Каламалли пуртан
Владимир Кузьмин - ку чухнехи чӑваш литературинчи паллӑ ят.
Вӑл хӑй хайлавӗсене чӑваш вулаканӗн кӑмӑлне ҫырлахтармалла
ҫырать. Унӑн ҫӗнӗ кӗнеки «Илем ҫӑлтӑрӗсем» ятлӑ. «Ҫӗр пики» повӗҫенчен илнӗ сыпӑка шутламасан, илемлӗ проза хайлавӗсенчен тара
кан кӑларӑм мар вӑл. Ентешӗсен ятне, пӗле-тӑран хисепне хывнӑ янкӑс
юрӑ темелле пуль ӑна. Самаях хулӑн кӗнеки тата пӗр кӗвӗллӗ, пӗр
ҫемӗллӗ. Вӗсенче автор хӑй сӑнарлакан пултаруллӑ ҫынсене хисеплени, ячӗшӗн ҫеҫ ҫырса кайманни кашни ӳкерчӗкренех сисӗнсе тӑрать.
Вӗсем унӑн вӗрентекенӗсем те, ҫывӑх юлташӗсем те.
«Пурнӑҫ сӗткенӗ» хайлавпа уҫӑлать кӗнеке. Унта автор Вӑрнар
районӗнчи Ҫӗрпелти библиотека заведующийӗн Иван Константино
вич Ивановен пархатарлӑ ӗҫне-хӗлне сӑнарласа парать, унӑн кулленхи пурнӑҫӗпе паллаштарать. Мана ҫав тӗрленчӗкре Иван Константи
нович ҫапла калани питӗ чӗрене кӗрсе вырнаҫрӗ: «Литературӑпа ис
кусство пек ҫынна ӳссе аталанма пулӑшакан урӑхла хӑватлӑ вӑй хальлӗхе курмастӑп-ха» тесе пӗтӗм пурнӑҫӑн йӗрӗлчине пӗтӗмлетни. Ҫав
шухӑшах эпӗ Владимир Кузьмин тӗнчипе паллӑ Праски Витти художникпа калаҫнинче те куратӑп. Малтан эпӗ Праски Виттин Петров хушамачӗ мӗнле майпа Праски Витти пулса кайнине калам-ха. Ҫавна
Владимир Кузьмин, Виталий Петрович каласа панипе, ҫапла ҫырса
кӑтартать: «Хушма хушаматпа мухтанас тесе те, хамӑн тёп хушамата
кӑмӑлламасӑр тӑман пирки те мар. Ӑнсӑртран пулса тухрё. Чиперех
ӗҫлесе пурӑнаттӑмччӗ-ха Петров хушаматпа. Венгрире чухне чирлесе ӳкрӗм. Пульницанах лекмелле пулчӗ. Мадьярсен йӑли-йӗрки пирённинчен урӑхларах, чирлӗ ҫыннӑн хучё-картти ҫине амӑшӗн ятне те
ҫырса хураҫҫӗ. «Аннӳ мӗн ятлӑ?» - тесе ыйтрӗҫ те эпё: «Праски», тесе пӗлтертӗм. Вёсем мана Петров Виталий Петрович кӑна мар, Прас
ки Витти тесе те палӑртрӗҫ. Хама та килӗшрӗ ку. Мӑшкӑлласа чённи
мар. Ҫакӑн хыҫҫӑн картинӑсем айне те «Праски Витти» тесе алӑ пусма пуҫларӑм».
Праски Виттин Тӑван ҫӗршывӗ - Вӑрнар районӗнчи Малти Ишек
ялӗ. Вӑл чӑн-чӑннипе чӑваш халӑх художнике. Хушма хушаматне те
вӑл чӑваш халӑхӗпе тымарлӑ венгр халӑхӗнчен илсе килнӗ пулин те,
вӑл «манӑн чӑвашах ҫӳле ҫӗклес, чӑвашах тӗнчипе кӑтартас килет»
тет. «Хамӑн халӑхӑн йӑли-йӗркине, чӗлхине, историне сӑнарласа сыхласа хӑварассишӗн эпӗ яланах кӗрешме хатӗр. Шухӑшлавпа шырав
ӑмӑртӑвӗнче маншӑн чи малта таракане вӑл - чӑваш ҫынни. Наци
культури, халӑх илемӗ нихҫан та пӗтмелле мар», - тет.
Чӑваш халӑх поэчӗн Ҫемен Элкерӗн пурнӑҫӗпе ӗҫӗ-хӗлӗ ҫинчен
чун савӑнӑҫӗпе, чун ыратӑвӗпе ҫырнӑ Владимир Кузьмин. Вӑрнартан
тухнӑ илем ҫӑлтӑрӗсем - Алексей Воробьевпа Кӗркури Илепер поэтсем ҫинчен те пӗтӗм чун ӑшшипе ҫырнӑ автор.
Тӑван ҫӗр, ҫуралнӑ ял асамӗ тыткӑнлать кӗнеке авторне. «Хуть те
мӗнле пулсан та, хамӑрӑн анне сӗчӗпе, атте сухапуҫӗн вӑйӗпе пулӑхлатса ешернӗ пуян ҫӗр пире хӑйӗн ҫӑлкуҫӗнчен имлӗ шывне ӗҫтерчӗ,
вӑй кӗртрӗ, куҫа-пуҫа уҫтарчӗ. Ҫӗрӗн ҫак илемлӗ те симлӗ тӑрӑхӗнче
ҫуралса ӳснӗшӗн кама - Туррине е Ҫут ҫанталӑк пулӑмне - тав тумаллине те пӗлеймерӗмӗр пуль хавхалантарупа хуйхӑру саманчӗсенче»,

- тӗнче ҫути кӑтартнӑ тӑван енне мухтав
юрри кӗвӗлет Владимир Кузьмин. Перле
ӳснӗ тантӑшӗ унӑн Кӑмашри Улатимӗр
Яковлев, Беларусь патшалӑх академи
симфони оркестрӗнче фаготпа калакансен ушкӑнне ертсе пыракан чӑваш каччи. Владимир Яковлевӑн пурнӑҫ ҫулӗ те
ҫип ҫапнӑ пектӳп-тӳрӗ пулман иккен. Вулакана пӗлме Владимир Кузьмин ун пурнӑҫ ҫулне ҫапла ҫырса пӗлтерет: «Мускавран Шупашкара таврӑнсан ӑна музы
ка театрне ӗҫе илнӗччӗ. Ҫемйипе виҫҫӗн
«Атӑл» хӑна ҫуртӗнче нушаланса пурӑнатчӗҫ. Хваттер пирки шантарман та ик
кен, кӗтме, чӑтма хушнӑ. Чӗмпӗрте сим
фони оркестре туса хурсан Яковлева
тӳрех унта чӗнсе илчӗҫ те виҫӗ пӳлӗмлӗ
хваттер пачӗҫ. Оркестр солистӗнче
тӑватӑ ҫул ӗҫленӗ хыҫҫӑн вӑл ҫӗршыври
пысӑк конкурса хутшӑнать. Ҫӗнтерет.
1972 ҫулта вара Минска куҫса каять. Унта
ӑна правительство искусство ӑстисем
валли тытса таракан ятарлӑ хваттере
вырнаҫтарать. Ҫавӑнтанпах Сурганов
урамӗнче пурӑнать Яковлевсен тӑватӑ
ҫынлӑ ҫемйи. СССР Культура министерстви ӑна Африкӑна ӗҫлеме янӑччӗ.
Тӑватӑ ҫул арабсене музыкӑна вӗрентнӗ
хыҫҫӑн вӑл хӑйӗн оркестрне таврӑнать.
Ҫав вӑхӑтрах Беларусь консерваторийӗнче те ӗҫлеме тытӑнать. Ку таранчченех - оркестрта та, консерватори кафедринче те. Профессор.»
«Илем ҫӑлтӑрӗсем» кӗнекери тепӗр
хайлава та асӑнса хӑварас килет. Вӑл
«Ҫунат» ятлӑ. Унта автор Пантелеймон
Михайлович Ермошкин ҫинчен ҫырать.
Хайлав геройӗ тӑван Патӑрьел районӗнче мар, кӳршӗллӗ Йӗпреҫ районӗнче
«Сельхозтехника» уйрӑмӗнче тӗрлӗ вырӑнсенче ӗҫлесе ирттернӗ. Тӑрӑшса
ӗҫленӗ тата. Пантелеймон Михайлович
Патӑрьел районӗнчи Каншел ялӗнчи
паллӑ ентешӗсемпе Василий Игнатьевпа тата Алексей Васильевпа пӗрле ӳссе
ҫитӗннӗ. Пӗрле ӳснӗ тантӑшӗсене юратса вӑл кӗнеке авторне ҫапла каласа па
рать: «Литературӑна эпӗ ...юрататӑп пу
лин те, пур пӗрех илем сӑнарлӑхӗн ҫулӗпе каяймарӑм. Кашнин хӑйӗн ҫулӗ,

тӗллевӗ, тӳпи. Турӑ пани пулмалла ик
кен. Ҫыннӑн ӑс пурлӑхне хапсӑнма,
кӗвӗҫме те кирлӗ мар. Эпӗ, туссем, хамӑн
пурнӑҫ лиризмне пур пӗрех тупрӑм, сирӗнпе, ҫыравҫӑсемпе, юнашарах пыратӑп
пуль тетӗп. Пырса курӑр Йӗпреҫе! Музей
турӑм, паллах, пӗччен мар, анчах хамӑнах ҫӗр ҫывӑрмасӑр шухӑшламалла
пулчӗ. Шыв арманӗ ҫук кунта, ҫил арманӗ
вара - пур. Ҫунаттисемпе хӑлаҫланкаласа аваллӑха аса илтерет. Ӑна эпир Ҫӗнӗ
Кӗлӗмкасси ялӗнчен куҫартӑмӑр. Иртнӗ
ӗмӗр вӗҫӗнче тунӑскер. Хура пӳрт, тарасаллӑ ҫӑл тата тем те пур унта. Чӑваш
хресченӗ ӗлӗк мӗнле йӗркепе пурӑннӑ ҫавна курать музее пыракан ҫын. Чӑн-чӑн
чӑваш ялӗн килӗ. Этнографи пайӗсӗр
пуҫне сӑнарлӑ ӳкерчӗксен, скульптурӑсен
уйрӑмӗсем пур. Саратпӑр, пуянлататпӑр
литературӑпа искусствӑна халӑх хушшинче, халӑхран тухнӑ ӑстаҫӑсемпе
пӗрле, - кӑшт мухтанса та илес терӗ пу
лас Каншел ачи», - ҫыннин ӗҫӗ-хӗлне
кура ҫапла кӑмӑллӑн тӗвӗлесе хурать
хайлавне Владимир Кузьмин.
«Ҫӑпата» -хитре эсӗ тупата» тӗрленчӗкӗнчен те эпӗ ниепле те пӑрӑнса иртеймерӗм. Ҫӑпата тени истори анине
чӑмнӑ ӗнтӗ. Вӑрнар районӗнчи Хурӑнсур
Ҫармӑсри «Ҫӑпата» фольклор ушкӑнӗ
вара чӗрӗ-ха. Илемлӗ пулӗ ӗнтӗ вӑл,
чӑнахта, сцена ҫине ҫӑпата сырнӑ, чӑваш
тумӗ тӑхӑннӑ, пуҫне сурпанпа илемлетнӗ,
кӑкӑрӗ умне шӳлкеме ҫакнӑ хӗрсене, асларах ҫынсене ташланине курма. Ҫӑпати, тумӗ анчах авалхи-тӗр, илемӗ вара паянхи, чӑваш чунне лараканни, ҫырлахтараканни. Фольклор ушкӑнне халӑх ан
самбле ятне те панӑ-мӗн...
«Илем ҫӑлтӑрӗсем» хайлавсен пуххи
- паха кӗнеке. Чӑваш халӑхӗн ҫӑлтӑрӗсем ҫуталсах тӑччӑр. Чӑваш пурнӑҫӗ
илемпе пурӑнтӑр.
Иртнӗ уйӑхра пан улми сӑпасӗнче
Владимир Прокопьевич Кузьмин ҫитмӗл
ҫул тултарчӗ. Пултаруллӑ автора ырлӑхсывлӑх, телей, творчество ӗҫӗнче ҫӗнӗ
ҫитӗнӳсем сунатпӑр.
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