тен, пултарарайман!) чӑвашсем. Чӑваш эстради мӑйӑлтилӗхпе, алсулӑхпа mama
тӑпӑртатупа тулса ларчӗ. Куҫахупса итлесе ларсассӑн, ӑнсӑртран
Америкӑна, Испание, Германие, Африкӑна лекмерӗм-ши тесе те
тӗлӗнетӗн. Куҫа уҫатӑн та, умра сӑрланнӑ чӑваш «пикиех» ҫара
пӗҫҫисене ҫутӑлтарса микрофона ёмсе тӑратъ, темӗнле ӑнланмалла мар чӗлхепе калаҫса юрлайкаласа авӑнать. Чӑвашрах ик
кен. Вара хӑлхана «Линкка-линкка авкаланма» кӗвви кӗрсе каять
те, сцена ҫинчи тарӑхтаруллӑ ӳкерчӗк таҫта кайса ҫухалать.
Мана эсир ку ватӑ ҫын, йӳтенӗскер, ним ӑнланмасӑр лӑпӑртатать тесе ан шутлӑр. Ҫамрӑк эпӗ. Ҫирӗм пи.ыӗкре ҫеҫ. Музыкӑна та ӑнланатӑп. Анчах ҫав шоу шӑв-шавне ҫеҫ килӗштерместӗп.
Украин, молдаван, тутар, чикан хӑйӗн кӗввине леш тӗнчере те
манма пултарайман пекех пирӗн чӑвашсен те хамӑрӑн аваллӑхран
аталанса илемленнӗ тӑван кӗвве нимле ҫӑмӑлттай кӗввипе те
улӑштарас марччӗ.
Алексей Александров.
Йӗпреҫ поселокё.
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Хӑй те кивелмен-ши?
Иван Аршинов «Куккукӗпе» «Ҫамрӑк мотоциклист юрри» хыҫала тӑрса юлнӑ музыка ӗнтё вӑл. Авторё те «модӑрах мар»
пуль. Пире халё Анатолий Никитинсем, Иван Андреевсем, Свет
лана Асаматсем кирлӗ. Чӑвашрадио мён нухлӗ ҫӗнӗ туйӑмлӑ юрасем парать юлашки вӑхӑтра! «1993 ҫулхи юрӑсем» ярӑмри юрӑсем
чуна тыткӑнлаҫҫӗ. Мана вёсенчен «Куҫусем» ятли шутсӑр кӑмӑла
кайрё. Хам ҫинчен ҫырнӑ пекех туйӑнчӗ. Кам-ши унӑн авторӗ?
Нотине тупасчӗ. Вӗренсе хамӑн юрласчӗ, хамӑн юлташсене, хӗрсене
юрлаттарасчё.
Глеб Павлов.
Шупашкар.
Професси шайне ҫитмен пуль
«Эпё те юрӑпа ташӑ сюити ҫыртӑм. Анчах кам лартать-ха
ӑна? Ҫичӗ ҫул выртрӗ сунтӑхра»,- тет И. Аршинов.
Питӗ тӗлӗнтерет-ха ку. Енчен те ҫав сюита шутсӑр вӑйлӑ
пулсассӑн, ӑна Чӑваш патшалӑх юрӑпа ташӑ ансамблӗн ертӳҫи
Юрий Васильев мӗншӗн сцена ҫине кӑларман-ха ? Професси шайне
ҫитеймен пуль ҫав, ҫавӑнпа, тен, ӑна Патӑрьелӗнче кӑна лартнӑ.
И.Аршинов «Чӑваиыӑх юрри» ҫырма пуҫланине ырлатӑп. Ӑнӑҫу
сунатӑп ӑна.
Неонила Музыкантова.
Ҫӗнӗ Шупашкар.
Мӗнле телейлӗ пуль вӗсем?
Пӗтӗм чунтан, хурланса та хумханса каласа парать И.Арши
нов хӑйӗн музыкӑри пурнӑҫё, хальхи вӑхӑтри музыка аталанӑвё
пирки. Арӑмӗ ачисене ашшӗпе хӑварса ӑна пӑрахса кайсан та
пуҫа усман композитор, хӑйӗн пултарулӑхӗпе ҫӗнӗ йӗрсем шыранӑ,
тупнӑ. Анатолий Цветков сӑмахӗсемпе ҫырнӑ юрри унӑн халӑх
юрри пулса юлчӗ.
Унашкал чӑваш чунне вӑратма, юрлаттарма маҫтӑр композиторсем пирён юлашки вӑхӑтра йышланчӗҫ. Вӗсем чӑваш музыка
культуринче чӑвашлӑха уҫӑмлӑн тытса пыма тӑрӑшаҫҫӗ. Акӑ, ҫак
уйӑхӑн 5-мӗшӗнче манӑн Чӑваш академи драма театрӗнче пулма
тур килчӗ. Халӑхлӑк туллиехчӗ залра. Тӑванлӑх уявӗ пырать ик
кен. Анатолий Никитинӑн «Эй, тӑван, тус-тӑван» ятпа пичетленнӗ кӗнекине мӑнаҫлӑн паллӑ турӗҫ. Унӑн пӗтӗм халӑх юратакан юррисене паллӑ юрӑҫсем шӑрантарчӗҫ. Арӑмӗ те, аллӑмӗш
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шкул учительницы, упӑшкин юррине Людмила Семенова артисткӑпа юнашар тӑрса юрларӗ. Хӗрачийӗ те юрӑсем ҫырнӑ. Вӗсене вӑл
пёрле вӗренекен чӑваш ачисемпе пит хитрен илӗнтерчӗ.
Ҫемье тӗрекне юрату кӑна мар, музыка та ҫирӗп кӑшӑлпа
ҫирӗплетнине туйрӑм вӗсенне. Мӗнле телейлӗ пуль вӗсем ?
А.Иванова, Шупашкарти
чӑлхапа-трикотаж фабрикинче ӗҫлекен.
«Ытла намӑс мар-и-ха - консерваторисенчен нумай пулмасть вӗренсе тухнӑ чӑваш композиторӗсем вырӑс юррисен мелодийӗсене проката илсе вӗсене хӑйсен пек кӑтартаҫҫӗ», - тесе
тӗрӗсех палӑртать Аршинов. Кунашкал мыскарасене эпё хам та
тавҫӑрнӑ, анчахун пиркику таранччен шавламан. Юлаиаси вӑхӑтра
чӑнахта, чӑвашлӑх ячӗпе витӗнсе, тӗрлӗрен ххыӑхсен юрри-кӗввинчен
вӑрланӑ шӑв-шава чӑваша пуҫ тӑррине алӑ ҫӗклесе ҫупса та, тапӑртатса та, хуҫкаланса та ирӗксӗрлесе «парнелеҫҫӗ» кашни кун
ҫуралакан «чӑваш эстрадин ҫӑлтӑрӗсем». Ку сиенлӗ йӑларан
хӑтӑласчӗ, халӑхран мӑшкӑллас марччӗ.
Иван Васильев, Элӗк сали.
Пирӗн ыйтӑва тивӗҫтереймӗр-ши?
И.Аршинов «Чӑвашлӑх юрри» ятлӑ чӑваиыа произведены ҫырма
хатӗрленни ҫинчен пӗлтернӗччӗ. Ҫырнӑ-ши ӑна вӑл ? Кам сӑмахӗсемпе кӗвӗлет-ши? Ҫакӑн ҫинчен пӗлсе унпа паллашас килет,
хамӑрӑн ансамбльте усӑ курсан та питӗ лайӑх пулнӑ пулӗччӗ ҫӗнӗ
произведение.
Станислав Гаврилов, Канаш хули.
Редакцирен: Сирӗн ыйтӑва тивёҫтеретпӗр. Акӑ вӑл, Карливан Татья
нин ҫырнӑскер, кӗввине те хӑех - Аршиновах чӑвашла майлаштарнӑ:
ТӐВАН ЧӐВАШЛӐХА УПРАР-И
Чӑваш ҫӗршывӗ Атӑлпа ҫыранлӑ.
Вӑл космоса вӗҫмелӗх ывӑл панӑ.
Чӗлхи Ивановла ҫемҫе те Ҫеҫпӗлле хӑватлӑ.
Авалхи ӗмӗрсенчех чӑваш пуҫланнӑ,
Ёмӗрсен ӑс-хакӑлне чӑваш пуҫтарнӑ,
Ёҫлӗхпе сӑпайлӑх пӗр-пӗрне mvnтанӑ, 397

Ҫӗр ҫине чӑвашлӑх - ҫӗн культура аннӑ.
Ёҫченлӗхпе сӑпайлӑхра ун вӑйӗ,
Юрри-кӗвви-ташши те тумӗхӑйӗн.
Анчах чӑваш тӳнтер культурӑна путма пуҫланӑ наци.
Тӳнтер культура юхӑмне сивлер-и, Пуласлӑха чӑвашлӑхах илер-и, Чӑвашлӑхран пуҫлантӑр-ӳстӗр чӑн цившизаци.
Пуш пичке шӑв-шавӗ чунсене пушатрё,
Саркаланчӑк хуҫкаланчӑксем ҫуратрӗ.
Ҫурма ҫарамаслӑхран ҫӑлсам, эй, Турӑ!
Ҫук! Ҫук! Чӑваш валли мар ҫак ют культура!
Ҫак ют культура нишлӗхне сирер-и,
Чӑн-чӑн аталанушӑн кӗрешер-и, Чӑвашлӑха та ҫынлӑха хисеп туман тискерлӗх пӗттӗр!
Пуласлӑха чӑвашлӑхах илер-и,
Чӑн-чӑн аталанушӑн кӗрешер-и, Чӑваш ҫёршывӗ пултӑр-и цивализаци центрӗ!
Тӑван чӑвашлӑха упрар-и!!!
Ҫӗр пин композитор ҫӗршывӗ пулса каймарӑмӑр-ши?
Чӑваш ҫӗршывӗ ҫӗр пин юрӑ, ҫӗр пин тӗрӗ ҫӗршывӗ пулнишӗн
эпир тӗнчипе мухтанатпӑр. Анчах...
Кунӗн-ҫӗрён, кирлӗ-кирлӗмар ҫӗртех кӗрлекен юрӑ-кӗвӗ шӗвелсе,
ютланса пыни шухӑшлаттармаллипех шухӑшлаттарать. Анӑҫран юхакан ҫак юхӑма Аршинов тӗрӗс асӑрханӑ. Ҫавӑнпа вӑл
чӑваш кӗввинче чӑвашлӑхах кирлӗ тесе ҫирӗплетет.
Чӑнах та, кам купӑс туртма пуҫланӑ, кам гитара пӑнтӑртаттарма киленнӗ, кам сцена ҫинче чан ҫапма кӗрӗшнӗ - пурте юрӑ
ҫыраҫҫӗ. Хӑйсем композицине те ӑнкармаҫҫӗ-ха, пуҫра юлнӑ такамӑн тӗрлӗ юрӑ-кӗвӗ ҫеммипе хӑйкӑлтатса кӑшкӑрнӑ пекки
тӑваҫҫӗ те, ҫав винегрета халӑха сӗнеҫҫӗ. Магнитофон пленки
ҫине ҫыртарса пасарсенче, концертсенче ылтӑн вырӑнне хурса
сутаҫҫӗ, радио-телевиденине шӑвӑнса кӗрсе кассетисене укҫалла
тӗксе хӑвараҫҫӗ те, тӗнчене култараҫҫӗ. Хӑлхана хупласа хуратӑн
та вара шухӑша каятӑн: чӑннипех ҫӗр пин композитор ҫӗршывӗ
пулса кайрӑмӑр пулмалла эпир.
Музыка культури ӳсни питӗ лайӑх. Талантлӑ композиторсем
ҫурални - тата лайӑхрах. Вӗсене халӑх тӳрех йыишнать. Ытти
ҫӳп-ҫапӗ вара...
398

Чӑваш юрри-кӗвви ытларах та ытларах, анлӑрах та анлӑрах
сарӑлтӑрччӗ. Анчах... унӑн пахалӑхӗ, янравлӑхӗ, чӑвашлӑхӗпурхалӑхра та хӑйӗн уйрӑм илемӗпе тӗлӗнтертӗрччӗ.
В. Баранов. Сӗнтӗрвӑрри.
М узыкӑра чӑвашлӑх пӗтсе пынишӗн композиторсен
союзӗпе ассоциацийӗ те айӑплӑ. Унчченхи пек ҫирӗплӗх ҫук, про
фессионализма урамри, ӗҫкӗри фольклор улӑштарчӗ. Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче,
ун хыҫҫӑн та арҫын сахалланса юлнипе купӑс калакан та ҫуккӑччӗ,
хӗрарӑмсем, кӑшт-кашт сыпкаласан е ҫан-ҫурӑм хӗрӗвне
йӑкӑштатса та пулин пусарас майпа, кӑмака питлӗхӗ тытса
ташлатчӗҫ. Ҫавӑн патне таврӑнатпӑр пулас майӗпен.
Сасӑ янравлӑхӗ те кирлех мар иккен хӑйсене юрӑҫ текенсене,
хӑюллӑрах пулмалла ҫеҫ халӑх умӗнче, сассине ӑна аранжировщик
текен музӑкҫӑсем укҫалла юсаса, йӗркелесе параҫҫӗ. Яппун mama
такам мур аппарачӗсем халё темле хӑйӑлтирен те ӗлӗкхи Ми
хайлов е Утесов, Комиссаров е Охливанкин, Казакова е Чумакова
туса хума пултараҫҫӗ. Хайхи «ҫӑлтӑр» вара, качака путекки пек
сиккелесе, ҫӑвара карса кӑна «талантланать». Унӑн чаплӑлатнӑ
сасси унсӑрах зала ҫурать. Тӑнсӑр куравҫӑ-итлевҫё ывӑҫ тупанӗ
хӗриччен алӑ ҫупатъ. Ҫырса илнӗ ҫав кассетӑпа «ҫӑлтӑр» кунне
вунӑ концерт та пама хатӗр. Ялсене ҫӳресе ҫӗр ҫыннисен юлашки
укҫи-тенкине йӑкӑртса таврӑнать те, Шупашкар ҫывӑхӗнче кермен лартать, питӗхаклӑ ҫӑмӑл автомашина туянать, никамран
чаплӑрах тумланать.
Икӗ питлӗ питлӗх кӗввине никам та хуплаймастъ-ха.
Римма Ильина, Элӗк районёнчи Торпкасси ялӗ.
Эстрада юррисен хушшинче лайӑххи те нумай
Эпё, консерваторирен вӗренсе тухман пулин те, пушарникре
ӗҫленӗ хушӑра, юрӑ ҫырма юрататӑп. Музыкӑна ачаранах юратни музыкӑпа пурӑнни мана хавхалантарать, чунӑма ҫӗклет. Хам
сисмесӗрех чун-чӗрере ҫӗнӗрен-ҫӗнӗ, илемлӗрен-илемлӗ кёвӗ ҫуралать, чӑваш юррине куҫать. Чи малтан ҫӗнӗюрра арӑмпа юрласа
пӑхатпӑр, унтан паллӑ, ӑста музыкҫӑсемпе канашланӑ хыҫҫӑн, халӑх
ҫине кӑларатпӑр: е пӗччен юрласа, е арӑмпа пёрле. Автор юрри
мана питӗ килӗшет.
Юлашки вӑхӑтра пирӗн республикӑра пултаруллӑ ансамбльсем хӑйсен сассисене уҫӑмлӑн янраттарчӗҫ. Ҫӗнӗ Шупашкарти
«Жигули» ансамбль юррисем кӑмӑла каяҫҫӗ. Пур, нумай пирён дам399

рӑксем ҫырнӑ, ҫамрӑксем ишрантаракан янравлӑ юрӑсем. Вӗсенче
чӑваш кӗвви уйрӑмах палӑрса тӑрать. Манӑн хамӑн та вӗсемпе
танлашас килет. Кашни илемлӗ, чуна тыткӑнлакан юрра халӑх
йышӑнни вӑл хӑех композиторсен пултарулӑхне тивӗҫлӗ хак пани
пулать.
Олег Семенов, ҫамрӑк композитор-юрӑҫ.
Ҫёнӗ Шупашкар хули.
Композиторы или аранжировщики?
С интересом слежу за продолжающимися в газете «Илем»
откликами на статью «Чӑваш кӗввинче чӑваиглӑх кирлё», а сама
писать никак не решалась. Но не выдержала и не могу молчать
после того, как утром 5 апреля 1994 года послушала по Чувашрадио передачу «Ҫӗнӗрен ҫырса илнё юрӑсем». Ведь мелодию песни
«Аякри тантӑшӑма» из этой передачи мы еще пели всем зритель
ным залом на творческом вечере композитора, руководителя Ас
социации чувашских композиторов Анатолия Михайлова, посвя
щенном его 60-летию: «А Цивиль река течет, По весне в Цивильск
влечет...»
Когда послушал песни Анатолия Никитина и сравниваю их с
русскими, и вот так получается:
«Эй, тӑван- тус-тӑван...» - «Ай, дедушка, дедушка, седая бо
родушка...», «Урхамахсем тӑраҫ тапӑртатса...» - «Ой, вы кони, вы
кони стальные...», «Хӗрарӑм куҫҫулӗ» - «Малая земля»...
Список можно было продолжить долго и невольно возникает
вопрос? Как же песни могут быть по-чувашски, когда их исход
ным материалом являются русские мелодии ? Именно против за
сорения чувашской музыки чужеродными интонациями выступа
ет чувашский композитор Иван Аршинов. В этом я с ним согласна.
А песни разные важны, песни разные нужны: и эстрадные, и
хоровые, и сюиты и пр. Но если они чувашские, то на чувашской
основе.
Октябрина Винокурова, г. Чебоксары.
Нихҫан та KueejiMecm
Глеб Павлов «И.Аршиновӑн «Куккукӗпе» «Ҫамрӑк мотоцик
лист юрри» хыҫа тӑрса юлнӑ музыка ёнтё вӑл. Авторё те халь
«модӑра мар» пуль», - тесе ҫырнӑччӗ 1l -мӗш номёрте.
Ҫук, ку пёртте тёрёс мар. И.Аршиновӑн «Куккукё» ёмёрлёх
халӑхра юлнӑ. Унӑн кёвви Анатолий Цветковӑн сӑмахӗсемпе пӗрле.
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чӑн-чӑн чӑваш юрри. Юлашки вӑхӑтра юрату нӑйкӑшлӑхӗпе вылянчӑклӑхӗ ҫинчен ҫӑрса тултарнӑ ҫусӑр нимӗре халӑха ирӗксӗрлесе талӑкӗпе ҫитерме хӑтланнӑ май, «Куккук» пек юрӑсене радиопа та сахал пама пуҫларӗҫ. Маншӑн вара ҫак юрӑ, ҫемье арканнӑ
вӑхӑтра, вӑй кӗртекен чӗрӗ кӗвӗ пулса тӑчӗ. Маншӑн ҫеҫ-ши ?
Ҫӗршер, пиншер чӑваш ҫамрӑкне шухӑша ярать, хумхантаратъ унӑн
чуна пырса тивекен, чӗрене ыраттарса макӑртакан, ҫав хушӑрах
ҫирӗпленме, ма,1ал7а пӑхма чӗнекен юрри. Ҫавӑнпа манӑн ун сӑмахӗсене «Илемре» пичетлеттерес килет.
Василий Владимиров.
Ҫӗмӗрле хули.
Редакцирен: Хисеплӗ В. Владимиров тата пирӗн хаҫата вула
кан ытти чӑвашсем, сирӗн ыйтӑва тивӗҫтерсе, «Куккука» пичетлетпӗр.
КУККУК
Сӑвви Анатолий Цветковӑн (Вӑрнар районёнчи Чиркӳллӗ Хапӑс
ялӗ)
Кӗвви Иван Аршиновӑн (Шупашкар хули)
1. Ҫӑкалӑхра вӗҫет куккук,
Хӑй мӑшӑрне вӑл йыхӑрать.
Ун мӑшӑр пур, йӑвийӗ ҫук,
Чӗппийӗсем, чӗппийӗсем ют йӑвара.
Ун мӑшӑр пур, йӑвийӗ ҫук,
Чӗппийӗсем, чӗппийӗсем ют йӑвара.
2. Хӑй сисеймест - иртет кунҫул,
Вӑл авӑтать сас пӗтиччен.
- Куккук, тухмасть-и сан куҫҫуль,
Пепкӳсене, пепкӳсене аса илсен?
Куккук, тухмасть-и сан куҫҫуль,
Куккук, тухмасть-и сан куҫҫуль,
Пепкӳсене, пепкӳсене аса илсен?
3. Халь саншӑн хӑв чӗппӳсенчен
Ҫав йӑрӑ мӑшӑр пахарах.
Кампа-ши кӑмӑл туличчен
Йӑпанӑн эс, йапанӑн эсӗ ватлӑхра?
Кампа-ши кӑмӑл туличчен,
Кампа-ши кӑмӑл туличчен,
Йӑпанӑн эс, йӑпанӑн эсӗ ватлӑхра?
4.Ӑна-кӑна шухӑшламасть,
Пӗр вӗҫӗм авӑтать куккук.
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Никам та хирӗҫ сас
Тӑван та туе, тӑван
Никам та хирӗҫ сас
Никам та хирӗҫ сас
Тӑван та туе, тӑван

памасть,
та, туе та унӑн ҫук.
памасть,
памасть,
та, туе та унӑн ҫук.

Чӑвашлапса каяҫҫӗ
Эпӗ хам та музыкӑсӑр пурӑнаймастӑп, купӑс калама, юрлама
ҫав тери юрататӑп, чӑваш композиторӗсем, композитор маррисем ҫырнӑ юрӑсене пӗрмаях юрлатӑп, ҫынсене те юрлаттаратӑп.
Аршиновӑн чӑваш музыка культурин малашлӑхӗ ҫинчен пуҫарнӑ калаҫӑвӗ хыҫҫӑн чӑнах та туйма пуҫларӑм хӑшин-хӑшин
ултавлӑхӗ ҫинчен. Сисмесӗрех эпир чӑваш сӑмахӗсемпе пёрле ытти
халӑхсен кӗввине янраттаратпӑр иккен. Пӗрмай радио-телевиденипе, магнитофонпа итленё май mama юрла-юрла ҫав ют кӗвӗсем
хамӑр халӑхӑн тӑван кӗввисем пекех туйӑнма пуҫлаҫҫӗ. Массӑллӑн
халӑх хушшине сарӑлаҫҫӗ вара вӗсем, уйрӑмах - ҫамрӑксен хушши
не. Чӗлхе вырӑсланса пынӑ пекех, кӗвӗ те ютланса пырать-мӗн.
Ҫак суя «чӑнлӑхран» хӑтӑлас тесен пирён ҫӗнӗ юрӑсене вӗтӗ ала
витӗр кӑлармалла. Пӗли-пӗлми кӗвве тӳрех радиопа телевиденире
мухтаса халӑх хушшине сармалла мар.
Борис Никитин.
Вӑрнар районёнчи Хурӑнсур.
Хаҫатҫӑсем пӗлеҫҫӗ те, ӑнланаҫҫӗ те, тахҫантанпах тӑсӑлакан
йӑла пур журналистакӑра. Мускавран е Шупашкартан сиксе тухнӑ
чи кирлӗ, чи хӑватлӑ йышӑнӑва халӑх мӗнле хак панине тӗнчене
сарас тӗллевпе ӗҫҫыннисен, тава тивӗҫлӗ паттӑрсен ячӗпе
ҫӗкленӳллӗ сӑмахсем ҫырса хаҫатӑн пёрремёш страницисене тултараттӑмӑр, вёсен шухӑшӗпе хӑйсемле выляттӑмӑр. Хаҫатра питӗ
кирлӗ ыйту, проблема тавлашӑвӗ пуҫарса янӑ хыҫҫӑн та такам
ячӗпе тӑнран кайса калаҫатӑн, хӑвӑн шухӑш-ӗмӗтне унӑн шухӑшӗ
тесе вулакана ӗнентеретӗн. Унсӑрӑн май та ҫук. Чӑвашӑн пӗчӗк
ҫӗршывӗнче анлӑ ҫӗршыври, Мускаври пек мар-ҫке, кӗтселарха вулакан вӑранасса, эс панӑ хаяр е тутлӑ шӗвекпе хӗрессе е
пылакланса ирӗлессе редакцире. Эпё те яланхиллех ӑшталантӑм,
«Илемӗн» кашни номерӗ валли «пӳрнерен ӗмсе» шухӑшлавлӑ
ҫырусем «ҫыртӑм», чӑваш кӗвви, чӑваш музыки пирки пуҫра
капланнине халӑх тинӗсне кӑларса ярса савӑнтӑм, кӑштах
лӑплантӑм. Анисим Асламас ҫеҫ, мана ку ыйтӑва вӑхӑтра хускатнӑшӑн ырласа, хӑй аллипех ҫырса пачӗ. Чӑвашла яках тух402

мастчӗ пулас та унӑн, вӑл ялан вырӑсла ҫырать, нумай, хаяр
ҫырать. Вӑл, халӑхра чӑваш композиторӗсемех текеннисенчен
пӗри, чӑваш музыкин аталанӑвӗшӗн пӗтӗм хӑвачӗпе хаярлансах
ҫине тӑрать, ӑна хакламаннисемпе, хӑйне хисеплемен путсӗрсемпе юлашки вӑйӗпе кӗрешет. Авӑ епле ҫивчӗ унӑн хӗҫ-пӑшалӗ:
Нужна ли национальная гордость?
Без национальной гордости нет художника-гражданина. У
чувашей, находившихся столетиями под игой других народов, она
почти начисто отсутствовала. Только после Октября, когда была,
получена автономия, начала она появляться.
Робость, покорность, честность и скромность, присущие чу
вашскому народу, дали возможность представителям других на
родов «командовать» нами в своих интересах. Не пора ли нам
защитить себя от всякого рода глумления. Лично я, например,
захода в театр оперы и балета, филармонию, музучилище, даже в
музфак пединститута, не чувствую как у себя дома. Здесь от
крытое, демонстративное пренебрежение к чувашскому, нацио
нальному музыкальному искусству. Да и в ведущих музшколах и
школе искусств г. Чебоксары такое же отношение. Все это за
висит от Министерства культуры и межнациональных отно
шений и его политики. В учреждениях музыкальной культуры, в
руководстве должны быть люди компетентные - и обязательно
коренной чувашской национальности, душой болеющие за культу
ру своего родного народа. У нас немало таких одаренных людей.
Кто сегодня командует театром оперы и балета ? Кто ко
мандует филармонией ? Надо же честь знать и совесть иметь.
Бородин, признанный композитор во всем мире, себя не счита,1
композитором, считал лишь любителем. А в газетах трезвонят и
по радио шумят у нас о любителях шш начинающих музыкантах
как о ведущих композиторах Чувашии. Я бы обиделся, если меня
назвали бы ведущим агрономом республики, хотя и тружусь иног
да на садовом участке. Не следует путать музыкальное искус
ство с художественной самодеятельностью и фольклором, как
это было раньше при старом руководстве министерства культу
ры. Надо создать «Ассоциацию любителей музыки» («АЛМУЗ»),
куда вошли бы все нынешние союзы, ассоциации, общества во гла
ве с признанным чувашским музыкантом. За подлинный расцвет
культуры надо бороться так, как настойчиво боролся наш вели
кий чувашский просветитель И.Я.Яковлев.
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Я полностью согласен с Иваном Аршиновым. Он — за под
линную чувашскую музыкальную культуру. Прежде всего надо ра
зорвать «круговую поруку» в чувашском музыкальном искусстве.
Не надо из зависти друг к другу жертвовать развитием музискусства родного народа. Еще Михаил Сеспель призывал к сплоче
нию чувашей. Почаще надо выступать по радио и телевидению, в
печати подобно старейшему талантливому чувашскому поэту
Георгию Ефимову в защиту родного искусства и литературы. Не
надо обижаться на то, что приходится иногда делать замечания
самодеятельным бардам. Нельзя сутками кормить людей «недо
печенным пирогом».
Когда идет планомерный развал экономики и культуры, нам
нельзя молчать и бороться с теми, кто этим занимается. Безду
ховность нации - это гибель ее.
Итак, нужна ли нам национальная гордость?
Анисим Асламас, заслуженный деятель искусств Российс
кой Федерации и Чувашской Республики, участник Великой Оте
чественной войны.
* * *
Хаҫатра калаҫса ывӑннӑ хыҫҫӑн, чӑваш халӑхне ернӗ хӑрушӑ
чир пирки куҫа-куҫӑн тавлашас килчӗ. Иван Аршинов та мана
хётёртет. Анчах пире Культура министерствинче те, Чӑваш
композиторёсен Союзёнче те, композиторсен Ассоциаци текен кётёвёнче те кӑмӑллӑн алӑ паракан пулмарӗ. Шухӑшлавлӑх
ҫил-тӑвӑлӗ майӗпен лӑпланчӗ. Пуш параппансемпе питлӗх кӗвви
ют патшалӑхсеннинчен те хӑватланса пычӗ, «ҫӑлтӑрсен» сассисем кӑна тӗнче юрӑҫисен янравлӑхне ҫитеймерӗҫ, музыка
шавӗнче кӑмари сӗрлевӗ хутӑшса пӑчланчӗ, йӑлтӑркка тумпа
авкаланакан пике-юрӑҫ пёҫҫисем ҫӳлерех те уҫҫӑнрах ҫуталса
астарчӗҫ...
Чӑн-чӑн чӑваш кӗвви мар, ют ҫӗр кӗвви - астаруллӑх шавӗ
- кирлӗ иккен паянхи чӑваш хунавне. Шел, тӑванлӑх хӗрӗвӗ
усӑсӑр сая каять, наци культурине малалла чечеклентереймест.
Мӗн тӑвӑн, шухӑшпах чунӑма лӑплантарма, малашне мён пулса
тухасса кулянса кӗтмелле пулать.
«Илем» хускатнӑ шав ҫапах та халӑхра паян кунччен те
шӑпланмасть, вӑл пурнӑҫ шухӑшлавне тарӑнах кӗрсе юлнӑ ик
кен. Кӑмӑллӑх сӑнарӗ.
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Кун кӗнекинчен.
Июлӗн 12-13-мӗшӗ.
Ку шухӑш тахҫанах, икӗ-виҫӗ уйӑх каяллах, ман пуҫра
ҫуралнӑ, ӑна эпӗ хут ҫине те шӑрҫаласа хунӑччӗ. Тӗп шӑнӑрӗ
ҫакӑнта: чӑваш халӑхӗн ӑсхакӑл хаҫатне Чӑваш наци конгресӗ,
Чӑваш аталану партийӗ, Тӗрӗк халӑхӗсен Ассамблейи, Чӑваш
Республики писателёсен Союзё тата ытти обществӑлла организацисем пулӑшнипе кӑна чёртсе пыма, халӑх хушшине анлӑ
сарма пулать.
Ӗнер Советсен ҫуртӗнче тӗрӗк халӑхӗсен Ассамблейин (ТХА)
пуҫлӑхӗпе Вячеслав Александрович Тимофеевпа тӗл пулса калаҫрӑм. Эпӗ ӑна ҫитес вӑхӑтрах Атнер Хузангайпа, Хветӗр Агиверпе, Николай Лукьяновпа (ЧАП) пёрле сӗтел хушшине ларма
палӑртни ҫинчен пӗлтертӗм. Вӑл хавасах пулчӗ. Халӗ ыттисемпе
канашламалли ҫеҫ юлать.
Унсӑрӑн «Илеме» патшалӑхтӳпинчен никам та пулӑшмӗ. Вӑл
халӗ, хамӑршӑн тата вулакансемсӗр пуҫне, никама та кирлӗ мар.
Хаҫат мӗнлерех пулмалла?
1. Чи малтан ӑна Раҫҫей каталогне кӗртмелле.
2. Редакци Канашне тумалла.
3. Редакцире чӑваш культурипе нацисем хушшинчи ҫыхӑнусен пайне ӗҫлеттерме тытӑнмалла (штатра ҫын кирлӗ).
4. ЧНК, ЧАП, ТХА пулӑшнипе хаҫата патшалӑх пулӑшӑвӗ
парассине саккунпа ҫирӗплетмелле.
5. Ятне улӑштарса, «Чӑваш Хӗвелӗ» тесе памалла.
Тем тӗрлӗ те шухӑшлатӑп, хаҫат, вуланӑ хыҫҫӑн, мён те
пулин чӗркеме е шӑлма, макулатурӑна пама, е чӑмӑрккаласа
пӑрахма кӑна паянхи япала вырӑнне ан пултӑрччӗ, пичетленнӗ
хайлавсем нумай вӑхӑтлӑха усӑ кӳрсе пурӑнччӗр, тесе ӗнтӗ чи
лайӑххине пичетлес килет. Шырасан-шырасан... Акӑ, тепӗр ҫӗнӗ
ярӑм ячӗ тупӑнчӗ.
«Асран кайми асаилӳ», «Асран кайми аваллӑх», «Асаилӳн
кӳлли тарӑн (пуян)», «Асаилӳн хапхине уҫсан», «Асаилӳн хапхи
аслӑ», «Аваллӑх арчи (арчине уҫсан)...» «Аваллӑх арчинчи ахах»
ят шӑранса тухсан, пуҫ мими урӑх пӗр путлӗ шухӑшлав та памарӗ, хаҫат вара ҫакна йышӑнчӗ - тепёр рубрика уҫӑлчӗ.
«Культурӑна савакансен клубӗ (КСК) уҫассипе тӗрмешетӗп.
Унта ҫак ярӑмсем пулаҫҫӗ:
Эстетика урокӗсем (Илем Илемпийӗн сӗнӗвӗсем).
Музыка тӗнчи (Купӑс Йӑванӗ юрлаггарать-ташлатгарать).
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Чаршав уҫӑлсан (Ухтер Мучи асаилӗвӗсенчен).
Сӑнарлӑх тӗкӗрӗ (Праски Витти чӑваш тӗнчин тӗррине
тӗрлет).
Юлашки сраницӑра «Ха-ха!» сценине шаататтарасшӑн. Унта
Иван Мучипе Лапшу Ҫтаппанӗн «Ку тӗрӗсех-ши?», Ухтер Мучин «Ю рлас-и, юрлас мар-ши?», «Кӗлпук Мучин «Сысна
кӑнтӑрли», Капкӑн Енӗшӗн «Кулӑш пасарӗ», Тимӗр Улатимӗрӗн
«Ҫӳп-ҫап шӑтӑкӗнче» камичӗсене лартатпӑр.
Хаҫатӑн хӑйӗн «Турӑ кӗтесӗ» пулать. Ӑна сӑвапласа тӑма
Шупашкар районёнчи Мӑнал чиркӗвӗн пупӗпе Йӑван аттепеИванчинпа килӗшсе татӑлтӑм.
Пуҫра «Илем» шухӑшӗ ҫеҫ, хамӑн пулас хайлавсен геройӗсем те вӑхӑтлӑха тапӑрта канаҫҫӗ, чарусӑртараххисем кӑна калав-повеҫре, романра хушӑран халӑх умне сике-сике тухаҫҫӗ.
«Иртнӗ эрнере эпир хамӑрӑн ҫывӑх юлташа, пичетре нумай
ҫул хушши пӗрле ӗҫленӗ, туслӑ пурӑннӑ Алексей Гаврилович Крысина ҫуралнӑ Муркаш районёнчи Пӑсӑрман ялне илсе кайса юлашки
ҫула ӑсатрӑмӑр. Ҫуралнӑ кунне пёрле, юнашар ларса савӑнӑҫлӑн
паллӑ тума хатӗрленнӗ вӑхӑтра...
Ҫу варринчи хӗвеллӗ кун унӑн килйышӗшӗн, тӑванӗсемпе хурӑнташӗшӗн, тус-юлташӗсемпе ҫывӑх ҫыннисемшӗн mama паллӑ
журналиста сума сӑвакансемшӗн ытла та йывӑр, хурлӑхлӑ кун
пулчё. Ун пирки Алексей Крысин пурӑннӑ Шупашкарти Мичман
Павлов урамӗнчи хурлӑхлӑ митингра та, ял масарёнче те, асӑну
апат сётелё хушшинче те «Эхо» («Ахрӑм») юлташлӑхра пёрле
ӗҫленӗ юлташёсем А.В. Порфирьевпа А.Г. Волков, пиччёшё И.Г.
Крысин, тӑванӗ П.А. Крысин, вӑтӑр ҫул каялла Чӑваш ялхуҫалӑх
ииститутӗнчен пӗрле вёренсе тухнӑ, халё Чӑваш Республикинчи
профсоюзсен комитечӗсене ертсе пыракан П.В. Ивантаев, «Ком
мунизм ялавӗнче» («Хыпарта») нумай ҫул хушши пӗрле ҫӗрён-кунӗн
ывӑнмасӑр хаҫатшӑн тӑрӑшнӑ И.М. Матросов, А.П. Казанов, В.Н.
Николаев, С.А. Карягин, B.JI. Никитин-Станьял. Ҫывӑх юлташё
сем В.П. Кузьмин, И. К. Ксенофонтов, Г. Т. Тимофеев, А.Я. Кушев,
Муркаш районне тата унти хуҫалӑхсене ертсе пыракансем, тантӑшӗсем, ытти ҫынсем теунӑн килти, ҫемьери, ӗҫри, халӑххушшинчи кӑмӑллӑхӗпе чунлӑхне, ӗҫченлӗхёпе пултарулӑхне, ҫынлӑхне
чунран хурланса палӑртрёҫ.
Алексей Крысин яланах ҫул ҫинче, халӑх хушшинче ӗҫпе пулнӑ.
Унӑн пери ҫивӗччё, чӗлхи сӑнарлӑччӗ, ӗҫ йӗркелес таланчё питӗ
пысӑкчӗ. Мӗн чухлё ҫынна, организацие, коллектива пулӑшман пуль
ырӑ кӑмӑлӗпе хӑйӗн кӗске ӗмӗрӗнче. Пирён «Илем» хаҫата кӑлар406

машкӑн та хаҫат хучӗ парнелерӗ вӑл. Тавах ӑна ЧР писателёсен
Союзё ячёпе.
Салтакран килсен Вӑрнар райхаҫатӗнче ӗҫленӗ чухнех паллашнӑ та эпӗ ырӑ кӑмӑллӑ Муркаш ачипе, юлашки вӑхӑтченех
туслӑха ҫухатман.
Пӗр ҫулне вӑл Вӑрнара пырсан Виссарион Кожаное тунӑ
ӳкерчӗк ал айне лекрӗ (сулахайран сылтӑмалла): «Ҫӗнтеру ҫулӗ»
хаҫатӑн редакторё Михаил Васильев, РОВД началъникён замес
тителё, халё Шупашкарти милици шкулёнче ӗҫлекен Леонид Ана
ньев полковник тата Алексей Крысин. Туслаччё вёсем.
Уйрӑлу сӑмахӗ ҫӑмӑл мар. Ҫывӑх ҫынран уйрӑлма пушшех
йывӑр. Йывӑр тӑпру ҫӑмӑл пултӑр, ҫывӑх юлташӑмӑр. Чӑваш
журналистикинче паллӑ йӗр хӑварнӑ пултаруллӑ ҫыравҫӑ ялат ӑхах халӑх асӗнче юлӗ.
Владимир КУЗЬМИН. «Илемре» пичетленнӗ.
Ӗҫ кӗнекинчен.
Сентябрей 13-мӗшӗ.
Хаҫата кӑларма йывӑрлансах пырать. Чупса ҫӳресе хӑшкӑлтӑм.
Ҫӗнӗ Шупашкарти «Хӳтлӗх» («Зашита») акционер страхобществи 500 пин куҫарса пачӗ. Ҫак укҫапа 32-33-мӗш номӗрсене
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кӑларса ятӑм пӗрлештерсе. Тавах хамӑрӑн Ҫӗрпел ял Советне
кӗрекен Кайри Тукай ачине Виталий Аркадьевич Матвеева. Ентешлӗх туйӑмӗн вӑйӗ самаях пулӑшать иккен.
Ҫитес ҫул валли подписка пӗлтертӗмӗр. Ҫур ҫуллӑх ҫырӑнма
- 6200 тенкӗ.
Тата ӑҫтан укҫа тупмалла-ши?
Чӳк уйӑхӗ.
«Чувашия» издательствӑна 3 миллион ытла кивҫене кӗнӗ.
Раҫҫей пичет министерстви ярса панӑ укҫапа ӑна саплаиггартӑм.
Унччен, авӑн уйӑхӗнче, хамӑрӑн Пичет министрӗ П .Крас
нов патӗнче («Чувашия» хӑна ҫурчӗ ҫумӗнчи ҫуртра) пӗччен
виҫӗ хутчен, Хв.Агиверпе тепре пултӑм. Петр Степанович ыйтнипе мана хаҫат тӑкакӗсен шутне палӑртакан хут илсе пытӑм.
Калаҫу тил юртгиллех пыратчӗ-ха... Краснов пӳлӗмсем пирки
сӑмах пуҫариччен. «Тӑван Атӑл» редакцийӗн 8 пӳлӗм, ӗҫлекенни
- 8 ҫын. Улпутлах пурӑнаҫҫӗ ёнтё. Министра, кӑмпа пек карталанса шӑтакан хаҫатсем валли, аренда шучӗпе, икӗ пӳлӗм кирлӗмӗн. Вӗсене вӑл шӑпах Агивертен ыйтса илесшӗн пулчё. Федор
Георгиевич кутӑн качака пек пуҫа пӑркаларӗ. Петр Степанович
та мӑйракисене ҫутатрӗ. Мӑн пӳлӗмре икӗ мӑнттай кукалеҫҫӗ,
пӗрне-пӗри ентешле-каҫалла ҫамкаран шаклаттараҫҫӗ те шаклаттараҫҫӗ. Эпӗ тӳре вырӑнӗнче, ашра кулкаласа, ҫапӑҫу мӗнпе
вӗҫленессе кӗтсе ларатӑп.

траги-комедине курать.
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- Кам эс, шутласассӑн?..
- Министр. А эс ху тата кам?
- Писательсен Союзён пуҫлӑхӗ. Эс хӑвна ҫӗр кӑвапи
вырӑнне хуратӑн.
- Эпӗ мар, эсӗ тахҫанах хӑвна ҫӗр кӑвапи вырӑнне хума
тытӑннӑ. Никама та итлеместӗн. Никампа та килӗшместӗн. Ҫав
анлӑ пӳлӗмсене икшер ҫын лартма май килмест-и? Юрӗ, пӗр
пӳлӗмне ҫеҫ пар пире, теприне «Илем» редакцине вырнаҫтар.
Мана ку ҫырлахтарать. Килӗшсе алӑ тытар-и?
- Ҫук, килӗшместӗп. Эс - паян министр, ыран... сана халӑх
манать. Мана - писателе... халӑх ӗмӗрӗпех асра тытать.
Краснов ман еннелле шеллевлӗн пӑхса илчё те:
- Me, тыт апла счетна! - тесе, эп панӑ хута писательсен
пуҫлӑхне персе пачӗ.
Икё така хушшинче выртакан лӳчӗркеннӗ хута ҫӗклесе эпӗ
кӗрешӳ пӳлӗмӗнчен салхуллӑн тухрӑм. Редакции 10 миллион
тӑкакӗ саплашӑнмасӑрах юлчӗ.
Ун хыҫҫӑн иккӗ те кӗрсе калаҫрӑм министрпа. Петр Степа
нович мана яланхиллех ӑш ш ӑн йы ш ӑнать, сӑмаххи ҫеҫ
пӗрешкел:
- Пӳлӗм пирки Агивере укӗте кӗртӗр, вара сире тата ытла
рах пулӑшу пулать.
Мӗн тӑвӑн ӗнтӗ кутӑн каҫтакана, Агивер Краснов умӗнче
шлепкине те хывмасть, пуҫне те ҫапмасть. Пирӗн - тӳсмеллех.
1995 ҫул.
Ӗҫ укҫи илейместӗп. Мускав укҫипе кӑштах усӑ курса юлтӑмӑр.
Ҫӗнӗ ҫул парни турӑмӑр.
Агивер мана, кӑштах пулӑшас тесе, «Тӑван Атӑла», проза
пайне ертсе пыма, ҫур ставкӑпа илчё, коридор вӗҫӗнчи 601мӗш пӳлӗме кӗртсе лартрӗ. Эпир Федор Георгиевичпа ҫине тӑрсах
банксем тӑрӑх чупатпӑр. «Чувашкредипромбанк» пӗлтерӳ шучӗпе 6300 пин, «Приволжский» банк 5 миллион куҫарчӗ. Кӑштах
ӗҫ укҫи те илтӗмӗр. Пёрремёш типографире писательсен сьезчӗ
умён икё номер хӑпартлансах кӑлартӑм. Пӗр номершӗн (2 пичет
листи) 1300 пин тенкӗ тӳлетӗп. Союз правленийӗнчен мӗнле
мӑшкӑлланине ҫак цифрӑпа 17 миллион питӗ аван ӑнлантарса
параҫҫӗ.
Пултарулӑх союзне «пултаруллӑ демократсем» ахӑра-ахӑрах
Йӑлӑм шурлӑхне путарчӗҫ. Вӗсене, халӑх илемне таптаса
ҫӑрнӑшӑн, литературӑпа искусство, культура ӗҫченӗсем, аҫтаха409

на ылханнӑ пек ылханаҫҫӗ. Эпир, «Илем» хаҫата вулакансен
ячӗпе, «Чувашкредитпромбанк» хуҫине, Канаш ен патгӑрне
В.В.Гурьева, «Приволжский» пуҫлӑхне, Элёкачине Г.Г.Ордеева, халӑхра ӗмӗрлӗх ырӑ ят хӑварнӑшӑн, ӑнӑҫу та, ҫирӗп сывлӑх
сунатпӑр. Вёсен ячӗ ӗмӗрӗпех чӑваш чунне ӑшӑтса тӑтӑрччӗ.
Кӑҫалхи 1-мӗш номӗрте Чӑваш Республики писателёсен со
юзён председателё Ф.Г.Агивер «Терт» статьяра ҫапла ҫырчӗ: «Пи
сательсем, ӳнер, кӗвӗ-ҫемӗ, театр тӗнчине калӑплакансем пуртепурте «Илем» хаҫатра хӑйсен хӑтлӑ килне тупрӗҫ. Яшши те,
ватти те. Тӑван Республика пуҫӗнчи тӑван культурӑшӑн яваплӑ
хёсмет укҫине илсе тӑракансем ҫеҫ «Илем» хаҫата чӑваша кирлӗ
мар хаҫат вырӑнне хучӗҫ, вӑл таптанса пӑчланасса, пурнӑҫран
ҫухаласса ӗмӗтленчӗҫ.
Илем пурне те иленмест, Илеме иленесси - терт. Пурӑнтӑр
«Илем» те, пурин чунӗ-чӗрине те ырӑ шанӑҫ сӗнсе чӑваш тӗпелне
чыс-сум кӗрттӗр.
«Илем» хаҫатӑн тепӗр ҫаври пуҫланчӗ. Ку ҫавра Чӑваш Рес
публики писат елёсен Союзӗн черет лӗ X V I сьезчӗ умён
тапранать.
Ҫавра пуҫӗнче - «Илем» хаҫатӑн тёп редакторё Владимир
Кузьмин. «Илем» шӑпи пекех хаҫата пурӑнтарас, ӑна ҫӑлсахӑварас кӑмӑлӗ те унӑн чӑтӑмлӑ. Пур-ҫук укҫапа йӳнеҫкелетпӗр пу
лин те, аслӑ пиччемӗр Петёр Хусанкай калаисле «малта йӑлтӑртатать-ха шанчӑк». Чӑваш енчӗкӗн кантрине тытса тӑракансем
чӑваш халӑхне писательсем те, вёсен хайлавӗсем те, вӗсем ҫуратнӑ
«Илем» хаҫат та кирлё мар тесе ӑссӑр кӑмӑлпа хӗрӗнеҫҫӗ пулсан,
писательсем те, халӑх чунён ҫулпуҫӗсем, пёр йӳҫсе тӑкӑнакан тарӑхӑвӗпе ҫапла калаҫҫех: эсир, капласкерсем, хӑвӑр кама кирлӗ?
Ырра ҫул парӑр!»
«Илем пулнӑ, пур, пулать те. «Илем» тухнӑ, пур, тухать
те!» - тесех ҫырса кӑлартӑм та ҫав ҫакӑ 38-мӗш номӗре...
Хаҫатӑн утӑмӗ малах каяймарӗ. Кӑҫалхи 3(40)-мӗш номӗре
Иван Мучин 100 ҫулне халалларӑм, ум-кӑларӑмӗнче «Иван
Мучин аван мунчине» хутса ятӑм. Вуламалли вӑйлӑ хаҫатах тухрӗ
авӑн уйӑхӗн 27-мӗшӗнче. Акӑ мӗн ҫинчен вуласа-кулса чунне
кантарчӗҫ ҫынсем: «Иван Мучи «Иван Мучи мар» текен суеҫӗсем ҫинчен, Иван Мучин «Пӑрҫа» калавё, Кёлпук Мучи, Ухтер
Мучи Иван Мучипе Ехрем хуҫа ҫуртӗнче. Чӑваш культурин ӗҫченӗсене хӑйӑрлӑ арпа кам ҫитерет, Иван Мучи Чапаевпа, Ленинпа, Илемпипе тӗл пулни»...
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Ҫапла, кампа кӑна тӗл пулса калаҫмарӑм-ши, кама кӑна
телефонпа е ҫырупа чӑрмантармарӑм-ши ку хаҫатшӑн: Чӑваш
халӑхӗн «всенародно избранный» президентне Николай Федо
рова «О, мой народ!..» одине вуланӑ вӑхӑтра, Чӑваш Патшалӑх
Канашӗн патшине В.С.Шурчанова «Мана президента суйласассӑн
эпӗ чӑваш литературипе искусствине Андриян Николаевичран
та ҫӳллӗрех шая ҫӗклетӗп» тесе шантарнӑ кунсенче, Раҫҫей Федераллӑ Пухӑвӗн председатель ҫумне В.Н.Викторова «Эпӗ чӑваш
пулсан та, Мускавра та не йӑваш», тесе модӑллӑ кунтӑк шлепкине Хӗрлӗ площадь чулӗ ҫине ҫавӑрса ҫапнӑ» чухне, ЧР Патканашӗн комитет председательне Г.Н. Архипова культура, халӑха вӗрентес ӗҫ, наука, нацисем хушшинчи ҫыхӑнусем тата
информапипе ҫыхӑну букварьне саспаллин-саспаллин вуласа каҫуннӑй пӳлӗме шӑршлантарнӑ кунсенче, Патканашӑн тепӗр комитетне ертсе аыракан Н.В.Селиванова бюджет, налук, укҫа
пуххи, банк юптарӑвӗсене ҫырма кансӗрлесе, ЧР информаципе
пичет министерствинче камит лартма пуҫланӑ Ф.И.Шарков ми
нистра тата кама-кама кӑна мар-ши? Пӗринчен те «Илем» пир
ки илемлӗ сӑмах илтеймерӗмӗр. Мускавран та хурлӑхлӑ хыпар
килчё: «Ваша просьба о выделении финансовой помощи газете
«Илем» рассмотрена в Комитете РФ по печати. К сожалению,
вынуждены сообщить, что по Закону о федеральном бюджете
на 1995 год предусмотрено выделение госдотаций лишь ограни
ченному кругу изданий: для инвалидов по зрению, детей и
литературно-художественным журналам. В связи с этим оказать
государственную поддержку газете «Илем» не представляется
возможным.
Зам. начальника Управления
средств массовой информации М.Шайков».
Пуҫа ал арманё пек ҫавӑрггарнӑ-ҫавӑртгарнӑ май, ырӑ шухӑш
та кӗрпеленсе тухать. Чӳкӗн 17-мӗш ӗнче республикӑри
ялхуҫалӑх ӗҫченӗсен кунё пулмалла. Кайрӑм Федотов министр
патне. «Илемӗн» ятарлӑ номерне кӑларма килӗшсе татӑлтӑмӑр.
Александр Иванович ялхуҫалӑх предприятийёсене ертсе пыракансем патне ҫыру ҫырма сёнчё, унта хӑй те алӑ пусать. Ҫапла
турӑм та. Муркаш районёнчи Евтихий Андреев ячёллё колхозран 2 миллин куҫарса пачӗҫ те... урӑх ниҫтан та пёр пус
килмерё.
Хаҫатне, министерствӑн информаци енӗпе ӗҫлекен Петр
Сидоров тата Семен Игнатьев фотокорреспондент пулӑшнипе
411

вӑхӑтрах, хитрех кӑларса ятӑм, 1-мӗш типографирен тӳрех опе
ра театрне, ял ӗҫченӗсен уявне ҫитерсе патӑм. 1500 пине ларчӗ.
Ҫапла «Илем» хӗрӗх пӗррере...
Юлашки номер ан пултӑрах тесе тата тем те шухӑшлатӑп.
Предпринимательствӑна тата халӑх ӑсталӑхне аталантармалли ҫӗнӗ министерство тусан, ӑна Вӑрнар районёнчи Аслӑ Тӑвальушкӑнь ялӗнчи пултаруллӑ чӑваш Владимир Евсеевич Федо
ров ертсе пыма пуҫларӗ. Ун патӗнче темиҫе те калаҫрӑмӑр. «Илем»
ҫумӗнче «Алӑсти» хаҫат кӑлармалли бизнес-план туса хатӗрлерӗм.
Министерствӑн хӑйӗн укҫи ҫук, Предпринимательсене пулӑшакан республика фончӗ, Илемлӗ алӑсти ассоциацийӗ, Предпринимательсен канашӗ, Суту-илӳпе промышленность палата иккӗленсе тӑчӗҫ. Федоров патӗнче пухӑнса канашларӑмӑр - ӗҫ
тухмарӗ.
МИНИСТЕРСТВО ПОРАЗВИТИЮ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ИРЕМЕСЕЛ
ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

Ч у в а и к го * Республике,
4 2 8 0 0 2 , г . Ч е б о кс а р ы , п р . Л е н и н о , 1 2 " 6 *

тел.:
{8 3 5 0 } 2 2 -2 4 -2 0
О бщий отдел2 2 -0 8 -2 9
Ф инонсоко-росчетиый отдел • 2 1 -3 0 -2 7
Информационнопроизводственный отдел 2 2 -4 0 -9 5
фокс.
(8 3 5 0 } 2 2 -2 9 -0 9
E-maif: mrpr@ chuvathia.iasnet.ru

ПЛАН-БИЗНЕС
ИЗДАНИЯ ГАЗЕТЫ ПРЕДПРИНИМА ТЕДЕЙ,
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ И РЕМЕСЕЛ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРОГРАММА:
Перспективы сохранения, развития и возрождении художе
ственных промыслов и ремесел в дальнейшем усилении роли соци
ально-экономической и культурной жизни чувашского народа.
ПЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Пропаганда наследия традиционного народного искусства декоративно-прикладного творчества мастеров.
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Знакомство с историей развития народных промыслов и ре
месел.
Проблемы сохранения, возрождения и развития традицион
ных художественных промыслов.
Современное состояние и перспективы усиления, государствен
ной поддержки предприятий, выпускающих товары народного по
требления с художественным уклоном, единичных мастеров и
мастеров предпринимателей.
Восстановление старых и открытие новых центров художе
ственных промыслов и ремесел, природных ресурсов.
Традиции народного искусства и создание системы подго
товки мастеров прикладного художественного творчества.
Очерки, рассказы о народных мастерах.
Непрерывная связь деятелей культуры, литературы и искус
ства с мастерами народных промыслов и ремесел.
Массовое распространение передового опыта мастеров и луч
ших образцов художественного мастерства в народе.
ИСПОЛНИТЕЛИ:
Редакция газеты «Илем» - предприятие общественной орга
низации Союза писателей Чувашской Республики.
Республиканский Фонд поддержки малого предприниматель
ства.
Ассоциация мастеров народных промыслов и художествен
ных ремесел Чувашии.
Министерство по развитию предпринимательства и ремесел
Чувашской Республики.
ФОРМА, ОБЬЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ:
Периодичность - 2 номера в месяц.
Формат А-3.
Объем - 3 условно-печатных листа, 12 стр.
Разовый тираж — 3000 экз.
ФИНАНСИРУЕТСЯ: Предпринимательским фондом, Мини
стерством и Ассоциацией.
Смета расходов на издание прилагает ся. И здание
нерентабельное.
ОЖИДА ЕМЫЕ РЕЗУЛЬ ТА ТЫ:
Оказание помощи Министерству по развитию предпринима
тельства и ремесел Чувашской Республики, Ассоциации мастеров
народных промыслов и художественных ремесел Чувашии, Союзу
предпринимателей Чувашской Республики в выполнении Закона
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Российской Федерации «О предприятиях и предпринимательской
деятельности», Закона «О государственной поддержке малого
предпринимательства в РФ, Закона ЧР «О государственной под
держке малого предпринимательства в Чувашской Республике» и
государственной программы «Сохранение и развитие культуры и
искусства Чувашской Республики в 1994-2000 гг.»
РА СПР О С ТРА НЕНИ Е:
Через представителей Министерства, районных и городских
агентств поддержки малого предпринимательства, агентство
«Чувашпечать» и по подписке.
ПЕРВАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ:
Для организации выпуска первых номеров и на приобретение
газетной бумаги и предоплаты типографии, необходимо перечис
лить на расчетный счет редакции газеты «Илем» 15 (пятнад
цать) миллионов рублей.
РЕКВИЗИТЫ РЕДА КЦИИ:
428019, г. Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, 13, 6-й этаж, комн.
601.
Расчетный счет №363411 в АО «Чувашкредитпромбанк»
г.Чебоксары, М Ф О 049706725, корр. счет 700161225, инн2128006553,
на издание газеты культуры чувашского народа.
Главный редактор газеты «ИЛЕМ» В. П. КУЗЬМИН.
«Илем» ҫумӗнче чӑваш ентешлӗхӗсен «Туслӑх» хаҫачӗ кӑлармалли план та туса хатӗрлерӗм, ӑна ентешлӗхсен пуҫлӑхӗсене
валеҫсе патӑм. Килӗшекенни тупӑнмарӗ.
* ТУСЛӐХ» - ЧӐВА Ш ЕНТЕШЛЁХЁСЕН ХА ҪА ЧЁ
Чӑваш халӑхен культура, ӑсхакӑл хаҫачӗ «ИДЕМ» ҫумӗнче
тухать
ТЁЛЛЕВЁ: Шупашкарта mama Ҫёнӗ Шупашкарта пурӑнакан чӑвашсем юлашки вӑхӑтра хӑйсен пёрлӗхне ҫирӗплетсе обществӑллӑ, социаллӑ, культурӑллӑ пысӑк вӑй пулса тӑчӗҫ. Республикӑра, тёп хулара, районсенче пулса иртекен аталану ҫӗкленёвӗнче
ентеиглёхсем ҫӗнӗрен те ҫӗнё курӑмлӑх кӑтартаҫҫӗ. Тунӑ ӗҫе, мӗн
палӑртнине чӑваш тӗнчине сарма эфир та, пичет страницисем
те тӑвӑр. Кашни ентешлӗхён хӑйӗн ырри, мухтанмалли, пёрле сӳтсе
явмалли ыйту темӗн чухлех. Ытларах ҫак ыйтусем мала тухаҫҫӗ:
- Ентешлӗх - тӑванлӑх, туслӑх, ҫирёплӗх, пулӑшу, аталану.
- Ӑсхакӑл, культура, литература, искусство, наука, еткерлӗх,
малашлӑх.
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- Ёҫри усӗм, пурнӑҫ телейӗ, мул, пуянлӑх, ырӑлӑх, ватлӑх, социаллӑ хӳтлӗх, хурӑнташлӑх.
- Халӑхсем хушшинчи туслӑхпа тӑванлӑх, атте-анне, тӑван
ял, ҫуралса ӳснӗ, пурӑнакан ҫӗршыв туйӑм сипечӗ, тивӗҫлӗх.
- Тулай чӑвашӗсем - хамӑр ентешсем.
ЙЁРКЕЛЁВЁ:
Обществӑлла Канаш - кашни ентешлӗхрен пӗр ҫын, редакцие
пулӑшма - тепӗр ҫын
Ентешлӗхе ертсе пыраканӗ «Илем» редакцийӗпе килӗшӳ
тӑватъ.
Хаҫат кӑларӑмӗ еуйрӑм ентешлӗхӗн ятарлӑ кӑларӑмӗ Чӑвашпичет, ентеимӗх канашӗсем, райхула администрацийӗсем урлӑ mama
ытти майсемпе те вулакансем патне ҫитет.
УКҪА-ТЕНКЁ САПЛАШӐВЁ:
«Туслӑх» кӑларма килӗшекен ентешлӗх ма,танах, килӗшӳ тунӑ
хыҫҫӑн, «Илем» редакцине 3 миллион тенкӗ куҫарать, ку суммӑна
куҫарнӑ хыҫҫӑн тепӗр уйӑхран кашни уйӑхра 1 миллион парса
тӑрать.
«Илем» хаҫатӑн тёп редакторё В. П. Кузьмин.
*

*

*

Малтан «Илеме» хӑйсем ҫеҫ кӑларма пултарас текенсем те,
ӑна кӑларма йышӑннӑ чӑвашсен Писательсен союзе те, Союзне
ертсе пыракансем те ҫурӑмпа ҫаврӑнса тӑчӗҫ, Культура министерстви те пулӑшма шутламарӗ. Ман хӑлхара пёр хурлӑхлӑ сасӑ:
«Темле йывӑр килсен те, укҫа шыраса тупса, пуҫланӑ ӗҫе малаллах тӑрӑшса туса пырӑр...» Манӑн вара, ӗҫ укҫисӗр тапаҫланса
пурӑнаканскерӗн, ҫынсенни пек пуҫа тӑхӑнмалли те, костюм,
пушмак илмелли те ниҫтан укҫа тупма ҫук. Арӑмӑн, учительницӑн ӗҫ укҫийӗ те, мана, хӑйне тата икӗ ачана выҫӑ вилесрен
ҫӑлса хӑвармалӑх кӑна. Ыйткалакан хутаҫҫи ҫактарчӗ мана ҫапла
чӑвашсен ӑсхакӑл хаҫачӗ. «Илем» пирӗншӗн «Выҫлӑх» пулса тӑчӗ.
Кам кунашкал нушана тӳссе курнӑ - ӑнланать. Кам ӑнланманни - паянхи кунчченех ҫурхи шапа пек ахӑрса савӑнать.
Хаҫат кӑларнӑшӑн тӳлемелли парӑмсенчен еплерех хӑтӑлса
пынине аса илсессӗнех ӑш вӑркама, чун тӑвӑрланма, чӗре сикме
тытӑнать. Налук инспекцийӗ пуҫран виличчен те каймасть пулӗ.
Пурнӑҫри чи хумхануллӑ та чӑтма ҫук йывӑр вӑхӑт пулчӗ вӑл
маншӑн, пирӗн ҫемьешӗн. Юрать юлашкинчен умри тарӑн шӑтӑк
умӗнче чарӑнмалли самант сиксе тухрё. Вара ҫакӑн пек документ
ҫуралчӗ:
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧУ
ВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Именем Российской Федера
ции
Решение
г. Чебоксары, 6 октября
2003 года
Инспекция МНС России по
Ленинскому району г. Чебокса
ры обратилась с иском в суд о
ликвидации предприятия обще
ственной организации Союза
писателей Чувашской Респуб
лики - редакции газеты «Илем»
в связи с не представлением
сведений, в соответствии с Фе
деральным законом «О государ
ственной регистрации юриди
ческих лиц».
Представитель ответчика
в заседании суда исковые требования признал, суду пояснил, что
газета не издается с 1995 года, трудового коллектива нет, Союз
писателей Чувашской Республики ликвидирован.
Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования Инспекции МНС России по Ленинскому
району г. Чебоксары удовлетворить.
Ликвидировать предприятие общественной организации Со
юза писателей Чувашской Республики - редакцию газеты «Илем»,
зарегистрированное постановлением Главы администрации Ле
нинского района г. Чебоксары от 2.12.1993 г. № 1294 по адресу.г.
Чебоксары, ул. Володарского, дом 10.
Судья О.В.Манеева.
Ҫакӑнпа «Илем» юрри вӗҫленчӗ. «Илем» ҫагша, 1995 ҫулхи
чӳк уйӑхӗнче 41 номер тухнӑ хыҫҫӑн, урӑх кун ҫути кураймарӗ.
2003 ҫул.
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Ш ӐТНӐ КАРАП Ҫ И Н Ч Е
Федор Георгиевич Коновалов, нумаях пулмасть-ха Каҫал
тӑрӑхӗнчи ӗмӗртен пултарулӑх енӗпе палӑрнӑ Нӗркеҫ ялӗн пӗр
ҫырми ячёпе Агивер хушаматлӑ пулса тӑнӑскер, чӑваш ҫыравҫисен кӑвайчӗ умӗнче хӗртӗне-хӗртӗне, пуҫне Мускавра тата ытла
рах пысӑклатса пӗлӗте шӑтарса ҫӳл тӳпене ҫитме хатӗрскер, ҫунатлӑ
ӗмӗчӗпе капашсӑр мӑнӑ карап вӗрсе хӑпартрӗ пулас. Майӗпенех
карап капитанӗ пулса тӑчӗ. Камантинче ӗнтӗ унӑн - ҫӗр алла яхӑн
писатель: ҫыравҫӑран ҫӑравҫӑ таранах. Ҫапла вӑл, авалхи ҫулҫӳревҫӗ капитансем пекех мӑнттайскер, 1980 ҫултанпа хӑюллӑнах
тытса пыратчӗ-ха Ӑслӑлӑх карапне. Сисмен те, 1923 ҫулта ҫуралнӑ
шавкӑнсен ушкӑнӗ хӑй ҫитмӗле ҫитни ҫинчен Агивере шавлӑн
пёлтерчё: «Чӑваш ҫӗрӗ-палуби ҫинче халӑхпа пёрле «алран кайми
аки-сухипе асран кайми ати-аннине» асӑнса юрланӑ хыҫҫӑн юман
хӑма ҫинче линкка-линкка ташласа савӑнар пӗреххут!»
Ҫыравҫӑсен каманти - Чӑваш Республики писателёсен Союзё
1993 ҫулхи раштавӑн вун улггӑмӗшӗнче Гагарин урамӗнчи Вырӑс
драма театрӗ, унчченхи Филармони ҫурчӗ умӗнче, якорь ячӗ.
Писательсен Союзён- канашӗн 70 ҫулхи менелникӗ шавласа иртрӗ.
Ҫав кун шӑтма пуҫларӗ те ёнтё Агивер капитанӑн ӗмӗтри
сывлӑш карапӗ.
Пичет министрӗн шайӗнчи тавлашу хыҫҫӑн та Хветёр Агиверӗн кӑмӑлӗ уҫӑлмарӗ. Ҫавна пула Петр Иванович Краснов
хӑйӗн ӗмӗтне пурнӑҫлаймарӗ. Вӑл ыйтнӑ пӳлӗмсенчен пӗрне Аги
вер мана кӗртсе ячӗ, тепринчен склад турӗ. Эпӗ ӗнтӗ халӗ «Тӑван
Атӑл» журналӑн проза пайне тытса пыратӑп. Укҫине ҫур ставкӑпа тӳлеҫҫӗ. Ҫӑкӑрпа чей ӗҫмеллӗх тата хушӑран килька илсе
ҫимеллӗх ҫиткелет.
Агивер карапӗн шӑтӑкӗ сарӑлса пыма пуҫлани пурне те курӑнать ёнтё. Союз председателён ӗҫӗпе килӗшмен ушкӑн, Вале
ри Тургай ертсе пынипе, Аслӑ влаҫ ячӗпе ҫыру ҫырнӑ. Уставри
вӑхӑтчен маларах сьезд пухса пуҫлӑха вырӑнтан кӑларса ҫапасшӑн
та, Союза хӑйсен аллине тытса илесшӗн. Уншӑн хӗрӳ кампаниех
пуҫарса ячӗҫ: хаҫатсенче пит кӑсӑклӑ, шухӑшлаттармалли статьясем пичетлеҫҫӗ, элек сӑмахӗ сараҫҫӗ. Союз правленийӗн ларӑвне пухрӗҫ. Валери Тургайпа Хӗветӗр Уяр сьезда халех, васкавлӑн
иртгермелле тенине правлени членӗсем хирӗҫлерӗҫ. Эпӗ сӗннӗ
тӑрӑх, сьезда лайӑх хатӗрленсех, 1995 ҫулхи ҫурла уйӑхӗн 25мӗшӗнче ирттерме йышӑнчӗҫ.
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Эпё те хамӑн редакципе писательсен Аслӑ пухӑвне тивӗҫлӗн
кӗтсе илме хатӗрленетӗп, ҫавна май чӑваш ҫыравҫисен кӑмӑлтуйӑмне халӑха, «Илем» вулаканӗсене анлӑрах пӗлтерес тӗллевпе, анкета туса хатӗрлерӗм, ҫак ыйтусем ҫине хуравлама сӗнтӗм:
1. Хамӑрӑн пултарулӑх Союзӗн ӗҫне паянхи пурнӑҫ ыйтнӑ
пек йӗркелесе ҫӗнетсе пымашкӑн Эсир мён тума тата мӗнле
сӗнӳ пама пултарӑттӑр?
2. Пултарулӑх Союзӗ темиҫе пая пайланса кайни камшӑн
усӑллӑ тата вакланни мён патне илсе ҫитерет?
3. Юлашки виҫӗ е пилӗк ҫул хушшинче Эсир пысӑк калӑплӑ
мӗнле произведени ҫыртӑр, вӗсене ӑҫта пичетлеме пултартӑр,
миҫе кӗнеке кӑлартӑр, халӗ мӗнле ӗмӗт-туйӑмпа ӗҫлесе вулакана
мӗн парнелеме васкатӑр?
4. Ҫырнисӗр пуҫне урӑх ҫӗрте ӗҫлени пултарулӑх утӑмне чакарать-и е хӑвӑртлатать?»
Агивер те сьезд умён самаях тӑрмашса ларчӗ. Ҫавна май
унӑн «Во имя родства душ» хайлавӗ пиҫсе ҫитрӗ. Автор унта хӑй
литература историкӗ, тӗпчевҫи, ӑстаҫи, писательсен ертӳҫи пулнине, союзшӑн чӑннипех ҫуннине тата ӑна сыхласа хӑварассишӗн кӗрешнине уҫӑмлӑнах кӑтартса пачӗ. Ку енӗпе унӑн ӑсӗ
ҫитет.
«Прошелестели над бездной времен пятнадцать многотруд
ных вех писательских мыслей и утраченных иллюзий, - начинает
ся его статья в роли ударной силы. - Добрую половину своей жиз
ни, как и мои сверстники по литературному цеху, я отдал
благополучию нашего Союза писателей. Нас, «шестидесятников»,
окружали великие сыны чувашской нации - С.Эльгер, П.Хузангай,
Я.Ухсай; И. Максимов-Кошкинский, П. Осипов, В.Урдаш, Н.Ильбек,
А.Алга, С.Шавлы, К.Турхан, Ю. Скворцов, А.Воробьев... И сейчас,
как озоновая оболочка, обрамляет наш Союз созвездие ярких пи
сательских имен. Это народные писатели Хв. Уяр, В.ДавыдовАнатри, А.Артемьев, Н. Терентьев, А. Емельянов, Л. Таллеров, писа
тели Г.Ефимов, В.Эльби, А.Галкин, Г. Орлов, П.Ялгир, Г.Хлебников,
Н.Дедушкин, Н.Теветкел, Ю.Айдаш, В.Эндип, Ю.Семендер, П.Афа
насьев, М.Сениель, Н. Исмуков, В.Шемекеев, Н. Мартынов, 3. Нес
терова, В.Ахун, И.Лисаев, Н. Максимов, В. Петров, В.Бурнаевский,
Г. Краснов, К. Петров, Ф.Андреев, А. Казанов, И. Вутлан, В. Игнатьев,
А.Хузангай, И.Егоров, В.Эктел, В. Тимаков, П.Эйэин, П.Яккусен,
Л.Мартьянова, Н.Артемьева, И. Митта, Л.Сарине, Л.Сачкова, С.Азамат, М.Желтое, Г.Ирхи, И.Ахрат, М.Ставский, В.Кузьмин, Г.Фе
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доров, В.Родионов, Ю.Артемьев, А.Чебанов, В.Чекушкин, Г.Юмарт,
В.Тарават, А. Юман, В. Енеш, В.Кервенъ, Н. Сидоров, А. Медведев,
Г.Илебер, М. Васильев (Вурнары), В. Тургай, А. Смолин, Г. Чаржов,
Н.Кушманов, А.Ильин, В. Чебоксаров, Д.Гордеев...»
Ҫак ӑслӑлӑх вӑйӗпе Агивер-председатель Аслӑ влаҫсене, уйрӑмах Культура министерствине дуэле чӗннӗ майлах пулса тухрӗ.
Сӑлтавӗ пур. Писательсен союзне укҫа-тенкӗрен пистерчӗҫ. Во
лодарский урамӗнчи 10-мӗш ҫурта, ӗлӗкхи Ехрем хуҫа ҫуртне,
писательсенчен туртса илесшӗн... Ку статья ҫӳлти пуҫлӑхӗсемшӗн
бомба ҫурӑлнӑ пекех пулчё пулас, Советсен ҫурчӗ енчен кӗҫех
аслати сасси хӑлтӑртатса ҫитрӗ.
Халлӗхе писательсен керменӗ шутланакан чаплӑ ҫурта ҫыравҫӑ
халӑхӗ тулчӗ. Иккёмёш хутри залра ларма вырӑн ҫук, ҫавӑнпа
коридорта та итлеҫҫӗ. Анатолий Никитин композитор калым
тӑвать: хӑйӗн аппаратурипе ҫырать, ӳкерет. Ӑна уншӑн 1 милли
он панӑ.
Чӗнсе хыпарланӑ пулин те, ЧР президенчӗпе Министрсен
Кабинечӗн пуҫлӑхӗ писательсене сивлерӗҫ, пухӑва пымарӗҫ. Ку
сивӗлӗх хумӗ вӑл филармонире ирттернӗ писательсен уяв пухӑвӗ
вӑхӑтӗнче пулас президента Н.Федорова Ф.Агивер кӑнттамлӑхне пула вӑхӑтра салам сӑмахӗ паманнинчен пуҫланнӑ кӑмӑл
тӑвӑлӗн хаярлӑхӗ пулнине сисӗмлех туйрӑм.
Ф.Г.Агивер юлашки виҫӗ ҫул хушшинчи ӗҫ-пуҫ тата хальхи
лару-тӑру пирки каласа пачӗ, унӑн ҫумӗ Энтип Ваҫҫи сӑвӑҫсен
секцийӗн ӗҫӗпе паллаштарчӗ. 23 ҫьш тухса калаҫрӗ. Вӗсенчен чылайӑшӗ пултарулӑха аталантарас тата Союзӑн пурлӑх никӗсне
ҫирӗплетес ыйтусене хускатрӗҫ, паха сӗнӳсем пачӗҫ.
Валери Тургай, Хӗветӗр Уяр, Денис Гордеев, Порфирий
Афанасьев тата вёсен хӳрешкисем, Агивере сирпётес тёллевпе,
сьезда хӑйсен енне ҫавӑрса ярасшӑн пулчӗҫ. Пурте вёсем хирӗҫле, урмӑшла, тарӑхтаруллӑ тухса калаҫрӗҫ. Тӑварне хӗрхенмерӗҫ.
Анчах та вёсен пӑлхавлӑ ӗҫӗ халлӗхе ӑнмарӗ, путланчӗ.
Микулай Теветкел карикатурӑллӑ стена хаҫачӗ кӑларчӗ. Уярпа
Давыдов-Анатрине кулса-мӑшкӑлласа хытӑ панӑ. Ах тарӑхнӑ лешсем. Чӑтаймасӑр, Василий Иванович хаҫата сьезд пӗтичченех
хӑпӑтса кайнӑ.
Владимир Чекушкин философ ҫамрӑк «председателе» Тургая саламлама тесе, дипломатпах сцена ҫине тухрё. Анчах Тур
гай ҫунса кайрё, вара Чекушкинӑн ирӗксӗрех тирне улӑпггарма
тиврӗ. Сасӑлав результачӗсене пӗлнӗ хыҫҫӑн, Агивере саламларӗ,
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дипломатӗнчен туртса кӑларнӑ шур эрехе пуҫласа ӗҫрӗ, кӗленчине айккинчи сӗтел ҫине лартрӗ. Секретариат сӗтелӗ хушшинче
Михаил Ставский пӗчченехчӗ. «Ах, мухмӑрлаччӗ, тавах Турра»
тесе, виҫҫӗ ярса ӗҫрӗ. Ҫыннисем ахӑраҫҫӗ.
Правлени йышне Анатолий Емельянова, Иван Вутлана,
Виктор Овчарова, Георгий Федорова, Юрий Семендере, Лю
бовь Мартьянована тата Федор Агивере суйларӗҫ.
Ҫӗнӗрен суйланӑ правлени хӑйӗн ларӑвӗнче Союз ӗҫне ма
лашне мӗнле майпа, кампа-мӗнпе ӑнӑҫлӑрах, пултаруллӑрах
йӗркелесе тытса пымалли тӗп ҫул-йӗре палӑртрӗ, ӑсталӑх енчен
ӳссе аталаннӑ ҫыравҫӑсене писательсен Союзён ретне илмелли
комиссие ҫирӗплетрӗ: Георгий Ефимов - председатель, Влади
мир Кузьмин - председатель заместителё, Юрий Айдаш, Геор
гий Федоров, Василий Давыдов-Анатри, Виталий Родионов,
Алексей Васильев.
«Илемӗн 3-мӗш номерӗнче эпё «Пуҫпуласшӑн кӑна ӗҫлер
мар пуҫпа» ятпа йӗплӗ хайлав кӑлартӑм. Унта ҫакна палӑртрӑм:
«Ҫуркуннеренпех капланса тӑракан аслатиллӗ ҫумӑр ҫурла
уйӑхӗн вӗҫнелле тинех ҫилтӑвӑтӑн ҫавӑрттарса ҫуса ячӗ лите
ратура уйӗнче. Ҫиле хирёҫ сурса чӑваш тӗнчине тарӑхтарнӑ пӑлхав
ҫӑравҫисене Аслати пуҫран ҫапрӗ те, Шупашкарти Ехрем хуҫа
ҫуртне (Писатель керменен) хӗвел пушшех ҫутатса, ӑшӑтса ячӗ.
Чӑваш ҫыравҫисен мӑн ҫарӗ пуҫа чиксе таракан вак ушкӑна шеллесе ӑсатрӗ, вара эртеллӗн иӑлл кулса юрласа ячӗ. Университетран чӑваш интеллигенцийӗ ячёпе саламлама килнӗ Владимир Чекушкин философ-ҫыравҫӑ писательсен чӑваш хорне хавассӑн та
илемлӗн ертсе пычӗ.
Ҫапла вӗҫленчӗ Чӑваш Республики писателёсен союзён черетлӗ вун улттӑмӗш сьезчӗ.
Союзӑн унчченхи правлени членӗсен пуҫӗ ҫине пӑрлӑ ҫумӑр
ҫутарма эртелтен чалӑшнӑ ушкӑна хӑшпӗр хаҫатсем те самаях
пулӑшрӗҫ, пӗр шухӑшланнӑ кутӑн чӑкрашсем сьезд хыҫҫӑн та
шӑршлӑ сӗрӗмпе халӑха минретме хӑтланчӗҫ.
Анчах... кӑлӑхах. Сьезд йышӑнӑвӗсем ӗҫ ҫине, пурнӑҫ ҫинеурӑхла пӑхма хистеҫҫӗ. Чакаланса, хирёлсе, ҫын ҫӑварёнчи татӑкшӑн
хапсӑнса ҫухӑрашнипе те, ҫӗленле вӑрттӑн сӑхнипе те, кӗтесрен
сисмесӗр ура хунипе те, ҫурӑм хыҫӗнче чышкӑ-муклашкӑ кӑтартнипе те Союза малалла яраймӑн. Пултарулӑхра вӑйлӑ произведе
на, ӑслӑ пуҫ, таса кӑмӑл-сипет, ҫирёп юлтаиглӑх, эртел пӗрлӗхёшӗн,
малашлӑхӗшён чунтан ӑнтӑлни ҫеҫ ҫӗнтерет.
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Пуҫпуласшӑн, чапишн кӑна ҫӗмӗрер мар пуҫа, хисеплӗ ҫыравҫӑсем - тӑван халӑх ӑсчахӗсем! В.Красов».
Авӑн уйӑхӗ.
Аслатиллӗ ҫумӑр пек иртсе кайнӑ сьезд хыҫҫӑн та ҫанталӑк
уяртмарӗ. Писательсен союзён пуҫӗ ҫине наркӑмӑш пӗрӗхме пӑрахмарӗ. Ку вӑл йӑлтах пуҫлӑх пуканӗ ҫинче лараканран килет-мӗн.
Николай Максимовпа калаҫнӑ чухне эпӗ ӑна тахҫанах ӑнланнӑччӗха. «Пирӗн пуҫлӑх урӑххи пулсан, писательсен Союзне те, санӑн
«Илемна» та президент пулӑшать», - тетчӗ вӑл хӑюллӑнах. Аги
вере Президент енчен те, Правительствӑран та, чӑн та, юратмаҫҫӗ, хисепе хумаҫҫӗ, писательсем хушшинче те ӑна манманнисем йышланса пыраҫҫӗ. Кун пирки паллӑ писательсем кӑна
мар, республикӑри литература пурнӑҫӗпе ҫывӑх хуравлӑ ӗҫченсем те ытларах та ытларах уҫҫӑн калаҫаҫҫӗ. Союз иртгерекен
мероприятисене Николай Максимов, Порфирий Афанасьев,
Денис Гордеев, Василий Петров, Хёветёр Уяр, Иван Лисаев,
Юрий Артемьев, Геннадий Хлебников, Валери Тургай, Нико
лай Исмуков, Василий Кошкин хутшӑнмаҫҫӗ. Чӑваш литературинчи сулмаклӑ вӑй Союз картишё леш енче хӑйӗн шухӑшлав
позицийёпе аякра тӑрать! Пухусенче ҫын сахал. Мероприятисем
ячӗшӗн ҫеҫ пулса иртеҫҫӗ. Чӑваш халӑх писателёсем Александр
Артемьев, Лаврентий Таллеров, Николай Терентьев килёсенче
«питӗрӗнсе» лараҫҫӗ. Пёр Василий Давьшов-Анатри ҫеҫ: «Эпё
чӑваш халӑх поэчё» тесе юбилейсенче, юбилярсен савӑнӑҫлӑ каҫӗсенче чикансем евӗр пёр юрӑ - салам юрри янратгарса ҫӳрет.
Ехрем хуҫа керменё те ёнтё темле тунсӑх керменё пек туйӑнать. Малтан унта хӑпартланса кёрес килетчё, халё - чун туртмасть. Манӑн унта ӗҫ сётелё те пур ёнтё. Керменӗн ҫӑра уҫҫийӗ те
пур. Михаил Ставскипе ларакан пӳлӗм уҫҫийӗ те пур... Чун уҫҫийӗ
ҫеҫ ҫук. Ҫапах та хушӑран кӗркелесе тухатӑп.
Ӑҫта та пулин ӗҫ урапи чарӑнса ларма пуҫласан, ман ялан
ҫав урапана малалла кустарса яма пулӑшас килет. Ҫынсен ӗҫне
хапсӑнмасӑр хамӑн ӗҫе типтерлӗ те вӑхӑтра туса пынипе чуна
кантаратӑп.
Агивер ӗнтӗ икӗ пысӑк ӗҫ туса пырать. Шухӑш-ӗмӗчӗ унӑн
тӗнче калӑпӑшне вырнаҫми. Чӑваш литературинче унашкал про
тотип та ҫуккӑ пуль. Хушӑран ӑна ӑслӑ сӑмахсем те сӗнсе пӑхатӑп.
Явка, путсӗр сутӑнчӑкӗсем шӑрса кӑтартнипе хастарланма та
пултарать. Ҫын сӑмахӗ хыҫҫӑн кайма юратать. Пуҫлӑхӑн ҫак чи
киревсӗр енӗ уншӑн пусару-тавӑру енӗ пулни маншӑн тахҫанах
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паллӑччӗ те, ҫапах чуна хытарса ӗҫлеме тиветчӗ. Психологи опычӗ
евӗр пӗр-икӗ усӑллӑ сӗнӗвех парса пӑхрӑм та ӑна, вӑл ман шухӑша ним улӑштармасӑр пурнӑҫланине туйса, ӑнлантӑм: «Ку
ҫыннӑн пуҫлӑх мимийӗ тасах мар». Пурӑна киле вӑл хӑйӗн тӑшманӗсене пӗчӗккӗн-пӗчӗккӗн йӗплеме пуҫларӗ. В.О.Максимов Валем Ахуна, Порфирий Афанасьева, Денис Гордеева журнал
редколлегийӗнчен кӑларма хал ҫитерчӗ. Хӑй те мана час-часах
чёнет, манпа канашлать, сӗнӳсене йышӑнать. Малтантарах ман
пирки: «Ҫак Вӑрнар ачи ялан вёрентме юратать», - тесе епёллён
кулкалатчё те, хӑй ҫумӗнче кам пуррине туйнӑ хыҫҫӑн, тепёр
чухне шлепкине хывма та хатӗрччӗ. Усӑллӑ ӑслӑ сӑмах пӑсмасть
пуль ҫав. «Тӑван Атӑл» редакторне суйланнӑ хыҫҫӑн шӑв-шавра
сан пирки ҫӗлен чӗлхипе павракан пӗр ырӑ мар ҫынна ахалех
итлерӗм, - тет мана куҫран пӑхма вӑтанса.
1996 ҫул.
Кӑрлач.
Чӑваш ҫыравҫисен ҫулталӑк тертленӗвӗн канашлӑвӗ пулчӗ.
Унта кашни писатель хӑйӗн пултарулӑхӗнчи пурнӑҫ сӑн ӳкерчӗкне курма пынӑ. Нумайӑнах мар. Темиҫе чӑкраш пӗр-пӗринпе
вӑрҫса илнине лӑпкӑ чунлисен курас та, итлес те килмест ӗнтӗ.
Йӑлӑхтарса пырать пӗр йышши камит. Хальхинче Хӗвел хӗрӗвӗ
ытларах ҫунтарнӑ-ши «гладиаторсене», вӗсем килӗсенче Джованйолин «Спартакне» вуласа ларнӑ пулас. «Сӑнӑлакансем» ҫуккине кура пурте ассӑн сывласа ячӗҫ. Пухура Михаил Ставский
критик доклад турӗ. Унта вӑл манӑн «Тӑван Атӑл» журналӑн
пӗлтӗрхи 9-11-мӗш номӗрӗсенче пичетленнӗ «Тымар» романа
самай ырларӗ. Агивер те ун пирки произведении лайӑх енӗсене
асӑнчӗ.
Пуш уйӑхӗ, 25, тунтикун.
Культура министерстви журнал кӑларма укҫа памасть. Ҫавӑнпа Писательсен союзён те, редакции те (иккёшне те Хёветёр
Агивер хӑй аллинче тытса тӑрать) укҫа-тенкӗ тупмалли вӑйӑра
сиккелеме тивет. Ҫавна пула журналӑн тёп тематики улшӑнчӗ.
Кам укҫа сёнет - редакци ҫавна хӑйсен пурнӑҫӗ пирки журнал
номерне кӑларса парать. «Ялав» журнал та ҫав ҫул ҫинех тухрё.
Кунта вара питӗ ҫаврӑнӑҫулӑх кирлё.
Элёкрен Владимир Ямаш писатель килчё. Ӑна эпир Агиверпе ӑслӑ ӗҫ тума хушнӑччӗ. «Тӑван Атӑлӑн» пёр номерне элӗксене
халалласшӑн. Уншӑн 10 миллион укҫа кирлӗ. Эрнекун хутҫырса
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Элӗк администрацине ятӑмӑр. Ямаш администраци пуҫлӑхӗпе
Кононовпа тӗл пулса калаҫнӑ. Улттӑмӗш номере вёсене парас
терӗмӗр. Виҫсӗмӗр вара унта мӗнле материалсем ярас пирки калаҫса лартӑмӑр.
Юрий Айдаш пӗлтӗрхи декабрь ҫурринчех, телевиденирен
арӑмӗпе уявран таврӑннӑ чухне, троллейбус ҫумӗнче икё урине
те амантнӑ пулнӑ, пульницана кайман, килӗнче сипленет. Арӑмӗ
ӗҫ укҫи илме вӑхӑтра пырать. Ӗҫ укҫи ставка ҫурӑпа илсе тӑрать.
Уншӑн камӑн ӗҫлемелле-ха? Паллах, редактор мана та ытларах
кӳлет «Тӑван Атӑла». Мӑшкӑл мар-и?
Ҫу уйӑхӗн 8-мӗшӗ.
Юрий Айдаш ӗҫе тухрӗ. Ӑна «Чӑваш республикин искусствисен тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ» ят пани ҫинчен хаҫатсенче указ
тухрё. Епле чаплӑ! Вӗсем патшалӑх паракан мухтав ячӗсене хӑҫантанпа ёнтё черетпе илсе пыраҫҫӗ. Ыттисене пӑрса хӑварсах.
Мӗнле намӑс мар!
Ҫу уйӑхӗн 12-мӗшӗ, эрнекун.
Агивер 11 сехетре Союз правленине пухрӗ. Правлени членӗсем ларӑва та пымаҫҫӗ. Вӗсенчен хӑшне эпё иртнӗ сьездранпа та
ларура пӗрре-иккӗ ҫеҫ курнӑ. Унта та вӗҫне ҫитиччен чӑтса лараймаҫҫӗ. «Ман питӗ васкавлӑ ӗҫ» тесе шулӗкле тухса шӑваҫҫӗ.
Мӗн калӑн - чӑваш писателёсен туррисем-ҫке. Пурне те пуҫҫаптарма пултараҫҫӗ ку тӗлӗшпе. Ассах кайма пуҫланӑ! Правленире
лару протоколне ҫыракан та ҫук, мана ҫыртараҫҫӗ.
14 сехетре Писатель ҫуртӗнчех «Тӑван Атӑлӑн» 65 ҫулне паллӑ
тума шутланӑччӗ. Юрий Семендерпе Анатолий Емельянов васкаҫҫӗ те вёсене шампански уҫсах хӑналарӑмӑр. Емельянов 150
грамм чухлӗ шурринех ячӗ. Ефимов, кӗсйинчен эмел кӑларса
кӑтартрӗ те, ӗҫмерӗ. Вёсем вара тухса кайрӗҫ. Виссарион Синич
кин ӳсӗрличченех пушатрӗ черккесене. Эпӗ - кӑшт ҫеҫ.
Палӑртнӑ вӑхӑта редколлеги членӗсем, редакцире ӗҫлекенсем тата малтан редакторта ӗҫленисем, яланхи дежурнӑй ӗҫкӗҫсем пуҫтарӑнчӗҫ. Иккёмёш хутри залра тёп редактор Агивер
журнал кунҫулӗ ҫинчен каласа пачё. Лаврентий Таллеров, Алек
сандр Галкин, Петёр Львов хӑйсем редакторта мӗнле ӗҫленине
аса илчӗҫ. Редактор пулнӑ Георгий Краснов пымарё. Юлашки
вӑхӑтра вӑл унашкал мероприятисене пачах хутшӑнмасть. Хӑйне
евӗр мӑнкӑмӑллӑ ҫын. «Ҫилҫунат» редакторё Анатолий Смолин
саламларӗ.
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Ҫууйӑхён 15-мӗшӗ.
«Хыпар» хаҫатра ҫакӑн пек информаци пичетленнӗ:
Ҫурта илесшӗн, писательсем парасшӑн мар.
Виҫӗмкун ЧР Писательсен союзӗнче тӑракансен пёр ушкӑнё
10 сехетре Шупашкарти Володарский урамӗнчи 10-мӗш ҫуртраПисательсен ҫуртӗнче пухӑннӑ. Ахалътен чӗнмен иккен вӗсене.
ЧР Писательсен союзён ертӳҫи Х.Агивер пӗлтернё тӑрӑх, унта
патшалӑх ҫыннисен пӗр ушкӑнӗ Писательсен ҫуртне ЧР Писа
тельсен союзёнчен тивӗҫлӗ документсем ҫырса йышӑнма пымалла пулнӑ. Темшӗн пыман.
Сӑмах мӗн ҫинчен пыни вулаканшӑн уҫӑмлӑрах пултӑр тесе
ЧР патшалӑх пурлӑх комитечӗн председателё Н.Артемьева ЧР
Писательсен союзён правленине янӑ ҫырӑвӑн тӗп шухӑшне илсе
кӑтартас килет. Председатель хӑйӗн ҫырӑвӗнче ЧР Писательсен
союзёнчен асӑннӑ ҫурта - Ехрем хуҫан пулнӑскерне - ЧР Культура
mama нацисем хушшинчи хутшӑнусен министерствин «Еткер»
наука-производство центрӗн балансӗ ҫине пама ыйтать, писа
тельсен правленине Уруков урамӗнчи 2-мӗш ҫуртра вырӑн тупса
пама, Писательсен ҫуртне юсанӑ хыҫҫӑн унта икӗ пӳлӗм уйӑрма
шантарать.
«Хыпар» хӑй вӑхӑтӗнче пӗлтернӗччӗ, Ехрем хуҫан пулнӑ ҫуртшӑн
асӑннӑ министерствӑпа ЧР Писательсен союзё хушшинчи калаҫусем темиҫе ҫул пыраҫҫӗ. Писательсем парасшӑн мар ӑна, патшалӑх органӗсем вара - илесшӗн. Писательсен союзён правленийё
унпа тухӑҫлӑ усӑ курайманнишӗн, юхӑнтарса янишӗн кӑмӑлсӑр.
Сӑмах май, ҫурта чылайранпа юсаман - юсамалла. Хула варринче
вӑл илемсӗр, юхӑнса ларни пӑшӑрхантарать чиновниксене. Писа
тельсен ертуҫи Х.Агивер каланӑ тӑрӑх, ҫурта юсама укҫа спонсорсенчен ҫителёклӗ тупнӑ-мӗн.
В. Николаев.
Ку ыйтупа Федор Агивер виҫҫӗмӗш ҫул ӗҫлет, кӗрешет. Мӗн
пулса тухӗ ӗнтӗ.
1996 ҫул, чӳк-раштав.
Союз правленийё те, Союз ретне илекен комисси те майёпен ӗҫлеҫҫӗ. Эпир комисси витӗр кӑларнисене правлени членёсем халлӗхе хирӗҫлемеҫҫӗ-ха, хамӑр тунӑ ӗҫ ҫинчен халӑха хыпарласах тӑратпӑр. Георгий Андреевич чирлекеленӗ тата
«кахалланарах Панине» пула комиссине ман ытларах ертсе пыма
тивет.
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Ҫӗнӗ ҫултан пуҫласах айланкаласа пыратпӑр. Пирӗн совет
халӑхӗ, вӑл шутран ытларах Раҫҫей халӑхӗ, чухӑнлӑхра нушаланса пурӑннӑскер, чӑтать, Кавказпа Прибалтика халӑхӗсене
хӑйӗн йӗмне хывсах пуйтарать, пирӗн... чӑтас пулать. Августӑн
19-мӗшӗнче, хам 59 ҫул тултарнӑ кун, «Тӑван Атӑлта» май уйӑхӗн
ӗҫ укҫине илтӗмӗр. Чухӑнлӑх!
Авӑн уйӑхӗн тӑватгӑмӗшӗнче те пире ӗҫ укҫи памарӗҫ. Акӑ,
декабрӗн 17-мӗшӗнче эпир августшӑн ӗҫ укҫи илтӗмӗр. Ҫав хушӑра мӗнпе тӑранса пурӑннӑ-ши?
Союз тавра хура ҫӑхан явӑнать, Агивер вёсем валли ятарласа ӑшӑ йӑва ҫавӑрнӑ тейён. «Советская Чувашия» хаҫатра 18-мӗш
числара пичетленнӗ ҫак статья паянхи вӑхӑт пӑтранӑвне уҫса
парать.
Не тот эмир - не тот мир
«Редкая птица долетит до середины Днепра», - восклицал
незабвенный Гоголь. «Редко какой гость залетит в Союз писателй Чувашии», - скажет несведущий прохожий, глядя не голубой
особняк купца Ефремова по ул. Володарского. Может, и ошибает
ся, а может, и нет. Кажущийся пустынным, с обвалившимися
мраморными плитками, засоронными семечками и окурками по
лом, этот дом время от времени просыпается, как спящий Везу
вий, и напоминает то ли сельскую сторожку, то ли агитпросветклуб 20-х годов.
Это здание давно уже перестало быть очагом литературы и
кузницей молодых талантов, а превратилось в прибежище писателей-коммунистов и окололитературных проходимцев. «Можно
ли построить коммунизм в отдельно взятой творческой органи
зации?» - вопрошал на страницах газеты бывший директор несущес
твующего Литфонда и литконсультант со звучной фамшгией
Ставский, красиво поставив последнюю точку на своей карьере в
этой организации.
Писатели-коммунисты одними из первых в республике прове
ли перерегистрацию, сменив аббревиатуру КПСС на КПРФ. Ско
ро примкнули к агитирующим за кандидата в президенты России
Г.Зюганова. Листовка лидера коммунистов до сих пор висит на
стене коридора. Тут же нашли место агитки блока народнодемократических СШ1, профсоюзов. Одна из них начинается слова
ми «Выҫса виличчен кёрешсе вилер!» («Чемумереть голодной смер
тью, умрем в борьбе!»).
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От пещерной идеологии внутри здания СП каждый шаг отзы
вается гулом. Напрасно вы будете искать тут новости ли
тературы, поздравления в адрес юбиляров. Торжества, различные
презентации проводятся в гуманитарном институте, литератур
ном музее, национальной библиотеке и в других местах. А акто
вый зал СП предоставляется только для собраний коммунистов,
на которые несведущих заманивают приглашениями как на засе
дание литературной секции. Уму непостижимо, как объяснить
многочисленные призывы агитстенда умереть вместе в борьбе, это смахивает на какую-то религиозную секту. Однако журна
лы чувашских писателей «Ялав» и «Тӑван Атӑл» умирают мед
ленной и мучительной смертью - это уж точно. И виной тут не
одни несознательные читатели и невнимательные власти. Ведь
нашел же редактор «Ялава» 7миллионов рублей для уплаты штра
фа то ли налоговой полиции, то ли инспекции за какие-то грехи.
«Ялав» успешно подзарабатывает рекламой, привлекает средства
районов. За 10 миллионов выпустил «Тӑван -Атӑл» - «именной»
номер аликовцев. Однако редактор того же журнала не мог най
ти единственный миллион для включения индекса журнала в об
щероссийский каталог, тем самым напрочь отвергнув читателей
диаспоры за пределами республики и не сумев перешагнуть даже
тысячный рубеж подписки.
Что касается намеков на «голодную смерть», это не от
носится к председателю СП Чувашии, главному редактору жур
нала «Тӑван Атӑл», доценту университета Хведеру Агиверу. На
ходит он средства и на платную учебу на юридическом факультете
одного из филиалов московского вуза. Но не видать того
респектабельного мужчины ни в СП, ни в редакции. К тому же
он - лидер народно-патриотических сил республики в вечной идеоло
гической борьбе.
«Эмир, который не приближает к себе Поэта, - глупый эмир,
но Поэт, который стремится быть приближенным к эмиру, вдвойне
глуп» - гласит восточная поговорка. Но тем не менее эмиров в
политической жизни и поэтов-приспешников пока хватает. При
ходит на ум и реплика известного литературного героя: «Слу
жить бы рад - прислуживаться тошно». Думается, что некото
рые писатели забыли, что у них единственное призвание - служить
народу.
Кузьма Голодный».
Журналистсем хушшинче нимён те пытармалли ҫук. Ку статьян авторе унччен Чӑвашсен обществӑпа культура центрёнче
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«Пике» журнал кӑларса пурӑннӑ вӑхӑтра харкашуллӑ пуш хайлавсем сӑрмакласа чапа тухнӑ Василий Петрович Сидоров-Эктел пулнине те тӳрех ӑнланса илчӗҫ.
Маншӑн вӑл ним пекех те туйӑнмарӗ. Эпӗ ӑна кӑмари ташшинчи йӗплӗ самант вырӑнне ҫеҫ хутӑм. Маншӑн чи хакли паян августшӑн ӗҫ укҫи илни.
САВӐНӐҪ! Ҫитес ҫулта манӑн «Тӑван Атӑл» журналта
«Вӑрланӑ юрату» повесть пичетленет. Ун пирки нумай пинлӗ
пӗлтерӳ тухрӗ.
1997 ҫул, авӑн, 26.
Хветёр Агивер хӑйӗн хӑмпӑ карапне ҫӗнӗ ят пачӗ: «Хурӑнташлӑх». Ҫав караппа малалла ишсе вӑл Остап Бендертан та
иртсе кайма шутлать. Ильфпа Петровӑн шухӑш хӑватӗнчен те
вӑйлӑнрах тапаҫланать. Хӑйӗн программипе вӑл, Чӑваш Рес
публики президенчӗ пулса, чӑваш халӑхне рай туса пама шантарать.
Со второй попытки
взял первый барьер на
пути к президентскому
креслу писатель Ф.Г.
Агивер.
На днях в Чувашс
ком пединституте со
бралась инициативная
группа численностью 109
человек и выдвинула его кандидатом в президенты Чувашии. Коллег
по писательскому перу здесь было немного, все больше сотрудники
пединститута и университета, друзья Федора Георгиевича.
Сам соискатель президентских лавров официально объявил,
что он теперь не Коновалов, отцовскую фамилию сменил на звуч
ный литературный псевдоним Агивер. А президент Агивер —это
звучит гордо! О своих политических пристрастиях он выразшкя
более чем кратко: «Я демократ!».
Хотя на этот счет известно, что Ф.Г. Агивер возглавляет
Чувашское региональное отделение Народно-патриотического
союза, весьма и весьма близкого к КПРФ. Одновременно он в
одном лице и председатель Союза писателей ЧР, и главный ре
дактор журнала «Тӑван Атӑл», и преподаватель ЧувГУ. И вот
смело пошел на покорение новой заветной высоты! Даже немно
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го жаль, что с избранием Ф.Г. Агивера президентом республики
столько народу может лишиться своего непосредственного идей
ного и педагогического пастыря.
Четвертый по счету выдвинувшийся претендент счел себя
самым старшим в когорте борцов за президентство, Федору Ге
оргиевичу стукнуло пятьдесят четыре. Поговаривают, что в не
драх его писательской организации уже готовы представления на
высокие звания «народного» и должности для сподвижников-ли
тераторов. Недостатка в помощниках на политической ниве у
маститого писателя, по всей вероятности, не предвидится. Глав
ным уполномоченным по сбору автографов - подписей населения
в пользу Ф.Г. Агивера должен стать Ю. С. Ялавин, тут же объяв
ленный заместителем председателя СП ЧР.
Радостную весть о выдвижении Ф.Г. Агивера на пост прези
дента Чувашии принес в редакцию известный поэт П.А. Ялгир,
тоже участвовавший в собрании. На всякий случай корреспондент
поинтересовался у Петра Алексеевича: «Вот вы, член КПРФ, с кем
все же пойдете на выборы - с Агивером или с Шурчановым ?» Поэт
Ялгир ответил, что хотел бы сохранить это в секрете.
Н. Васильев.
«Республика» хаҫатӑн ҫурла уйӑхӗнче тухнӑ 30-мӗш номерӗнче «пулас патша» Алексей Кряжинов журналиста самай мухтанса кӑтартнӑ, «Федор Агивер: «Хурӑнташ» спасет чуваш» шухӑшлав тӗрри те тӗрленнӗччӗ хаҫат страницинче. Унта идеолог
хӑйӗн шухӑшне уҫҫӑнах халӑх умне кӑларать:
- У Вас есть своя теория? Или, скажем, идея, способствую
щая такому сплочению?
- Есть. Эту теорию я называю «Хурӑнташ», что в переводе
на русский язык означает «родство». При этом я имею в виду
не только родственные связи, а прежде всего родство душ.
Возьмем, к примеру, евреев; Чем они сильны? Именно ду
шевным родством, преданностью идее, верностью традициям.
И нам, чувашам, так надо жить. Наш девиз или, как хотите,
формула жизни должна звучать так: «Чуваш, помоги чувашу и
со всеми народами живи душа в душу».
- Ну, это пока только теория, причем далекая от воплоще
ния...
- Тут я с вами не совсем согласен. Воплотить ее в практику
- дело, конечно, нелегкое, но вполне реальное. С чего начи
нать?
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Во-первых, надо провести перепись чувашского населения
в республике и за ее пределами, там, где компактно прожива
ют чуваши. Когда сведения соберут и систематизируют, мы бу
дем знать, чем располагаем, в каком направлении работать.
Во-вторых, следует подумать о финансовой поддержке дви
жения «Хурӑнташ». Придется, видимо, создать фонд чувашской
нации, куда бы перечисляли деньги предприниматели, дело
вые люди, хозяйственники, все, кому дорого будущее чуваш
ского народа, кто действительно хочет истинного возрождения
нации.
- Федор Георгиевич, все это заучит заманчиво, но очень
наивно. Вы хотите подменить экономику другими категориями:
духовными, национальными.
- Это не совсем так. Я предлагаю модель для возрождения
не только чувашского народа, а, может быть, народов всей
нашей матушки-России. Здесь духовное и материальное глубо
ко взаимосвязано. Надо только пристальнее всмотреться и идти
по этому пути. Знаю, новое всегда настораживает, но, поверь
те, другого пути не существует. А так называемые «экономичес
кие категории» привели страну к краху. Народ нищенствует. Не
составляют исключения и писатели. Видимо, правительству хо
чется иметь голодных писателей, поэтов, художников, артис
тов, композиторов... Наша экономика все больше попадает в
зависимость от западных капиталистов. У нас же, как у рус
ских, так и у чувашей, должен быть свой путь развития —
через духовное возрождение, с глубокими экономическими обо
снованиями уклада жизни.
- Но ведь и президент Николай Федоров об этом же
печется.
- На словах — да, а на деле?.. Что-то я не вижу результатов.
Нам нужен такой президент, который денно и нощно в поте
лица трудился бы на благо народа, боролся за его возрождение,
знал нужды и чаяния простых людей.
- А Вы знаете?
- Конечно. Я же, как раньше принято было говорить, от
сохи, деревенский. Выходец из семьи простых чувашей, с мо
локом Матери впитал речь, песни и предания своего народа.
Мне уже 54 года. Работал учителем в сельской школе, служил в
армии. Окончил пединститут, трудился на Чувашрадио и теле
видении, в журналах «Ялав», «Тӑван Атӑл», «Капкан», в аппа
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рате Союза писателей ЧР, учился на высших литературных
курсах Литинститута им. А.М.Горького в Москве. Сейчас пре
подаю в ЧГУ им. И.Н.Ульянова, являюсь главным редактором
журнала «Тӑван Атӑл». Заканчиваю юридическое отделение Мос
ковского государственного социального университета. Написал
немало книг... Сейчас занимаюсь созданием чувашского театра
«Хурӑнташ». Он будет своеобразным,отличающимся от осталь
ных драматических театров. В нем будут ставиться не только
пьесы. Планируем проводить встречи с писателями, поэтами,
композиторами, другими деятелями литературы и искусства. Здесь
авторы будут знакомить со своими произведениями. Пусть из
сел приезжают певцы, танцоры, народные умельцы и пораду
ют земляков своим мастерством. Этот театр, одним словом, дол
жен стать духовным центром, обьединяющим народ, фунда
ментом движения «Хурӑнташ». В перспективе — строительство
в Чебоксарах Дома чувашской нации.
- Ну что ж, остается только пожелать вам успехов.
Беседу вел Алексей Кряжинов.
Успехи, ӑнӑҫу еплерех пулса пычӗ-ши унӑн.
Пирён Союз председателё ёнтё малашне Коновалов-Агивер.
Ун пирки хӑйсен ялӗнчи ҫырма ячёпе юридици йӗркипех ҫӗнӗ
хушаматлӑ пулса тӑчӗ. Хӑйсен кӳршинчи Патӑрьел ачи Геннадий
Лисин, еврейсене ҫывӑхрах пулас тесе Айги хушаматпа ҫӳреме
тытӑннӑскер, мён, Федор Георгиевич унран ӳксе юлать-им,
вӑл та тек така ҫӑмарти касакансен йӑхӗнчен мар, ҫырмари шапасен хурӑнташӗ пулсан та... Мускав енче кам ӑна-кӑна тёрёслесе хыпкаланать. Агивер те Айги пекех ӑнланмаллах мар янӑрать.
Ӑна илтсен пёр-пёр еврей та чеен аллине тӑсса пама пултарать.
Суйлав та шавласа иртрё, Агивер те президент пулаймарё.
Николай Федоров президентӑн инаугурацине те пымарӗ вӑл. Ка
рап путассине сиснӗ йӗкехӳресем тинёсе сикнё пекех старпомёпе помё те, Энтип Ваҫҫипе Николай Кушманов, ик еннелле
тарса ҫухалчӗҫ, хуҫаран суд урлӑ ӗҫ укҫи шыраса илесшӗн.
1998 ҫул.
Арӑслан ҫулӗ те писательсемшӗн нимӗнле хӑватлӑ чӗрчун
чунӗллӗ ҫул мар. Ҫырни ним усси те памасть. Кӗнеке кӑларма
май ҫук. Хӑвӑн 20-60 миллион пулмасан.
Унччен кашни ҫул Мускавра та Шупашкарта икшер-виҫшер кӗнеке кӑларса асса пурӑннӑ Емельяновсемпе Ефимовсем
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те пуҫӗсене усрӗҫ. Вӗсем ҫапах та патшалӑх пенсийӗ виличчен
илмелле президент умӗнче йӑпӑлтатса юлчӗҫ.
Давыдов-Анатри президент патӗнчен тухма пӗлмест теҫҫӗ.
Ана паман преми юлмарӗ пулас. Ҫуралнӑранпа 80 ҫул тултарнине Писательсен союзӗ йӗркелесе парайманшӑн хытӑ кӳреннӗ тет.
Президент кутне-пуҫне ҫуллакансем хушшинче палӑрнисем татах та пур. Интеллигенци умне те, халӑх умне те питне кӗҫҫе
ҫӗлесе тухас пулать те ёнтё унашкаллисен... Вӗсем патшалӑх хуранӗ ҫумӗнче тутлӑ салма яшкине лӗрккеҫҫӗ. Чӑваш халӑх поэчӗ,
писателё ятне илессишӗн те вёсен хӑйсен уйрӑм черет иккен.
Кӑрлач, 28.
Хветёр Агивере Писательсен союзӗн председателӗнчен кӑларас
текенсен ушкӑнӗ шӑлне хӑйрасах тӑрать. Пичет ҫуртӗнчи 8-мӗш
хутра вёсен тӑвӑл пггабӗ. Пирён редакцире те пӑшӑл пӑтти вӗреме кӗрсе пырать. Андрей Алексеев, Любовь Мартьянова, Ели
завета Осипова (ӗҫсӗр сулланса ҫӳрекенсем) редактор валли тамӑк
хуранё айне вут хума пуҫларӗҫ. Айдашӗ чӗлӗм тӗтӗмӗ ӑшӗнче
уҫҫӑн курӑнмасть. А.Алексеев пёлтёр тата иртнӗ уйӑхра журналшӑн пёр йӗрке те пуглӗ хатӗрлемен. Хӑй чи малтан коридорта: «Пире Агивер укҫа памасть!» тесе кӑшкӑрса тӑрать. Мӗншӗн
ӗҫ укҫи тӳлемелле-ши ӑна?!
Нарӑсӑн 3-мӗшӗ, ытларикун.
Писательсен союзӗнче правленипе йышӑну комиссийӗн
пӗрлехи ларӑвӗ пулчё. Агивер Союз ӗҫӗпе паллаштарчӗ. Унӑн правленире пултарулӑх ӗҫӗпе ӗҫлекен те ҫук. Писатель керменё Союз
аллинче мар. Халё унта «Монолитстрой» организацийӗ юсав ӗҫӗсем
тума хатёрленет.
Ирӗккӗн, уҫҫӑн сасӑласа, Юлия Николаевана, Михаил За
харова (Мерчене), Руфин Гусева (вырӑса, юридиии докторне,
Агивер хӑй валли таҫтантупнӑскерне), Измаил Григорьева, Кон
стантин Шачкина, Николай Дворова (Тутарстан чӑвашне), Вла
димир Рыбкина, Осип Алексеева (Ӑсан Уҫӑпне), Михаил Васи
льева (Вӑрнартан) Союза илтёмёр. Михаил Алексеевича хам
тӑрӑшнипе илтерттертӗм. Хӑй пёлсе те юлаймарӗ. Акӑ, хам енчен
ӑна сӗннӗ шухӑшӑм:
РЕКОМЕНДАЦИЯ,
данная ВАСИЛЬЕВУ Михаилу Алексеевичу для вступления в
Союз писателей Российской Федерации.
В чувашскую литературу Михаил Васильев, скромный парень
из села Большие Яуши Вурнарского района, как народной волной
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пробился после флотской службы. Доброй душой, сильным харак
тером, неповторимым лиризмом продолжил он неугасаемую пози
цию своего земляка, урожайного поэта Алексея Воробьева.
Стихи, поэмы, новеллы Михаила Васильева притягивают
читателей, волнуют, вдохновляют, заставляют бороться за чест
ность и справедливость.
В нашем народе он давно стал признанным литератором. У
него многогранный художественный и общеобразовательный та
лант для развития чувашской культуры.
Исходя из этого, я рекомендую Васильева Михаила Алексее
вича в Союз писателей Российской Федерации.
Владимир Прокопьевич Кузьмин, член Союза писателей СССР
с 1992 года. Членский билет № 06313.
25 декабря 1998 года».
Ҫавӑн пек пулӑшмалла та ҫывӑх туссене!
Кулӑшсӑр эпӗ пурӑнаймастӑп, ҫавӑнпа мёнле те пулин
кӑлтӑк чӗлхе ҫинче выляса илетех. Пичет ҫуртӗнчи улттӑмӗш
хутра пирӗн редакципе юнашарах чӑваш чиперкки-майри Вера
Савельева тытса пыракан «Хресчен сасси» хаҫат ҫурхи ҫаран
пек ешерет. Вӑл унта самай паттӑр йӗкӗт-сухаҫӑсене пухса тултарнӑ. Вёсен хушшинче Патӑрьел енчи Рыбкинсем: Владимирпа Сергей тар кӑларатчӗҫ. Владимирӗ вӗлерет пьесӑпа сӑвӑ ҫырса.
Композиторсемпе пёрле юрӑ кёвёлесе ассах кайма пуҫларӗ. Апат
ҫиме мансах ӗҫре те, канура та шӑрантараҫҫӗ илемлӗ сӑввикӗввине чӑваш хресченккисемпе маттур йӗкӗтсем. Рыбкинӑн
та, ытти сӑвӑҫсем пекех, писатель ятне илтес килсе кайнӑ.
Тӑкуменчӗсем ман алла лекрӗҫ. Манӑн ӑна хавхалантарас килет.
Агивер ӑна Союза илме тӑхтасшӑн, Атӑл ҫӑрттанӗпе хӑналамасӑр ман кӑмӑл уҫӑлмасть, тесе куҫ айӗн сӑнӑлать. Хуҫан
кӑмӑлне уҫас тесе, «По щучьему велению, по моему хоте
нию...» юмахласа, сумккӑран тӗтӗмленӗ мӑн пулӑсем туртса
кӑлартӑм. Ҫӑпата пекскерсене мана Рыбинскра пурӑнакан
тӑванӑм ярса панӑччӗ. «Пичет ҫуртӗнчен, Рыбкин парни», терём те, Федор Георгиевич йӑлл кулса ячё, Союза илмелли
кандидатсен списокне Владимир Рыбкина та кёртме хушрё.
Агивер Измаил Григорьевӑн ашшё ятне ниепле те аса илеймест. Эпё вара кулмасӑрах «пулӑшрӑм»: Суворович. Суйлав спи
сокне те Измаил Суворовичпах кёчё.
Пуш, 24.
Ҫивӗч ыйтупа «Хыпарта» Денис Гордеев публицистӑн «Ӑҫта
халь Ухсайпа Хусанкай Союзё?» ятлӑ пысӑк статья пичетленчё.
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«Чӑваш Республикинчи Писательсен союзӗн пуҫлӑхӗ Ф.Г. Аги
вер питӗ телейлӗ тейӗн. Ӗҫ-пуҫӗ унӑн хӑй шутланӑ пекех пулса
пырать. Ултавпа суяна сӑмахпа эрешлеме пёлсен, халӑх паттӑрӗ
пулса юлма май пуррине вӑл республикӑра никамран та лайӑхрах
пӗлет.
Кам та пулин тиркесе е вӗрентсе калама тӑрсан, ҫитменнине тата ку апла мар, ак ҫапла пулмалла тесен, вӑл пурне те пёр
сӑмахпа татса хурать: «Мён, эс Ухсайпа Хусанкай Союзне тёп
тӑвасшӑн-им ?» Теприсен хӑй ҫылӑхне ҫын ҫине ярас йӑла пур ҫав.
Никам та мар, Ухсайпа Хусанкай Союзне вал хӑех пётерсе лартрё.
Ҫук вӑл халь паян. Ӑна чӗртсе тӑратас тесен, теприсен ҫунса
ӗҫлеме тивет. Юри пӑтӑрмах ҫӗклесе халӑх паттӑрӗ пулас текенсене айккинерех пӑрӑнса тӑма ыйтар-ха», - тенӗунта.
Кун кӗнекинчен.
Писательсен союзе, Ехрем хуҫа ҫуртне куҫсанах, ӗҫлетчӗ.
Федор Георгиевич вара хӑй Агивер хуҫа пулса тӑчӗ. «Илем» хаҫата манчӗ, ман ҫине анчах шанса, хӑех пӗтерчӗ. Издательство
тӑватӑп, Литература театрӗ тӑватӑп тесе лӗпӗртетрӗ, режиссер
пулма ҫыннине те, Иван Ксенофонтов артиста тупрё, билечёсене те ҫаптарса хучӗ. Вӑхӑт малаллах иртсе, иртсе пычӗ. Тӑватӑ
ҫул хушшинче нимён те пулмарӗ, ҫурчӗ пушӑ ларчӗ. Сӑнчӑрти
йытӑ пек никама та ҫывӑха ямарё. Халё «керменте» никамахта
ҫук. Агивер те Юхма Мишши хыҫҫӑн хӑвалать - кам кирлӗрех,
ҫавна Союза илет. Хӑшне-пӗрне эпё, хам пулсан, Журналистсен
союзӗ ҫывӑхне те ярас ҫук.
Пӗлтӗр тёп редактор «Тӑван Атӑлта» Николай Симуновӑн
«Ан йӗр эсё, Лена» романне харӑсах 5 номерте кёнекен-кёнекен
туса ятарлӑ кӑларчӗ, тӑванӗсем пуян, укҫа тӑватӑп, терӗ. Пулӑшаканӗпе Ялавинпа Тутар Республикине кайса ҫӳрерӗ, редакцие пёр пус та пырса кӗмерӗ. Журнал номерӗсене редаши пӳлӗмне,
складне тултарчӗ. Коллектива юхха ячӗ.
«Тӑван Атӑлта» ҫынни нумай, ӗҫӗ ҫеҫ ик-виҫӗ ҫын ҫине
тиенет. Ялавин Сергей писателӗн номерӗ 1-мӗш, халё те тухман-ха. 2-мӗшӗ - Иван Яковлев номерӗ, тухса кайрӗ-ха. 3-мӗшӗ
- ял хуҫалӑх академийӗн, май ҫурринче тухмалла. Унпа эпӗ
ӗҫлетӗп. 2-мӗшне Герман Желтухин турӗ. 4-мӗш номерне набора
яман. Ку вӑл секретлӑ номер, тет тёп редактор. Кӗҫех никам та
ҫырӑнми пулать пирён журнала. Куҫ умӗнчех тӗпленет «Тӑван
Атӑл».
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Утӑ уйӑхӗн 29-мӗшӗ.
«Тӑван Атӑла» «Хыпар» ҫумне куҫарасси пирки тахҫанах
сӑмах тухнӑччӗ. Пичет комитечӗн коллеги члене Алексей Петро
вич Леонтьев Агивере кун ҫинчен пуҫласа илтетӗп тесе улталанӑ.
Федор Георгиевич лӑпланнӑ. Ялне амӑшӗн 80 ҫулхи менелникне
ирттерме тухса кайнӑ. Хӑйне Культура министре Ольга Денисо
ва учредитель пулма пӑрахатпӑр тесе ҫуркуннех асӑрхаттарнӑ.
Журнала Пичет комитечӗ ҫумне куҫарасси пирки калаҫатчӗҫ.
Унӑн председателё Николай Григорьев до куме нтсем хатёрлеме
те хушнӑ пулнӑ. Мӑран редактор ҫывӑрса юлнӑ. Тахҫанах кол
лектив пухӑвне ирттермелле те йышӑну тумаллаччӗ.
Ытги чухне редакци ҫыннисем ӗҫе вӑхӑтра тухмаҫҫӗ е пачах
та пымаҫҫӗ. Паян пурте ирех пур. Эпё апатра чухне вёсем вӑртгӑн
канашласа хунӑ иккен.Агивере редакцие ертсе пыма шанмалла
марри пирки тахҫанах кавар тӑватчӗҫ-ҫке. Лешё, ухмаххи, вёсе
не шанса пурӑннӑ.
Айдаш ман пата кёрсе ыйтрё: «Эсё, Володя, «Хыпар» ҫумне
пёрлешес пирки мён шухӑшлатӑн?». «Маншӑн ҫавах, эпё ӗҫрен
кайма хатӗрленетӗп, ҫапах та, тёп редактор ҫук-ҫке, хӑй килессе кётер», - терём.
Пухӑва Юрий Григорьевич пухса, ертсе пычё. Вал - тёп
редактор заместителӗ-ҫке. Андрей Алексеев - ҫыравҫи. Ку таранччен хамӑр хушӑра илтмен хаяр сӑмахсемпе ятларӗҫ хуҫана. Пёр
саслӑн «Хыпара» куҫма килӗшрӗҫ. Агивере шанманни ҫинчен
йышӑну тунӑ чухне: «Ку пункт мён тума кирлӗ тата, тӑхтар,
васкар мар», - тесе хирӗҫлерӗм. Пичет комитечӗн коллеги членӗ
Алексей Леонтьев халех, ҫакӑнтах йышӑнмалла тесе ҫирӗппӗн
каларӗ. Ун сӗнӗвӗпе-хушӑвӗпе хавасах пулчӗҫ. Редакции укҫатенкӗ ӗҫне тӗрӗслеме йышӑнчӗҫ.
Христосӑн вун икӗ вӗренекенӗсенчен пӗри, Иуда текенни,
шутсӑр йывӑр вӑхӑтра хӑйнех, вӗрентекеннех, вӑтӑр кӗмӗл укҫалла сутса янӑ пекех, хӑйӗн вӗрентекенне, пулӑшаканне, ҫуллӑ
пурнӑҫ туса параканне, мӗн пур ырӑ тунине шута илмесӗр, кут
хыҫӗнче шӑтӑк чавса хуртарттарчӗҫ. Кун пирки эпӗ кӑштах систертӗм те, пӗри ним пулман пекех, каласа тӗлӗнтерчӗ: «Кунта
эпир Хветӗр Агиверпе ҫамрӑкранах 30 ҫул хушши туслӑ пулнине манмалла. Пире паян укҫа кирлӗ!».
Тӗлӗнмелле! Хветёр Агивер вёсене пурне те пулӑшнӑ, ура
ҫине тӑратнӑ - пухура ларакансене. Халё вёсем, усал шухӑшпа
урмӑшнӑскерсем, ӑна ҫурӑм хыҫӗнчен наркӑмӑшлӑ сӑнӑпа
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сӑнӑларӗҫ. Урӑлса ҫитсессӗн... Ҫук, урӑлса ҫитекен ҫынсем мар
вӗсем, тӑрӑ пуҫпа шухӑшласа хӑйсен йӑнӑшне Агивер умӗнче
те, Турӑ умӗнче те каҫару ыйтасса кӗтме хӗн вӗсенчен. Ку ҫӳлти
влаҫсем пуҫланӑ спектаклӗн пёрремёш пайӗ ҫеҫ пулчё. Хура ӗҫ
мал аллах аталанса пычӗ.
Андрей Алексеев хӑйӗн ӗмӗрӗнче кунашкал хавасланса йӑртярт ӗҫлесе курман та кӑтартман та пуль, халё йӗрленсе кайрё,
хӑйӗн уйрӑлми тусне ӗҫрен кӑларттарассишӗн йышӑннӑ официаллӑ протокола васкавлӑ пичетлеттерсе Пичет комитетне ҫурхи
ӑйӑр хӑвӑртлӑхӗпе кайса пачӗ. Ӗҫ тунӑ. Хв.Агивер малашне «Тӑван
Атӑл» редакторё мар!
Ҫӗртме уйӑхӗн 30-мӗшӗ.
Хветёр Агивер Аслӑ Каҫалран, килӗнчен, таврӑнчӗ. Эпӗ ӑна
мён пулса иртни пирки йӗркипе каласа ӑнлантартӑм. Пуху пухрӗ.
Калаҫса лартӑмӑр. Пӗри те унпа килӗшмест. Кайран кашнинпе
уйрӑммӑн калаҫсатухрӗ. Хӑйӗн куҫӗ умӗнче хӗрарӑмсем, вӗсемпе пёрле Андрей Алексеев та, ӗнерхи пуху йышӑнӑвне пӑрахӑҫлама килӗшнӗ пекки тунӑ, анчах ку вӑл тёп редактора вӑрттӑнла
лӑплантарни ҫеҫ пулнине тӳрех туйрӑм. Пурпӗрех пӗрре пуҫланнӑ каварлашу вӗҫнех ҫитмелле.
Утӑ уйӑхӗн 1-мӗшӗ.
Хв.Агвиер каллех пуху пухрӗ. Пурте пур: Агивер хӑй, заме
стителё Айдаш, ответлӑ секретарё Желтухин, публицистика пайён
заведующийё Алексеев, проза пайён заведующийё Кузьмин,
поэзи пайён заведующийё Мартьянова, технически редактор
Петров, Осипова корректор, Андреева машинистка, Вишневс
кая бухгалтер.
Калаҫса-тавлашса илнё хыҫҫӑн пёри те Федор Георгиевича
майлӑ пулмарё. Эпё, протокол ҫыраканскер, алӑ тӑратма та маннӑ.
Шухӑшӑм ман иккӗленӳллӗччӗ.
Утӑ уйӑхӗн 2-6-мӗшӗ.
«Хыпарта 2-мӗш числара информаци тухрӗ:
Тӑваи Атӑл» «Хыпар» ҫемйине кӗресшӗн
«Тӑван Агпӑл» журнал йывӑрлӑхра пулни вӑрттӑнлӑхмар. Ӑна
кӑларса тӑма каякан тӑкаксем (типографы, пӳлӗмсен аренды mama
ытти те) валли укҫа-тенкӗ ҫук. Редакци ӗҫченӗсем вӑхӑтра шалу
илеймеҫҫӗ.
Паллах, кун пек чух иышра кӑмӑлсӑрлӑх туйӑмӗ вӑй илет.
Кӑларӑм пуласлӑхӗ тӗтреллӗ. Ҫавна май редакци коллективен
ҫак кунсенче иртнӗ пухӑвӗнче журналӑн тёп редакторне Хветёр
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Агивере шанманнине палӑртнӑ. Журналистсем «Тӑван Атӑла»
«Хыпар» Издательство ҫурчӗн» йышне илсе журнала унӑн вӑйӗпе
кӑларса тӑмашкӑн ыйтма йышӑннӑ. Халӗҫак ыйтӑва ЧР Пичет
комитечӗ тишкерет.
Т. Петров.
Агивере эпӗ тӗп редактор заместителӗн правиллӗ коммерци
пайӗн заведующийӗн должноҫне тума сӗнтӗм. Вӑл манпа килӗшрӗ.
Унта ӗҫлеме Писательсен союзӗнчи хӑйӗн коммерци енӗпе ӗҫлекен заместительне Юрий Сергеевич Ялавина йышӑнчӗ.
3-мӗшӗнче 1997 ҫулшӑн 400 тенкӗ ӗҫ укҫи пачӗҫ. Чи савӑнаканнисем - Мартьяновапа Алексеев. Хаксем: сахӑр кг - 9 тенкӗ,
чӑх - 26, тӗтӗмленӗ аш - 23, ӗне пӗверӗ - 24, ҫӗр улми - 6,
мандарин - 18, шур эрех - 0,5л. - 21,10, хӗрарӑмсен хӗллехи
атти - 390, пӑта - 7, цемент - 26, автобуспа Шупашкартан
Вӑрнара - 11,30 тенкё. Пеней уйӑхне 388 тенкӗ.
Ҫакӑн пек пирӗн пурнӑҫ карттини.
Агивер хӑйне ЧР Патшалӑх Канашне депутата суйлама кандадата тӑратрӗ.
6-мӗш числара эпё те, Агивер те отпускра. Унӑн ӗҫӗсене
Юрий Ялавин пурнӑҫласа пырать.
Кӑнтӑрлапа коллектив пухӑвӗ пуҫтарӑнма пуҫларӗ. Андрей
Алексейч Агивере эрнекун ҫапла приказланӑ: «Хыпара» куҫма
килӗшместӗп, тунтикун пуху ирттермелле!» Хӑй вара ӗҫе те пымарӗ. Юрий Айдаш ирех сассӑр пулса ларнӑ. Вениамин Тимаков
поэтпа мана хирӗҫ сывалма кайрӗ. Каялла хӑюллӑ утса килчӗҫ.
Елизавета Осипова самаях ӳсӗр килчӗ, сумккине ҫӑмламас йытӑ
лартнӑ. Пухура калаҫакансене чӑрмантарсах перкелешсе ларчӗ.
Герман Желтухин сасӑлав умён: «Сирӗн суйлама ҫын ҫитет, эпӗ
йышӑнусемпе килӗшетӗп, мӗн тӑвас тетӗр - тӑвӑр, манӑн халӗ
питӗ вашнӑ ӗҫе васкамалла», - тесе ыйтса тухса кайрӗ.
Сасӑлав пулчӗ. Тавлашкаласа-мӑнкӑлтатса хӑйсен ӑнланусӑрлӑхне, тирпейсӗрлӗхне кӑтартрӗҫ: Люба Мартьянова, Марина
Андреева, Лиза Осипова.
Коллектив пухӑвӗн июнӗн 29-мӗшӗнче йышӑннине пӑрахӑҫласа, «Государственное учреждение «Тӑван Атӑл» ятлӑ редак
ци ҫурчӗ тӑвас тесе йышӑнтӑмӑр. Куншӑн пурте сасӑларӗҫ.
Утӑ уйӑхӗн 23-мӗшё, кӗҫнерникун.
Тӑван яла кайса килнӗ, чуна уҫӑлтарнӑ хыҫҫӑн, Шупашкарӑн ҫурҫӗр-хӗвеланӑҫ енчи «Европа» суту-илӳ ҫурчӗ умӗнче 8
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сехетре Агиверпе тӗл пултӑмӑр. Хӑй патне чӗнчӗ. Хваттерӗ унӑн
пысӑк.
Вӑл халӗ ӗнтӗ «Тӑван Атӑлӑн» тёп редакторё мар. Вунӑ кун
каярах редакцие Пичет комитечӗн председателё Николай Алек
сеевич Григорьев пынӑ, редакци ҫыннисемпе пухӑнса калаҫнӑ.
Унччен маларах ӑна, заявлени ҫырма сӗнсе, тӗп редактортан
кӑларнӑ. Комитет приказӗпе, лайӑх ӗҫлесе пынӑшӑн, ӗҫ кӗнекийӗ ҫине благодарность-тав мухтавне ҫырса панӑ. Икӗ питлӗх
ташши мар-и?! Пухӑвӗнче шутсӑр хытӑ ш амарӗҫ тет куянсем мӗскӗнсем. Упана ҫурӑм хыҫӗнчен пуш кӗленчепе персе. Нимӗнле намӑс-симӗс те ҫук. «Тӑван Атӑла» Герман Желтухин аллине
хӑварма килӗшнӗ-йышӑннӑ.
Эпё ёнтё, Агивер сӗнӗвӗпе Писательсен союзне куҫма хатӗрленекенскер, пулас мӑн хуҫапа малашнехи ӗҫсем пирки калаҫса лартӑм.
Хӑмпӑ карапӗн шӑтӑкӗ аслӑланса пырать пулин те, капитанӗн Ӗмӗт ҫыранне ҫитиччен ишмеллӗх шухӑш вӑйӗ пурри сисӗнет-ха.
1999 ҫул.
Кӑрлач, 19.
«Советская Чувашия» хаҫатра паян Анатолий Ефимов-Кибечён «Куда завела Союз писателей «Красная оппозиция?» ятпа
писательсен Союзён пӗлтерӗшне ӳстермелли ҫинчен самай
курӑмлӑ статья пичетленнё.
Унта вӑл:
«В трудное положение Союз писателей завели его руководи
тели, точнее, «красная оппозиция». Мне думается, что Союз пи
сателей нужен, но он должен функционировать на профессио
нальной основе, ради родной литературы, ради служения родному
народу. Проблем у Союза писателей накопилось немало.
Большинство из них возникло из-за пассивности правления. Надо
вернуться к вопросам творческого плана. Разве бывший особняк
купца Ефремова, в котором находится правление Союза писате
лей Чувашии, общими усилиями не сумеем превратить в подлин
ный культурный центр республики? Тогда ни у кого не поднимет
ся рука отобрать это здание в пользу какой-либо коммерческой
организации. Во главе Союза нужен авторитетный лидер, хоро
ший организатор»,- тенё.
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Кӑрлач, 25.
Писательсен союзён 75 ҫулхи менелникне, каярах юлса та
пулин, вырӑс драма театрӗнче уявларӑмӑр. 144 писательтен нумайӑшӗ пынӑ. Ватгисенчен Валентина Эльби, Хёветёр Уяр, Кон
стантин Петров, Георгий Ефимов, Петёр Ялгир тата ыт. те пур.
Анчах маншӑн пёр вӑйлӑ аксакал та ҫук. Унччен эпё писательсен
пухӑвӗсенче Турхан, Ухсай, Хусанкай, Осипов, Алагер, Талвир тата ытти шурсухалсене кураттӑмччӗ. Паян вёсем ҫуккӑ. Паян
вёсен ретне йышӑнакан та курӑнсах каймасть. Уяра илес пулсан
кӑна. Вӑл та ватӑлнӑ, ҫапах хавхалануллӑ. Пуху хыҫҫӑн Чӑваш
педуниверситечӗн столовӑйӗнче апатланнӑ чухне, манпа калаҫса
ларчӗ. «Шурчатаврашне» вӗҫлерӗм, - тет. - Ытти халӑхсем, пи
сательсем, искусство ҫыннисем чӑваш халӑхӗ ҫинчен мӗн-мӗн
каланисене пухса кӗнеке хатӗрлерӗм. Унчен пичетлеме чарнӑ е
сивленӗ хамӑн произведенисене пухса кӗнеке кӑларасшӑн. Сывлӑх
начарланса пырать-xa.» Уҫҫӑн, кӑмӑллӑн калаҫрӗ. Арӑмпа та калаҫрӗ. Эпӗ «Тӑван Атӑлта» ӗҫленӗ чухне вӑл манпа нумай калаҫатчӗ. Тен, вӑл мана литературӑра ним вырӑнне те хумасть пуль,
ҫапах та, юнашар ларса литература ыйтӑвне хускатни, вӑл мана
хисепленине туйрӑм.
Вырӑс драма театрёнче юнашар Аркадий Казановпа ларатгӑмӑрччӗ. Аван журналист-писатель. Пӗрне-пӗри ӑнланатпӑр.
Сулахай енче пуш вырӑн пурччё те, унта Николай Терентьев
драматург кёрсе ларчё. Унпа ҫыхӑнусем лайӑх. Ахальтен вӑл ман
ҫума лармасть. Сухал ӳстернӗ. Темиҫе ҫул ёнтё Чурачӑк ҫывӑхӗнче, Кӑшнаруйӗнче пурӑнать. Савӑнӑҫлӑ пуху вӑхӑтӗнче пӗрмай
шӳглесе лартӑмӑр.
ЧР Президенчӗн администрапийӗ ячёпе Анатолий Смолин
(унта пичет ыйтӑвӗсемпе ӗҫлет) Писательсен союзне ҫӳллӗ, хитре
кӑкшӑм парнелерӗ. Ӑна алла илнё май, Агивер председатель те
шӳтлесе, те аслӑ хуҫи ҫине тарӑхса, кӑкшӑмӗн тӗпӗ шӑтӑк пуль,
терӗ. Ҫивчӗ сӑмахшӑн кӳрше каҫман Смолин ҫухалса каймарӗ,
саламланӑ чухне Агивере ҫунтарса илчё: «Аялти шӑтӑкки вӑл
тӑрри шӑтӑкки мар».
Пухун пёрремёш пайне Агивер хӑй ертсе пычӗ. Доклад пеккине начар турӗ. Сӳрӗккӗн. Иккёмёш пайне, маларах та, Геор
гий Ефимовпа Петёр Ялгир тӑсрӗҫ. Никама та кӑмӑла каймарё.
Ҫынсем кулаҫҫӗ вӗсенчен.
Банкетра эпир пёрле лартӑмӑр: Виталий Родионов, Вален
тин Абрамов, Георгий Федоров профессорсем-писательсем.
«Хамӑр ҫынсемпе лартӑмӑр»,- терё Виталий Григорьевич.
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Ӗҫрӗмӗр, ҫирӗмӗр, юрларӑмӑр. Алкаш-писательсем, кӑнса
пӗтменнисем, пирён умри пуш кӗленчесене, юлман-ши тесе
пуль, тӗрӗслесе кайрёҫ. Хӑшӗсем пукан ҫинченех урайне тӗшӗрӗлсе
анчӗҫ. Пыр хыртарса ялан ҫухӑракан писатель алӑк урлӑ тӑсӑлса
выртнӑ. Ҫынсем ун урлӑ каҫса ҫӳреҫҫӗ. Чи хытӑ ӗҫнисем, пуҫа
ҫухатнисем пурте - Хв.Агивере председательтен кӑларса ҫапма
хатӗрленекенӗсем тата «Тӑван Атӑл» редакторӗнчен кӑларма пулӑшакансем. Намӑс та мар вёсене ун умёнче. Федор Георгиевича
Союз юбилейне тума Культура министерстви те, никам та пулӑшман, хӑй ҫине тӑнипе хӑналарӗ пурне те: ҫывӑх ҫыннисене
те, тӑшманӗсене те. Авӑ мӗнле аван савӑнмашкӑн ҫын шучӗпе!
Намӑссӑрлӑх!
* * *
Выписка из протокола заседания правления Союза писате
лей Чувашской Республики от 25 января 1995 года:
«Постановили: Утвердить заместителем председателя Со
юза писателей Чувашской Республики по оргмассовой и творчес
кой работе КУЗЬМИНА Владимира Прокопьевича».
Пуш, 15.
Ӑслӑлӑх тёпчев институчёпе пёрле вёсем патёнче конференци пулчё. Чӑваш литературин иртнӗ пилӗк ҫулхи ӗҫне сӳтсе
яврӑмӑр. Тавлашуллӑ калаҫусем пулчӗҫ. Конференци аван иртрӗ,
аптрамасть тесен те юрать, пёлтерчё институтӑн литфольклор
пайён пуҫлӑхӗ Виталий Станьял.
Президиумра чӑваш халӑх писателё Анатолий Емельянов,
чӑваш халӑх поэчёсем Георгий Ефимов, Александр Галкин,
писательсен Союзён председателён заместителё Владимир Кузь
мин, Ӑслӑлӑх институчён директорё Алексей Трофимов, Ва
лентина Эльби, чӑваш илемлӗ литературине пропатандӑлакан
пай пуҫлӑхӗ Петр Ялгир, ЧР Президентне пулӑшаканӗ Анато
лий Смолин, Виталий Станьял пулчӗҫ,
Хветёр Агивер Мускава кайнӑччӗ. Ҫеҫпӗл Мишшин 100 ҫуллӑхне халалланӑ паянхи тишкерӳпе ӑслӑлӑх калаҫӑвне хутшӑнаймарӗ.
Федор Георгиевич хӑйӗн заместителӗпе Ялавинпа ахаль ҫӳремест-ха. Унӑн кӗнеке кӑлармалла. Кӗнеке кӑларма мӗн чухлӗ укҫа
кирлӗ - сахалтан та 50-60 пин. «Хурӑнташ» кӗнекипе вӑл тӗнчене чӑваш халӑхӗн ертӳҫи пек тухма ӗмӗтленет. Кӗҫех Раҫҫей Патшалӑх Думин суйлав кампанийӗ пуҫланмалла. Ҫавӗнта вӑл кан439

дидата тӑрасшӗн ҫунать. Унччен хамӑрӑн Патшалӑх канашне икӗ
хутчен те тухса пӑхрӗ. Пӑх ҫеҫ хыпрӗ. Чӑваш Республикин Президенчӗ пулас тесе те шӑв-шав ҫӗклерӗ - ӗҫ тухмарӗ. «Тӑван
Атӑл» редакторӗнчен те сисмесӗрех тухса ӳкрӗ. Ёҫӗ пур ҫӗрте те
ӑнсах пыраймасть. Пӗр тӗллевпе мӗнпур вӑя пухса пёр вучаха
хӗмлентерсе ҫунтарма пултараймасть. Ӑслӑ шухӑшне сапаласа
ярать, идейисене, чӑтӑмсӑррӑн, маларах уҫса парать те, ҫапла
майпа песплатах ытти пуҫтахсене парнелет. Ӑсӗ пур-ха хӑйӗн,
анчах ҫав ӑс-тӑн пултарулӑхне анлӑрах тума халӗ ҫитеймест курӑнать. Пур матрос та капитан пулаймасть ҫав. Пурне те ырӑ
тӑвасшӑн тата хӑй. Ырӑ тунӑ ҫыннисем хӑйнех лапрапа варалаҫҫӗ.
Сӑмахран, Андрей Алексеев тӑмпуҫ, «шултра ученӑй», Агивере
хирӗҫ сикрӗ-сикрӗ те «Тӑван Атӑлта», анчах умрине курма пултарайман «суккӑр», редакцире сыхланса юлаймарӗ. Ҫӗнӗ тёп ре
дактор ӑна алӑк еннелле кула-кулах тӗллесе кӑтартнӑ: «Эсӗ халӗ
пире кирлӗ мар».
Ака, 6.
Василий Экгел каманти Чӑваш писателёсен Литература фондне иртнӗ уйӑхрах йӗркеленӗ. Ӑна Мускавран Ганичевсем ҫапла
тума сӗнсе янӑ иккен. Ҫав Литфонд тавра пухӑнакан писатель
сен ушкӑнӗ Агивер Союзне торпеда пек ҫапса сирпӗтмелли вӑй
пулать пулас! Епле вӑрттӑн хатӗрленеҫҫӗ!
Агивер хӑйӗн сылтӑм аллипе Юрий Ялавинпа ЧР Юстици
министерствинче пулнӑ та, унта вӗсене хӑвӑр Литфонд тӑвӑр
тесе сӗннӗ.
Учредительнӑй пуху пулчё. Хветёр Агивер, Юрий Ялавин,
Геннадий Уткин, Александр Пӑртта, Юрий Иванов тата эпё
Чӑваш Республикин Литфондне туса хума йышӑнтӑмӑр. Документсем хатёрлесе ыранах вёсене Минюста тӑратмалла. Унтан
ЧР Писателёсен союзё ячёпе Пётём тёнчери писательсен союзёсен пёрлешёвёпе (Международное сообщество писательских со
юзов в пределах бывшего СССР) васкавлӑ килӗшӳ тумалла. Ун
пирки мускавсемпе Агивер калаҫса татӑлнӑ. Эктелсенчен мала
рах ёлкёрмелле. Вёсем халлёхе Юстици министерствине докуменчӗсене тӑратман, тет.
Ҫӗнӗ Литфонд членёсем пулма, ӑна Юстици министерстви
регистрациленӗ хыҫҫӑн, Лаврентий Таллеров, Василий Игнать
ев, Александр Галкин тата ыттисем те самаях йышлӑн ҫырӑнчӗҫ.
Пирён пуҫлӑх тепёр ҫӗнӗлӗх пёлтерчё: ЧР Писательсен со
юзне ҫӗнӗрен регистрацилемелле, питӗ васкавлӑн.
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Ҫав вӑхӑтрах эпир те правлени ӗҫӗсене туса пыратпӑр. Йышӑну комиссийӗ те, правлени составё те ҫывӑрса лармаҫҫӗ:
планпа ӗҫлеҫҫӗ. Петр Тихонов журналист пирӗн ӗҫе пичетре ҫугатса
тӑрать. Акӑ вӑл чӑваш халӑхне мӗн ҫинчен пёлтерчё:
ПИСА ТЕЛЬСЕН ЙЫШӖ ХУШӐНЧӖ
Шупашкарти Писательсен ҫуртӗте ҫӗнӗ ӑыша Раҫҫей Федерацийӗн Писательсен союзён член билечӗсене пачӗҫ. Мускав
ҫирӗплетнӗ хыҫҫӑн тӗп хуларан 7 билет илсе килнӗ. Ҫыравҫӑ
документне Александр Аслут (Николаев) поэт, очеркист, публи
цист, Микиш Павӑлӗ (Крысин) сатирик, Мария Карягинӑпа Ана
толий Кипеч сӑвӑҫсем, Валентин Абрамов критик-литературо
вед илчӗҫ. Писательсен йышне Красноармейскипе Елчӗк сӑвӑҫӗсем
Леонид Антоновпа Юрий Иванов та кӗчӗҫ. Билетсене Чӑваш
Республикин Писательсен союзён председателё Хветёр Агивер
паче.
П. Тихонов.
Кун кёнекинчен.

ҪУ, И.
Ирех мана Агивер Писатель ҫуртӗнче мухтанса шантарчё:
«Чӑваш президенчӗ пулатӑп. Сана министр портфелӗ паратӑп,
халӑх писателё ятне илетён».
Ҫӗртме, 22.
Эпё яла, ҫуралнӑ Хурӑнсур Ҫармӑса, пӗтӗм ӑшран канма
кайса килтӗм. Ҫав вӑхӑтра Хветёр Агивер коопераци институтӗнче чӑваш писателёсен чрезвычайлӑ сьездне ирттернӗ. Сьезд президиумӗнче - Хветёр Агивер, Геннадий Уткин, Ваҫлей Давыд ов-А натри, Л авренти й Т аллеров, А лександр Галкин.
Шухӑшлама тӑн ҫитмест!
Ҫурла, 28.
Ӗнерех Агивер телефонпа Атӑл леш енне чӗннӗччӗ. Риммӑпа
ирех ҫула тухрӑмӑр. Федор Георгиевич пире килӗнчисӗр пуҫне
пур ҫӗрте те нихҫан хӑйӗнчен уйрӑлман арӑмӗпе Валипе пристаньре кӗтсе илчӗҫ. «Омич» катерпа Атӑл урлӑ каҫрӑмӑр.
Агиверсем ҫак кунсенчех писательсен пултарулӑх ҫуртне уҫма
хатӗрленеҫҫӗ иккен.
Хуҫа пире малтан кану ҫурчӗн хуҫалӑхӗпе паллаштарчӗ. Вис
сарион Синичкин кӗрӳшӗ самай юсаса ҫӗнетнӗ. Римма кайран
Вальӑпа кухньӑра чакаланса кун ирттерчӗ. Эпё вёсене шыв кӳрсе
тӑтӑм.
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Чӳк уйӑхӗ.
Агиверсемпе чиперех пурӑнаттӑмӑрччӗ-ха, ҫемьесемпе те
хутшӑнкаланӑ. Ёҫре унта тем мыскари те сиксе тухаьте, чӑтӑмлӑх
та ҫитмест пуль тепӗр чухне, кӑмӑл-туйӑм та улшӑнать Ырӑлӑххи ҫапах та асран каймасть. Килте юлташӑн кӗнекине алла ил
сен, пилӗк ҫул каяллахи аса килчӗ. Пӗрле ӗҫленӗ ырӑ вӑхӑт.

ХВЕТЁР АГИВЕР

/

/

7 ус
-7!

wexepe

PHlSlf ЛшЛГ- цКиШ
u fh z —
nlк-tTqb
K&7 J >
ТШПгхф
C&Mt fruej-VMxtjp
Jyt. ьсЛГмЛиТьл —

Чо&шл ycrvuf&uicii
$Л/Ч

Эссе, тёрленнӗксем,
радио-гелехаилаасем,
реценэисем, тёпчев

C-&h$y

Чӳк, 15.
Ҫеҫпӗл Мишшин уявӗ. Ун умён чӑваш вулаканӗсем «Хыпарта» ҫак информаципе паллашма пултарчӗҫ:
УКРАИНӐНА - ҪЕҪПЁЛЕ ПУҪ ТАЙМА
Кӑвар чӗреллӗ поэтӑмӑрӑн Ҫеҫпӗл Мишшин 100 ҫулхи юбилейне паллӑ тӑвас кун ҫывхарнӑҫем ҫывхарса килет. Чыслава Украинӑран, Ҫеҫпӗл ӗмёрлӗхе канлӗх тупнӑ вырӑнтан, пуҫлас терёҫ.
Чернигов облаҫ администрацийӗн пуҫлӑхӗ Н.П.Бутко йыхравланипе унта юпа уйӑхӗн 10-мӗшӗнче Чӑваш енӗн сумлӑ делегацийӗ тухса кайрӗ. Ҫеҫпӗл Мишшин фончӗн вӑйӗпе инҫе ҫул
ҫӳреве тухнӑ делегацие ЧР вёрентӳ, аслӑ шкул mama ӑслӑлӑх
министрӗ Н. Григорьев ертсе пырать. Ушкӑнра, тӗпрен илсен,
Ҫеҫпӗл премийӗн лауреачӗсем самай йышлӑ: Ю. Сементер, В. Тур
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кай, П.Афанасъев, А. Смолин, А. Тарасов, О.Мустаев. Журналист
сен йышёте «Советская Чувашия» хаҫатӑн теп редакторё
Н. Максимов, «Хыпар» хаҫатӑн тёп редакторӗн ҫумӗ Г. Макси
мов тата ыттисем те.
Кану программине чӑваш патшалӑх оперӑпа балет театрён
солистки, ЧР тава тивӗҫлӗ артистки, Ҫеҫпӗл премийён лауреачё
3. Прокопьева тата ҫамрӑксем юратса итлекен «Альянс» ушкӑн
илемлетӗҫ.
Чӑваш Ен делегацийӗ Черниговра, Остерта тата ытти вырӑнсенче те пулӗ, Ҫеҫпӗл Мишшин mama ӑна лайӑх пӗлнӗ ҫынсен
вил тӑприсене пуҫ тайӗ.
Тӗп уяв юпа уйӑхӗн 12-мӗшӗнче Чернигов хулинчи Т. Шевчен
ко ячёллё музыкӑпа драма театрӗнче иртмелле. Унта хӑнасем
Киевран та пырса ҫитӗҫ. Ҫав шутра - пирён ентеш П. Чичканов
ӳнерҫӗ mama ҫыравҫӑ.
Уяв Чӑвашра Шӑхран-Канаш районёнчи Касакасси ялӗнче
пуҫланать. Унта эпир нумайӑн тухса кайрӑмӑр. Автобусра Нико
лай Максимов тусӑмпа ӑш-пиллӗн калаҫса пытӑмӑр. Вӑл та Ҫеҫпӗл
ҫӗрӗнче, Кӑшнаруйӗнче, ҫуралнӑ-ҫке. Уншӑн вӑл - ентеш.
Ҫанталӑк начар, ҫумӑр ҫӑвать, пылчӑк. Шӑхасанта шкул
умӗнче, Касакассинче (Ҫеҫпӗлте) митинг пулчӗ, яла ҫитсен бюсчӗ умӗнче, ҫуралнӑ килӗ патӗнче, шкул умӗнче. Федор Мадуров юманран питӗ хитре, курӑмлӑ скульптура тунӑ. Ҫамрӑк
Мишша чӗрӗ пекех. «Хамӑн япаласемпе турӑм, хамах турттарса
килсе вырнаҫтартӑм, ял ҫыннисем сӑра та ӗҫтермерӗҫ», - терӗ
манпа калаҫнӑ вӑхӑтра кӳренӳллӗн скульптор.
Республика Министрсен Кабинечӗн председателён ҫумӗ Петр
Васильевич Ивантаев тата Культура министрё Ольга Григорь
евна Денисова ҫумӗнче хӑшпӗр ҫыравҫӑсем кушак ҫурисем пек
ачашланса ҫӳреҫҫӗ. Ҫеҫпӗл Фончён директорё Валери Тургай питё
кӑмӑллӑн, ҫунат хушса вӗҫнӗ пек ҫӳрет. Ку уявшӑн вӑл ӗҫне
нумай тунӑ-ҫке. Савӑннине ниҫта хума пӗлеймесӗр хитрен ташласа та илчӗ. Чаплӑ, курӑмлӑ ӗҫ!
Ҫӗнӗ шкул ҫуртне уҫрӗҫ. Ҫак кун тӗлне ятарласах кирпӗчрен
икӗ хутлӑ тунӑ, классем анлӑ, ҫутӑ. Культура ҫуртне те ҫӗнетсе,
мрамор плитисемпех, майланӑ. Унта савӑнӑҫлӑ пуху пулчӗ. Ҫав
ҫыравҫӑсемех хӑйсем мӗнле лӗпӗртисем пулни кунта пушшех
палӑрчӗ: Ивантаевӑн ҫӑварне тата Денисован пӗҫ хушшине кӗрсе
кайманни ҫеҫ. Кайран Пикшик ялӗ ҫумӗнчи «Колос» кафере
апатлану-ӗҫкӗ пулчӗ. Мӗн кӑна ҫу-ук сӗтел ҫинче! Дон-Агиверӗн
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Санчо Панси, Андрей Алексеев, сысна пек чаплаттарса ларчё.
Вал ун пек апатсенчен Шупашкарта пёринчен те юлмасть. Митингсенчи президиумсене те паян та чӗнмесӗрех кӗре-кӗре тӑчӗ.
Телевиденипе хӑйне пуҫлӑхсемпе юнашар кӑтартасшӑн вилет.
Чӳк, 16.
Ҫеҫпӗл уявне килнӗ хӑнасене ирхине П.В.Ивантаев Шу
пашкарта йышӑнчӗ. Хушнӑ тӑрӑх, эпё Самар делегацийёпе калаҫса ҫӳрерӗм. Ҫеҫпӗл палӑкӗ умӗнче митинг пулчё.
17 сехетре Чӑваш академи театрӗнче савӑнӑҫлӑ пуху пуҫланчӗ. Николай Федоров президент вырӑсла доклад турӗ, тӗрӗссипе, Станислав Александров чӗлхеҫӗ (президент администрацийӗнче ӗҫлекенскер) питӗ вӑйлӑ ҫырса панӑ, ҫавна вуласа пачӗ.
Раштав, 3.
Чӑвашсен обществӑпа культура центрӗнче виҫӗ ҫул ӗҫлерӗм.
Унӑн председателё Михаил Николаевич Юхма мана манман ик
кен. Тёрёсссипе илсен, манма та май ҫук ёнтё. Алла-аллӑн тытӑнсах ӗҫлерӗмӗр пёр хушӑ. Обществӑн 10 ҫулхи юбилейне чӗнсе,
хӑй алӑ пуснӑ хутне алӑран пачӗ, ырӑ сунсах кӗтетпӗр, терӗ.
14 сехет тӗлнелле вырӑс драма театрён ҫуртне пытӑм. Халӑх
йышлӑ, паллаканни те нумай. Jlapy пуҫлансан, доклад тунӑ чух
не, Михаил Николаевич, ятран мана тата Иван Яковлевич Тенюшева ҫеҫ асӑнчӗ. «Вёсем», - терё вӑл. - ЧОКЦ ӗҫне вӑйлатассипе те, «Вучах» хаҫата йӗркелесе кӑларса тӑрассипе те калама
ҫук пысӑк ӗҫ турӗҫ. Ҫавӑншӑн вёсене ура ҫине тӑратсах хытгӑн
та ӑшшӑн саламлар-ха».
Вӗҫне ҫитичченех лартӑм. Савӑнӑҫ пухӑвӗ 21 сехетченех
тӑсӑлчӗ. Калаҫса ӗшеннӗ хыҫӑн, канма, пединститутӑн «Сарпике» кафине сӗтелсем хушшине пухӑнса лартӑмӑр. Ҫинӗ-ӗҫнӗ хушӑра хӗрнӗ чӗлхене малалла якатрӗҫ. Юхма мана та сӑмах пачӗ.
Эпё Михаил Николаевич ЧОКЦ тивлечӗпе Чӑваш писателёсен
союзне хастаррӑн йӗркелесе ярса пултаруллӑ ҫыравҫӑсене хӑй
тавра пуҫтарма пултарни, вёсене малалла аталантарма пысӑк
пулӑшу пани ҫинчен каларӑм. Ман сӑмахӑм, паллах, ӑна питӗ
килӗшрӗ.
Раштав, 29.
Яланхи пекех нумай ҫыратӑп: хаҫатсемпе журналсем, Чӑвашрадио валли те, кӗнекесем валли те. Манӑн чун-хавалӗн чи ҫывӑх
туртӑмӗ - ял ҫыннин кӑмӑл-туйӑмӗ, хуйхи-суйхи.
Республика ял хуҫалӑх министрӗн ӗҫӗсене туса пыраканӗ
А.Коршунов хӑйӗн ӗҫ пӳлӗмне чӗнчӗ. Пире вёсем чапа кӑларнӑ
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иккен! «Хыпартан» Сергей Карягина, «Хресчен сассинчен» Сергей
Рыбкина, телевиденирен Мария Мареевана, радиоран Юрий
Фролова, министерствӑн пресс-центрӗнчен Петр Сидорова тата
мана ял хуҫалӑх тематикипе нумай ҫырса палӑрнӑшӑн ырларӗ
тата алла ҫыхмалли хаклӑ сехетсем парнелерӗ. Унтах манран ин
тервью илчӗҫ, каҫпа «Юлашки хыпарсен» передачисенче кӑтартнӑ.
Ӑна манӑн кӗрӳсем ҫемйипе курса савӑннӑ.
Кӑҫалхи пултарулӑх ӗҫӗн биографийӗнчи тепӗр ҫитӗнӳҫӗнтерӳ тесе хӗпӗртерӗмӗр арӑмпа иксӗмӗр те.
2000 ҫул.

Кун кӗнекинчен.
Нарӑс, 7.
Ехрем хуҫа ҫуртне - Писатель ҫуртне - патшалӑхӑн Шупашкар хулин харпӑрлӑх шутне кӗртрӗҫ. Ҫӳлтен палӑртнӑ тӑрӑх
ӑна паян Ф.Г.Агивер Чӑваш наци Конгресне актпа парать. Кон
гресс хуҫипе Архиповпа иккӗшӗ кӑкӑртан тытса ҫапӑҫманни ҫеҫ.
Писательсен союзне пӗр пӳлӗмпе библитотека пӳлӗмне пама
суеҫтереҫҫӗ. Николай Архипов каланине ӗненсен, кунта 13 организаци ӗҫлемелле пулать. Пӳлӗмӗ 9 ҫеҫ, залпа пӗрле.
Хӗветӗр мана тахҫанах каланӑччӗ Союзра урӑх ӗҫлеместӗп
тесе. Влаҫсене хирӗҫ кӗрешсе-ҫапӑҫса пӑхрӗ - ҫӗнтереймерӗ, арман ҫунаттисемпе кӗрешекен Дон-Кихот вырӑнне тӑрса юлчӗ.
Компромисс текен ҫӑлӑнӑҫпа вӑхӑтра усӑ курса юлаймарӗ. Нимӗн
те пулмарӗ Агиверӗн, «Тӑван Атӑлпа» та ҫунса кайрё, халё те
Писатель ҫуртне туртгарса илтерчӗ. Ҫитес ҫурла уйӑхӗнче ӑна
писательсен сьездӗнче хура сӑхман тӑхӑнтараҫҫӗ пуль.
Эпё те ӑна ӗненсе-итлесе нумай ҫухатрӑм. Хӑй мана, тӑрӑшса
ӗҫлесе панӑшӑн, укҫине те тӳлемерӗ. Союзра унӑн заместителӗнче шутланса тӑратӑп ҫулталӑк ытла. Уншӑнах ман тараватлӑха
пӗчӗклетеҫҫӗ пур ҫӗрте те. Йӑнӑшрӑм.
«Тӑван Атӑлӑн» ҫӗнӗ редакторё те, вӑхӑтра тӳлемен ӗҫ укҫине, 6 пине яхӑн, памасть, Агивертен кайса ил, тесе мӑшкӑллать.
Ҫиме-тумланма хаклӑ: сӗт литӑрӗ - 6-8, ҫу кг - 15, ӗне ашӗ30-33, сысна ашӗ - 43, бройлер - 40, докторски кӑлпасси - 50,
скумбри пулӑ - 48, ҫӑмарта - 15, хура ҫӑкӑр - 4,20, ҫӗрулми 5 тенкӗ.
Ҫу, 6.

Культура министерствине шӑнкӑравларӑм. Унтан мана кулянтарчӗҫ. Писательсен союзёнчен «ЧР культурин тава тивӗҫлӗ
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работнике» хисеплӗ ят пама тӑратнӑччӗ мана. Культура министре
Денисова пире кураймасть те, «Кузьмин Агивер ҫынни» тесе
манӑн кандидатурӑна сирее хӑварнӑ.

Ҫурла, 2.
Ӗҫ кӗнекинчен.
Илем кунӗ. Хв.Агивер хӑйӗн хваттерне чӗнчӗ. Правленипе
йышӑну комиссийӗн ларӑвӗ ирттерет. Ҫумӑра пӑхмасӑрах 12 сехете кайрӑм. Арӑмӗпе иккӗшӗ тата Йӗпреҫ ачи Николай Жирнов
ҫыравҫӑ (Юхма Союзӗнче тӑрать) пур. Георгий Федоров про
фессор, писатель кӗҫех килмелле-мӗн. Ытгисемпе вӑл телефонпа калаҫса татӑлнӑ. Сасӑ ҫитет иккен.
Туллиех мар сӗтел кӗтет. Икӗ пуҫне икё графин шур эрех
тултарса лартнӑ. Икӗ турилккене йӳҫӗтнӗ хӑяр касса хунӑ. Ҫӗнӗ
ҫӗрулми пиҫнӗ хыҫҫӑн тӑварланӑ пулӑ лартрӗҫ.
Калаҫу хӗрӳ пуҫланчӗ. Писательсен союзён сьездне ҫак уйӑхӑн
24-мӗшӗнче иртгерме палӑртнӑччӗ. Халӗ раштавӑн 22-мӗшне
хӑварчӗҫ. Сӑлтавӗсем: хатӗрленме вӑхӑт юлман. Федор Георгие
вич щутланӑ тӑрӑх, Николай Федоров президент унччен вырӑнтан хӑпӑнма пултарать.
Эпё ялта чухне Агивер нумай ҫынна Союз членне йышӑннӑ.
Унта предпринимательсем таранах пур.
Федоров та ҫитрӗ, калаҫӑва хӗрсех хутшӑнчӗ. Виҫсӗмӗр те
эпир пёр енче, Ҫӗнӗ кӑнтӑр районӗнче, пурӑнатпӑр. Агивер пире
Союзӑн «Москвичӗпе» киле леҫтерчӗ. Ывӑлӗ 27-ре, авланман,
тахҫантанпах ҫак машинӑпа ӗҫлет.
Авӑн, 5.
Шупашкарта «Жизнь» ятлӑ ирӗклӗ хаҫат тухать. Ҫавӑнта ҫапла
ҫырнӑ.
ПИСАТЕЛИ БЬЮТСЯ ЗА ПРОКЛЯТОЕ КРЕСЛО.
НЫНЕШ НЕЕ лето запомнилось, в числе прочего, ожесто
ченной взаимной перепалкой в республиканских СМИ членов
Союза писателей Чувашии, которая завершилась 29 августа
очередным, X V II съездом тружеников пера. Закрутила это дело
инициативная группа в составе пяти человек. Один из инициа
торов, поэт Петр Ялгир сообщил корреспонденту «Жизни», что
предлогом для большого сбора послужило истечение 25 августа
срока полномочий председателя правления СП Федора Агивера.
Из рассказа Петра Алексеевича вышло, что еще в июле про
шлого года Агивер собрал группу писателей, хорошо угостил и
(воспользовавшись временным отключением литераторов от
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суровой реальности) подсунул им чистые листы бумаги. На
которых вся группа тут же наставила автографы. Впослед
ствии оказалось, что таким образом собирались подписи, необ
ходимые для перерегистрации писательского объединения. Чем
Федор Георгиевич и не преминул воспользоваться. Он якобы
составил фиктивный протокол о проведении съезда под 17-м
порядковым номером и тем продлил собственное пребывание в
председательском кресле.
За последние пять лет «царствования», считает Ялгир, пред
седатель правления ничего не сделал на пользу чувашской литера
туре и литераторам. Посему возникло коллективное решение из
менить неправильный порядок вещей. Члены инициативной группы
поднапряглись, оповестшги коллег, иногородним разослали соот
ветствующие письма и собрали-таки 78 из 138 членов СП.
Участники сьезда как один проголосовали за непризнание Агиверовых деяний и выбрали себе нового руководителя - поэта Ва
лерия Тургая.
- Будь проклято это кресло! Никогда не верил, что столько
просижу в нем, - эмоционально отреагировал отвергнутый лидер
на появление корреспондента «Жизни». А дальше поведал, что не
считает легитимными «решения ГКЧП», поскольку по заб
ракованному противной стороной уставу законными считаются
съезды с двумя третями кворума. «Настоящий XVII сьезд уже
прошел, - продолжает настаивать Федор Георгиевич. - Следую
щий, XVIII по счету, состоится 22 декабря. На нем я намерен
уйти с поста председателя, дабы разрядить напряженную обста
новку».
Неприятности у Агивера, по его словам, начались еще три
года назад - после появления в печати статьи по поводу некото
рых высказываний президента Федорова. Причем сам Николай
Васильевич, возможно, об этом и не догадывается. «Старается
его окружение, - утверждает Федор Агивер. - Сколько раз как
председатель Союза писателей я пытался пробиться к президен
ту, писал письма - все безрезультатно. Зато не успели собраться
недовольные, как тут же появилось сообщение, что их готовы
финансировать. Между тем раскол - не на пользу Чувашии. Мы
должны жить в мире. Потому на протестантов зла не держу и
буду уходить, но строго на законном основании».
Александр Егоров.
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Юпа, 22.
Писательсен союзён ҫӗнӗ хуҫисем пуҫласа пысӑк ӗҫ турӗҫ.
Вуншар ҫул хушши пухса пынӑ кӗнекесен пуххи иккёмёш хут
ра пуянланса тӑрать. Мӗн тумалла унпа? ЧНК пуҫлӑхӗ Архипов
Союз правленине урамалла хӑвалать. Тургай, Ефимов, Ялгир,
Гордеев пёрле пухӑнса вара ҫапла йышӑнаҫҫӗ те: кёнекесене наци
библиотекине, гуманитар и институте тата Чӑваш патшалӑх уни
верси тете парнелер. Ҫапла майпа Архипов валли ҫӳлте пысӑк
пӳлӗм пушанать. Унта юлнӑ архив докуменчёсене, Писательсен
документ пуххисене тата асӑну япалисене аялти хутра эпир Ставскипе ларнӑ анлӑ пӳлӗме ҫӳп-ҫап вырӑнне хурса тӑкса купалаҫҫӗ.
Акӑ ҫапла (451 страницӑра):
Ҫав вӑхӑтрах Агивер писательсене алӑ пустарса ҫӳрет. Вӗсене
Тургайсен сьездӗнче пулман тесе ӗнентересшӗн. Халё Союз членӗсем 160 ьггла. Ҫав эртелпе Федор Георгиевич раштавӑн 22мӗшӗнче черетлӑ вунсаккӑрмӗш сьезд ирттерме хатӗрленет. Икӗ
енӗпе те кӗрешӳ хӗрсе пырать.
Чӳк, 9.
«Советская Чувашия» хаҫат статйине вулар-ха:
ДЕЛО ПИСАТЕЛЕЙ Д О СУДА НЕ ДО Й ДЕТ
Нынче прокуроры и для писателей пишут. Поэтому сегодня
в среде чувашских литераторов горячо говорят в основном на
юридическом языке. На такой стиль настроил их прокурор Ле
нинского района Чебоксар Олег Ильин.
Как известно, в августе состоялся 17-й отчетно-выборный
сьезд Союза писателей Чувашии. На нем был избран новый со
став правления во главе с Валерием Тургаем. При этом на съезде
не было ни отчета прежнего главы союза Федора Агивера, ни его
самого. Зато ему крепко досталось от своих коллег-товарищей.
Позже в прессе стали появляться сообщения о слаженной рабо
те нового правления. Например Национальной библиотеке было
передано 7898 экземпляров книг из собрания союза, которые до
сих пор оставались бесхозными, негде хранить их и теперь из-за
отсутствия помещения. Прозаик Аристарх Дмитриев выдвинут
на соискание литературной премии Президента России, а по
этесса Раиса Сарби представляется к присвоению почетного зва
ния.
Между тем, как утверждает В. Тургай, союз не может ра
ботать нормально, законно, ибо документация и печать все еще в
руках Ф. Агивера. Поэтому новое правление письменно обрати
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лось к нему с предложением вернуть необходимые атрибуты.
Бывший ответил так же письменно. Четко и ясно в двух пунк
тах: ваше августовское мероприятие - это не съезд, а лишь со
брание; 17-й сьезд состоялся еще в июле 1999 года как очередной,
на котором было принято решение провести отчетно-выборный
сьезд в декабре 2000-го. Словом, извините, товарищи коллеги, но я
пока председатель правления, поэтому хозяйство союза остав
ляю у себя, а вот в декабре, уже на 18-м съезде, посмотрим, чья
возьмет. Ф. Агивер - писатель с юридическим дипломом, его до
воды подтверждались соответствующими документами: прото
колом 17-го сьезда образца 1999 года и уставом союза,
зарегистрированным Минюстом республики.
Так новое правление оказалось в патовой ситуации. Это при
том, что на съезде, который родил его, присутствовали люди из
правительства, благословляли писательский актив на возрожде
ние былой славы творческого сообщества. Но нынче это к делу
не пришьешь.
И пошел В. Тургай искать правду. В прокуратуру. Там со
гласились, что дело писателей - творчество, а не разборки. После

ЧР Писательсен союзе: 2000 ҫулхи август.
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месяца проверки стражи закона выдали на свет свое сочинение.
«Главным героем» в нем оказался тот самый 17-й сьезд образца
1999 года.
Прокуратура установила, что в тот день писатели в дей
ствительности собира.'гись — почти сто человек. Но не как на
сьезд, а на обсуждение вопроса перерегистрации устава и внесе
ния изменений в него Эта процедура тогда была обязательна для
всех общественных организаций. Писатели, опрошенные прокура
турой, показали, что тогда они не видели устава, подготовленного
для перерегистрации. Полагали, что он в слово в слово соответ
ствует прежнему. Теперь же увидели и устав, и разницу. Самой
существенной считают то, что их союз сегодня не является
субьектом или частью Союза писателей России, как было преж
де. Это они называют сепаратизмом.
Словом, писатели должны сказать огромное спасибо проку
ратуре за разбор самого видного за последнее время их «творе
ния». И за то, что она помогла им своими глазами лицезреть
устав. Но все же странно: ведь они сами принимали его с изме
нениями и дополнениями. И за целый год ни разу не пожелали
посмотреть, что же в результате получилось? А что касается
спора о съезде, можно заметить: уважаемые литераторы еще по
прежнему уставу должны были знать, что изменения и дополне
ния в такой документ принимаются только съездом.
Итак, прокуратура свое дело сделала - прояснила ситуацию.
Но принять какое-то решение она в данном случае не вправе.
Это - дело самой организации или даже суда. Так что патовая
ситуация для нового правления все еще остается. И вот почему.
17-го съезда образца 1999-го, выходит, не было. Значит, нет и
факта принятия нового устава, зарегистрированного потом Ми
нюстом. Из этого следует, что союз живет под прежним уста
вом. Но тут есть весомое «но». Все общественные объединения
в 1999 году должны были пройти перерегистрацию. Не сделавшие
этого подлежали ликвидации решениями судов по искам Минюс
та. Союз писателей Чувашии не ликвидирован, ибо он вовремя
зарегистрировал свой обновленный устав. Устав, который был
принят не по уставу.
Теперь вопрос: на основании какого устава состоялся сьезд,
избравший новое правление ? Прежний тогда уже не действовал.
Значит, сьезд прошел под вторым. А что это за устав, мы уже
знаем. Получается, и сам сьезд, не будем конкретизировать, та
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кой же. Более того, выходит, и весь союз теперь такой.
Законный выход - признать судом нынешний устав недей
ствительным. Доводов тут предостаточно. Тогда пойдет та
кая цепочка. Союз останется без устава и будет ликвидирован.
Затем создается новое объединение литераторов, созывается уч
редительный сьезд, на нем принимается новый устав, регистриру
ется в законном порядке. В этом случае можно будет сказать: с
днем рождения, юный союз писателей! И похвалить его актив за
то, что выдержал такую канитель процедуры.
Но есть, как обычно бывает в законе, и лазейка. Не нужно
никаких судов, а просто надо закрыть глаза на происхождение
нынешнего устава, на заключение прокуратуры. И начать жить и
работать, будто ничего и не произошло. Правда, тогда в уставе
останутся действующими положения, которые писателям не нра
вятся. Например, сегодня наш союз не является частью Союза
писателей России. Но это можно исправить без особых хлопот.
Нужно собрать сьезд, внести изменения в устав и оформить
процедуру в Минюсте. И все вернется на свои места. В том
числе, после прокурорского заключения, и печать с документацией.
В.
Тургай, хоть и показывал себя иногда поэтом скандаль
ным, вряд ли пойдет на первый вариант. Уж слишком большой
может случиться скандал, если решиться на суд. Ведь речь зай
дет и о документах, и о подписях.
Впрочем, во всей этой истории, кажется, вообще можно было
обойтись без большого шума. Разногласия случаются в любой
общественной организации. На то они и общественные. В дан
ном случае писательскому активу перед тем, как взяться за про
ведение отчетно-выборного сьезда, думается, просто надо было
почитать свой устав. Он хранится в Минюсте, а народ там
грамотный, ответил бы и на вопросы.
Когда верстался номер.
Стало известно, что состоялось очередное заседание правле
ния Союза писателей Чувашии, на котором принято решение о
проведении внеочередного сьезда 22 ноября. Главной темой на
нем ожидается как раз внесение изменений и дополнений в ус
тав. Новое правление уверено, что чувашские литераторы снова
воссоединятся с российскими, станут, как прежде, и членами Со
юза писателей России. Как сообщил В. Тургай, переговоры об этом
уже начались.
В. Васильев.
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Раштав, 22.
Шупашкарти Союзсен ҫуртне самай пухӑннӑ писательсем.
Агивер пӗлтернӗ тӑрӑх, сьезчӗ кунта мар, урӑх ҫӗрте иртет. Тур
гай сьездне ирттерме (паян пулать) Союзсен ҫуртӗнче вырӑн
панӑшӑн вӑл телефонпа хуҫисене хытӑ ятланӑ тет.
«Чувашэнергосбыт» автобусӗпе Кӑнтӑр поселокӗ хыҫӗнчи
автосалона илсе ҫитерчӗҫ. Вӗр-ҫӗнӗ ҫурт, малярсем те кайман,
ӗҫлеҫҫӗ.
Сьезчӗ пулнӑ пекки пулчӗ. Союзӑн правленине суйларӑмӑр:
Хв.Агивер, Юрий Ялавин, Геннадий Уткин, Людмила Смоли
на, Михаил Ставский, Николай Иванов (Яки), Николай Васильев-Ытарай, Афалек Энтепе, Энтип Ваҫҫи.
Вӗҫӗнче апат ҫитерчӗҫ, эрех ӗҫтерчӗҫ.
«Кунашкал вӑрттӑн пуху пуласса пёлмен, пустуй укҫа та
пӗтерсе ҫӳреместӗмччӗ, ухмах, апат ҫиме ҫӗр ҫухрӑма яхӑн автобуспа чупса икҫӗр тенкё ытла расхутлантӑм, Агивер камитне
куртӑм, авӑ епле улталаҫҫӗ пире», - терӗ Вӑрнар ачи Михаил
Васильев тӑван еннелле ҫула тухнӑ май.
Ҫапла «банкет сьезчӗ» ирттерчӗ Агивер. Ку мыскара хыҫҫӑн
«Советская Чувашия» хаҫатра ҫак материал пичетленчӗ:
ПИСАТЕЛЬСКАЯ «МАЕВКА» В ДЕКАБРЬСКУЮ СТУЖУ
О противостоянии в Союзе писателей Чувашии мы неоднок
ратно рассказывали нашим читателям. Кажется, конфликт в
минувшую пятницу вышел на новый виток: «свергнутый» предсе
датель правления Федор Агивер не объявил о капитуляции, а про
вел со своими сторонниками «плановый» сьезд.
Начало сьезда затянулось по организационным причинам.
Писателям пришлось долго топтаться в фойе Дома союзов, за
тем на автобусе их доставили в столовую одной частной фирмы
в южном поселке. «В самый последний момент объявили, что не
могут нам предоставить зал, - говорит Ф. Агивер. - Но на
зревший форум мы смогли бы провести, как маевку, даже на ка
кой-нибудь мельнице».
В отчетном докладе правления, с которым выступил Ф. Аги
вер, было подчеркнуто, что писательская организация в последние
годы работала недостаточно активно из-за плохого финансиро
вания. В такой ситуации руководители СП России не возража
ют, чтобы в Чувашии действовали три Союза писателей с оди
наковыми полномочиями. Заключен договор с организацией М.
Юхмы, определен срок проведения объединительного сьезда. «Ве
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роломство» некоторых коллег, которые рвутся к власти по чье
му-то указанию, докладчика просто удручает. Как было заявлено,
с имуществом СП все в порядке: автомобиль и гараж на месте, а
библиотеку хотят вернуть через суд.
Выступившие в прениях, проявляя осторожность, стремились
говорить лишь о своих «цеховых» делах: призывали сохранять един
ство, сетовали, что мало выходит книг, их тираж невысок.
Предложение литературоведа Ю. Яковлева поднять обсуждение
на несколько ступеней повыше и повести разговор о «времени и
литературе» не было услышано. Как и на альтернативном съезде,
проведенном в августе, не была дана оценка даже тем немногим
произведениям, которые вышли в последнее время.
На съезде были внесены изменения в устав творческой орга
низации, в соответствии с которыми чувашские литераторы вер
нулись в лоно СП России. Единогласно на безальтернативной
основе председателем правления вновь избран Ф. Агивер.
В.Алексин.
Раштав, 29.
«Ҫамрӑксен хаҫачӗ» Чӑваш писателёсен ҫапӑҫакан «Автанӗсенчен» ҫӗнӗ ҫул умӗнхи интервью илнӗ:
МЁНТУРӐР, МӖН ТӐВАЙМАРӐР?
Валери ТУРКАЙ, поэт, Чӑваш писателёсен союзӗн ертӳҫи:
Хам ертсе пыракан Ҫеҫпӗл фончӗ хӑйӗн Ҫеҫпӗл Мишши ячёллё
премине кӑҫал чӑннипех те тивӗҫлӗ ҫынсене тата коллектива
пачё: l -мӗш вице-премьера Петр Ивантаева, Канаш районён администраци пуҫлӑхне Ананий Иванова тата Украинйри Остер
хулинчи «Нимене» ансамбле. Кунсӑр пуҫне кӑҫалхи ҫурла уйӑхӗн
29-мӗшӗнче чӑваш писателӗсем хӑйсен черетлӗ 17-мӗш сьездӗнче
мана чӑваш писателёсен союзне ертсе пыма шанчӗҫ. Ку - маншӑн
пысӑк чыс. Анчах вӑхӑт эпё юридици енчен пӑхсан Писательсен
союзён саккунлӑ председателё пулса тӑманнине кӑтартса пачӗ.
Паянхи кунччен те Агивер пире пичет, организаци уставне,
пурлӑхне тата ыттине тавӑрса памарӗ. Ҫапла вара Агивере саккун енӗпе ҫӗнтереймерӗм. Мораль тӗлӗшпе, халӑх шаннине илес
пулсассан эпё ӑна ҫӗнтертӗм теме пултаратӑп. Ҫапах та чӑваш
писателёсен чи сумлӑ пайё манпа пёрле. Анчах Агивер команди
урӑхла шутлать, унӑн хӑйӗн политики.
Ҫак интервьюна парас умён кйна эпир хамӑр правленипе ҫав
тери пысӑк пӗлтерӗшлӗ шухӑш патне пырса тухрӑмӑр. Халь каласа тӑмастӑп, ун пирки эсир каярахпа пёлёр.
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Пӗтӗмӗшле илсен 2000 ҫул маншӑн хӗрӳ ӗҫ ҫулӗ пулчӗ. Уйрӑмах ҫурла уйӑхӗн 29-мӗшӗ хыҫҫӑн эпӗ чӑннипех те ҫанӑ тавӑрса
ӗҫлерӗм. Чи интересли - ҫакӑ мана питё килӗшрӗ.
Хветёр АГИВЕР, писатель, ЧР Писательсен союзён ертӳҫи:
2000 ҫул маншӑн питӗ тертлӗ ҫул пулчё. Писательсен сьездне
ирттересси питӗ чӑлханса пычӗ. Ҫынсем хыпаланчӗҫ, йӗрки-аркине чухласа ҫитереймесӗрех хӑйсен темиҫе пухӑвне ирттерчӗҫ. Эпир
ӗнтӗ йӗркеллӗ пултӑр тесе раштавӑн 22-мӗшӗнче хамӑрӑн черетлӗ 18-мӗш сьезда ирттертӗмӗр. Унта мана председателе суйларёҫ. Ҫёнӗ правлени, ревизи комиссийӗ суйларӑмӑр. Пирён писа
тельсем йышлӑ та - хӑшӗсем чап хыҫҫӑн хӑваласа кайни питӗ
пӑшӑрхантарать. Унччен ҫыравҫӑсен хушшинче унашкаллине курман, халь вара хӑшӗ-пӗрисем ӗҫ тӑвассишӗн мар, мён те пулин
ҫиес, илес тесе чӑмӑртанаҫҫӗ.
Пире сьезд ирттерме те чӑрмантарчӗҫ. Ку пачах саккуна
хирӗҫле. Ҫӳлти, влаҫри чиновниксем хӗтӗртсе тӑни сисӗнчӗ. Вёсен
эпир пулӑшӑр-ха тесе каламасӑр пирӗн хушша-хуппа кӗмелле мар.
Пирӗн ҫурта, кану ҫуртне юсама вӗт пулӑшмаллаччӗ. Шалусӑр
ҫынсене пурӑнма кансӗр. Пире лапчӑтса хумалли мелсемпе ӗҫлерӗҫ,
ӗҫлеҫҫӗ. Килӗшӳ'кирлӗ. Пӗр-пӗрин хушшинчи килӗшӗве аркатакансене кӑмӑлламастӑп. Писательсен ӗҫне пӗр 35 ҫул курса ӗҫленё
май пӗлетӗп: килӗшӳре кӑна тӑванлӑх-хурӑнташлӑх йӗрке-арки
тытӑнса пырать. Паянхи ҫапкаланса ҫӳрекен хӑш-пӗр ҫыравҫӑсем ҫакна кӑштах шута илесшӗн мар. Ҫывӑх юлташа та
хӑвӑнтан чылай ытларах ӗҫлесе курнӑ ҫын пирки нихӑҫан та
усал калама юрамасть. Кайран ҫав сӑмах хӑвнах пырса лекет.
Хӑвӑншӑн кӑна мар-ҫке, ыттисемшӗн те ӗҫлемелле.
2001 ҫул.
Ӗҫ кӗнекинчен.
Пуҫ машинкки пӗрмаях ҫапать. Аҫтаха ҫулӗнче эпӗ, Агиверӗн «Камиттеатрӗнче» тӗп рольсенчен пӗрне выляса пурӑннӑ
хушӑрах, хамӑн пурнӑҫшӑн та тӑрӑшса ӗҫлерӗм. Ҫак кӗнекесене
пичете хатӗрлесе хутӑм: Тӑванлӑх асамачӗ, Ҫӗр пики, Юрату
кӑварӗ, Шӑмӑсӑр чӗлхе, Вӑрланӑ юрату, Ман пурнӑҫ - мӑн
пурнӑҫ. Агиверсемпе Тургайсем те тӑрӑшсах ӗҫлеҫҫӗ. Идеологии
икӗ фронтӗнче те хӗрӳ ҫапӑҫусем пулса иртеҫҫӗ. Пӗри тепринчен
парӑнасшӑн мар. Темле ҫапӑҫу та ҫухатусӑр, ҫӗнтерӳсӗр пулмасть.
Агивер фронтӗнче, акӑ, ҫӗнтерӳ ячёпе салют пачӗҫ, хӑйсен Пи
сателёсен союзён правлении 9 саслӑ сассипе: «В.Тургая, Д.Гор
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деева, П.Ялгира СССР писателёсен союзён членӗнчен кӑларас».
Вёсем чӑваш литературин аталанӑвне пӑсса, аркатса пыраҫҫӗмӗн.
«Автансен» тепёр фронтёнче - пӑлхану. Валери Тургай Хветёр
Агивере хирӗҫ ҫивӗч перопа атакӑна ҫӗкленет, «Чебоксарские
новости» хаҫатпа унӑн ҫӑварне хупласа лартать:
СПАСИБО ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕ!
Мне кажется, журналисты уважаемых «Чебоксарских ново
стей», получив «сенсационное» письмо за подписью Константи
новой В.К., супруги Агивера Ф.Г., (копия этого письма, направлен
ного во все редакции газет Чувашии, у нас имеется), могли
вспомнить лермонтовское «А судьи кто ?» Но, увы, они этого не
сделали. И я вынужден сегодня напомнить уважаемым читате
лям «ЧН» кое-что из новейшей истории Союза писателей ЧР
(СПЧР).
Наш союз зарегистрирован Минюстом ЧР 12 июля 1999 г.
На первой странице устава СПЧР написано следующее: «При
нят на втором заседании 14 сьезда союза писателей Чувашской
Республики, состоявшемся 10 января 1991 года. С изменениями и
дополнениями принят на 17, внеочередном съезде Союза писате
лей Чувашской Республики 22 июня 1999 года».
Самое интересное заключается в том, что 22 июня 1999
года... никакой «внеочередной сьезд» СПЧР не проводился!.. Это,
кстати, на своем письме от 31.10.2000 г. подтвердил и прокурор
Ленинского района г. Чебоксары О. К. Ильин. То есть Ф.Агивер,
тогдашний председатель правления СПЧР, зарегистировал в Ми
нюсте ЧР документы фактически несостоявшегося форума СПЧР
и продлил полномочия свои и членов «старого» правления СПЧР.
К сожалению, об этом литературная общественность Чува
шии узнала только в августе 2000 года, когда писатели в со
ответствии со своим Уставом от 10.01.1991 г. и в связи с
истечением полномочий Ф.Г. Агивера (25.08.2000 г.) решили со
звать свой очередной, 17 съезд СПЧР.
Только с помощью прокуратуры Ленинского района г. Чебок
сары нам, писателям, состоящим на учете в СПЧР, удалось ознако
миться... с собственным Уставом, зарегистрированным Минюс
том ЧР от 12.07.1999 г.
Да, де-юре Ф.Агивер (до решения суда) сегодня является пред
седателем правления СПЧР. Но де-юре членами общественной
организации «Союз писателей Чувашской Республики» на сегод
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няшний день являю т ся и
Ю. С. Семенов (Семендер), и
Л. В. Мартьянова, и В. В. Овча
ров, и И.Л- Тимофеев (Вут
лан), и Г. И. Федоров. К ог
ромному сожалению, одного из
членов данного правления Анатолия Викторовича Еме
льянова - в конце прошлого
года мы проводили в после
дний путь.
Так кто же нас, В. Тургая, Д. Гэрдеева и П.Ялгира, ис
ключил из Союза писателей?Вы, неназванные писатели, которые,
повторяю, на сегодняшний день де-юре являются членами прав
ления СПЧР? Нет. Этого быть не может. Потому что эти
писатели, как и все мы, не знали, что 22.06.1999 г. Ф.Агивером был
проведен «внеочередной, 17 сьезд СПЧР», и все они обьявили о
своем решении участвовать в создании Союза профессиональных
писателей ЧР, председателем правления которого избран автор
этих строк.
Тогда, спрашивается, кто это там заочно исключает писа
телей из их творческой организации ?
Ах, да, кажется, вспомнил!..
Это же Ф. Агивер всю осень твердил нам всем, что 22 декаб
ря 2000 г. в Чебоксарах будет проведен внеочередной (опять вне
очередной!), 18 сьезд СПЧР, на который из Москвы должны были
приехать Валентин Распутин, Василий Белов, Валерий Ганичев
(председатель правления СП России) и другие высокие гости!
Да, 22.12.2000 г. по инициативе Ф.Агивера в одной из част
ных чебоксарских фирм действительно собрались 17 (семнадцать)
из 141 члена СП России, которые состоят на учете в СПЧР.
Было там и множество окололитературных людей. Да, на том
«форуме» избрали новое правление СПЧР: Ф.Агивер, Л. Смолина,
Н.Ыдарай, Г.Ирхи, М.Ставский, Г. Уткин (подписавший, кстати,
протокол несостоявшегося «внеочередного, 17 сьезда СПЧР),
Ю.Ялавин, Н. Иванов и А.Эндебе. Но этот руководящий орган
СПЧР не является легитимным, поскольку кворума на так назы
ваемом 18 сьезде СПЧР не было.
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Вот кто судит нас! Вот кто исключил В. Тургая, Д.Гордеева
и П.Ялгира из Союза писателей! Как говорится, все было бы смешно,
если бы не было так печально.
Дорогой Федор Агивер! Дорогие члены правления «агиверского
союза»! Вместо того, чтобы устраивать всякого рода судилища и
мешать процессу обновления творческого союза писателей Чува
шии, вы бы расплатились с долгами вашего Союза! Ведь только
Чебоксарскому муниципальному предприятию «Теплосеть» вы дол
жны 86005руб. 91 коп., а ОАО «Связъинформ» - 3043руб. 4 6 коп.
Или же вы не знаете об этом?
Честь имею!
Валери ТУРГАЙ, член Союза писателей России.
Вӑрҫӑра яланах кам та пулин ҫӗнтерет, парӑнать. «Советская
Чувашия» хаҫатра пичетленнӗ информаци ҫакна питӗ аван кӑтартса парать.
ПИСАТЕЛИ ССОРЯТСЯ
Президиум Верховного суда Чувашии поставил точку в затя
нувшемся споре литераторов республики. Так называемый «ста
рый агиверовский» союз писателей приказал долго жить.
Несколько лет назад, когда группа литераторов собралась на
свои традиционные «посиделки», было принято опрометчивое ре
шение: назвать «мероприятие съездом, семнадцатым по счету.
Несмотря на отсутствие кворума и большинства членов правле
ния, собравшиеся дружно поддержали идею, и председателем СП
вновь был избран прозаик и драматург Ф. Агивер. Принятые на
импровизированном «съезде» документы послужили основой для
перерегистрации творческой организации в Министерстве юсти
ции республики. Когда казус был обнаружен, писатели собрались
на «законный» сьезд и сместили Х.Агивера со своего поста. Тот с
таким поворотом событий не согласился. Московский районный
суд Чебоксар нашел доводы оппонентов Агивера обоснованньми,
но высшая судебная инстанция республики вернула дело на новое
рассмотрение на том основании, что экс-председатель не мог
сам участвовать в тяжбе, из-за болезни. На вышестоящей судеб
ной лесенке Ф. Агивер ратовал за «многосоюзную литературную
Чувашию», но Фемида нашла его доводы неубедительными.
Верховный суд Чувашии 29 июня вынес решение признать
XVII внеочередной съезд Союза писателей Чувашии несостоявшимся и принятое на нем решение о продлении полномочий Фе
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дора Агивера недействительным. Таким образом, сегодня обще
ственной организации Союз писателей Чувашии не существует.
Есть только Союз профессиональных писателей Чувашии, зареги
стрированный 16 февраля 2001 года. Решение это окончатель
ное и обжалованию не подлежит.
Но остается неизвестной судьба 22 человек, подавших заяв
ления в Союз писателей Чувашии с тем, чтобы их в него приняли.
Удостоверения им вручили, а членские билеты - нет. Союз пи
сателей России их дела даже не рассматривал. И теперь специ
альная комиссия будет их пересматривать. Наверняка, не все
останутся в Союзе.
Кроме того, возникает еще один вопрос: как быть с Союзом
чувашских писателей Михаила Юхмы? Руководители Союза
профессиональных писателей считают, что их организация дол
жна быть единственной подобной в республике. Кое-кто из-под
крыла Юхмы уже перешел в нее. Но многие еще остались. Так
что же,впереди— новая война?
Марина ПОРФИРЬЕВА.
* 5fC *
Писательсем, пахчари культурӑллӑ ӳсен-тӑран пекех, виҫӗ
йӑранра тымар ячӗҫ: пӗрне, Чӑваш писателёсен союзне Юхма
Мишши сиплӗ шывпа шӑварать; теприне, Чӑваш профессионал
писателёсен союзне - Валери Тургай ҫурхи ҫырма шывӗпе; виҫҫӗмӗшне, Чӑваш Республики писателёсен союзне - Хветёр Аги
вер аслатиллӗ ҫумӑр хыҫҫӑнхи пӑтранчӑк шывпа шӑвараҫҫӗ. Тур
калашле виҫҫӗ тенё пекех пулса тухрё иккен арпа кӑрманӗнчи
суккӑрла тӗркешӳре.
Пысӑк шайлӑ пӗр анлӑ пухура, ӗрлешӗве ертсе пыраканӗ, янӑравлӑн пӗлтерет:
- Халӗ халӑх умне чӑваш ҫыравҫисен пуҫлӑхне чӗнетпӗр!
Ҫынсен хушшинчен виҫӗ арҫын ҫӳллӗ вырӑналла талпӑнать:
малта - ҫамрӑкки, варринче - вӑтамраххи, хыҫалта - ватти.
-Эпӗ пӗр пуҫлӑх ҫеҫ чӗнтӗм-ҫке, кунта вара юмахри ҫӗленӗнни
пек виҫӗ пуҫ, - йёркипе тӑрса тухнӑскерсем ҫине тӗлӗнсе пӑхать
ертсе пыракан,- Калӑр-ха, хӑшё вара сирӗнтен писательсен пуҫлӑхӗ?
- Эпӗ! - ҫӑвӑр автанла каҫӑрӑлса ӳкет Валери Туркай. - Чӑваш
Республикинчи профессионал писательсен канашён председателё.
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- Эпё! - маччана ӳссе ҫитесле хӑлаҫланса мӑшанатъ Хввтӗр
Агивер. - Чӑваш Республики писателёсен «Хурӑнташлӑх» канашӗн
председателё.
- Эпё! - сылтӑм аллине кӑкӑрӗ ҫине хурса пуҫне пӗкет Юхма
Muuiuiu.- Чӑваш писателёсен союзён председателё.
- Эх-ха-хай, сирӗнпе, аптриш,- алӑ сулать ӗрлешӗве ертсе
пыраканӗ. - Виҫсӗр те ялти халъхи юхӑннӑ пӗрлешӳллӗ хуҫалӑх
хуҫи пекскер кӑна иккен эсир - пӗри те чӑн пуҫлӑх мар. Ҫуккӑшим тӗп пуҫлӑх чӑваш ҫыравҫисен? Куртӑн-и камит, тӑван
халӑх?
Хӑйсене хӑйсем никамран та пултаруллӑрах текен этемсем
пӗр-пӗринпе хирӗҫсе кайсан, Ӑслӑлӑх тӗнчинче яланах аҫа
ҫапать.
Аҫа ҫапса минретнӗ хыҫҫӑн ҫапла виҫӗ ушкӑнӗ те виҫӗ юхӑмпа ишет. Агиверӗн «Хурӑнташ» хӑмпӑ карапӗ, пути-путайманскер, халӑх тинӗсӗн лӑпкӑ хумӗсем ҫинче хӑяккӑн ярӑнса выртать, пӑтранчӑк шывра пултарулӑх йӑранӗн пуҫӗ хӑрса типсе
пырать. Сиплӗ шывпа шӑварма вӗреннӗ Юхма Мишшин йӑран
пуҫӗ чечекленсе тӑрать. Ҫурхи ҫырма шывӗнче ҫӑвӑнакан Валери
Тургайӑн ҫунатгисем хӑйӗн пултарулӑх йӑранне ҫӗнӗ хумлӑн
ешӗрме вӑй парса тӑраҫҫӗ. Ҫав йӑранра писательсен ушкӑнӗ вӑйлӑ
ҫимӗҫлӗ - вӑйлӑ шухӑшлӑ. Йӑранӑн - тымарӗ ҫирӗп.
2001 ҫул.
Авӑн, 3.
ЧНК. Президенчӗ Геннадий Архипов Чӑваш Республикин
профессионал писателёсен союзён правлени кантурне урама
кӑларса янӑ хыҫҫӑн, эпё вӑл асамлӑ обществӑлла организаци
ӑҫта хӳглӗх тупнине аран пӗлтӗм. Ехрем хуҫа ҫурчӗпе урам урлах
иккен, авалхи Пичет ҫуртӗнче, Володарски урамӗн пиллӗкмӗш
хутӗнче, пӗчӗк пӳлӗмре.Союз правленийӗн пуҫлӑхӗпе Тургайпа
унӑн ҫумӗ Гордеев варринчи сӗтел хушшинче ларакан чиперкке
бухгалтерӗн йӑлтӑр куҫӗсене ытарлӑн пайласа лараҫҫӗ.
Эпё, вӗсене чӑрмантарса, Мускав валли Союз карточкине
хамӑн пурнӑҫ докуменчӗсемпе тултарса лартрӑм та ҫулталӑкшӑн
50 тенкӗ укҫа хыврӑм. Эпё те ёнтё малашне Агиверӗн путакан
хӑмпӑ карапӗн камантинче мар - Профессионал писательсен
пуевуй-пулевой камантинче.
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«Профессионалсем» профессионаллах ӗҫлеҫҫӗ иккен. Вӑй
пур: Чӑваш Республикинчи писательсен тёп вӑйӗ - вёсен пултарулӑх йӑранӗнче.
2002, ҫу, 21.
Валери Тургай камантин - Чӑваш профессионал писател
ёсен кантурне - Вӑрнарта пурӑнакан Михаил Алексеевич Ва
сильев писателён анкетине те, вал чӑннипех «ГТрофессионалсен» ретӗнче тӑнине ӗнентерекен официаллӑ хута, пуҫлӑхсен
аллине парса хӑвартӑм.
Утӑ, 2.
«Чӑваш Магелланӗн» хӑмпӑ карапӗнче виҫӗ ҫул ҫурӑ тӗтрелӗхрен тухаймасӑр ишнӗ хыҫҫӑн эпё, алла пёр пус та укҫа илсе
кураймарӑм, хастарланса кайма пултаракан хӑш-пӗр писатель
сем пек пират та пулаймарӑм, ҫавӑнпа, калама ҫук тарӑхса,
«ӑс-хакӑл тинӗсӗнче компассӑр ишекен капитанпа» сывпуллашрӑм.
2010 ҫул.
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А С РА Ю Л Н Ӑ С А М А Н Т С Е М , ВӐ Х ӐТСЕМ
***
Вӑрнар районӗн «Социализм ҫулӗпе» (Ҫӗнтерӳ ҫулӗ») хаҫачӗ маншӑн журналистика ҫулӗн пуҫламӑшӗ (старчӗ) пулнӑ.
Унта ӗҫленӗ вӑхӑта эпӗ «Ман пурнӑҫ - мӑн пурнӑҫ» кӗнекере
(2007 ҫ.) тӗплӗн ҫырса кӑтартнӑччӗ. Тӑван хаҫатӑмпа, редакци
коллективӗпе, активисчӗсемпе нихҫан та ҫыхӑну татман. Урӑх
ҫӗре куҫсан та яланах ҫырса тӑнӑ, унӑн юбилейӗсене хутшӑннӑ.
Ж урналистикӑри малтанхи ӳсӗмсемшӗн ҫырав ӗҫӗнче
пёрремёш хут хамӑр хаҫатра «Хисеп фамоти» илтӗм. Утмӑл ҫул
тултарнӑ ятпа редакци мана тата тепёр Хисеп паллипе хавхалантарчё. 2010 ҫулта хаҫат 80 ҫул тултарнӑ ятпа кӑларнӑ
«Вӑрнарӑн вӗҫӗмсӗр кӗнекинче» «Вӑрнар шкулӗ асрах юлӗ» ста
тья пичетлерӗм.
1982 ҫулта, «Капкӑнра» ӗҫленӗ чухне, мана вӑрнарсем хӑнана чӗнчӗҫ. Хампа пӗрле эпӗ хаҫат тӑвакансемпе тата ӑна кӑларма
пулӑшаканӗсемпе тӗл пулма паллӑ сӑвӑҫа, Ҫавалкас Мӑратра
ҫуралнӑ Юрий Григорьевич Айдаша тата хамӑр районпа чшсӗллӗ
Пратьякасси ачине, вӑйлӑ сатирике Виталий Григорьевич Енӗше пёрле лартса кайрӑм. КПСС райкомӗн лекцисем ирттермелли залӗнче питӗ хӗрӳ, туслӑ калаҫу пулчё. Эпир хамӑр енчен,
вӗсем хӑйсен енчен пултарулӑх юррине шӑрантартӑмӑр. Респуб-
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ликӑра тахҫанах палӑрнӑ кулӑш ӑсти, «Капкӑн» корреспонденчӗ,
«Мир» совхоз строителе Степан Александрович Юркин пирёнтен шит те уйрӑлмарӗ. Сӑмах-юмахӗ унӑн та кугамккипех пухӑннӑ
иккен.
Ҫавӑн чухне пире Виссарион Кожанов фотоаппарачӗпе ҫатлаттарса илнё (сулахайран): Ю. Г.Айдаш, В. Г. Енёш, С.А. Юркин
тата В. П. Кузьмин.
*

*

*

«Социализм ҫулӗпе» ута-ута, вӑрман витӗр Йӗпреҫе ҫитсе
тухрӑм, «Коммунизм ҫӗнтерӗвӗшӗн» («Ҫӗнтерӳшӗн») пуҫ мимине киленичченех пӑтратрӑм: вунӑ ҫула яхӑн. «Виҫӗ юман» по
весть ҫырса Чӑвашгизра кӗнеке кӑлартӑм, ҫав хушӑрах хам жур
налист пулни ҫинчен те манмарӑм: ӑсталӑха ӳстерсе пытӑм,
ҫамрӑксене хаҫат тума, ҫырулӑхра хӑюллӑ та талпӑнуллӑ пулма
вӗрентсе хӑнӑхтартӑм. Уншӑн мана вӗсем ку таранчченех пысӑк
тав тӑваҫҫӗ. Вёсен пултарулӑхӗ ӳснишӗн эпӗ чунтан хӗпӗртетӗп.

Дмитрий Киселевӑн сӑн ӳкерчӗкӗнче (сылтӑмран): Геннадий Маль
цев, Людмила Мальцева, Олег Мальцев, Владимир Давыдов журналист
(Каҫсих енрен), Мария Киселева, Владимир Кузьмин Мальцевсен Валерий
ятлӑ ачипе.
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Йӗпреҫри тӗлпулусенче хамӑрӑн ӑшри туйӑма ҫиеле кӑларса хӗрӳ
калаҫӑва малалла тӑсатпӑр.
Хастар юлташӑмсем-ӗҫтешӗмсем мана пысӑк хак пачӗҫ:
хаҫатӑн 5-пинӗмӗш номерӗ тухнӑ ятпа 1979 ҫулта Хисеп кӗнекине кӗртрӗҫ, 1997 ҫулта С.В.Элкер ячёллё журналистика премийӗн лауреачӗ туса хучӗҫ.
КПССӑн Ленинградри аслӑ шкулӗнчен вӗренсе таврӑннӑ Элӗк
ен журналисчӗ Геннадий Степанович Мальцев Йӗпреҫ редакцийӗнче революцилле улшӑнусемех турӗ, унчченхи кивӗлле ӗҫ
меслечӗсене ҫӗнетме ӑна эпё те сахал мар пулӑшрӑм. Пӗр-пӗрне
ӑнлансах ҫӗмӗрттеретгӗмӗр.
** *
Иртнӗ ӗмӗрӗн аллӑмӗш ҫулӗсен вӗҫнелле СССР журналисчӗсен Союзне, ҫав вӑхӑталлах Чӑваш АССР журналисчӗсен Со
юзне те туса хунӑ. Эпё ун чухне Вӑрнар райхаҫатӗнче ӗҫлеггӗм.
Петр Алексеевич Тихонов редактор мана та Союза кёме сёнчё.
Мана унта 1960 ҫулта илчӗҫ.
1961 ҫулхи нарӑсра ман ятпа Шупашкартан ҫыру килчё.
«Советская Чувашия» хаҫат редакторё, ЧАССР журналисчёсен
Союзён правлени председателё Матвей Семенович Семенов
ҫапла пёлтерет: «Уважаемый тов.Кузьмин! Поступил ваш би
лет члена Союза журналистов СССР. Постарайтесь получить
его при первой же возможности. Вступительный взнос 5 руб
лей, стоимость билета - 1 рубль, членский взнос - 5 рублей
(за весь год).
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В Чебоксарах вручили нам, группе газетчиков, дорогой
наш билет в торжественной обстановке. Как мы были рады!
Членство в Союзе очень вдохновляло. С тех пор я постоян
но участвую в общественной жизни Союза, оказывал немалую
помощь правлении. Постоянно состоял членом правления. Воз
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главляю первичную журналистскую организацию при Союзе
писателей Чувашской Республики.
Вот один из моментов в ходе работы XV сьезда журналис
тов Чувашии в здании комплекса туризма и отдыха «Волжан
ка» (2005 г.).

Фотокорреспондент газеты «Хыпар» Геннадий Верблюдов
моментально сгруппировал нас, ветеранов печати, заснял (слева):
Иван Яковлевич Тенюшев, Павел Афиногенович Крысин, Михаил
Иванович Иванов, Андрей Иванович Михайлов, Владимир Прокопь
евич Кузьмин.
* * *
Районти литераторсен пӗрлешӗвӗ - республикӑра вӑйлисенчен пёриччё. Унта ҫамрӑк ҫыравҫӑсене вӗрентме Шупашкартан
кашни уйӑхрах паллӑ писательсемпе поэтсем килетчӗҫ. Акӑ, хальхинчете...
Сӑн ӳкерчӗкре (сылтӑмран сулахаялла): райхаҫат редакторё,
литпӗрлешӳ ертӳҫи П.А. Тихонов-Ялгир, Чӑваш кӗнеке издатель
ствин редакторе А.А. Галкин сӑвӑҫ-юптаруҫӑ, 1929-1930 ҫулсенче
Вӑрнаррайонне ертсе пынӑ В.И. Краснов-Асли писатель, ЧАССР
радиокомитечен ял хуҫалӑх передачисен редакторё А.А. Воробьев
поэт, редакции парти пурнӑҫ пайён заведующийё В. П. Кузьмин
прозаик. 1962 ҫ.
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* * *
Ҫыру ӗҫӗн тепӗр енӗ вӑл манӑн - литература. Ӑна эпё жур
налистика маҫтӑрлӑхӗпе пӗр явлӑмлӑн туса пыратӑп. Раҫҫей пи
сателёсен Союзӗнче тӑнӑ май, хамӑрӑн Чӑваш писателёсен Со
юзён ӗҫӗ-хӗлӗпе те ҫыхӑннӑ. 2010 ҫулхи чӳк уйӑхӗн Ю-мӗшӗнче
съезда хутшӑнтӑм. Каллех Геннадий Верблюдов куҫӗ тӗлне
пултӑм.

Наци библиотекинче акӑ эпир, шавлӑ калаҫу вӗҫленнӗ хыҫҫӑн
(сылтӑмран): Анатолий Юман (Чӗмпӗр), Аркадий Казанов,Раиса
Сарпи, Юрий Артемьев, Владимир Кузьмин, Иван Тенюшев; хыҫалти - Улькка Элмен (Вӑрнар).
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* * *

Чӑваш Республики писателёсен Союзӗнче, Ленин урамӗнчен авалхи Ехрем хуҫа ҫуртне (халё Воробьев композиторсен
урамӗ) куҫсан та, правлени председателё Ф.Г. Агивер тӑрӑшнипе, ҫыравҫӑсен кулленхи пурнӑҫӗнче литературӑпа искусство,
культура ӗҫченӗсемпе иртгернё асра юлмалли тӗлпулусем, савӑнӑҫ
каҫӗсем тӑтӑшах пулатчӗҫ. Вӗсенчен пӗри вӑл - Союз правленине 1967-1978 ҫулсенче ертсе пынӑ Николай Степанович Де
душкин писателӗн-критикӗн менелникӗ. Уява вӑл ҫуралнӑ Тутарстанри Пӑва рӑйонӗнчен тӑванӗсем, Шупашкартан чӑваш
писателӗсем пухӑннӑччӗ. Асӑнмалӑх сӑн ӳкерттертӗмӗр.

Сӑн ӳкерчӗкре, савӑнйҫлӑ пухӑва хутшӑннисен пӗр уш кӑнӗ (сулахайран): Владимир Кузьмин, менелникҫӗ тӑванӗсем, Юрий Сементер,
Николай Дедуи/кинпа Измаил Григорьев полковниксем, Андрей Алексеев,
Надежда Силпи, Клавдия Вишневская, Анатолий Смолин, Николай И ва 
нов - Микки Микули.

* * *
Совет империйӗ арканнӑ, никама пӑхӑнман Раҫҫей патшалӑхӗ туса хунӑ хыҫҫӑнхи ҫулсенче идеологи хӑмпи те шапах
ҫурӑлчӗ. Ирӗклӗх сывлӑшӗ ҫыравҫӑсене те уҫҫӑнлӑха кӑларчӗ.
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Чӑваш ен писателӗсемпе журналисчӗсем те ӑнлансах пӗтермелле мар шавлӑ та кӑткӑс пурнӑҫ танатинче тапаҫланаҫҫӗ. Ҫӗнтернӗ
социализм тапхӑрӗнчен капитализм йӗрки еннелле сулӑннӑ май,
ҫирӗп турта хушшинчен тухса ӳкнӗ ҫыравҫӑсем укҫа хыҫҫӑн
хӑвалама пуҫларӗҫ. Хӑйсен пичӗсене бизнес сӑррипе сӑрланӑ
журналистсем ассахкайнӑ, пуйсах пыраҫҫӗ. Чӑваш ҫыравҫисем
хушшинче ҫӗрме пуян улпутсемпе тарҫисем пулса кайрӗҫ. Ҫапла
ӗнтӗ вӑл - обществӑри улшӑну тапхӑрӗ хӑшин-пӗрин чун-чӗрине
ҫийӗнчех улӑштарать. Кунта вара тасалӑх, тӗрӗслӗх, ырӑ малкурӑмлӑх ҫӗнтерет.
2012 ҫулхи юпа уйӑхӗ.
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ЭПӖР -

ВӐРНАРСЕМ

Камсем эпӗр?
Вӑрнарсем Мухтав илнӗ ӗҫченсем.

Камсем эпӗр?
Вӑрнарсем Тӗнчери чиперккесем.

Камсем эпӗр?
Вӑрнарсем Улӑп вӑйлӗ паттӑрсем.

Камсем эпӗр?
Вӑрнарсем Ялан пулнӑ малтисем.
Ялан пулӑпӑр малтах!

МЫ

- ВУРНАРЦ Ы

Кто же мы?
Вурнарцы Батыры-бойцы.
Кто же мы?
Вурнарцы Все в труде борцы.
Кто же мы?
Вурнарцы Вечные творцы.

Кто же мы?
Вурнарцы Строим и дворцы.
Кто же мы?
Вурнарцы Слава красоты.
Кто же мы?
Вурнарцы В мире молодцы!

