ШАНӐҪПАХ СЫВЛАТӐРЧЧӖ
ЛИТЕРАТУРӐМӐР...
тӗпе тухрӗ. «Тӑлӑх-туратӑн, выҫӑллӑ- ӗрлӗхне калӑплӑн сӑнать. Вилӗм сӑнарне
тутӑллӑн ӳсекен ача-пӑчана», «пасар тӗсениех, акӑ. Ун вӑрттӑнне ӑнкарма
«тӑрӑшнӑ» ӳнерҫӗсем хушшинче - В.Еро
«Ӗмӗр чиккисен ани: Ҫутӑ кун-ши е мӑшкӑлӗ пулнӑ» ҫамрӑк этеме ӑҫтан-ха улфеев, ФЛостоевский, Л.Толстой, П.Хусантӗттӗм каҫ?» - ҫапла ятпа ҫапӑннӑччӗ тавлӑ ҫӗкленӳпе сӑнарлӑн?! Ҫапах та, вал
кай, М.Илпек, К.Иванов, Хв. Уяр, В.Степа
«Тӑван Атӑла» сӗнме хӑйнӑ статьям мар-ха тӗпре. Чӑваш халӑхӗн Пурнӑҫӗпе
нов т.ыт.те (ятсене тӗпчевҫӗ асӑннӑ йӗркеВилӗмӗ
тавралла
сыпӑнса
кайрӗ
Д.Горде
(Т.А. 2005 ҫ. 8 №). Мӗнле хӗвӗнчепе пурпе илсе кӑтартнӑ - Г.Ф.). Ҫӗр ҫуллӑх капаев
сӑмахӗ.
Лӑш
курми
«ӗҫлекен»
писатель
ӑнать-ши чӑваш прози? Мӗн канӑҫсӑршӗпе виҫнӗ категори пӗр сӑпатлӑ мар кун
наци,
литература,
Пурнӑҫпа
Вилӗм
ӑнлавлантарчӗ ӑна юлашки 15-20 ҫул хушшинта, ун пархатарлӑ, пӗлтерӗшлӗ таппине те,
сем
пӗр-пӗринчен
уйрӑлми
пулнине
пӗтӗм
че? Ҫак тӗлӗшпе пӗр ҫыхха пухнӑ шухӑун урмӑшнӑ сӑн-питне те курать Абрамов.
шӑмсем, шӗкӗр турра, ҫӗре ӳкмерӗҫ. Ку- чун-чӗрипе туйса илчӗ.
Хв.Агиверӗн мӑскалӗ те ҫак сунӑм- «...Революционер, большевик вилсессӗн
ратӑп, вӗсем пирки хӑйсен кӑмӑлне
-трагеди» шутланнӑ иртнӗ тапхӑрта, «ку
пӗлтерес текенсем те тупӑнчӗҫ (Д.Гор юнӑм тавраллах пуҫтарӑнса сӗтекеленчӗ.
лак, эсер тата ытти «йӑх-ях» вилсен» - ырӑ
деев: «Ҫаваллӑ карчӑкпа шӑпасӑр ача» «...Тата миҫе ҫул пурӑнӗ» чӑваш? «Халӑх
пулам. Ку, паллах, ҫиелти сӑн-пит ҫеҫ,
- Т.А. 2005 ҫ. 9№; ХвАгивер: «Чӑваш халсӑрланса, йӑшса ҫитнине кам маптан
унашкал
пулӑмра эстетика тӗшши шырахалӑхӗ тата миҫе ҫул пурӑнӗ?» - ТА. 2005 сисӗмлет? Паллах, ҫыракан ҫын»,- татрӗ
ни
кӑлӑх
чӑрмав. К.Иванов, П.Осипов
ҫ. 10№; ВАбрамов: «Натурализм, вилӗм, паллӑ новеллист хӑй калас тенине. Акӑ вӑл,
хайлавӗсенче
те Вилӗмпе тӗл пулатпӑр»,
фэнтези, е мӗнпе сывлать литература?» паянхи шыравӑн (йӳҫекрех-ши, е, тен, пытет
тишкерӳҫӗ,
анчах вал мар тӗп сӑнар,
- ТА. 2005 ҫ. 11№). Ку хӗпӗртеттерет; лаклӑ та-и вӑл? ) техӗмӗ! Сӑмах ӑстин
«геройӑн
шалти
тӗнчи»,
«чун диалектики».
ВАбрамов тӗпчевҫӗ калашле, «тахҫан- шӑпине наци хавалӗнчен, унӑн культура
Литература
классикӗсем
«мистикӑллӑтанпа кӗтнӗ тавлашу-сӳтсе яву пуҫ- кун-ҫулӗнчен, унӑн историллӗтивӗҫӗнчен
фантасмагориллӗ»
поэтикӑна
«алла
ланчӗ», юлашки 10-15 ҫул хушшинче уйӑрма ҫук. Эппин «ҫыракан ҫын» «сисӗмилме»
пултарни.
лени» пысӑк калӑплӑ пулам вӑл; унӑн
«пӗрремӗш пулчӗ пулмалла».
Ҫаплах, ман шухӑшсене тӗшӗлекен
Каласӑва хутшӑнакансем хӑйсем ка «авалтан килекен» тымарӗ парка-ха. Ҫававторсем пӗр саслӑн ҫакна палӑртрӗҫ: Виӑнпа
калать-тӗр
Arvmep:
«Хальлӗхечӑваш
лас тенин кӗвелӗкне палӑртни кӑтарлӗмпе Пурнӑҫӑн ҫиелтенлӗхне мар, вӗсен
туллӑ. Д.Гордеевшӑн «ҫавалпӑ карчӑкпа чӗлхи те, литератури те пур-ха». Паллӑ:
физиологине те мар, ҫав ӑнлавсен ӗмӗрхи,
шӑпасӑр ача» хирӗҫтӑрӑвӗ кӑсӑк пулчӗ. вӗлтӗркке, ытахальшӗн чӑмӑртанӑ ӗненӳ
философилле тарӑнӑшне курни-сӑнарлаТӑтӑшах паянхи кӳлӗмӗн тӑлланчӑкӗ пир мар ку, вӑл синкерлӗ, трагедиллӗ ларуни, ӑна халӑх шӑпипе, наци культурин парки пуҫ ватакан прозаикӑн пӑшӑрханӑвӗ тӑрура хывӑннине туйса, астуса тӑрать
калӑхӗпе ҫыхӑнтарни ырӑрах. Ку тӗллев
ҫыравҫӑ:
«Черетлӗ
шырлан
урлӑ
каҫса
ӑланмалла, малаш кунӑн ҫине тӑруллӑ
вара ҫыракан ҫынран ытларах ыйтать. Пал
тепӗр
ӗмӗре
кӗтӗмӗр,
ҫавӑрать
хӑй
уйӳсӗмне курма хапӑлланать ҫыравҫӑ.
лах, критик-тӗпчевҫӗсенчен те. Этемӗн
лавне
прозаик.
Иртнӗ
ӗмӗрти
пек
тӗнче
Пӗрлех, пурнас пурнӑҫӑн трагедиллӗ,
Пурнӑҫран уйрӑлас хӑрти ҫухату кӑна та
синкерлӗ авкаланчӑкӗсене те асӑрхасах кӗҫ шырлан пулса ҫурӑлса каяс хӑрушлӑх
мар иккен-ха. Хв.Уярӑн «Кӗрхи ҫумӑр» поҫук
халь,
паллах».
Мӗнрен
шӑтса
ӳсет,
тӑрать вӑл: «Тавах Турра, чӑваш литевеҫне аса илсе Гордеев ахальтен мар «тумӗнпе
паркаланатъ
ҫак
ӗненӳ?
Иртнӗ
ӗмӗр
ратуринче ҫаваллӑ карчӑк сӑнарӗ пархапӑкра Эрне (писатель-герой - Г.Ф.) кулнӑ
пулӑхӗ-тӑкакне
калӑплӑн,
пӗрлӗхлӗн
ӑслатарлӑ вырӑнах лараймарӗ», - ҫырать
пек выртнине» асӑрхать. Апла тӑк, хӑй виса
илме
кирлине
ӑнланнинчен,
тен.
сӑмах ӳнерҫи. Ҫаплах-тӑр: пирӗн сӑмахлӗмӗпе пулин те, герой хӑй шыранине
«Чӑваш
литературин,
асӑрхать
Агивер,
лӑхри Вилӗм сӑнарӗ мӗн ӗмӗртен килес
тупнӑ; ҫав тапхӑрти критика кун тупсӑмне
ҫут куншӑн «ӗҫленӗ». «Чӑваш ҫыннин - пулӑм вӗҫҫӗн ҫеҫ ларас вӑхӑчӗ» иртсе
чухлайманни вара паян кулӑшла кӑна.
пырать,
паянхи
сӑмах
ӑстин
халӑхӑмӑрӑн
пурнӑҫ философийӗн никӗсӗнче вара
ВАбрамов та В.Степановӑн «Реципиент»
историллӗ
рольне
шута
илсе
ҫеҫ
ӗҫлеме
яланах хитре пурӑнас та хитре вилес тени
калавне шӗкӗлчесе ҫавнах ӗненет мар-и?
тивӗ,
ҫапла
ҫеҫ
ӗҫ-пуҫ
кал-кал
кайма
пулпулнӑ». Ку шухӑшпа епле килӗшмӗн-ха!
« Пурнӑҫра пӗр пӗрин юратӑвне тупса ҫывИртнӗ тапхӑрти хӑш-пӗр «ӑста» Вилӗме таре.
ӑхланайман Аликле Валя хӑйсен юратӑвӗн
суя романтикӑпа шӑварса «ӳстерни» марҪавӑн ҫинченех мар-и вара В.Абра
вӑйне вилсен ҫеҫтупаҫҫӗ». Килӗшмеллех,
ҫке вӑл! Пушанка героика, ҫӑмӑлҫах мов сӑмахӗ те?! Икӗ прозаик тӗвӗленӗ шупурнасхаваслӑха ҫухатни мар ку, пач урӑх
паттӑрлӑх мар, «фантасмагориллӗ хӑшсене самай анлӑлатса, вал та иртнӗ
пулам, «хитре пурӑнса» хитре вилес» тени.
сӑнарлӑхпа» сӗткенленнӗ «реализм» ӗмӗр хутлӑхӗнчи илемлӗ шырав хӑйне ев-

Георгий ФЕДОРОВ

«Этеме пурнӑҫ хӗррипе ҫавӑтса ҫӳрекен
вилӗм» (Гордеев) ҫынра ҫӗнӗлле яваплӑх,
унчченхинчен расна чыс вӑратать, ав
мӗншӗн «ҫынсен трагедилле шӑпи анлӑрах та тарӑнрах сӑнарланать» (Гордеев).
«Вилӗм хуҫаланнӑ ӗмӗр тейӗн», -хак
парать Абрамов XX ҫӗр ҫуллӑха. Ку
тӗрӗсех ӗнтӗ, трагеди сывлӑшӗ ҫак хутлӑха тӗпрен витернӗ. Ав мӗншӗн ӑрусен ылмашӑвӗ ку яхӑнта синкер сыпать (Л.Таллеров, «Шеремет»), ав мӗне пула тӳрӗ
чунпӑ, тӗкел йӳтӗмлӗ этем хӑй ирӗкӗпех
Колымана ҫитсе кӑна «ҫӑлӑнӑҫ» тупать
(З.Нестерова, «Арҫынсем те макӑраҫҫӗ»),
ав ӑҫта пытанать вӑй питти арҫын сталинла шухӑшлавран йывӑрпа хӑтӑлнин
шӑрпӑклӑ сӑптавӗ (Г.Максимов, «Сталин
грамоти»). Яваплӑха чун-чӗрере тивӗҫпе
упрасси ҫӑмӑл мар-мӗн, ҫавна тума «шыр
лан урлӑ каҫмалла» (Агивер). Ку вара
сӑмахлӑх анинче «тӑрмашакансене» те
тӳррӗнех пырса тивет. Мӗне пӑлтерет-ши
литературӑмӑршӑн «шырлан урлӑ каҫрӑмӑр» тени? Урмӑш та авраш хакӑлран
хӑтӑлнине пуль. Илемлӗ шырав (проза,
поэзи, драма) тӗпелне иртнӗ ӗмӗрсен
сӑнарлӑ пулӑхне пӗрлӗхлӗн хакластуртӑм
килсе кӗчӗ. Илӗпӗр, акӑ, ВАбрамов натурализмлӑ (натурализм анчах-ши, тен, урӑхрах пулам та вӑл?) тесе пахаланӑ поэтикӑна.
Соцзаказ вырӑнне сексзаказ йышӑнчӗ
тенӗччӗ эп хам статьяра. Тиркес сулӑм
марччӗ манӑн, хӑш-пӗр чух (А.Кипеч,
В.Ямаш, В.Эктел... хайлавӗсем) ҫав «за
каз» илемлӗх мелӗ пек хывӑнса калӑпланайманни ҫинчен каластесеттӗм. Шӑп ҫавӑнпах «заказ» пек статус туяннӑччӗ те ӗнтӗ
асӑннӑ авторсен пултарулӑхӗнчи эротика
философийӗ пулас поэтика мехелӗ. Ҫакна та астутармалла пулӗ. «Шырлан урлӑ
каҫас» тапхӑр мӗн авалтан анатомипе био
логи, урмӑш физиологи палӑрӑмӗсене ҫул
пара пуҫлать. Аса кӳрер-и, акӑ, В.Маяков
ский хӑй чӗри пирки каланине: «растопчу,
чтоб большая», «дам окровавленное как
Знамя» тенине. Ҫеҫпӗл хӑй чӗрине «какайланине», тирне сӳнӗ чӗрчуна сӑнланине
епле ҫав рете кӗртмӗн-ха! Е урӑх сценӑна
аса кӳрӗр-и тата, Хв. Уярӑн «Таркӑнӗнчи»
чӑваш арҫынӗ Парижра тула ларас нушапа ниҫта кайса кӗреймесӗр ӑшталаннине.

рав мелӗ-мехелӗ вара (ҫул ҫӳрев поэти
ки) унчченхиех юлчӗ ҫав. Чӑнах та, ҫӳл
тӳпене хывнӑ вӗҫев халӑхӑн авапхи юмахӗсенчех тымар ярать (кавирпе вӗҫни,
вӗҫен кайӑка утланса вӗҫни, сывлӑш
хӑмпипе ҫула ӑсанни т.ыт.те). Е тата чӑваш фантасчӗсем тротуар эскалатор
пек куҫма пултарнине кӑмӑллани-и
(Н.Максимов)? Ак тата тепӗр пулам:
Н.Петровскаян «Масар чартакӗнче» тахҫанах ҫӗре кӗнӗ этем чӗрӗлсе тӑнине куратпӑр. Ҫӗнӗ мел тейӗпӗр-и куна? Пал
лах, ҫук. Виле сӑнарӗ чӗрӗ чём тупнине
Секспа арлӑх ыйтӑвӗн чӑн эротика, М.Федоровӑн «Арҫурийӗнче» курфилософи енне сулӑнас тайӑнӗ те ҫав шы- мастпӑр-и вара? Ытти тӗслӗхсем те пур:
равах, ахальтен мар ун паллисене К.Ивановӑн «Нарспийӗнче» силписем
А.С.Пушкин (XIX ӗмӗрӗн теветкеллӗ сарӑ хӗр тӑприне шыв сапсахтӑраҫҫӗ, ҫӗр
тапхӑрӗ, малтанхи вӑтӑр ҫуллӑх), АН.Тол- типсе ҫурӑлсан Нарспи тухса ҫӳресрен,
стой (XX ӗмӗрти пуҫламӑшӗ, вӑл ӑстрӑмри ятне ярасран шикленеҫҫӗ (акӑ вӑл «хит
синкерлӗх), Г.Кореньков (ҫав кӳлӗмех), ре пурнӑҫпа» «хигр^ вилӗм» ахрӑмӗ).
А.Кипеч, В.Эктел (XX ӗмӗр вӗҫӗнчи шыр- Хв.Уярӑн «Таркӑнӗнче» те ҫав чӑрмав:
ланлӑх) пултарулӑхӗсенче курса сӑнатпӑр. пӳкле, чыссӑр вилнисен тӑпри ҫине
Тата тепӗр пайрӑм, соцзаказ ӑнлав пирки чӑвашсем шалҫа ҫапаҫҫӗ, вилнисен ҫӗр
пуҫа ӳкнӗ шухӑш. Каларӑм-ха, «заказ» ҫине тухас кӑмӑлне пӳлеҫҫӗ. Эппин Пет
ӑнлава ырлама йывӑр. Статьямра та ровская тупнӑ мехел те ҫӗнӗ пулам марасӑннӑччӗ: «ферма хӗрӗ - сарӑ хӗр» ӗҫ- ха.
хӗлне публицистика хакӑлӗпе сӑнлани
Ҫапах та: литературӑмӑр хатӗр пул(В.Алентей), рабочисен план тултарас ӑмсем, ситуацисем, геройсем, сюжетсем
хӗвӗшӗвне тӑтӑрха (яланлӑх, ӗмӗрхи патне туртӑнать. Ку вара - паха, апла тӑк
техӗм)тупсапарасхавал (И.Григорьев) XX халӑхӑн ӗмӗрхи ӗненӗвӗнче вӑл филоӗмӗрти кӑмӑл «шырланӗ урлӑ каҫаймарӗ». софиллӗ ҫӗнӗ техӗм шырать. Вилӗм
Ҫавӑнпах заказ та вӑл. Анчах фантас- сӑнарӗ те, космоса ҫул ҫӳрени те, ҫӗр
тикӑллӑ хайлавсенче вара ҫав «заказлӑх» айӗнчи усал-тёселпе ҫамкаран ҫамка ҫаппаллисем тупӑнни те вырӑнлӑ. Ав епле! - ӑнни те, леш тӗнчене ҫул тытнине аса
шаблонлӑрах мел-мехел, традициллё по кӳни те («Сарӑ кун ҫӗршывӗ» юмахрах
этика пур ҫинчех «шырлан урлӑ каҫрӗ» хывӑннӑ ку сюжет; «Арҫурири» Хӗветӗр
те леш тата ку тӗнче чиккинче ҫӳрет,
пирӗн фантастика. Ҫав илемлӗх мелӗсеБ.Чиндыковӑн «Ҫатан картинчи...» геройне ҫӗнетсе-тарӑнлатсах паянхи хӗрӳ те
сем те пёр тӗнчерен теприне куҫаҫҫӗ) шӑп
тӑкӑс, йывӑр та яваплӑ лару-тӑрӑва
та лӑп ҫав сывлӑшлӑ, ҫав варкӑшлӑ.
шӗкӗлчеме пултарчӗ.
Сӳтсе-яву ҫак ыйтусем, хамӑр культурӑн
Ку - парадокс-тӑр. Ара-ҫке! - ҫӗнӗ эс ҫак пулӑмӗсем тавралла сыпӑнса кайни
тетика, илемлӗх тӗшши шырарӗ пирӗн савӑнтарать. «Тӑван Атӑла» ку пуҫасӑмахлӑхӑмӑр, ҫӗнӗ поэтика хакӑпӗ ту- рушӑн пуҫ тайса тав тӑвассӑм килет.
пасшӑн тар тӑкрӗ. Колхоз-совхоз нушин- Ӳлӗмрен кунашкал калаҫусем тэтах та пучен, романтикӑллӑ вилӗм сӑнарӗнчен, ласса ӗненме-шанма та кӑмӑллӑ. Хв. Аги
хӑрах енлӗ ырӑ е хӑрах енлӗ сивлек ге- вер калашле, «...вӑй патӑр, чӑваш
ройсенчен писме хыпӑнчӗ. Эппин тёк халӑхӗ!» Литературӑмӑр «хальлӗхе»
илемлӗх тытӑмӗ те унчченхинчен расна «пур-ха», тет писатель. Ман вара ҫак диспулмаллаччӗ-тӗр-ха. Ҫавна пулах вуншар куссие В.Абрамов сӑмахӗсемпе пӗтӗмлефантаст (Г.Краснов, Н.Максимов, М.Сун- тессӗм килет: «Ӗмӗрхи эстетика традитал, В.Енӗш...) ҫӗр ҫинчи пурнӑҫа шанми цийӗсене те тёпе хутӑр писатель,
хӑйӗнле, ҫӗнӗлле, кӗтменле шкула юхӑм
пулчӗ, ҫӗнӗлле сюжетпа эстетика тытӑнта хывтӑр. Кичем жанрпа ҫеҫ ан ҫыртӑр!»
кине ҫӳл тӳпере шырама хапӑлларӗ. Шы
Кунашкал эпизодсене пӗр ҫӗре пуҫтаратӑн
та, вёсен пӗрлӗхлӗ хевти те тупӑнать хайхи, вӑрттӑнӗ уҫҫӑнланать. Кулӑшларах та
пуле те-ха, анчах ҫапла ҫеҫ-тӑр, ку вӑл ӗмӗрӗн трагедиллӗ сывлӑшне, унӑн сивӗ
варкӑшне ӑша асаплӑн илни. «Мӗнпе сывлатъ литература?» -ыйтать Абрамов. Ҫапла калама пулӗччӗ: XX ҫӗр ҫуллӑхра пухӑнса упраннӑ, йӳҫсе хӑпарнӑ синкерпе, унӑн
сивӗ варкӑшӗ-ахрӑмӗпе сывлать вӑл. Хӑй
«чӗрине» шӑп ҫавӑнпах ҫӗнӗ ҫул шыравӗнче татса «какайлать».

