Т Т ' т 1Ш

Г.И. Федоров
ЧӐВАШ ЛИТЕРАТУРИ
(1945-1985 ҫулсем)
Вӗренӳ пособийӗ

Шупашкар 2004

библиотека ЧР

ВОЗВРАТИТ1
обозначением

А
V'

л

РАҪҪЕЙ ФЕДЕРАЦИЙЁН ВЁРЕНТӲ МИНИСТЕРСТВИ
И.Н.Ульянов ячӗллӗ Чӑваш патшалӑх университечӗ
Патӑрьел филиалӗ
Чӑваш Ишекӗнчи Пӗлӳ ҫурчӗ
*

т

Г.И.

Федоров

ЧӐВАШ ЛИТЕРАТУР И
( 1 9 4 5 - 1 9 8 5 ҫулсем)
Вӗренӳ пособийӗ

Шупашкар 2004

ББК Ш 43(2)(=635.1
ФЗЗ

"

Рецензенты:
доктор филологических наук, профессор В.Г. Родионов;
доктор филологических наук, профессор П.Н. Метин

ФЗЗ

Федоров Г.И.
Чувашская литература (1945-1985 гг.): Учеб. пособие.
Чебоксары: Изд-во Чуваш, ун-та, 2004. 516 с.

15ВЛ 5-7677-0741-3
Исследованы проблемы истории чувашской литературы второй
половины XX века (1945-1985 гг.) в контексте развития духовной культуры чувашского народа.
Для студентов III-V курсов факультета чувашской филологии и
культуры и учителей чувашского языка и литературы.
Утверждено Редакционно-издательским советом университета в качестве учебного пособия

1Д1МСНД/И-УЛ БИБЛИОТЕК/!

ЦУВДШСКОИ

Респуб/жи
ББК и
13ВН 5-7677-0741-3

Чӑваш литературин
1945—1965 ҫулсенчи аталану
ҫул-йӗрӗ
Сӑмахлӑ культура пурнӑҫран, обществори тӗрлӗ событисенчен уйрӑм аталанаймасть. Ҫапах илемлӗ (художествӑллӑ) тӗрлӗ юхӑма истории пӗр-пӗр конкретлӑ
тапхӑрӗпе тӳреммӗн ҫураҫтарма май ҫук. Кун сӑлтавӗсем
уҫӑмлӑ: истори процесӗ пӗр саккунсене пӑхӑнать,
илемлӗ юхӑмсен таппи вара урӑхла ҫулпа пырать. Пӗр
ҫирӗм ҫул каярах кӑна-ха ӗлӗкхилле йӑласене пӑрахӑҫ
турӑмӑр.
Унччен сӑнарлӑ юхӑмсене тӳррӗнех политикӑллӑ событисемпе ҫыхӑнтараттӑмӑр, истори ҫулӗпе
сӑлтавлаттӑмӑр. Вӑл кӑиа та мар, литература аталанӑвне
тапхӑрланӑ чух «граждан вӑрҫи вӑхӑтӗнчи проза», «колхозсем
йӗркеленӗ
тапхӑрти
литература»
йышши
ҫаврӑмсене
хута
яраттӑмӑр.
Поэтикӑпа
илемлӗх
палӑрӑмӗсем вара ялан хыҫа тӑрса юлатчӗҫ. П а я н ларутӑру улшӑнчӗ. Хамӑр сӑмахлӑхӑн хӑйне евӗрлӗхне вырӑс
культурин витӗмӗпе кӑна хаклани те ҫырлахтарми пулчӗ.
Пур халӑхӑн литератури те пёр пек халпа, пёр пек ҫулпа
кӑна пымасть иккен, нациллӗ кашни культурӑн хӑйле
саккунӗсем хывӑнаҫҫӗ.
Чылай чухне чӑнласах ӑста ҫыравҫӑ е сӑвӑҫ пурнӑҫӑн
пулас улшӑнӑвӗсене никамран малтан туйса илет.
Илӗпӗр акӑ тӗслӗхе Хв. Уяр пултарулӑхнех. Ун илемлӗх
принципӗсем 30-мӗш ҫулсенче тӗвӗленеҫҫӗ: писатель
ҫавӑнпа приключенипе пӑтӑрмах (авантюрлӑх), публицистика мелӗ-мехелӗ
енне туртӑнать. И.Тукташ,К.Турхан та ҫак тапхӑртах ҫырма пуҫлаҫҫӗ, анчах вёсен
прози очеркларах, конфликчӗ - ҫиелте: эмпирикӑллӑ
(пурнӑҫран тӳрех илнӗ) хирӗҫ тӑру. Уяр вара (каярах
М.Илпек те) ҫынсен социаллӑ психологине тишкерме
кирлине ӑнкарать. Вӑхӑчӗпе ку традици нумай томлӑ е
пысӑк формӑллӑ романсенче тымарланасса сиссе илет.
Урӑхла каласан, Уярӑн 30-мӗш ҫулсенче хывӑннӑ
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туртӑмӗсем 1945-1985 ҫулсенче те парка та ҫирӗп юлаҫҫӗ.
Тепӗр тӗслӗх илӗпӗр.Уяртан нумай вӗреннӗ Ю.Скворцов
пултарулӑхне. 1945-1965 ҫулсенче чӑваш литературинче
лирикӑллӑ, героикӑллӑ стиль мала тухать, паттӑр фронтовиксен таса чунлӑ монологӗ, новеллӑсем хайласси,
романтикӑллӑ повеҫсем ӑсталасси тӗпе ӳкет.Ю.Скворцов
вара 50-мӗш ҫулсенчех урӑх сывлӑша, 70-мӗш ҫулсенче
хӑватлӑн аталана пуҫлас философилле туртӑмсене туйса
илет. Истори аталанӑвӗ вара ҫак (икӗ писатель никамран
малтан асӑрханӑ, сиснӗ) юхӑмсем патне чылай каярах
ҫеҫ ҫитсе тӑрать. Сӑнаса пӑхар-ха ҫак пулӑма тимлӗрех.
20-30-мёш ҫулсенчи аталану уйрӑмлӑхӗсем уйрӑм
тапхӑр картинче питӗрӗнсе юлман.
Ҫав ҫулсенче
хывӑннӑ юхӑмсем малаш вунӑҫуллӑхсемшӗн питӗ кирлӗ.
Ҫак лару-тӑру XX ӗмӗрӗн иккӗмӗш ҫурринчи илемлӗ
юхӑмсем ӑҫтан шӑтса тухнине ӑнкарса илме аван
пулӑшать. Чӑнах та, 20-мӗш ҫулсенчи сӑмахлӑ культура
ирӗклӗрех, хавхалануллӑрах, пафослӑрах йӗрке-шывпа
аталанса пырать. Ҫыравҫӑ-сӑвӑҫ шырани-туни нумай
енлӗ: сӑмаха аякран, ирониллӗн, ухмаха пенӗ пек каласси, ун философиллӗ техӗмӗ вӑй илет. (Ф.Павлов. «Судра»; Г.В.Тал-Мӑрса, «Ухатер»; И.Тӑхти прози). Каярахпа
ку мехел Уяра, Илпеке... илентерет; романтикӑллӑ,
ҫӗкленӳллӗ хавха (пафос) тӗшше хывӑнать (Ҫеҫпӗл
Мишши, Хумма Ҫеменӗ; вӑхӑчӗпе ку стиль А.Артемьева
хавхалантарать); трагедиллӗ лару-тӑру ӳтленет (Ф.Павлов.
«Ялта»; П.Осипов, «Айтар»). Ку хавха кайран XX ӗмӗр
вӗҫӗнче те мала тухать т.ыт.те.
1934-мӗш ҫулта СССР писателёсен пёрремёш сьезчё
пулса иртет, самана таппи- палӑрмаллах улшӑнать.
Пурнӑҫӑн социаллӑ енӗсене таррӑнрах сӑнласси йӑлана
кӗрет, проза-поэзи очеркларах пулса пырать (И.Тукташ,
Ст. Шавли, А.Алка, В.И.Краснов-Асли); хайлаври конфликта хӑш-пёр писатель-поэт пурнӑҫран мӗнле пур,
ҫаплипех, эмпирика халлӗнех илет (В.Краснов-Асли.
«Шуррисемпе ҫапҫӑни»; Н.Патман. «Мӗншӗн, мёншён?»).
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Хёрлисем шуррисемпе ҫапӑҫни, кулаксем чухӑнсене
хирӗҫ тӑни, сӑмахран, произведение кӗричченех паллӑ
хирӗҫ тӑру. Истори процесёнчен тӳррӗнех илнӗрен кун
йышши конфликтсене илемлӗ (художествӑллӑ) теме
йывӑр. Вӗсем - истори аталанӑвӗшӗн кирлӗрех. Илемлӗ
литературӑра вара сӑнарлӑ хирӗҫтӑру ӳкерсе кӑтартнӑ геройсен психологиллӗ конституцийӗнчен, сӑпатлантарнӑ
лару-тӑруран шӑранса тухни паха. Кун пек чух романповеҫре, калав-поэмӑра, драмӑра конфликт майӗпен
ҫуралса-вӑйланса пырать. Шурӑ офицерпа хӗрлӗ салтак
сӑнарӗсене хире-хирӗҫлетни, сӑмахран, вӗсем хайлава
кӗричченех паллӑ. Апла тӑк прозаик-поэтӑн ҫав антитезӑна тӳрре кӑларасси ҫеҫ юлать. Ку, паллах, таса публицистикӑра кӑна юрӑхлӑ, анчах тӳнтер социологсем
сӑмах ӑстисене сӑнарлӑ ӗҫ-пуҫа ҫапла ҫеҫ калӑплама
хушнӑ.
Ҫапах та 1935-1945 ҫулсен пахалӑхӗ е тӳнтерӗ унра
ҫех мар. 30-мӗш ҫулсенче хывӑннӑ историлӗх туртӑмӗ
(В.Митта, И.Тӑхти, Хв.Уяр, М.Илпек, П.Осипов пултарулӑхӗсем), сӑмах ӑстисем чӑваш халӑхӗн ытти халӑхсем
хушшинчи вырӑнӗ пирки нумай шухӑшлаҫҫӗ. Вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи яхӑнта ку питӗ вӑйлӑн аталанса каять. Шӑпах ҫак
историзм проблеми ҫырлахтармасть те тӳнтер сулӑмлӑ
критиксене. Миттана ссылкӑна ӑсатаҫҫӗ, Осипова «Айтар» драмине класс кӗрешӗвӗ енне сулӑнтарса ҫӗнетме
хушаҫҫӗ, В.Рсая ун ҫеройӗсем, чухӑн хресченсем, пуян
хӗрне савнишӗн тиркеҫҫӗ т.ыт.те. Апла пулин те историзмӑн тымарӗсем шӑпах 30-мӗш ҫулсенче тарӑннӑн
хывӑнса юлаҫҫӗ, каярахпа вӗсем Хв. Уяр («Таната»,
«Аҫта эс, тинӗс?) хайлавӗсенче, М.Илпек прозинче
(«Хура ҫӑкӑр») хӑватлӑн ялкӑшса ҫунма пуҫлаҫҫӗ,
В.Митта, П.Хусанкай поэзине чӗр вӑй параҫҫӗ. Урӑхла
каласан, литературӑмӑрӑн малаш кӳлӗмӗсенче ку енпе
палӑрас мехелӗ (потенцийӗ) 30-мӗш ҫулсенче туллин,
чӗр хаваллӑн тӗвӗленет.
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Ҫак
тапхӑрӑн
сӑнарлӑ
вӑйтармӑшӗ
кунпах
вӗҫленмест-ха. Хв. Уярпа Илпеке, сӑмахран, вӑхӑчӗпе
историрен тӳррӗн илнӗ конфликт ҫырлахтарми пулать.
Ку вӑл 30-мӗш ҫулсен ҫав тапхӑр картинчех юлнӑ пулӑм.
М ӗ н ш ӗ н тесен истории конкретлӑ тапхӑрӗпе ҫеҫ
ҫыхӑннӑ конфликтӑн ӗмӗрӗ питӗ кӗске: Уяр социаллӑ
типсем ӑсталама алӑ ҫавӑрса ҫитерет, вёсен психологине
тӗпчет, геройсен тыткаларӑшӗнче ҫав психологирен килекен лару-тӑру паллисем тупать. Сӑнарсен типлӑхне,
геройсене тивӗҫ лару-тӑрӑва писатель а м п л и ф и к а ц и
мелӗпе сӑнарлать (Кун ҫинчен Хв. Уяр пултарулӑхне
т и ш к е р н и н ч е вулӑр). Илпек те конфликт геройсен психологинчен шӑранса тухнине асӑрхарах пырать. Вӑл та
социаллӑ типсенчи конфликтлӑ никӗсе ҫав геройсене
хупӑрлакан япаласенче асӑрхать (Илпеке т и ш к е р н и н ч е
вулӑр). Хайлаври хирӗҫ тӑру, эппин, ҫӗнелет, илемлӗх
паллисем тупать.
Ку вара час-часах романсенче
ӑнӑҫлӑрах пулса тухать. Апла-тӑк роман жанрӗ хывӑнса
аталанасси те, ун нумай саслӑхӗ те 30-мӗш ҫулсемпех
ҫыхӑннӑ. Ҫитменнине ҫак вунӑҫуллӑх хывнӑ-хайланӑ
традицисен «ӗмӗрӗ питӗ вӑрӑм».
Вӗсем каярахри
тапхӑрсенче те парка тымарлӑн аталанаҫҫӗ, чӑваш литературине чӑнласах тивӗҫлӗ сӑн-сӑпат кӳреҫҫӗ.
40-мӗш ҫулсенчи стиль пулӑхӗ (тухӑҫлӑхӗ) ку енпе
самай «кӗскерех», чылай ансӑртарах; ҫӗнӗ юхӑмсем
хывӑнса ӗлкӗреймеҫҫӗ, публицистикӑллӑ хайлавсем ытларах ҫырӑнаҫҫӗ. Публицистика, хӑйне тӗллӗн илсен,
чӑваш сӑмахлӑхӗшӗн яланах тӗпре, никӗсре пулнӑ-ха.
Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи хайлавсем пӗрех питӗ хӑйне евӗрлӗ;
кӗске,
чӗнӳллӗ,
йыхравлӑ. Каярахри
публицистика
(сӑмахран, 70-мӗш ҫулсенчи) самай анлӑрах, вӑл пӗчӗк
ж а н р кӑшӑлне вырнаҫмасть, ӑна повесть анлӑшӗ кирлӗ
(А.Емельянов, В.Алентей, Л.Таллеров тата ытгисен хайлавӗсем). 1945-1965 ҫулсенчи стиль палӑрӑмӗ кӗске
ӗмӗрлӗ, ун пӗлтерӗшӗ 70-мӗш ҫулсем тӗлнеллех чакать.
Ҫакӑ та пӗлтерӗшлӗ: 40-мӗш ҫулсенчи
поэтикӑпа
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илемлӗх туртӑмӗсем уйрӑм ҫыннӑн, халӑхӑн, салтаксен,
тыл ӗҫченӗсен героикӑллӑ кӑмӑл-сунӑмӗпе таччӑнрах
ҫыхӑннӑ. 1945-1965 ҫулсенчи тапхӑр ҫавӑнпа икӗ енлӗ.
Пӗри эпикӑллӑ традицисем хывӑннине уҫҫӑнлатать, тепри ҫынсен легендӑри евӗр ҫӗнтерӳллӗ ӗҫӗ-хӗлӗпе,
паттӑрла ӗҫӗпе ҫыхӑнарах парать. Фронтри салтаксен,
тылри хастарсен ӗҫӗ-хӗлне ҫывӑх курни чылай писательпоэта е драматурга 20-мӗш ҫулсенчи романтикӑллӑ хавха
патне тавӑрать: каланӑ сӑмах ӑна пула хӗрӳллӗн, пафослӑн
хывӑнать,
проза-поэзири
интонаци
ҫӗкленӳллӗ, ҫивӗч, хистевлӗ. Палӑртнӑ ҫак илемлӗх
туртӑмӗсен «шӑпи нушаллӑ»; ырӑ, пархатарлӑ пулӑмсене
ҫул пама ҫӑмӑл пулман. Ҫакна тӗрӗс-тӗкел тӗшмӗртме
илемлӗ хайлавсемпе тӗплӗнрех паллашар-ха.
1934-мӗш ҫулта иртнӗ СССР писателӗсен союзӗн
пӗрремӗш сьезчӗ социализмлӑ реализм меслетне вӑя
кӗртет; ирӗклӗх чакать. Ҫӳлтен ҫыравҫӑсене эстетика
идеологине пӑрахӑҫлама хушаҫҫӗ, политика идеологи не
мала хума хистеҫҫӗ. Мёнре кун урмӑшлӑхӗ? Соцреализм
тесе критиксем литературӑна истори процесӗ ҫумне
тӳррӗн ҫыхса хунинче. Каярахпа вара ҫӗнӗлле ҫав реализмӑн паха енёсене те пачах та курмасӑр иртме
хӑнӑхтарнинче. Ӳсӗмлӗ, ҫине тӑруллӑ герой (ку ҫав реализм тупнӑ паха ен) хӑй мар, ун класлӑ шухӑш-туйӑмӗ,
политика идеологине парӑннӑ кӑмӑлӗ-сунӑмӗ кирлӗрех
пулса тӑрать.
Ҫапах та тӳнтер социологсем хывма тӑрӑшнӑ ҫул
литературӑна тӗпренех сиен кӳреймест темелле. Илӗпёр
акӑ 30-мӗш ҫулсенех. Ку яхӑнта ҫырма пуҫланӑ Митта
Ваҫлейӗн, Хветӗр Уярӑн, Ухсай Яккӑвӗн, Илпек Микулайӗн, Стихван Шавлин пултарулӑхӗсем чӑваш прозипе
поэзийӗшӗн мӗн 50-мӗш ҫулсемчченех пӗлтерӗшлӗ.Чӑнах
та, 30-мӗш ҫулсенчи эстетикӑпа поэтика туртӑмӗ-юхӑмӗ
анлӑ, туратлӑ, тӗрлӗ енлӗ. Ҫав туртӑмсем, ҫитменнине,
ҫур ӗмӗре яхӑн тӑсӑлаҫҫӗ. 40-мӗш ҫулсен стиль пулӑхё ку
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енпе самай ансӑртарах,
вӗсем ҫӗнӗ юхӑмсем хывса
ӗлкӗреймеҫҫӗ.
Ҫав 30-мӗш ҫулсенчех литературӑна пӑрнӑҫ ҫулпа
яракан сулӑнкӑсем те тӗл пулаҫҫӗ. Хӑш-пӗр чух хайлавсенчи поэтика мелӗсем питӗ ансат — сивлек геройсене
хура тӗссемпе ӳкернӗ, мал туртӑмлисене ҫутӑ сӑрсем
тивӗҫнӗ. Кун курӑмлӑ паллисене эпир В.И. КрасновАсли, И.Тукташ повеҫӗсенче асӑрхатпӑр, Мӗтри Исаев
хайлавӗсенче тӗл пулатпӑр т.ыт.те.Вӑл ҫеҫ те мар, каярах
та, мӗн 1970 ҫулсемчченех, тӑсӑлать ҫак йӗр. А.Талвир,
И.Григорьев прозинче, сӑмахран, производство, ӗҫ технологийӗн ыйтӑвӗ тӗпе тухать, геройсем хими заводне
ӗҫлеттерсе ярассишӗн
ӑшталанса ҫӳреҫҫӗ
(Талвир.
«Никӗс», 1964), производство процесне, план тултармалли майсене сӳтсе яваҫҫӗ (И.Григорьев. «Хумсем
пӗрлешмеҫҫӗ»,
1974)
т.ыт.те. Ҫакнах
В.Алентей,
В.Чебоксаров пултарулӑхӗпе паллашса пӗлетпӗр. Литература аталанӑвӗ, ҫапла, ытла та пӗр енлӗ сӑпат
йышӑнать, ҫӗршыври историллӗ событисене кӑна ӳнерлес (сӑнлас) енне сулӑнать. Повесть-калав ытла та
ӗнентерӳсӗр, суя пафослӑн хайланать, очеркла хывӑнать.
Ёнтӗ ку вӑхӑчӗпе тӳнтер (вульгарлӑ) социологи ҫуратӗ,
ӳнер анинче историлле процесса сӑнласси, заводфабрика хӑпартасси, колхоз ӗҫне сӑпатласси нимрен те
кирлӗрех тенӗ шухӑша мала кӑларӗ.
Чӑнах та, хӑш-пӗр ҫыравҫӑ искусство аталанӑвне истори ҫулӗпе ытла та тӳррӗн ҫыхӑнтарать. Сӑвӑ-поэмӑра,
повесть-очеркра классен хирӗҫ тӑрӑвӗ, обществӑлла событисен черетленӗвӗ вӑй илет: граждан вӑрҫине, фабрикӑсем хӑпартнине, колхоз тунине сӑнарласси т.ыт.те.
В.Алентей «Сар ҫӳҫеллӗ сарӑ тутӑр», «Ферма хӗрӗ — сарӑ
хӗр», «Курӑксене тайса ҫил вӗрет» повеҫсенче ферма
ӗҫченӗсем ӗҫ тухӑҫне ӳстернине сӑнать, ӑна геройсен
чунӗнчи пурнӑҫ кирлех те мар темелле. Ку, паллах,
илемлӗ повеҫре мар, очеркра ӳкерӗнсен лайӑхрахчӗ. Сюжетпа конфликт ытла та ҫиелте, социологиллӗ хывӑнса
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пыраҫҫӗ. Геройсен чӗринчи хумхану-савӑнӑҫ (ҫав шутра
юрату, туслӑх ыйтӑвӗсем те, ҫемье проблеми те) производствӑпа, истори ҫулӗпе, политика идеологипе ҫеҫ
ҫыхӑннӑ. Этем ытла хӑрах енлӗ сӑпатланнӑ. Ҫакӑ вӑл,
паллах, илемлӗх саккунӗсене ҫул пани мар, экономикӑпа политика ыйтӑвӗсене шӗкӗлчени, общество историйӗн тӗрлӗ авкаланчӑкӗсене сӑнарлӑн тӳрре кӑларса иллюстрацилени.
Кай (кив) шухӑшлӑ критиксем кунашкал туртӑмсене
ырлаҫҫӗ, ун пек ҫырас темен ӑстасене вара хытах «ҫунтараҫҫӗ». Ю.Скворцовӑн чӑннипех талантлӑ ҫырнӑ «Уках
хурӑнӗнчи» геройӑн пӗчченлӗхне кӑтартни (сӑмахӗ кунта
пачах та ун ҫинчен мар, критиксем йӑнӑшни кӑна вӑл),
калӑпӑр, прозаик совет комсомолне хисеплеменни иккен (В.Алентей). Хв. Уярӑн Петӗрӗ («Ӑҫта эс, тинӗс?»)
тайгара аташса кайни - совет саккунӗсене хурлани
(В.Канюков). Укахви чирлесе вилнине сӑнлани — совет
медицини хӑватне шанманни (М.Юрьев). Петӗр халӑхсем
тӗрлӗ пулаҫҫӗ тенинче расизм сывлӑшӗ
сисӗнет
(К.Турхан, В.Долгов, Н.Дедушкин).Тӗпчевҫӗсем пӗри те
ҫыравҫӑн хӑй тӗллевӗ пуррине шута илмеҫҫӗ. Скворцовшӑн комсомол нуши-хури (вӑхӑтлӑх йӑпанӑҫ) мар,
чӑвашӑн аваллӑхран тымарланакан пурнӑҫ философине
тӗсесси пахарах пулнӑ.Хв.Уяршӑн нацин, уйрӑм ҫыннӑн
историллӗ кӑмӑл-тӑрӑмӗ кирлӗрех.
Куҫа тӳрех ҫакӑ тӑрӑнать: критиксем литература анине ытла та ансӑрлатасшӑн. Ку туртӑмӑн тӳнтерӗ вӑрҫӑ
умӗнхи
сӑмахлӑ
культура
аталанӑвӗшӗн
уйрӑмах
кӑтартуллӑ. Вӑрҫӑ хыҫҫӑн та чӗрӗ юхӑма тӑллама
пӑрахасшӑн мар вӑл. Тӳнтер социологсем сыхӑ тӑнине
пула Ю.Скворцова тӑтӑшах чикӗ леш ен юрӑҫи тесе
вӑрҫа пуҫлаҫҫӗ (В.Канюков, А.Эсхель), Хв.Уяра «Телейлӗ Палюк», «Ӑҫта эс, тинӗс?» хайлавӗсемшӗн тустараҫҫӗ, кӗнекисене лавккасенчен пуха-пуха илсе ҫунтараҫҫӗ. Литературӑна лакӑм-тӗкӗмлӗ ҫак ҫулпа ертсе пыма
уйрӑмах И.Д.Кузнецов, В.А.Долгов, Н.С.Дедушкин хытӑ
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тӑрӑшаҫҫӗ. Мӗн кӑтартуллӑ-ши ҫак пӑрнӑҫ-карнӑҫра?
Уярӑн
30-мӗш
ҫулсенчех
хывӑннӑ
историлле
шухӑшлавне, чӑвашлӑх идеине (ку тӗлӗшпе Ю. Скворцов
та ун традицисенех аталантарать) тӳнтер социологсем
ансӑррӑн ӑнланни.
Чӑнах та, хайлавсенче этем чунӗн, наци пурнӑҫӗн
ӗмӗрхи хакӑлӗ курӑнми пулать. Ҫӳлтен ҫӗнӗрен ҫӗнӗ хушу анать. Ӗнтӗ ял пурнӑҫӗпе ҫеҫ тӑрмашма та хушмаҫҫӗ,
нимрен ытла станок умӗнчи пурнӑҫа ӳкерме ӳкӗтлеҫҫӗ.
Ку чи кирли имӗш, малашлӑх рабочи класс сӑнарне
калӑплӑн ӳкернипе ҫыхӑнса пытӑр. Пурнӑҫ йӗрки вара
хӑйӗнне хӑех пӗлет иккен. Ни прозӑра, ни поэзипе
драмӑра «Таната», «Хура ҫӑкӑр», «Салампи» шайлӑ пӗр
хайлав та рабочи сӑнарӗпе ҫураҫаймарӗ. Технологи процесне, производство нушине ытарлас (ӳкерес) тӗллев
анлӑ ҫул хыттине тупаймарӗ. Тӳнтер варкӑшӗ вара мӗн
1980 ҫулсемчченех сисӗнсе тӑчӗ.Сӑмахлӑ культура нушихурине социологи кӑшкарне хупма килӗшменнисен пуҫ
иле
(ссылкӑна)
ӑсанма тивет
(Митта
Ваҫлейӗ,
В.Краснов-Асли, Н.Мранькка, В.Иванов-Паймен, Мӗтри Юман, Г.Комиссаров), чӗмсӗрленме лекет (В.Рсай).
30-мӗш ҫулсенче тарӑннӑн тымарланма пуҫланӑ
тӳнтер
сулӑнкӑ
ҫапах
та
пурнӑҫа
тӗпренех
урмӑштараймасть. Икӗ вӑй таппа тан кӗрешеҫҫӗ. Пӗрисен
(Хв.Уяр, М.Илпек, Л.Агаков, П. Осипов, Митта Ваҫлейӗ т.ыт.те) эстетикӑпа илемлӗх саккунӗсенех мала хурас килет, теприсем вӑхӑтлӑх йӑпанӑҫшӑн, конкретлӑ
тапхӑрта юрӑ\лӑ усӑ-пайташӑн ҫеҫ тӑрмашаҫҫӗ.Вӗсемшӗн
ӗнтӗ ӗмӗрсен тарӑнӑшне юлма пултарас сӑмах искусстви
кирлӗ мар. Мал ӗмӗтлӗ юхӑмсен ретӗнче, тӗслӗхрен,
очерк хӑйне евӗрлӗхне тӗсесе пӑхма юрать. Вӑл, ан тив,
социлогие килӗштеререх пынӑ пулин те, паха туртӑмсем
те ҫуратма пултарнӑ темелле. Ку ҫулсенче питӗ тухӑҫлӑн
аталанать ҫак жанр. Ун сӑнарлӑхӗ тарӑнланнӑҫемӗн геройсен социаллӑ психологине нумай енлӗн тӗпчес
туртӑм вӑйланать. Иртнӗ вӑхӑтсене хальхипе сӑнарлӑн
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шайлаштарни контраст,
антитеза мелӗсене туллин
сӗткенлентерет. Хире-хирӗҫленекен енсенче конфликтӑн
этем чунӗпе ҫыхӑннӑ пулӑмӗсем тупӑнса пыраҫҫӗ. Каярахпа ку поэтика вара прозӑра тӗрлӗ енлӗн туратланса
аталанать.
Хӑш-пӗр ҫыравҫӑшӑн чӑнах та рабочисене сӑнласси
ырӑ-ха (А.Талвир, И.Григорьев). Алентей те вӗҫрен-вӗҫ
ферма ӗҫченӗсенех сӑнарлать. Анчах ӳкернӗ пурнӑҫӗ ытла
Та очеркри евёр ун: типӗ, социологиллӗ. «Ун персонажӗсем, — тет Ю.М.Артемьев профессор, — киле апат
ҫиме ҫех таврӑнаҫҫӗ...» Тепӗр ен ҫинчен те каламаллах.
Чӑн
чӑвашла
хайланӑ
публицистика
опычӗ
(Сп.Михайлов, Г.Тимофеев, Игн.Иванов, И . Н . Ю р к и н ) ,
нравописаниллӗ очерксем ӑсталасси пӑрахӑҫ пулать,
вырӑс
сӑмахлӑхӗнчи
очерклӑх
(М.Горький,
А . М а л ы ш к и н , Г.Успенский) традицийӗсем чӑвашсен
илемлӗ прозинче те мала ӳкеҫҫӗ. Ҫапах урӑх сӗмлӗ публицистика та хӑйне тивӗҫ ҫул такӑрлать.Уйӑп М и ш ш и п е
(«Инҫе ҫулсем тӑрӑх», 1960; «Кай енче», 1966) Хв.Уяр
(«Ҫулсем-йӗрсем», 1943; «Ҫул кӗнеки», 1978) ҫулҫӳрев
очеркӗсем шӑрҫалаҫҫӗ.
Поэзире те публицистика тӳпи ӳсет,
В.Митта,
Ст.Шавли, А.Алка сӑвви-поэмине сӗтеклентерет. Ш а в лин сӑвви-поэми (пурте тенӗ пекех) очерк паллисемпе
пуянланать, калас сӑмаха вӑл чӑнлав (документлӑх) поэтикипе ҫавӑрма кӑмӑллать.Ҫавӑнпа кунта тӗрлӗ й ы ш ш и
повторсем, риторикӑллӑ ҫаврӑмсем йышлӑ. Автобиографиллӗ прозӑра та публицистика вырӑнӗ пысӑк. Биографиллӗ чӑнлав Ҫ.Элкерӗн «Вутпа ҫулӑм витӗр» (документлӑх), Талвирӗн «Пӑва ҫулӗ ҫинче», Асланӑн «Пуҫламӑшӗ», Уйӑпӑн «Ачалӑх кунӗсем», Трубинан «Ача чухнехи», М.Ухсайӑн «Кӑра ҫилсем» повеҫӗсенче куҫа ӳкет.
Теплерен ку чӑнлав жанр хӑйне евӗрлӗхне те калӑплать.
В.Бараев
сӑвӑҫ
биографине
сӑнлакан
«Тимӗр»
( М . И л п е к ) повеҫе, ҫапла, повесть-очерк теме пулать
Н.Патман калавӗ-повеҫӗ те публицистика с ӗ м л ӗ . К у ӗнтӗ
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30-мӗш ҫулсенчи стильпе поэтикӑн пӗр енӗ. Вӑл
вӑхӑчӗпе 1945—1965 ҫулсенчи культура аталанӑвӗшӗн
пысӑк тӗрек пуласса систерни. Ун ӳсӗнсех пыракан вӑйӗ
каярах романӑн жанр евӗрлӗхне те калӑпла пуҫлать. Ҫук
пек ӗҫ юхӑмӗнче, йывӑрпа пулсан та, ырлама тивӗҫлӗ
опыт та пухӑнать.
Сӑмаха пуҫарма Ҫ.Шӑпчӑкӑн «Фосфорит» очеркне
(1930) илӗпӗр. Хайлав калӑвӗнче (повествованире) эмоциллӗ, хӗрӳ хавхаллӑ (пафослӑ) енсем курӑмлӑ. Композицие историллӗ ик тапхӑр хире-хирӗҫленни шӑнӑрлать.
...1919 ҫул. Синкерлӗ кӳлӗм. Юхӑну. «Вӑрман уҫҫинче
курӑнать пӑравус, кӑларать вӑл тӗтӗмне пит хуллен.
Хырлӑх вӑрманӗ ҫӑтатьтӗтӗме».Стилӗ — прозӑлла сӑвӑри
пек вӗри, хыпӑнчӑк.Субъективлӑ кӑмӑл куҫкӗрет, уйрӑм
(конкретлӑ ҫыннӑн кӑмӑл еккийӗ). Вӗҫне ӳкес сказуемӑй
предложени варне куҫать: «Пӗр ҫил ачисем кӑна ташлаҫҫӗ уласа. Вӗҫӗмсӗр лартаҫҫӗ тусан юписем. Ахӑрсапӗтӗрӗнсе кармашаҫҫӗ пӗлӗте». Тимлӗ вулакан тӳрех
асӑрхать — 20-мӗш ҫулсенчи поэтика уйрӑмлӑхӗсем
тӗпре: предложенири сӑмахсене инверсилени, романгикӑллӑ
интонаци;
калас
шухӑша
кӗскен-кӗскен
ҫавӑрни, тӗрлӗрен повторсем. «Штрум» (Хумма Ҫеменӗ)
повеҫӗн ахрӑмӗ илтӗнет ку йӗркесенче. Фразӑсен юхӑмӗ
геройӑн субьективлӑ кӑмӑлӗпе ҫырлахуллӑ, риторикӑллӑ.
Юхӑнӑва хирӗҫле кӗҫех тепӗр сӑн та ӳкерӗнет, ҫӗнӗ вӑхӑт
палли: ҫынсем халь савӑнӑҫлӑн ӗҫлеҫҫӗ,' хӗрӳ ӗҫ шавӗ
«ҫӗр хӑвӑлне кисретет». Паллах, кунта ӗҫ романтики те
хывӑнать-ха, пӗрех очеркри стиль хӑйне евӗрлӗхӗ 20-мӗш
ҫулсенчи поэтика уйрӑмлӑхӗсене пит аван палӑртать.
Ҫ.Шӑпчӑка ҫеҫ мар, ытти нумай прозаика та илӗртет
кунашкал поэтика хавалӗ. Очерк ӑстисен шутӗнче —
А.Талвир («Рудниксем ӑмӑртаҫҫӗ», 1931), В.Алакӗр («Детальстрой», 1930), М.Юман («Алпастӑ», 1933), Е.Еллиев
(«Ҫарӑмсан тӑрӑх», 1931) т.ыт.те. Ку та вырӑс прозипоэзийӗн опытне шута хуниех темелле. Пӗрлех ҫӳлтен
хушнине пурнӑҫланин ахрӑмӗ те - завод-фабрика
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хӑпартни, колхоз-совхозра ӑмӑртуллӑ ӗҫлени. Кашни-пӗр
очерка илемлӗ теме май килмест, вӗсем хушшинче документлӑ хайлавсем те йышлӑ. Ҫапах та кунашкал ӗҫ те
наци прозине хӑйне тайӑн вӑй паратех. Очеркистсем
пухнӑ
паха опыт
вӑрҫӑ умӗнхи,
ун
хыҫҫӑнхи
тапхӑрсемшӗн те кирлӗ-мӗн: ӗҫ романтики сӑнарланать,
романтика публицистикӑпа пӗтӗҫет. Кун евӗрлӗ романтика, ӗҫ сӑнарӗ каярахпа (маларах асӑннӑччӗ) А.Талвир,
В.Чебоксаров, И.Григорьев, В.Алентей, В.Кузьмин,
Л.Таллеров пултарулӑхӗсенче тарӑн тымар ярать.
Хумма Ҫеменӗн тӗллевӗсем очеркла мар, пачах
урӑхла, вӑл икӗ самана чиккинчи трагедиллӗ лару-тӑрӑва
сӑнать. Илемлӗ хайлав пулнӑран повесть сӑнарлӑх енчен
чылай пуянрах, нумай енлӗрех, ӑна «Фосфоритпа»
тӳррӗн танлаштараймӑн. Пуҫламӑшех кӑтартуллӑ — риторикӑллӑ, хистевлӗ интонацирен сыпӑнать сӑнланнӑ ӗҫпуҫ: «Эй, пӗлӗтсем! Хура, хаяр, кӑвак пӗлӗтсем!» Ку
вӑл — шухӑша публицистикӑллӑ витерӳлӗхпе ҫавӑрмалли
мел. Пӗлӗтсем «ӑҫталла чуптарни» героя та, калуҫӑна та
кирлех мар, хуравӗ паллӑ вӗсемшӗн: самана хушши питӗ
пӑтравлӑ, хӑрушӑ, сивӗ. Ҫавӑнпа калура повторсем,
евӗрлев сӑмахӗсем тӑтӑш тӗл пулаҫҫӗ, пуплев субъективлӑхне вӗсем татах та ӳстереҫҫӗ; ӗҫ-пуҫ вӗҫӗмех тӗрлӗ
пӑтӑрмах патне ҫитет. Салтаксем Пракуша
персе
пӑрахаҫҫӗ, халӑх хутор хуҫине чӗрӗллех ҫунтарса ярать
т.ыт.те. Пӗрех калу монолог евӗр кӑна хывӑнать, ӑна
субъективлӑ пафос шӑнӑрлать. Стилӗн нумай сийлӗхӗ,
эппин, 20-мӗш ҫулсенчех шӑнӑрлана пуҫланӑ. Курӑсӑр,
«Штрумра» (субъективлӑ калу картинчех юлсан та)
пӑтӑрмахлӑ поэтика та, романтикӑллӑ ҫӗкленӳ те, пуплевӗн риторикӑллӑ публицистикӑлӑхӗ те туллин палӑрнӑ.
Анчах «Ӑҫталла чупатӑр?», «Эй, пӗлӗтсем!» (Хумма Ҫеменӗ), «Хастарлӑ, хыт утӑмлӑ пулӑр!», «Тинӗс! Тинӗс!
Вӑйлӑрах!» (Ҫеҫпӗл Мишши) йышши хавха, чӗнӳллӗ
интонаци калуҫӑ (конкретлӑ, субъективлӑ сӑнар) хӑй
шухӑшне монолог хывса ҫавӑрни евӗрлӗ.
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Тӗнчипе паллӑ философ,
литература тӗпчевҫи
М.М.Бахтин роман стилӗ пирки ҫапла калать: кунта поэтика йӗрӗсем сийлӗн-сийлӗн хывӑнни кирлё, калу
сийӗсем диалога кӗни... Тӗслӗх илӗпӗр. «Кӗпер» романра
В.Паймен Мӑрзабай Павӑлне публицистикӑллӑ сӑрсемпе
ӳкерет. Роман жанрӗшӗн пӗр ҫак сӑнар тёпе тухни, ун
стилистики кӑна никӗсе выртни ҫителӗксӗр. Ольӑна писатель дирика мелӗсемпе калӑпланӑ, Рамаш валли романтикӑллӑ сӑрсем тупнӑ т.ыт.те. «Романра, - тет
А.Артемьев, — революцилле, пысӑк пӗлтерӗшлӗ ӗҫсене
анлӑн ӳкерсе панӑ», «ҫынсен интимлӑ пурнӑҫне»
кӑтартнӑ, «вӑрҫӑ сценисем хыҫҫӑн мирлӗ пурнӑҫ картинисене куратпӑр», драмӑллӑ ӗҫ-пуҫ «философиллӗлирикӑллӑ
ҫаврӑмсемпе»
черетленет
т.ыт.те. Пӗр
сӑмахпа, роман проблеми те, стилӗ те питӗ анлӑ.
Апла пулсан тӗрлӗ герой тӗрлӗ стиль ыйтать, пӗри те
вёсенчен
монолог
пулаймасть,
ун
субъективлӑ
«сывлӑшӗ» — тӗрлӗ сийсем объективлӑ ҫыхӑнӑва (диалога) кӗнӗрен — сӗвёрёлсе пӗтет. Роман, апла пулсан, нумай чӗлхеллӗ, нумай стильлё жанр, ун шалти, сӑнарлӑ
тытӑмӗ — хутлӑ-хутлӑ, нумай енлӗ. Тӗрлӗ поэтика
йӗрӗсем, эппин, «питрен-пит» ҫапӑнаҫҫӗ, ҫумлӑн аталанаҫҫӗ, урӑхла каласан, диалога кӗреҫҫӗ. Мӗнрен килетши ку? Уйрӑм авторсен кӑмӑлӗнчен кӑна-ши? Ҫук, апла
мар,
30-мӗш
ҫулсенчи
литературӑмӑрӑн
сӑнарлӑ
шухӑшлавӗ хӑй те нумай сийлӗ,
тӗрлӗ сӑпатлӑ.
Л.Агаковӑн
хайлавӗсенчи
поэтика
уйрӑмлӑхӗсене
илӗпӗр — «Пӗрре, ҫуркуннере...» пӑтӑрмахпа приключени питӗ пысӑк вырӑн йышӑнаҫҫӗ (Лява Уртемӗ,
Чалӑшкуҫ, Пӑшатан, Махорка сӑнарӗсем). Ҫак повеҫрех
вӗсемпе контрастлӑн лирикӑпа романтика йӗрӗ те туллин ӳтленсе пырать (Тараспа Варукӑн йӗрӗ).Ялти йывӑр
лару-тӑрӑва публицистика мелӗсемпе ҫырса пани те тӗл
пулать. Ахальтен мар ку повесть 1939 ҫулта ҫапӑнса тухать: ӗнтӗ 40-мӗш ҫулсем ҫитнӗ, стиль нумай енлӗхӗ
14

хывӑнса тбрекленнӗ, вӑл халь ӗнтӗ романра анлӑн
палӑрас шая ҫитнӗ те темелле.
Чӑн-чӑн роман чӑваш литературинче
(паллах,
30-мӗш ҫулсен сӗтекӗпе) вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи ҫулсенче кӑна
хывӑнса ҫитет темелле. Н.Мранькка та «Ӗмӗр сакки сарлака» эпопейӑра Ҫтаппан характерне психологи енчен
тарӑннӑн
кӑтартса парасшӑн, Миххашӑн вара авантюрӑллӑ (пӑтӑрмахлӑ) ӗҫ-пуҫ кирлине асра тытарах пырать. В.С.Эзенкин тӗпчевҫӗ шухӑшӗ кӑсӑклӑ: хайлавне
паллӑ писатель А.Дюман «Виҫӗ мушкетерӗ» евӗрлӗ,
пӑтӑрмахлӑ (авантюрлӑ) роман пек ӑсталас ӗмӗтпе
пурӑннӑ. Хушса ҫакна та калӑпӑр: пӑтӑрмахлӑхпа
шаймӑклӑх (приключени) - питӗ анлӑ пулӑмсем. Вӗсем
хӑйсен ытамӗнче сатирӑллӑ, детективлӑ, фантастикӑллӑ,
историллӗ пулӑмсене пӗрлештерме пултараҫҫӗ.Апла-тӑк,
приключени хӑех анлӑ, нумай саслӑ пулӑм.
Ак тата Г.Я.Хлебников тӗпчевҫӗ калани: «...романра
эпир социаллӑ пулӑмсене, характерсене <...> романтизацилесе кӑтартас тенденци пуррине туятпӑр». Кашни
сийӗн (стилӗн) — хӑйӗн чӗлхи, пӗри те теприне
пӑхӑнмасть.Тата темиҫе тӗслӗх илсе пӑхӑпӑр. Уярӑн «Танатинчи» Шахрунпа Иллен сюжетри амаланӑвӗ тӗпренех
пӑтӑрмахлӑ.Ҫав пӑтӑрмахлӑх роман тӑршшӗпех аталанать.
Анчах хӑйне тӗллӗн ҫеҫ пулсан вӑл туллин те уҫӑмлӑн
палӑраймӗччӗ те. Сюжетӑн кунашкал юхӑмӗ ирӗксӗрех
Ивукӑн камитлӗхӗпе, Ухтиванӑн лирикӑллӑ, драмӑллӑ
сӑн-сӑпачӗпе, Ярилен публицистикӑлӑхӗпе ҫыхӑнӑва
кӗрет. Иллепе Ухтиван ҫыхӑнни — килӗшӳсӗрлӗх диалогӗ, вёсем пӗр чӗлхе тупаймӗҫ; Иллепе Шахрун «калаҫни» — килӗшӳллӗ диалог. Ку диалогсем романшӑн питӗ
кирлӗ. Вӗсем пуррипе кӑна хайлав пысӑк формӑллӑ,
к^лӑплӑ жанр тӗслӗхӗ пулса тӑрать. Диалоглӑн ҫыхӑнса
пыракан стиль сийӗсен сюжетри таппи куҫ умне
цурнӑҫӑн анлӑ панорамине, социаллӑ тӗрлӗ ушкӑнсен
кӑмӑл туртӑмӗсене кӑларса тӑратать. Куна пула хайлав
ч^ннипех эпикӑллӑ сӑн-сӑпат йышӑнать.
I

15

30-мӗш ҫулсем, ҫапла майпа, литературӑна реализм
(20-мӗш ҫулсенче романтика тӳпи пысӑкчё)
енне
ҫавӑраҫҫӗ. Саманан пӑтрашулӑхӗ, пӑтӑрмахлӑ событисен
черетленӗвӗ приключениллӗ (шаймӑклӑ) стиль ҫуратать.
Приключенийӗ вара хӑйӗнче сӑнланӑ тӗрлӗ событисен
социаллӑхне, вӗсене сӑнламалли сатирӑпа фантастика
мел-мехелне килӗштерет. Кунпа ҫумлӑн сатира та хӑйне
тивӗҫ функцисем тупать, иронипе (И.Тӑхти опытне шута илсе) пуянланать. Ҫак нумай саслӑх вӑхӑчӗпе роман
ҫуратать, ун хӑйне евӗрлӗ сулӑмӗ-таппи мӗн 70-мӗш ҫулсен ҫурричченех парка. Ку ӗнтӗ шӑпах малтан каланӑ
шухӑша ӗнентерет. Историллӗ процесс юхӑмӗ-тӑрӑмне
(общество аталанӑвне) асра тытсан рабочи класс проблеми мала тухмаллаччӗ-тӗр, колхозсем туни.Урӑхла каласан, социаллӑ пулӑмсен политикӑлла идеологийӗ. Анчах роман жанрӗ урӑх ҫулпа каять.Чӑн, С.Асланпа («Алла-аллӑн») Т.Петӗркки («Ҫӗнелнӗ тымар») ялта колхоз
тунине сӑнлаҫҫӗ-ха, анчах ҫав хайлавсем сӑнарлӑх ҫулӗн
айккине тӑрса юлчӗҫ. Прозӑн илемлӗх кӑсӑкӗ пач урӑхра
тупӑнчӗ, социаллӑ типсем шыранинче, вёсен психологине уҫҫӑнлатнинче палӑрчӗ.
Ак Лява Уртемӗ, Пӑшатан, Махорка (Агаков), Иллепе Шахрун (Уяр), Урнашкапа Кантюк (Илпек), Упрампа Лисор (Аслан)... — пурте пӗрешкелтерех сӑнарсем.
Шӑп та лӑп 30-мёш ҫулсенче палӑрать те вёсен хӑйне
евӗрлӗ тыткаларӑшё, вёсем ҫынна хисеплеменни, хурахла хӑтланни, хӑйсене мӑнна хуни т.ыт.те. Е тепёр тип —
Яриле, Мулкач Терушё (Уяр), Шивой Сантӑр (Аслан) — вӗсем харкам хӑйле характерсем мар-им? Кашниех М.Шолоховӑн «Уҫнӑ ҫеремӗнчи» Ҫӑртган мучие аса
илтерет.Ак тата тепӗр социаллӑ ушкӑн: Ухтиван (Уяр),
Тухтар (Илпек), Ҫтаппан (Мранькка), Рамаш (Паймен) — вёсен те пӗрпеклӗхсем ҫук мар. Пурте ял куштанёсен пусмӑрне чӑтса ырса ҫитнӗ, кёрешёве ҫёкленме
вӑхӑт ҫитнине тавҫӑрнӑ.
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Ку вара ак епле шухӑш патне ҫитерет. Хуҫалӑхпа
экономика ыйтӑвӗсем мар (завод хӑпартасси, колхоз
йӗркелесси т.ыт.те), обществӑри социаллӑ психологи
тӗсӗсем, социаллӑ типсем хаклӑрах ҫак ҫулсенчи романла прозӑшӑн.Ҫав типсен социаллӑ психологийӗпе вӗсене
хупӑрлакан лару-тӑрупа шайлашни. Шӑпах ҫав типсем
пӗр-пӗринпе хутшӑнни (диалога кӗни) ҫуратать те нумай
сийлӗ роман жанрне. Эппин, калӑплӑ ку форма 20-мӗш
ҫулсенче ҫуралма пултарайман. 30-мӗш ҫулсем вара пулас ҫак юхӑмӑн хевтине тарӑннӑн туйса илнӗ.
Паллах, кашни типӑн хӑйӗн историллӗ тымарӗсем
пур. Ҫав ҫӑлкуҫа палӑртма вӑй хуни прозаиксене историллӗ роман ҫырасси, эпопея хайласси патне те илсе
ҫитерет. Апла пулин те историллӗ хайлавсем шӑп та лӑп
30-мӗш ҫулсенчех ҫуралаймаҫҫӗ. Сӑлтавӗсем пур: Илпекпе Уяр опыт пухаҫҫӗ, хӑйсен романӗсене сарсаанлӑлатсах пыраҫҫӗ, Мраньккапа Паймен ссылкӑран
таврӑнсан тин ҫан тавӑрса ҫырма пуҫлаҫҫё, Осипов малтанхи тапхӑрта драмӑсем ҫырарах парать т.ыт.те. Аталану
тапхӑрӗ ҫапах та питӗ хӑйне евӗрлӗ. ААртемьев Уярӑн
«Танатине» вуласан ҫапла шухӑш ҫавӑрчӗ: хайлав портретсен серийӗ евӗр (Илле портречӗ, Ивук портречӗ
т.ыт.те.). Асӑрхавӗ питӗ тӗрӗс. Тӗлӗнмелле пек те, роман
ӑсталакан хайлавҫӑ новеллӑсем ҫырать тейӗн. Ку
тӗлӗшрен ун пысӑк жанрё уйрӑм хайлавсен ярӑмӗ
евӗртерех. «Таркӑн» романах сӑнар. «Сӑпай Ваҫук»
сыпӑкри геройсем романӑн тӗп геройӗсемпе нихӑш енчен те ҫыхӑнман темелле. Мӗн тытса тӑрать эппин
ярӑмлӑрах хывӑннӑ сыпӑксене? Историллӗ, социаллӑ
щухӑш-кӑмӑл содержанийӗн пӗр тӗллевлӗхӗ. Кашни геройра социаллӑ тип паллисем тупас тени.Ун психологине кӑтартас тӗллев тытни ирӗксӗрех героя хупӑрлакан,
уншӑн пӗлтерӗшлӗ эпизодсем шырама хистет. Шахруншӑн ятлаҫу-ҫапӑҫу, ҫӗрлехи хурахла ёҫсем ал майлӑ
(Уяр), Миххашӑн — вӑл хӑйне мӑнна хуни, ун тем тума
та ирӗк пуррине кӑтартаслӑхӗ (Мранькка), Рамашшӑн —
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инҫет ҫулсем, обществӑри хастарлӑх, хёрӳ те вӗри событисем (Паймен) . т.ыт.те. Ҫакна пула хывӑнать те
«ярӑмлӑх» пулӑмӗ.
Геройсен социаллӑ типлӑхӗ прозӑшӑн ҫеҫ кирлӗ
темӗпӗр. Ухсай Яккӑвён «Кӗлпук мучийӗнче» те куҫ
кӗретех кунашкалли. Уртемейӗн пӑтӑрмахлӑ психологине
кӑтартма пӗр йышши событисем кирлине ӑнкарнӑ поэт.
Кӗлпукшӑн пач урӑх эпизодсем юрӑхлӑ пуласса сиснӗ.
Пӑхӑсӑр: юмах-халапла ӗҫ-пуҫ та, фантастикӑллӑрах событи-эпизод та Кӗлпука тӳр ҫултан пӑраймасть. Ку сӑнар
харкам хӑйле калав, новелла геройӗ евӗр. Ҫавӑнпах хайлавне те сӑвӑҫ сӑвӑлла калавсен ярӑмӗ пек ӑсталанӑ.
Сӑвӑлла юмахсем те, пысӑк жанрсене кӗмен сӑвӑлла калавсем те, сюжетлӑ (калуллӑ) сӑвӑсем те нумай хайланӑ
вӑл. Унпа ҫумӑн ку тӗлӗшрен А.Алкана, В.Миттана,
Ст.Шавлие, Уйӑп Мишшине асӑнма юрать. Вӗсем те
сӑвӑлла калав-новелла еннелле тайӑлаҫҫӗ. Ҫав кӑна-и
ярӑмлӑх палли? П.Хусанкай «Тилли юррисем» ярӑмпоэма ҫырать, Митта Ваҫлейӗ «Тайӑр» ярӑм ӑсталать.
Сӑмах май, П.Хусанкайӑн кашни сӑвви тенё пек пёрпёр ярӑма кӗрет: «Савни», «Кӑнтӑр кӗввисем», «Хура
пёркенчёк» т.ыт.те. Апла пулсан ярӑм чӑваш поэзине
шӑнӑрласа тӑракан пысӑк мехелсенчен пёри. Ку пулӑма
та уйрӑм сӑвӑҫ кӑмӑлӗпе кӑна виҫме ҫук. Ҫак туртӑмсем
поэзири жанр хӑйне евӗрлӗхне те шӑнӑрлаҫҫӗ. Сӑвӑлла
хайлавсем те роман енне (сӑвӑлла роман), повесть енне
сулӑнни сисӗне пуҫлать.
30-мёш ҫулсен витёмёпех темелле, поэмӑсенче кӑна
мар, сӑвӑ-балладӑра та сюжетлӑ калу тёпе килет.Асӑннӑ
ҫулсенчи литература пурнӑҫ таппине, этемён историри
вырӑнне калӑплӑн, анлӑн, пӗр пӗтӗм ҫыхӑнура ӑнланса
илесшӗн. Ҫавӑ паха та: туйӑм-кӑмӑл (сӑвӑра), уйрӑм
ҫын-герой (прозӑра) хӑйсен пайӑр сӑпатне те ҫухатасшӑн мар, пӗр пӗтӗм, пёрлехи, анлӑ тӗнчерен уйрӑм
та тӑрасшӑн мар. Авӑ — Кӗлпукӑн кёлпуклахё куҫ
кӗретех, анчах вӑл чӑваш ҫынни те, халӑх представителӗ
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те.Кунашкал ыйту-проблемӑна палӑртма эппин калуллӑ
анлӑлӑх, пӗтёмлетӳллё сӑнлӑх-сӑнар кирлӗ. Миттан
«Тайӑрӗнчи»
Тайӑр та уйрӑм
герой
ҫеҫ
мар,
пӗтӗмлетӳллӗ поэт
сӑнарӗ те. Ҫакӑнпа пӗрлех тертасаплӑ, чӗмсӗрленме тивнӗ шӑпаллӑ поэтӑн (Миттан,
К.Ивановӑн...)
пӗрлехи шӑпи те. Апла пулсан ку
тапхӑрти поэзийӗн калулӑхӗ те тарӑн тымарлӑ, пысӑка
ӗмӗтлентерекен перспективӑллӑ.
Драмӑри ҫитӗнӳсем пирки. Ун 70-мёш ҫулсем патнелле ҫитес тымарӗсем 20-мёш ҫулсенченех тытӑнаҫҫӗ.
1924 ҫулта Ф.Павловӑн «Судра» хайлавӗ ҫапӑнать. Вӑл
И.Тӑхти хӑйён прозинче амалантарнӑ йӗрсене палӑртать.
Ухтеркке (Тӑхти новеллисенчи геройсем пекех) сӑмаха
юриех аяккалла пӑрса, ухмаха персе тенӗ пек ҫыхса пырать. Ку вӑл, тен, чӑн чӑвашлӑхӑн палли. Каярахпа ун
пек пулӑма Хв. Уяр, М.Илпек, Л.Таллеров тата ытти
ӑстасен хайлавӗсенче курса савӑнатпӑр. Шерккей те мӗн
калассине тӳррӗн пёлтермест, шухӑша кукӑртать, аяккалла пӑрать (йна парабола мелӗ теҫҫӗ). Телейлӗ Палюк
та ҫаплах шухӑшлать, ҫаплах калаҫать. Иккӗшӗ те (аяккалла пӑрӑннӑран, ухмаха персе сӑмахланӑран) нумай
сӑмахлӑн пек (плеоназм мелӗ) пуплеҫҫӗ. Анчах ухмаха
перекен ҫын вӑл — питё ӑслӑ, хӑйне тайӑн этем. Ӑна
ӑнланма ун шайне ҫӗкленмелле. Тен, эппин, Ухтеркке
калас шухӑш та (Шерккейӗнни, Палюкӑнни евӗрех)
таҫта ӑн айӗнче пытарӑнса тӑрать? Чӑваш наци
шухӑшлавне ҫапла тарӑннӑн палӑртнӑ «Судра» драма
(ӑна комеди тесе калама та йывӑр, унта философиллӗ
пытарӑнчӑк шухӑшсем нумай) XX ӗмӗрти пьесӑсем
хушшинче — чи паха тёслӗхсенчен пӗри. Ҫак тӗлӗшпе
(драматургире)
ӗҫлекенсем хушшинче
Н.Айзмана,
П.Осипова,
И.Максимов-Кошкинские,
А.Кӑлкана
палӑртма кӑмӑллӑ.<Айтар» (Осипов), «Анисса» (Кӑлкан),
«Сатурпа Илем» (Максимҫв-Кошкинский)
пьесисем
чӑннипех халӑх юратнӑ хайлавсем пулса тӑчӗҫ. Кошкин19

ский пултарулӑх интеллигенчӗсен шӑпине, Кӑлканпа
Осипов драмӑра социаллӑ хирӗҫ тӑрусене тӗпчерӗҫ.
Халиччен прозӑри тата поэзири конфликт пирки калани 30-мӗш ҫулсенчи драма конфликчӗпе пӗр килмест.
Пьесӑсенче кив саманапа ҫӗнни килӗштерменни ытла та
эмпирикӑллӑ: хайлавсем агитациллӗ (Ст. Лашман. «Большевикла кӗрешӳ», 1931); вӗсем рабочи класс сӑнарӗпе
ҫыхӑннӑ (Л.Агаков. «Хӑват», 1932); колхоз тунине
сӑнлаҫҫӗ (В.Алакӗр. «Ураса», 1933) т.ыт.те. Геройсем хӑрах енлӗ. Алакӗр хайлавӗнчи герой, сӑмахран, - активист, пуҫлӑх, ҫавӑнпа юратӑва хирӗҫлет, вӑл общес-тво
ӗҫне чӑрмав кӳрет имӗш (акӑ вӑл Алентей геройӗсен
ахрӑмӗ пулас туртӑм). Рабочисемпе паллаштаракан
пьесӑсем те вӑйсӑр, сӑнарсем ытла та шупка, вӗсем истории конкретлӑ вӑхӑчӗпе ҫыхӑнаҫҫӗ, пафослӑ пӗр ёҫре
кӑна (завод тунинче) чӗрӗлсе тӑраҫҫӗ. Ырлама тивӗҫлӗ
хайлавсем хушшинче А. Кӑлканӑн «Анисси». Унта та
уйрӑм тапхӑрӑн историллӗ палӑрӑмӗсем аван сӑнланнӑ,
чухӑн ҫынра этем тивӗҫӗ тупӑнни мала ӳкнӗ. Куншӑн
драматурга мухтама та тивӗҫлӗ. Ҫапах ку драма та революциллӗ ҫӗнелӗве ырларах парать, ял ҫыннисем политикӑллӑ тавра курӑмӗ ӳснине ытларах сӑнать.
П.Осиповӑн «Айтар» драми ӑнаҫлӑ. Пьесӑн пӗрремӗш
вариантӗнче драматург вырӑссен тӳнтер шухӑшлӑ ҫыннисем чӑваш йӑлисене пӗтерме тӑнине сӑнарлӑн йӗрленӗ.
Капла ҫырнӑ хайлав, паллах, сцена ҫине тухма пултарайман. И.С.Максимов-Кошкинский
автора класлӑ
хутшӑнусем ҫинче пусӑм тума сӗнет. Ҫапла пьесӑн
иккӗмӗш (социологиллӗ) варианчӗ ҫуралать.Апла пулин
те ку драмӑра Нарспипе Сетнере аса илтерекен коллизи
хывӑнать; Айтар, Пинерпи, Сентиер пек сӑнарсем
калӑплӑн курӑнса каяҫҫӗ. Пётӗмӗшле илсен ҫапла каламалла: ку ҫулсенчи драма вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи ҫулсенче аталанатармалли традицисем хывсах хӑвараймарӗ. Прозӑпа
поэзи опычӗ ку тӗлӗшрен чылай тухӑҫлӑрах пулчӗ.
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Пӗтӗмӗшле илсен, 30-мӗш ҫулсенче хывӑннӑ традицисен сӑнарлӑ тымарӗсем питӗ тарӑн та ҫирӗп. Тӳнтер
социологсен
тӳрккес
кӑмӑлне хирӗҫлесе
шухӑша
вӑрттӑн, ӑн айӗнчи мехелпе калама хӑнӑхни литературӑмӑрти халӑхла туртӑмсене савни пек тӗрленсе пырать, жанрсен системи пуян, туратлӑ, тӗрлӗ енлӗ.
Стилӗсем те ҫавна маях — сӑмах ӳнерҫисем вуншар стиль
пулӑхне алла илеҫҫӗ, тивӗҫлӗн аталантараҫҫӗ. Литература
ҫав сӑлтавсене пула нумай сӑпатлӑн аталанса пырать.
Вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи ҫулсенче общество аталанӑвён,
халӑхӑн кӑмӑл тайӑнӗ, сӑмахлӑ культурӑн ӑнӗ (сознание) хӑш-пӗр енчен 20-мӗш ҫулсем патнелле таврӑнать
темелле. Сӑлтавӗсем — ӗмӗрхи. Истори аталанӑвӗ пӗр
харӑс ишӗлсе-йӑтӑнса аннӑ тапхӑрта е ун хыҫҫӑн (малтанхи ҫулсенче) ялан публицистикӑпа романтика мала
тухать. Куна ӗнентерекен тӗслӗхсем ҫук мар.Аса илӗр акӑ
1812 ҫула. Раҫҫейпе Франци хушшинче пысӑк вӑрҫӑ пулса иртет, ун хыҫҫӑнхи кӳлӗмре вара К.Ф.Рылеевӑн,
А.С.Пушкинӑн сассисем ҫёкленӳллӗн янӑрама тытӑнаҫҫӗ.
1917 ҫулхи нарӑспа юпа уйӑхӗсене кӳрӗр асӑра — Ҫеҫпӗлӗн, Хумма Ҫеменӗн пултарулӑхӗсем романтикӑллӑн
ялкӑша пуҫлаҫҫӗ. Ашщ пулсан общество аталанӑвӗ
курттӑммӑн ишӗлни — тӗрлӗ стильсен ылмашӑвне
йӗркелекен условисенчен пӗри. Нимле стиль те пёр
сӑлтавсӑртан «пӑрахӑҫа тухмасть». Ҫӗнни те, паллах,
пӗчӗккӗн-пӗчӗккӗн пуҫтарӑнса пыракан условисемпе
пӗрле килет. Ҫакна ӑнкарма 1941-1945 ҫулсенче кунашкал мехел мӗнле хывӑнса, мӗнле тӗвӗленсе пынине
сӑнаса пӑхӑпӑр.
Вӑрҫӑ вӑхӑчӗ.Тылри пурнӑҫ питӗ йывӑр.Фронтра тата
хӗнтерех.Литература анинче — яланхиллех — кун пек чух
ҫапӑҫу авӑкӗсене, тылри хастарлӑха сӑнарлӑ, витерӳллё
публицистика мелӗсемпе кӗретлесси йӑлара. Сӑвӑкалаври туйӑм-сисӗм — вӗри. Ҫыраканӗн шухӑшӗ ҫирӗп
ӗненӳллӗ, шӑлами хавхаллӑ (пафослӑ). Тӗслӗхӗсем те —
кашни-пӗри — витӗмлӗ, ҫивӗч хайлавсем.Чун тӗпне хаяр
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курайманлӑх хывма чӗнекен И.Ивникӗн «Ылхан» (1941)
поэми акӑ. Строфасеренех вӑйланса ӳссе пырать кӑмӑл
вӗрилӗхӗ: «пин хуг ылхан», «ҫӗр ҫӗклейми ылхан»,
«тӗнче... нихҫан сана ан илтӗр ытамне», «аҫа кикен те
тӑпруна шӑтса ан палӑрттӑр» т.ыт.те. Ахаль агитаци кӑна
мар ку, хӗҫ пек витерӳллӗ сӑмах.Акӑ тата Уйӑп Мишшин
«Малалла, хӗвел анӑҫнелле!» сӑвви (1943). «Поэт, — тет
Н.Дедушкин, — тӑшмана сывлӑш ҫавӑрма памасӑр
хӑвалама» йыхӑрать: «...нимӗҫе вӗлер! Халь пӗр ҫавна анчах пӗлер. Ӑна аркат, ҫунтар, пӗҫерт; Ӑна эс чӗррӗн ан
вӗҫерт». Мӗнешкел тулли, сулмаклӑ рифмӑсем, шухӑша
мӗнле витерӳллӗн тата-тата каланӑ! Кун евӗр сӑвӑсем
салтаксен, тылри ӗҫченсен хастарлӑхне тӳпеми таран
ӳстереҫҫӗ.
Ытти поэмӑсем пирки те каламалӑхӑ пур, вӗсем те
вулакана туйӑм-кӑмӑл сисӗмлӗхӗпе, жанр ҫӗнӗлӗхӗпе
ҫавӑрса илеҫҫӗ.Акӑ Уйӑпӑн «Салтак амӑшӗ» поэми (1943).
Поэтӑн
чӗлхи-ҫӑварӗ
вулакана
шанни-ӗненнипе
илӗртӳллӗ. Сӑвӑҫ унпа чуна уҫса, ӑшшӑн, интимлӑн
сӑмахлать. Стилӗпе интонацийӗ ҫавӑнпа пӗр тӗллевлӗ:
хушӑран .вӑл хӳхлев пек янӑраса каять, теплерен ҫӗре
кӗнӗ салтакӑн тусӗсем ун амӑшӗ патне ҫырнӑ ҫырури тупа пулса чунра ҫирӗп кӑмӑл вӑратать. А.Ӗҫхӗл «Ӑмӑрт
кайӑк» поэмӑра чаплӑ летчикӑн Федот Орловӑн
паттӑрлӑх ҫулне, чун пуянлӑхне тарӑннӑн уҫса парать. Ку
рете Ст.Шавлин «Зоя», Ҫ.Элкерӗн «Вӑл вилӗмсӗр» поэмисене кӗртме пулать.
Прозӑра та публицистика сывлӑшӗ вӗри. Ҫыравҫӑсем
пӗрин хыҫҫӑн тепри хамӑрӑн паттӑр ентешсем ҫинчен
очерксем тӗрлеҫҫӗ, паттӑрлӑхпа хӑюллӑ чун биографине
йӗрлеҫҫӗ (И.Тукташ. «Павел Лаптев», 1944; К.Турхан.
«Пулеметчик Иван Смирнов», 1942). Пуринче те чӑваш
каччисем пӗтӗмлетӳллӗ пысӑк сӑнар пек калӑпланаҫҫӗ,
ҫирӗп те шанӑҫлӑ салтак сӑнарӗ пек хывӑнаҫҫӗ.
Хв. Уярӑн «Тӑвансем кӗтеҫҫӗ» (1943) калавӗ те питлевлӗ хаярлӑхпа тулли. Кӗҫӗн ҫулхи Стасик тӑлӑх темел22

ле: ашшб — ҫарта, амӑшне Германие хӑваласа кайнӑ.
Мӗнпур тӗрек те ват аслашшӗ кӑна. Танатари ҫынсен
шӑпине ҫыравҫӑ ҫӗнтерӳ шанчӑкӗ иксӗлми пулнине асра
тытса сӑнлать. Стилӗ те, сӑпатланӑ лару-тӑрӑвӗ те шӑпах
ҫавна тивӗҫ: тӳпе «пӑтранчӑк шыв пек», ҫумӑр юхтарать,
хуп-хура пӗлӗтсем куҫаҫҫӗ, кӗркунне йӳҫӗхет, ҫил ҫенӗк
алӑкне туллать... Кашни-пӗр самант темле синкере систерет, пурте самана трагедилӗхне уйрӑм-уҫҫӑн палӑртать.
Событисен юххи те ҫапла: Стасике (пурнӑҫ малашне)
персе вӗлереҫҫӗ, старике амантаҫҫӗ. Хурлӑх пуснӑ ватӑ,
«юр пек шурӑ ҫӳҫлӗ» старик, яла таврӑннине курнӑ ҫынсем тӑшмана тата ытларах курайми пулаҫҫӗ. Старик та
пӗлет: ҫамрӑк ачана вӗлерчӗҫ пулсан та, тӑшман пурнӑҫа
ҫӗнтереймӗ.
Л.Агаковӑн «Партизан Мурат» хайлавӗнче аслисемпе
ҫуммӑн пӗве те кӗрсе ҫитмен ачасем тӑшманпа хӑюллӑн
ҫапӑҫнине, тӗрлё тавҫӑру тупнине сӑпатланӑ, вёсен
ӗмӗтне героикӑллӑ приключени пек хывнӑ. САсланӑн
«Аслати» повеҫӗ те вӑрҫӑ кӗрленӗ хутрах ҫырнӑскер
(1941 —1942). Тёрлӗ геройсен психологине тӗпчет писатель. Ялти Ҫитӑр мучи, Павел Призантин боец — пурте
хастар ҫынсем, чунпа пиҫӗхсех пыраҫҫӗ, характерӗпе
ҫирӗпленеҫҫё. Призантиншӑн ӑна хаҫатра мухтаса илме
пултарасси те кӗтмесле: мӗнех тунӑ пулӗ вӑл? Командир
хушнине, чӗре ыйтнине кӑна тунӑ-ҫке, тӑшмана аркатнӑ
вӑл, тӑван ҫёр-шыва сыхланӑ...
Пӑхса тухнӑ текстсенче ҫапла шухӑш пытарӑнса
тӑрать: вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи пафос, публицистикӑлӑх психологиллё (Уйӑп, Уяр), романтикӑллӑ (Агаков) сӗмсем
тупать. Ҫав пафос ытамланӑ ҫӗкленӳллӗ геройсен
шухӑш-кӑмӑлӗ, вёсене сӑнарламалли поэтика мелӗсем
пӑрахӑҫа тухмаҫҫӗ, 1945-1965. ҫулсенчи проза-поэзие
туллин сӗтеклентереҫҫӗ. Кунпа пӗрлех тата лирикӑллӑ
юхӑм-варкӑш та сисӗне пуҫлать. С.Аслан та ав хӑйӗн
очерк-повеҫне «Аслати» ят парать. Аслати — анлӑ метафора; ун сӑнарлӑ содержанийӗнче — халӑх ҫилли, ун
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тавӑруллӑ туйӑмб, ҫирӗп шанӑҫлӑ бненбвб.Ҫакӑ пбтбмпех
30-мбш ҫулсенчи эпикӑлла стиль 45-мбш ҫулсенчен
пуҫӑнса романтикӑлла, лирикӑлла поэтикӑпа ылмашасса
систерет.
30-мӗш ҫулсенче хывӑннӑ туртӑмсем те ку яхӑнта
хӑйсен вӑйне чакармаҫҫб: нумай кбнекеллб романсем
кал-кал, йышлӑн ҫырӑнаҫҫб. Вбсенче халӑхӑн историллб
шӑпи, общество кунӗ-ҫулб туллин ҫуталса каять. Чӑваш
халӑхбн ытти халӑхсем хушшинчи историллӗ вырӑнб
курӑмлӑн палӑрать. Хв. Уяр ҫав тапхӑрта та унчченех
тытнӑ бҫе алран ямарб, «Шурча таврашӗнче» романа
«Таната» ятпа ҫапса кӑларчӗ, ӳкернб картинӑсене чылай
анлӑлатрб. Каярах (1990-мӗш ҫулсенче)
ӑна
икӗ
кӗнекеллӗ эпопея пек ҫырса вӗҫлерӗ («Шурча таврашӗнче» - «Таната», «Таркӑн»), С.Аслан «Аслӑ ҫул» тетралогие вӗҫне ҫитерчӗ: «Ахрат» (1952), «Алла-аллӑн»
(1958), «Хӑват» (1961), «Сехмет» (1967). Н.Мранькка
«Ӗмӗр
сакки
сарлака»
роман
сюжетне
куҫран
вӗҫертмесёр тар тӑкрб; вӑхӑчбпе кбнекесен хисепб
пиллбкрен те иртсе кайрб (вӗсем 1959—1980 ҫулсенче
пичетленсе тухнӑ).Кашнинчех ҫыравҫӑ А.Дюма поэтикине иленни куҫа ӳкрӗ, эпопея вара нумай томлӑ,
пӑтӑрмахлӑ роман пулса калӑпланчӗ. Кунпа пӗрлех автобиографиллӗ хайлавсем те тӗвӗленме пӑрахмаҫҫӗ.Ҫыравҫӑсен вӗсенче хӑйсен ачалӑхӗпе яшлӑхне ҫёршыв историйбпе, саманасен ылмашӑвӗпе пӗрлӗхлӗн курас килет.
Кунашкал повеҫсем питӗ йышлӑ. 1945-1965 ҫулсенчи обзорта асӑннисем ҫумне (Уйӑп, Талвир, Аслан, Трубина)
ытти ятсене хушма пулать: Ҫ.Элкер («Вутпа ҫулӑм
витӗр», «Вӑрҫӑ кунӗсем»); М.Ухсай («Кӑра ҫилсем»);
Г.Харлампьев («Илемлӗ ир») т.ыт.те.
Публицистика
кӑвайчӗ те ялкӑшма
пӑрахмарӗ.
1950-меш ҫулта Хв. Уярӑн «Сахалинти ҫуркунне» очеркӗ
тухрӗ. Тӗлӗнмелле ҫынсем каяҫҫӗ-мӗн Сахалина. Колосов, акӑ, кашни ял-хуларах кӗнеке туянать, Инҫет Тухӑҫ
ҫыннисене парнелеме ёмбтленет. Пилӗк ордена тивӗҫнӗ
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Филиппов Сахалинти хуҫалӑха ура ҫине тӑратма
бмӗтленет. Дементьев та вӗсенчен юласшӑн мар. Инҫет
ҫӗре сейӗршӗн (экзотикӑшӑн) мар, ҫан тавӑрса вӑй хума
каять, хӑй кил-ҫуртне колхоза тӳлевсӗр парса хӑварать.
Пурте вӗсем (Уяр пекех, вӑл та геройсенчен пӗри) инҫет ҫӗрсен романтикипе пурӑнаҫҫб, ҫул асамне ытараймаҫҫӗ.Пурне те самана таппине ҫбнетес кӑмӑл ярса илнб.
Уяр кӑна мар, ыттисем те ҫав хбрӳпе ҫунаҫҫе, пбр очерк
хыҫҫӑн тепер очерк шӑрҫалаҫҫб. Пбрин хыҫҫӑн тепри
ҫапӑнаҫҫб
вбсем:
А.Талвирбн
«Ҫурхи
каҫсем»,
И.Тукташӑн «Председатель» очеркбсем т.ыт.те. Производство, хуҫалӑх ыйтӑвбсене, технологи уйрӑмлӑхбсене
ытарнӑ проза та, историлле событисен тбшшине тупма
хастарланнӑ хайлавсем те ҫбнблбх тупма тӑрӑшаҫҫб.
А.Талвирбн «Эсӗ инженер пулатӑн» повеҫе хӑш-пбр
енчен самай ӑнӑҫлӑ. Микка Кулдаев — тӑлӑх турат —
шкул хыҫҫӑн хӑйне тем бҫре те тбрбслет. Ытти пин-пин
ачашӑн та, Кулдаевшӑн та бҫ — пурнӑҫ шкулб, малашлӑх ҫуле. Ҫапла характер пиҫбхет, инженер пулас
ембт чбрӗ ҫунат сарать. Самана кукрашки-макрашкипе
ҫамрӑксен кун^пек ӳсӗнӗвё-пиҫбхбвб питӗ килӗшӳллӗ.
К.Турхан та «Йӑмраллӑ ял» повеҫре колхозлӑ ялшӑн
кӑтартуллӑ типсем курать, вёсен чун еккине аван
асӑрхать. Анчах хайлавсем ҫитменлбхсер мар: Талвир
Миккана пушанка ҫемҫелбх «парнелет», Турхан хӑй
тупнӑ типсене мбнле пур, ҫаплипех хӑварать. ...Вӑрҫӑ
ҫулбсем, пурнӑҫ йывӑр.Ялта терлӗ ҫын пурӑнать. Левентей — харпӑрлӑх туйӑмне ӑша ӗмёрлбх хывнӑ этем, хӑй
колхозне ҫеҫ мала кӑларса чап туянасшӑн. Ытти-хытти
ӑна кирлехте мар.Липа — хастар агроном, Ятман — ҫип
ҫапнӑ пек тӳрӗ кӑмӑллӑ бҫчен. Материале хӑех каламалла
пек-ха: тбрле ӑш-чиклӗ геройсем конфликт йӗркелеме,
сюжета хиврелетме тивӗҫ. Ҫук,
ун пек аталану
тбвбленмест, писатель пурнӑҫа лакпа сӑрланипех ҫырлахать. Кунпа шайлашуллӑн «Ҫӗр суранӗ» повеҫе илме
юрать,
унта
Турхан
ӗнентерӳллбрех
коллизисем
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(ҫыхӑнусем) патне ҫитнӗ. Шевле старик малтанлӑха
тӳрленми романтик пек: пахчинче чечек ӳстерет, хӑйне
ӑнланманнисемпе шӑртлӑн калаҫать, ҫӗре суранлатнишӗн пӑшӑрханать. Ҫук, пӗр вырӑнта тӑмасть ун
сӑнарӗ, майӗпен ӑна вулакан ӗнене пуҫлать: ҫӗршыв
шӑпишӗн чунпа-юнпа ҫунакан ҫын иккен вӑл.
Турханпа ҫумӑн ку рете В.Алентее, А.Ӗҫхӗле,
М.Кипеке тӑратма пулать. Алентей хӑй ӳнерленӗ картинӑсене хитрелетмест, пурнӑҫа мӗнле пур, ҫаплипех
илет. Ку пӑсӑках та мар. Анчах писатель тенӗ ҫыннӑн
мӗнле материал мӗнле шухӑш ҫуратма пултарасса та
пӗлмелле, конфликт мӗн ҫинче никӗсленессе туймалла.
Алентей вара хӑш чух геройсен «социаллӑ-историллӗ
тымарне» (Г.Я.Хлебников) тӗшӗлесе ҫитереймест. Ҫакӑ
йӑлтах производствӑллӑ проза кӳнӗ кӑлтӑк-шӑйрӑк пулӗ.
Кунти шухӑша тӗрӗсех мар ӑнланасран сыхланас ят~
не ҫакна каласа хӑвармалла.К.Турханпа В.Алентей прози
вӑйсӑрри ҫинчен мар кунти сӑмах. Турханӑн ача-пӑча
валли ҫырнӑ «Кӗтне хӗрринче» повеҫӗ, тӗслӗхрен, питӗ
хитре хайлав. Алентей пирки те ҫакнах калӑпӑр. Тӑван
тавралӑх ҫут ҫанталӑкне куҫ сиктерми сӑнанӑ, кунти
ӗҫченсене лирикӑллӑн ӳкернӗ, ҫынсен чунӗнчи несӗп
(мораль) виҫи-шайне тӗшӗленӗ хайлавсем — пурте
вӗсем вулакана ӑшӑ кӑмӑлпа, туйӑм ҫутӑлӑхӗпе астараҫҫӗ
(«Тепре
куриччен»,
«Чикӗре»,
«Ҫӗмӗрт
ҫеҫкере»
кӗнекесенчи повеҫсемпе калавсем т.ыт.те). Сӑмахӗ вара
производство ыйтӑвёсем тёпе ларсан проза илемлӗхӗ
пушанарах, публицистикӑллӑрах пулса пыни ҫинчен.
Турханпа Алентее кӑна тивӗҫмест ку кӑлтӑк. Вӑрҫа,
ҫӗнтерӳҫӗ геройсене ӳнерлесе чӑннипех классикӑллӑ повесть-калав
(«Ан авӑн,
шӗшкӗ!»,
«Асран кайми
тӗлпулусем», «Ҫул уҫӑ — Таганов», «Салампи», «Алтӑр
ҫӑлтӑр», «Симӗс ылтӑн») хайланӑ А.Артемьев та публицистикӑллӑ повеҫсем ҫырнӑ чух сюжетпа конфликт тилхепине пушатарах парать («Йывӑр ҫулсем», «Уй-хир
чӗнет», «Ҫӑкӑр хакӗ», «Пукра» т.ыт.те).
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Производство ыйтӑвӗсемпе истори сӑнарӗ тӳррӗнрех
ӳтленни сюжетпа конфликта кӑна мӑкатмасть, хайлавсен жанрӗ те пуҫтаруллӑ хывӑнаймасть.Алентеех ав — ун
прозинче кӑмӑл-сипет ыйтӑвӗ тӗшше ларасшӑн.Ҫыравҫӑ
вулакана этемӗн ӗҫе юратма пӗлмелли, ҫӑкӑра (тырра)
хисеплемелли, тӳрӗ чунлӑ пулмалли, ҫемье тирпейне
упрама кирли ҫинчен астутарасшӑн. Ку — ырӑ тӗллев.
Ӗмӗрхи несӗп паллисене акса-тӑкса пётермелле мар
пирӗн. Мораль ыйтӑвӗ тёш нуша чух хайлавсен шухӑшӗ
ҫивӗч, сюжет юхӑмӗ ӗненмелле, конфликчӗ тӑпӑл-тӑпӑл.
Ҫапах тепрер чух уй-хир ӗҫӗ-хӗлӗ, ферма терчӗ-савӑнӑҫӗ
хайлав илемлӗхне раснах очерк енне турта пуҫлать.
Акӑ «Вӗлле хурчӗ — ылтӑн хурт» (1964) повеҫри
Улатти сӑнарӗнче те тивӗҫлӗ логика хывӑнса пӗтеймест.
Хайлавӑн малтанхи страницисенче'Улатти — хирӗҫӳллӗ
характер: ӗҫет те вӑл, кил-йыш ҫине те ал сулать, юта
иленет, фронтовик пулнипе каппайланать. Каярах чӑнчӑн таса кӑмӑллӑ, ҫирӗп те пиҫӗ чунлӑ этем пулса тӑрать.
Кӑна вара пур енлӗн те сӑлтавласах ҫитермен. Мораль
тата хирти ӗҫ, ҫемьери лару-тӑру тата тӗрлӗ этем
чунӗнчи сисӗм-туйӑм кӗвелӗкӗ — кашни хӑй еннелле каясшӑн. Пӗри те хайлава тӗпрен витерсе шӑнӑрлаймасть.
Хайхи ӑна роман тесе васкарах пахалани курӑнать. Малтан каланӑ инкекех йӑл илнӗ. Турхан пекех, Алентей те
геройсен шалти тӑрӑмне аван сисет, анчах повеҫре
(уйрӑмах вӗсем роман еннелле капаша пуҫласан) вӗсене
аталантармасӑрах хӑварать. Тӳррипе, акӑ Марье-Мӗтри
(вӑл ӗмӗр тӑршшӗпе арҫын тумӗпе ҫӳренӗ, ватӑлса ҫитсен кӑна шап-шурӑ хӗрарӑм кӗпи тӑхӑнать) сӑнарех —
мӗнешкел туллин палӑрнӑ кунта этем пурнӑҫӗнчи драма!
Анчах вӑл анлӑн аталанаймасть, тарӑнланмасть.Ҫинех
тӑрсан кунашкал йӗрсем Улатти сӑнарӗнче те тупӑнӗҫ,
вӗсем те мӗнле пур, ҫаплипех юласшӑн. Ҫапах та ыр
сӑмаха тивӗҫли нумай ку повеҫре. Вӑрҫӑ ҫулӗсемпе
чӑвашран Берлина ҫитнӗ Улатти чунӗнче ыр туйӑм
тӑккаланса пӗтмен.Юлташлӑхпа туслӑх, ёҫпе кану мӗнне
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те лайӑх пӗлет герой, ял ёҫёнче те вӑл хӑйне салтак пек
курни питӗ ӗненмелле. Характерен тӗрлӗ енӗсем те
уҫӑмлӑ: е пушанса кайнӑ пек пулать вӑл, е чӑмӑр пек
хытӑрлать хӑйне. Ку чӑннипех хитре, тулли социаллӑ тип.
Героя хӑйсен ялӗнчи Хритун мучи хак Пани пӗлтерӗшлӗ:
салтакра пилӗке туртса ҫыхса ҫӳренӗ Улатти яла
таврӑнсан пӳ ҫыххине пушатать, чунне йӳле ярать.
Фронтри, вӑрҫӑри асапран канаҫ, ял-йыш умӗнче кӑшт
вӗҫкӗнленес килет ун. «Вӑрҫӑра асап тӳсни хӑйӗн пӗтӗм
ӗмӗрӗшӗн ҫителӗклӗ тенӗ ӗнтӗ вӑл», — татать хӑй
шухӑшне мучи.
М.Кипекӗн «Кайӑк тусё» (1960) вара самай ӑнӑҫлӑ
ҫырӑннӑ хайлав. Тёп герой — Виктор Тараев, ҫут ҫанталӑка упрама хивре кӑмӑл хывнӑ ҫамрӑк. Чунпа ҫирӗп
вӑл, теори енчен ҫак ӗҫе тума пур енлӗн хатӗрленсе
ҫитнӗ. Практика тӗлӗшӗнчи опычӗ-хӑнӑхӑвӗ те пысӑк.
Кипек — романтик (ҫакна ун калавӗсем питӗ аван систереҫҫӗ), ҫавӑнпа та Тараев та ҫӗкленӳллӗ персонаж.Унпа ҫумӑн Чӗкеҫ те хитре те тулли герой пулса сӑнланнӑ.
«Вӑл, — тет Г.Я.Хлебников, — темле шалти пытарӑнчӑклӑхпа, вӑйлӑ та ҫирӗп характерӗпе тӗлёнтерет»,
Иккӗшӗ те вӗсем хӑйсене хытарма, алӑра тытма хӑнӑхса
пыраҫҫё. Ҫут ҫанталӑка хӳтёлес проблема вёсен характерёсене хупласа хумасть, туллин, тарӑннӑн уҫӑлса кайма пулӑшать ҫеҫ.Ҫапах та ку-хайлава та роман мар, повесть темелле пулё; мёнпур лару-тӑрӑва роматикӑллӑ пафос кӑшӑллать.
Лайӑх хайлавсем шутёнче В.Сатайӑн «Летчикёсене»,
А.Ӗҫхёлён «Хёвеллё ҫумӑрне» асӑнмалла. Ҫав хайлавсем
мёне пула ӑнӑҫлӑ ҫырӑннин сӑлтавне тупма йывӑр мар.
30-мӗш ҫулсенчи анлӑлӑх, эпикӑлӑх ани хӗсӗне пуҫлать.
Майёпен сӑнарсене лирикӑпа психологи енчен кӑтартасси, романтикӑллӑн сӑнарласси йӑлана кёрет.Кӑна пула жанр та «пӗчӗкленет», ҫёнё туртӑма иленнӗ авторсем
ытларах повесть-калав ҫыраҫҫӗ. Романсем те ҫапӑнаҫҫёха, анчах та ку вӑл 30-мёш ҫулсенче тёвёленнё стиль
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туртӑмӗсене (романла анлӑлӑха) тӑрласа ҫитерни кӑна
пулӗ. Вӑхӑтӗнче ав роман ҫырас кӑмӑл (70-мӗш ҫулсенче) сӗвӗрӗлсе пырать; произведенисем нумай стильлӗ,
нумай сийлӗ пулма пӑрахаҫҫӗ. Хайлавҫӑсемшӗн шухӑша
пёр стиль мелӗсемпе каласси кӑмӑллӑрах.
Мӗнре,
мӗнле палӑрать ҫак стиль ылмашӑвӗ?
Вӑрҫӑран таврӑннӑ, оккупацире шар курнӑ, тылра пин
йывӑрлӑх тӳснӗ ҫынсен чун уҫҫиллӗн, ӑш пиллӗн
сӑмахлас килет. Сӑмахӗ ку — монолог, пӗр-пӗр геройкалавҫӑ хӑй чунӗнчи савнӑҫ-терте субьективлӑн ӗретлени.
Никамран та ытла ҫак кӑмӑл-сунӑма, стильпе поэтикӑн
ҫакнашкал
пулӑх-тухӑҫлӑхне
А.Артемьев
палӑртать.
1945—1965 ҫулсенче вӑл ҫак юхӑмӑн пуҫӗнче тӑрать темелле. Стиле кура калу та, сюжет та урӑхланать. Герой
сӑнарӗсенче Артемьев вёсен ҫутӑ идеаллӑхне, характер
пиҫӗлӗхне, кӑмӑл тасине пысӑка хурать. Ҫитменнине,
характерсем малтанах хатӗр темелле. Сӑнаса пӑхӑр. Салампи — хитре, кӑмӑлӗпе вашават, чунӗпе ырӑ,
тӳсӗмӗпе хӑватлӑ т.ыт.те. Куна пурте пӗлеҫҫӗ.Ав мӗншӗн
вӑл хӗр пуҫӑн ача ҫуратнӑ тени пурне те анратса ӳкерет.
Мёне пёлтерчё-ши ку? Ытла та герой-калавҫӑ евёр
шухӑшлакан калуҫӑ ку хыпар (элек) суя пулнине
кӑтартас тӗллев тытат-ь. Ҫав суяна тӑрӑ шыв ҫине
кӑларасси — сюжет тёллевё («Салампи»). Актаевсен
ҫемйи ӗмӗртен тӳрӗ чунлӑ пулнӑ, кун пирки никам та
иккёленмест. Шӑп ҫавӑнпа вёсен ывӑлӗ Валентин хӑй
ирёкёпех нимёҫ тыткӑнне кайнӑ тени уяр
кун аҫа
ҫапнӑн илтӗнет.
Прозаик, эппин, хатӗр характера тарӑнлатать, сарса
анлӑлатать. Паллӑ: романтикӑллӑ мехел илёртсе тӑрать
ҫыравҫӑна.Ҫавӑнпах кёнеке-хайлав ячёсем те юрӑри евӗр
ун. «Ҫёнтерӳҫё каччӑсем», «Улма йывӑҫ авӑнать», «Юрату юррисем», «Ан ман мана», «Алтӑр ҫӑлтӑр» т.ыт.те
Кашни ячӗ — анлӑ метафора, сюжет вӑйланнӑҫем ун
сцдержанийӗ анлӑланса, туратланса пырать. Метафора
вара — лиризм палли.(Танлаштарӑр: сатирӑн тёп мелӗ —
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гротеск, публицистикӑн — аллегори т.ыт.те.) Ситуацисем те, геройӗ те хатёрри эппин, ҫавӑнпа сюжетпа калу
экспозицирен пуҫланаҫҫӗ. Салампие элекпе хуратниех —
питӗ ӑнӑҫлӑ мел, суя экспозици. Майӗпен калуҫӑ ун суялӑхне сирет.«Ан авӑн, шӗшкӗ» новеллӑра вара, тӗслӗхе,
сюжета
тӳрлетӳ (тарӑнлату) экспозицийӗ шӑнӑрласа
тӑрать. Ахаль те паттӑр салтак калав юхӑмӗнче тата
паттӑртараххӑн курӑнать.
Экспозицисен тӗрлӗ тӗсӗсем, вёсен субьективлӑ ӑшӗчикки 50—60-мӗш ҫулсенче тӗрлӗ енлӗн курӑнса каять.
М.Кипекӗн «Юрӑ ӑсти» новеллине илсе пӑхӑпӑр. Мускавалла ыткӑнакан пуйӑсри арҫынсем хӗрарӑмпа арҫыннӑн
ҫемьери хутшӑнӑвӗсем пирки сӑмахлаҫҫӗ. Пулӑшать-ши
хӗрарӑм арҫынна ӳсме, ӗҫре чаплӑ ӑнӑҫусем тума? Чылайӑшӗ ӗненмеҫҫё куна. Геройсенчен пӗри вара хӑйпе
пулнӑ историе каласа парать.Ун калавӗ тӳрлетӳ экспозицийӗнчен пуҫланать.
Тепӗр
тӗслӗх
илсе
пӑхӑпӑр,
А.Емельяновӑн
«Шӑхлич» новеллине. Калав герой художество музейӗнче
скульптура кӗлетки курнинчен пуҫланать. Чӑваш сӑнӗ
ытла та палӑрать скульптор ӑсталанӑ ӗҫре. Скульпторпа
тӗл пулни, ун калавне итлени ҫак шухӑш тӗрӗс пулнине
ҫирӗплетет. Герой-калавҫӑ хӑй юратӑвне аса илни
тарӑнлату экспозицийӗ мелӗпе хывӑнать. Влаҫсенчен тарса ҫӳренӗ хаяр тӑшман пирки калани тӳрлетӳ экспозицийӗнчен сӗтек илсе паркаланать. Кунта та, ытти ҫавнашкал калавсенчи евӗрех, сюжета аталантараканни —
герой-калавҫӑ. Экспозицийӗ вара — ӑна сӑмах памалли
услови. Монологра герой ялан хӑйӗн иртнӗ кунне
шӗкӗлчет, хӑй чунне уҫса парать.Тепрер чух сӑмах-юмах
виҫҫӗмӗш сӑпатран та хывӑнать, анчах калуҫӑ яланах герой шухӑшӗ ҫине таянать. Тата тепӗр ен: сюжета
сыпӑнтарса ямалли событи-эпизод ялан кӗтмен ҫӗртен,
ӑнсӑртран сиксе тухать. Шӑп ҫавӑн вӑрттӑнлӑхне уҫатьте
В.Игнатьев хӑйӗн «Атӑл ҫинчи тӗлпулу» новеллинче.
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Кану ҫуртӗнчи темиҫе ҫын Атӑл хӗрринче хӗртӗнеҫҫӗ.
Вӗсенчен пӗри, Былинников композитор, хӑй мӗне пула
мусӑкҫӑ пулнине, хӑй юратӑвне аса илет. Ҫакна калав
пек хайласа пырать. Ӑна итлекен Корнилов поэт ҫапла
шухӑшлать: ҫут тӗнчере мӗнпурӗ йӑлт ӑнсӑртран пулать.
Композитор та ҫавнах ӗненнӗ темелле пек: хӑй патне хӗр
хавхалантаруллӑ ҫырусем ҫырнӑран кӑна композитор
пулса тӑнӑ-мӗн вӑл. Ун калавне тӑнланӑ хыҫҫӑн Корнилов урӑх шухӑш ҫавӑрать: ҫут тӗнчере нимӗн те
ӑнсӑртран пулмасть.
Ҫакнах В.Игнатьевӑн «Пӗчӗк акӑшсен ташшинче» те
асӑрхатпӑр. Консерваторире вӗренекен икӗ студент аудиторире лараҫҫӗ. Мӗнле те пулин кӗвӗ калас умӗн
вӗсенчен пӗри яланах П.Чайковскин «Пӗчӗк акӑшсен
ташшине» каласа илет. Юлташӗшӗн вара ку — пачах
кӗтмесле, асра-тӗсре ҫук япала. Писательшӗн вӑл — сюжета сыпӑнтарса ямалли мел, тарӑнлату экспозицийӗ.
Хӑй мӗншӗн яланах Чайковский кӗввине асран яманнине герой-калавҫӑ ҫапла ӑнлантарать: малтан вӑл ял хуҫалӑх институтӗнче вӗреннӗ.Анчах ун чӗринче Лида (консерватори студентки) хӑварнӑ йӗр ҫав тери тарӑн иккен.
Ҫакна пулах эпӗ консерваторие кӗтӗм, ӑнсӑртран
кӗмсӗрт мусӑкҫӑ пулса тӑтӑм тесе ӑнлантарать монолог
авторӗ. Ун шухӑшӗпе, Лида ӑна «Акӑшкӳль» балетри
кӗвве калама вӗрентмен пулсан, вӑл музыка пирки
тӗлӗкре те сӗмленмен пулӗччӗ. Анчах та ку вӑл — геройкалавҫӑн субъективлӑ шухӑшӗ.Ӑна итлекен юлташӗ вара
пач урӑхла шухӑшлать: турӑ пани пулман пулсан рояль
калакан ҫамрӑкран нихӑҫан та мусӑкҫӑ пулаймӗччӗ. Эппин, нимле ӑнсӑртлӑх та ҫук, пурте хӑй йёркипе пулса
пырать пурнӑҫра.Ӑнсӑртлӑхӗ — герой ӑнӗнче кӑна.
Каласа хӑвармалли тепӗр шухӑш сӗвемӗ те пур. Хӑй
чунӗнче упраннӑ Лида сӑнарӗ патне тӑтӑшах таврӑннӑтӑр калавҫӑ. Ҫав сӑнара логика тӗлӗшӗнчен тӗрлӗ енлӗн
сӑлтавласа пӑхма вара вӑхӑчӗ ҫитмен-ха унӑн. Юлташӗ
ыйтнипе иртнине аса илсе вӑл халӗ, ак ҫак самантра,
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ӑна ҫыхӑнуллӑ калав-монолог пек хывать, хӑйне тата
тарӑнраххӑн ӑнланать. Калавҫӑ характере — хатӗр характер. Музыка таланчӗ ун чӗрине тӳпеми тултарса тӑнӑ.
Лидӑпа тӗл пулни вара ӑна «ирӗке кӑларма пулӑшнӑ».
Лидӑна вӑл пӗр самантлӑха та манайман. Юлташӗ ыйтни
вара юратуллӑ ҫак ҫулӑма тепӗр хут таса кӑмӑлпа йӗрлесе
тухма пулӑшнӑ. Экспозицие пула характер аталанмасть,
тарӑнланать кӑна.
В.Игнатьевӑн пур хайлавӗ те ҫапла чун уҫҫиллӗн
ҫырӑнать.Чӑн та, хӑш чух ҫак чун уҫҫи (исповедь) героя
хӑйӗн ҫывӑх юлташӗпе сӑмахлама, тепӗр чух палламан
ҫын умӗнче уҫӑлма кирлине, теплерен персонаж хӑй
умӗнче хӑйӗн явап тытма тивӗҫлине писатель пит аван
чухлать. Чун уҫҫипе пурӑнакан этем вӑл — Игнатьевӑн
геройӗ. «Пӗчӗк акӑшсен ташшинчи» ҫамрӑках илер. Юлташӗ умӗнче сӑмах тытни ӗмӗртен пӗрре пулнӑ акци-ши?
Ҫук, тӑтӑшах ҫапла пурӑнӗ вӑл. Ҫитес тем вӑхӑтра татах
тепӗр тӗслӗ чун уҫҫи хывма тивӗ ун. Ҫапла вӑл хӑй
умӗнчи яваплӑха ӳстерӗ, пурнӑҫра ҫӗнӗ ориентир тупӗ.
Ав мӗншӗн Игнатьев хайлавӗсем яланах тенешкел нумай пӑнчӑпа (...) вӗҫленеҫҫӑ. Нумай пӑнчи вара чарӑну
палли мар, герой философла шухӑшлама вӗреннин, хӑй
чунне вӗҫсӗр ҫӗнетсе пурӑннин кӑтартмӑшӗ. Ку поэтика
мехелне эпир Н.Мартынов, Л.Агаков, А.Артемьев пултарулӑхӗсенче час-час тӗл пулатпӑр. Унта та ҫак мел
хайлав вӗҫӗнче ҫеҫ мар, варринче те час-часах тӗл пулать, герой шухӑшӗ хывӑнса пынине кӑтартать.
Мӗне
пӗлтерет-ши
ку?
Уҫҫи-хуппийӗ
паллӑ:
ӑнсӑртран пек событи сиксе тухать те персонажӑн итлекенсем (аудитори) умӗнче монолог хывма пикенет.
Сӑмаха хывмалли материалӗ те, характерӗ те — тахҫанах
хатӗр, анчах монологӗ (ӗҫ-пуҫа тарӑнлатни) ак халь.ҫеҫ
хайлана пуҫлать. Асаилӳпе шайлашуллӑн йӗркеленсе пыракан калав татӑлать, калавҫӑ-герой хӑйне тӳрлетет, аса
илнӗ событисене тепрер чухлогикӑсӑр пек ҫыхӑнтарать...
Ҫавӑнпа текст юхӑмбнче те нумай пӑнчӑ вӗҫрен вӗҫех.
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Кунта вӑл чарӑну палли мар, калав интонацине
шӑнӑрласа тӑракан мел. Калав-новелла сюжетне Игнатьев ӑша йӗкӗлтекен пӗр-пӗр событирен пуҫлать. «Пӗчӗк
акӑшсен ташшинчи» герой рояль умне ларсан Чайковский кӗввине капать. Сюжет вара ҫак кӗвӗпе ҫыхӑнуллӑн
аталанма тытӑнать; калу герой мӗншӗн музӑкҫӑ пулса
тӑнине ӑнкарнӑ пек йӗркелет. «Кӳршӗсем» повеҫӗн тӗп
геройӗ хӑй савнӑ арҫын ун аппӑшне кӑмӑлланине
ӑнкарать, кун тавра пӗтӗм ӗҫ-пуҫ йӗркеленет. Писатель
ялан пӗр-пӗр вӑрттӑн тӗвве салтать, чӑлханчӑк ӗҫ-пуҫа
сӳтет. ...Лӑпкӑн калаҫса ларакан икӗ туе патне ӑнсӑртран
пӗрин ашшӗ пырса кӗрет («Вӑл таврӑнайнӑ пулсан»),
ватӑ художник карта сӑрланӑ чух сасартӑк ӳксе вилет
(«Сӑрласа пётермен карта»), тӗлленмен-туман ҫӗртен
Пурхи ҫыру илет («Тӑватӑ тантӑш, пӗр Пурхи»)...
Кӗтмен ҫӗртен пулнӑ ӗҫ-пуҫ прозаикшӑн питӗ
пӗлтерӗшлӗ: геройсем иртнӗ кун патне таврӑнаҫҫӗ, ӑна
паянхипе шайлаштараҫҫӗ. Ыранхишӗн кирлӗ ориентирсем шыраҫҫӗ вӗсем ҫапла. Суккӑр Якурӑн ашшӗ пулма
тивӗҫ те ҫук: ачи-пӑчине килтен хӳтерсе пӗтернӗ вӑл
(«Вӑл таврӑнайнӑ пулсан»).Халӗ тин пӑшӑрхану ҫуралнӑ
ун - кам пӑхӗ ӑна, мӗскӗн старике? Ӑшри суя тӗрек арканна, иртнишӗн явап тытас вӑхӑт ҫитнӗ. Пурхи илнӗ
ҫыру та пӗлтерӗшлӗ: тантӑшӗсем тӗл пулӑва чӗнеҫҫӗ иккен те, каясси - шиклӗ.Чунри тӑкӑсӗ пит пысӑк ун: чӗре
тӗпӗнче арӑмӗшӗн ҫын умӗнче аванмарланса пурӑннӑ
вӑл (лешӗ унран аслӑрах иккен), аслӑ пӗлӳ илейменрен
тантӑшӗсенчен
вӑтаннӑ,
ыттисенчен
кая
пулнине
туйнӑран ашшӗ-амӑшӗ патне ҫичӗ ҫул хушши ҫырман.
Ыттисемпе пёр карта ларма урмӑш ӗҫ тума та хатӗр малтанлӑха: унпа пӗр хушаматлӑ писатель кӗнекине «эп
ҫырнӑскер» тесе кӑтартасшӑн вӑл юлташӗсене. Ҫук,
тантӑшӗсем патне каймасть Пурхи, ку ӑна, ҫитменнине,
кирлех те мар. Пӗр ӗҫ ҫинчен пусӑмласах каласа парса,
кайран ӑна кирлӗ мар пек кӑтартни - чӑваш литерату33

ришӗн кӑтартуллӑ мел. Игнатьева та авӑ Пурхи ҫыру илни мар, вӑл чунёнчи тӑкӑскан мӗнле хӑтӑлни кирлӗрех.
Тавҫӑрса илме йывӑрах мар. Ӑнсӑртранлӑхӗ пур Игнатьев хайлавӗсенче. Анчах ҫав ӑнсӑртлӑх ӑнсӑртранлӑх
ҫукки патне илсе пырать. Пурхи илнӗ ҫыру ҫиелтен кӑна
кӗтмесле япала пек пулӗ. Ҫыру пулман пулсан Пурхи
тӗллӗн урӑх событи тупӑнма пултарӗччӗ. Ӗнтӗ этем
чунӗнчи тӑкӑскӑ сывлӑш тулса тӑкӑнса каяс патне ҫитнӗ.
Ав мӗншӗн ниме пӗлтермен событиех героя пӗтӗм
пурнӑҫне аса илсе тишкерме хушать. Кунашкал геройсем
ялан кӗтмесле япаласемпе супаҫҫӗ, пурнӑҫра кӗтменлӗх
ҫуккине ҫӗрмӗш, пинмӗш хут ӑнланса пыраҫҫӗ. Ку вара
вёсен чунне пиҫӗрех, кӑмӑлне тасарах тӑвать. Ахальтен
мар шутламан-туман ҫӗртен килнӗ ҫыру пач кирлӗ мар
пулса юлать, событисен логики йӑлтах урӑх йӗрпе каять:
тӗлпулӑва каяс ҫын хӑйне тишкерме тытӑнать, тахҫанах
аптратса пурӑннӑ сисӗм-туйӑма тӗшӗлет, ҫӑлӑнӑҫ тупать.
Чӗри те аманать Пурхин. Анчах кӑмӑлӑн чараксӑр
вӑййине чакармалли майсем тупать вӑл. Хӑй умӗнче
хӑйне тиркесе иртнӗ кун йӑнӑшӗсене тӳрлетмелли дулсем шырать.
Паллах ӗнтӗ, нимӗнле пулам та ӗмӗре тӑсӑлмасть.
1970-мӗш ҫулсем тӗлнелле ку юхӑм таппи пӳлӗнет.Фронтовиксем, тыл паттӑрӗсем ӗнтӗ калаҫса тӑраннӑ, итлекенсем вёсен калавӗсене илтсе йӑлӑхнӑ. Стиль тата тепӗр
ылмашу патне, философи техӗмӗ тупасси патне ҫитсе
тӑрать. Ҫакӑн
паллисем
Н.Мартынов,
Д. Гордеев,
Хв.Агивер 'прозинче калӑплӑн палӑраҫҫӗ. Ку ӗҫ-пуҫ
ҫаврӑнса тухасса гениллӗ Ю.Скворцов 50-мӗш ҫулсем
вӗҫнеллех туйса илет, ун чухнех вӑл философиллӗ проза
ӑсталама пуҫлать. В.Игнатьев вара ҫаплипех чун уҫҫиллӗ
проза хывать, яланах пӗрешкел мелпе ҫырать. Ҫавӑнпа
каланӑ шухӑшӗ ун «пӑта ҫине пӑта ҫапни» (П.Хусанкай)
пулса тӑрать, сюжет вӑйсӑрланать.Лирика вӑхӑчӗ иртнине туйса илнӗрен вӑл вӑхӑчӗпе ҫырма пӑрахать. Ҫапах та
ҫакӑ курӑнать: 50-мӗш ҫулсенчех философиллӗ проза34

поэзи хывӑна пуҫлать. Ҫав кӳлӗмрех
Г.Ефремов,
Т.Петӗркки,
Г.Краснов
фантастикӑллӑ
хайлавсем
калӑплаҫҫӗ, В.Енӗш, С.Аслан, Л.Агаков сатира анинче
тухӑҫлӑ ӗҫ тӑваҫҫӗ.
Поэзири ӳсӗмсен те хӑйне майӑн курӑмлӑхӗ пур.
Мӗн 60-мӗш ҫулсен ҫуррисем патне ҫитичченех сӑвӑҫсем
гражданла пафоса, публицистикӑллӑ витерӳлӗхе, юрату
лирикине илешеҫҫӗ. Ҫ.Элкер «Вӑл вилӗмсӗр», Ст.Шавли
«Ватӑ салтак» поэмӑсем ҫараҫҫӗ, иккӗшӗнче те салтаксен паттӑрлӑх биографийӗ ӳкерӗнет. Шавли ДаниловЧалтун шӑпине сӑнаса тухнӑ, Элкер Иван Смирнов лейтенантӑн паттӑрла ӗҫне мухтав юрри кӳнӑ. Я.Ухсайӑн
«Шӑллӑм» поэмине те вёсен ретне тӑратма пулать. Хайлавсем виҫҫӗшӗ те поэтсен шыравӗсене геройсен
шӑпипе интимлӑн ҫыхӑнтараҫҫӗ, хайлав жанрӗсем
публицистикӑллӑ, тулли пафослӑ.Уйӑп Мишшин «Тӑван
ҫӗршыв», Н.Евстафьевӑн «Пирвайхи ҫуркунне» поэмисенче
те
стилӗн
витерӳлӗхне,
калас
сӑмахӑн
ӗнентерӳлӗхне мала хунӑ. Сӑвӑҫсем хускатнӑ темапроблемӑсем
прозӑра
А.Талвир,
И.Григорьев,
А.Артемьев («Хаклӑ хӑна», «Йывӑр ҫулсем», «Уй-хир
чӗнет») такӑрланӑ ҫула аса кӳреҫҫӗ: поэма геройӗсем
вӑрҫӑ хыҫҫӑн хастарланса арканнӑ хуҫалӑха ура ҫине
тӑратаҫҫӗ. А.Алкан «Таврӑнни»,
В.Алентейӗн «Унӑн
ывӑлӗ» евӗр хайлавсенче пуҫ хунӑ яшӑсене эрлӗклӗн аса
илни чуна тыткӑнлать, анчах вӗсенче те публицистика
техӗмӗ вӑйлӑ сисӗнет.
Сюжет час-часах ӗҫ-пуҫ йӗркине ыт ахаллӗн каласа
кайни пек хывӑнать, ӗҫ сӑнарӗ геройсен чун пурнӑҫне
хупласа хурать. Пӗрех жанр тӗрлӗ енлӗ хывӑнни куҫа савать: биографиллӗ поэма-очерк хайланать (Элкер, Шавли,
Ухсай), ӗҫ эпопейине ӳкерекен сюжетлӑ
хайлавсем
хывӑнаҫҫӗ, лирикӑллӑ
поэмӑсем (Ст. Шавли. «Тӑван
кӗтес») курӑнса каяҫҫӗ. 1946 ҫулта П.Хусанкай эпикӑллӑ,
анлӑ поэма («Аптраман тавраш») ҫырса пӗтерет (ӑна критиксем каярах сӑвӑлла роман тее пуҫлаҫҫӗ), А.Алка (ҫав
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туртӑмпах хӗрсе) «Хамӑр ялсем» (1956) сӑвӑлла повесть
ӑсталать. Г.Орловӑн «Экзамен», «Вилӗмрен те вӑйлӑрах»
поэмисем ыр сӑмаха тивӗҫлӗ.Ҫапӑнасса вӗсем 1970 ҫулта
ҫапӑннӑ-ха, ҫырӑнасса вара унчченех ҫырӑннӑ-тӑр. Ку
ӗҫшӗн сӑвӑҫ ҫамрӑксен Ҫеҫпӗл ячӗллӗ премине илме те
тивӗҫрӗ. «Экзамен» тени — ытарлӑ, анлӑ аллегори, вӑл
хӑйӗн сӑнарлӑ хӑвачӗпе халӑхӑн тылри, вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи
ӗҫне, салтаксен фронтри паттӑрлӑхне ытамлать. Кирек
мӗнле аллегори пекех, ку сӑнлӑх та ытахаль пек, эмпирикӑллӑ сӑнсенчен пуҫӑнать: ача-пӑча шавласа ҫырма
урлӑ шкула чупать, экзаменсене хатӗрленет. Вёсен ӳсӗмӗ
тӗлнелле вара ашшӗсем вӑрҫа урӑх экзамен тытма ӑсаннӑ.
Поэмӑра интимлӑ лиризм ҫивӗч публицистикӑпа хитрен
пӗтӗҫет. «Вилӗмрен те вӑйлӑрах» поэмӑра кун палӑрӑмӗ
тата уҫӑмлӑрах. Йӗрке паузӑсем ҫине пайланать, калуҫӑн
чун хусканӑвне систерет: «Паттӑр мар эп.Пур пӗр тивӗҫ:
Пӗр-пӗриншӗн тӑмалла...» Ку кӑмӑл-шухӑш хусканӑвӗ
П.Силин радист-разведчик туйӑмӗсемпе ҫыхӑннӑ...
Ҫак ҫулсенчи лирика хӑйне евӗрлӗхӗ те кӑмӑла
килӳллӗ. Сонет формипе кӑшӑлланӑ чылай сӑвӑра (вӗсене
автор «Кун-ҫул тӳпинчен» ярӑма пухнӑ) П.Хусанкай
халӑхӑн историллӗ шӑпине, ун ытти халӑхсем хушшинчи вырӑнне, ун историллӗ оптимизмне гражданла хавхапа ӑсласа илнӗ («Бакен», «Салам сонечӗ», «Скульптора»,
«Кимӗпе» т.ыт.те). Сӑмах май ҫапла калӑпӑр: литературӑмӑрӑн историллӗ ӑнӗ (историческое сознание) Хусанкай сӑввисенче тӗлӗнмелле туллин палӑрать (прозӑра
ку тӗлӗшрен И.Тӑхти, Хв. Уяр, М.Илпек пӗлтерӗшӗ
пысӑк), ахальтен мар ун поэзийӑн тӗп прототипӗ —
чӑваш (тӗнче)
культури. Унпа ҫумӑн поэзире ку
тӗлӗшрен Митта кӑна рете тӑма пултарӗ (уйрӑмах пуҫ
илерен таврӑннӑ хыҫҫӑнхи сӑввисемпе). Юрату лирикин
анинче ҫитӗнӳсем те курса савӑнмалӑх пур.Уйрӑмах Уйӑп
Мишшин «Эс чечен сада тухсассӑн», «Юратуҫӑмюрату», И.Тукташӑн «Эсӗ уйӑх пулсан, эпӗ ҫӑлтӑр пу-
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лам», ытти сӑвӑҫсен хайлавӗсем ытарми. Ҫак ӑстасемпе
ҫумӑн Г.Ефимовпа В.Урташа асӑнма кӑмӑллӑ.
Георгий Ефимов — чӑваш халӑх поэчӗ, прозаик. Ун
пултарулӑхӗнче туслӑхпа юрату, юлташлӑх, тӑван тавралӑх илемӗ, пурнӑҫ хавасӗ тапса тӑрать. Пурӑнан кунҫулри кашни хускану-авӑка сӑвва хывать ӳнерҫӗ, ҫапла
этем шӑпин вӑрттӑнлӑхне тупать. Сӑнлӑх пулмалӑх сӑлтав
ҫук пулӑмсенчех вӑл тарӑн шухӑш тупма пӗлет, ниме
пӗлтермен пек пайрӑмсенех анлӑ, интимлӑ пӗлтерӗш
кӳрет. Акӑ аманнӑ хур кайӑка сӑнаниех — «Пи-пип, пипип тесе вӑл чылай ларчӗ, «Пипи пульҫав», — шеллетӗп
мӗскӗне» («Хур кайӑк»). Анчах ҫав пӗчӗк пайрӑмсенче
(детальсенче)
аваллӑхпа
хальхи,
ҫӗрпе
пӗлӗт
пӗрлешеҫҫӗ, пӗр ӑнлӑ поэзи космосӗ хываҫҫӗ:
Самантсенчен тӑрать сехет,
Сехетсенчен — ҫут кун, сӗм каҫ.<...>
Ҫулталӑкра мӗн курнине
Кам каласа пӗтерӗ.<...> •
Анчах чӑн-чӑн ҫын пуличчен
Вӑй хумалла Улӑп пек.
«Самантсенчен тӑрать...»
«Самант» сӑвӑра та ҫапла шухӑшпах хӗрет ӳнерҫӗ.
Ҫӗршер самант ун куҫӗ умӗнче: «...тӑшман пульли тухать
те кӗпҫерен — Ҫын ҫухалать ҫак ҫӗр ҫинчен»; «... уа-а!
каять.сас янраса, Ҫын тӗнчене килет ҫунатланса». Самант «ҫерҫи сӑмси пекех кӗске», анчах ҫыннӑн пӗлмелле.
Самант хӑйӗнче ытарми тӗнче илемне упрать. Аслатипе
асамат кӗперӗ — «ача пекех». Асаматра ҫут тӗнчен
мӗнпур илемӗ тӗсленнӗ, вӑл хӗрсен юррисемпе, чечексен килпетлӗхӗпе, тырӑ шӑркипе пӗрлӗхлӗ. Ӗҫ илемӗ,
ҫын илемӗ, улӑх-хир илемӗ асамат кӗперӗ урлӑ пӗтӗм
тӗнчене ҫавӑрса илет, ӑшӑ ҫумӑрпа хутӑшса тӳпери вӑя
пулӑхлӑ ҫӗре сӗнет. Икӗ сий — ҫӗр ҫинчи (Мӑн Атӑл,
тавралӑх, вӑрман, шӑркаллӑ тырӑ, тӑван ҫӗр) тата ҫӳлти
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(асамат, хӗвел пайӑрки, пуҫелӗк-уйӑх, «ҫӑлтӑрпала
тӗрленнӗ» тӳпе). Вӗсене пӗрлештерекенни — лирика геройӗ, ял ӗҫченӗ.
Валентин Урташ - евӗклӗ те ҫепӗҫ лирик, халӑх
сӑвви-юррине ӑшран, шалтан туякан сӑвӑҫ; вӑл лирикапа публицистикӑна интимлӑн пӗрлештермелли паха мелсем тупнӑ. «Сана юратрӑм» сӑвӑра (ӑна юрра та хывнӑ)
кашни ҫаврӑмах «Тӑван ҫӗршыв, сана юратрӑм»
йӗркерен пуҫланать, майӗпен аталанса сарӑлать: «Мӗн
пӗчӗкрен, мӗн ачаран», «Ӳссе ҫитсен, салтак пулсан»
т.ыт.те. «Тавах анне» юрӑ та хӑй тытӑмӗпе ҫаплах
хывӑннӑ: «Тавах, анне, ҫуратнӑшӑн, Юрла-юрла сиктернӗшӗн», «Ятла-ятла вӗрентнӗшӗн» тата малалла та. Ку
- анафора мелӗ. «Калаймарӑм» сӑвӑра вара кашни тӑват
йӗркеллӗ ҫаврӑм хыҫҫӑн рефрен-эпифора хывӑнса пырать. Хайлавсен кунашкал хӑйне евӗрлӗхӗ ун ритм пахалӑхне уҫҫӑн кӑтартать, лирика геройӗн чун тӑрӑмне
аван уҫса парать.
Драмӑра ку самана Н.Айзман, А.Кӑлкан, Г.Харлампьев, В.Ржанов, Н.Терентьев пьесисенче ӳкерӗнет. Ржанов «Энтип» пьеса хайлать, унта пурнӑҫӑн социаллӑ икӗ
енӗ хире-хирӗҫленнине кӑтартать. Н.Терентьев драмисем
чӑваш литературинчи ӳсӗмлӗ пёр эпоха хыврӗҫ. «Хӗвел
тухнӑ чух» (1965), «Куккук ҫаплах авӑтать» (1958)
ӗҫӗсем пиншер куракана тыткӑнларӗҫ. Н.Айзманӑн «Кайкай Ивана» (1954) комедийӗ ӑнӑҫлӑ хывӑнчӗ, чӑн-чӑн
классикла тӗслӗх пулса тӑчӗ.
МИТТА ВАҪЛЕЙӖ
(1908-1957)
Сӑвӑҫ кун-ҫулӗнчен
Митта Ваҫлейӗ.Чӑваш литературине юратакан кашни
вулаканшӑн паллӑ ят.Унра тасалӑх, сӑваплӑх, ырӑ кӑмӑл
ҫуталса-йӑлтӑрса тӑрать. Ун хайлавӗсенче ӑшӑ та
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сӑпайлӑ, вашават та тӳрӗ чунлӑ кӑмӑл ялкӑшса ҫунать.
Чӑваш лирикинче нихҫан тӗссӗрленми, вӑйне чакарми
символ пулса тӑчӗ сӑвӑҫ. Пурнӑҫ урапи-кусатӑранӗ айне
лексе те чун-чӗре тирпейне, тӑван сӑмах умӗнчи
яваплӑха ҫӗре ӳкермерӗ. Кёске те йывӑр шӑпа тивӗҫнӗ
ӑна: вӑйпитти, чи ӗҫлес-пултарас тапхӑрта
пуҫ иле
(ссылкӑна) ӑсатнӑ. Вунҫичё ҫул ларса тухнӑскерӗн
вӑхӑчӗпе чӗри самай йӑшать, чӗрепе аптрасах 1957 ҫулта
(49 ҫула ҫитсе) вилсе каять чӑваш сӑмахӗн ӑсти. Кӗске
хушӑ «ӗҫлесе» юлнӑ пулин те, тӑван лирикӑн чапӗпе
мухтавӗ пулса тӑчӗ Митта. Ун сӑвви-поэми вӑхӑт
иртнӗҫем тата ҫӗнӗ сӗмсем, унччен пулман пӗлтерӗшлӗ
сулӑм тупать. Ку ӗнтӗ ӗмӗрхи йӗрке — чӑннипе талантлӑ
хайлав хӑй хакне ҫухатмасть, тарӑнланса-пуянланса кӑна
пырать
Влаҫсем ӑна айӑплама тупнӑ сӑлтав паян кулӑшла та.
1927 ҫулта сӑмах пултаруҫи «Сӗрӗмре» ятлӑ пӗчӗк поэма
(сӑвӑ тет ӑна Митта) ҫапса кӑларать. Жанр тӗлӗшпе ӑна
кӑсӑк йӗркеленё: хулара пурӑнакан каччӑ ялти савнийӗ
патне янӑ ҫыру пек хайланӑ. Герой вӗренесшӗн, савнине
ӳкӗте кӗме ыйтать:
Яланах пӗр сӑмах:
«Вӗренетёп»,
Ҫиҫӗм пекчӗ ҫунан ӗмӗтре.
Пехиллерӗ садри вӗрене те,
«Вӑрен!» —
Терӗ шӑпчӑк ҫӗмӗртре».
«Савнӑ тусӑм!
Мӗншӗн куҫҫульлентӗн?
Каллех пулӑн эс ман ҫумра...»
Вӗренесси — ытарлӑх палли тейӗпӗр. Харкамҫӑ (герой) вӗренес тӗллеве мисси пек, тӑван улӑх-хир, халӑх
историйё хушнӑ ӗҫ, наци культурине аталантарас тивӗҫ
пек ӑнланать. Чӑваш кунӗ-ҫулӗ, ун пуласлӑхӗ, ҫамрӑк
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яш-кӗрӗмӗн ёмӗт-шухӑшӗ канӑҫ памасть вӑйпитти ҫынна.
Ҫавӑнпа калать те:
...эпӗ каллех
Пит салхуллӑ...
Тантӑш, тантӑш!
Сана мӗн калам?
Аса килчӗ мана ешӗл улӑх,
Аса килчӗ
Тӑванлӑ сала.
Акӑ: тӑван сала, улӑх-хир, ял-йыш чӗнсе калани,
хушни-шанни тапать иккен сӑвӑҫ чӗринче. Ҫак туйӑм
унӑн пётӗм мал сунӑмӗ-юнӑмӗ, хавасӗ-хурланӑҫӗ. Ахальтен мар вӑл вӗренме Чӗмпӗре, И.Я.Яковлев уҫнӑ шкула,
ун ҫулне тӑсма пырса ҫитет.
Ҫапах ҫав аслӑ ҫул ҫинче тӗрлӗ ҫын пур — хӑшӗсем
вырӑса, теприсем тутара тухса пӗтнӗ.Кунашкал пушанка
этемсене, йӑхсӑр-тӗпсӗр типсене тӳррӗн кастарса питлет
поэма авторӗ:
Камӑн ҫук пулхӑрӑн юнӗ,
Кам хӑйне вырӑслать,
Меттислать —
Ҫав пирӗншӗн пултӑр йӳнӗ...
Куна туйма йывӑрах, мӗншӗн тесен поэма геройӗ
чӑвашлӑхра, чӑвашлйхшӑн, чӑвашлӑхпа сывлать, вӑл
пӗтесрен шикленет: «Е апла тӑк пулхӑр ҫёр-шывӗн Час
ҫухалӗ хӗлхемлӗ чыс?» — лартать вӑл хӑй умне ыйту. Поэмӑн сӑнарлӑ шухӑшӗ-тӗртёмӗ ҫапла-ҫке: пӗтӗм халӑхпа
мар, такама таҫта чӗнсе те мар калаҫать персонаж, хӑйпе '
хӑй, хӑй савнийӗпе сӑмах тытать. Никӗсре — интимлӑх,
камерлӑх, лирикӑлӑх. Хӑйёнчен те ҫирӗп ыйтасшӑн вӑл:
«Хамӑнтан ӳгленес савнӑ ывӑл, Тен, вӑлах та пулӗ меттис?» Ку шухӑш сӑвӑҫ чӗринче тарӑн тымар ярса парка40

ланнӑ темӗпӗр. Ҫамрӑк ҫын хӑйӗнчи хӑйлӗхне шырать,
чунӗпе аманать, тӳрленет: «Кӑкӑрта — чӗремӗр, Тӑм
хӑйра», — тет аманса. Ҫеҫпӗле асра тытса Атӑла (Ҫеҫпӗл
тинӗсе чӗнетчӗ) йыхӑрать:
Атӑл, Атӑл!
Пар сассӑна!
(Аса илӗр-ха: «Чӑваш ачи,сассуна пар!» - Ҫеҫпӗл Мишши.)
Чӑн пӗтет-им аваллӑ Улӑп,
Час ҫӑтать-им сив авӑр ӑна?..
Атӑл, Атӑл!
Апла ӗмӗр тулхӑр,
Кисрентер аҫалла
Сассӑна!
Поэмӑра С.Есенин витӗмӗ сисӗнсе тӑрать раснах,
поэма патнелле туртӑнакан пысӑк сӑвӑсенче вӑл та
ирӗклӗ таптарса пыракан ритмикӑна кӑмӑлланӑ. Чӑваш
ӑстин сӑнарлӑ шухӑшӗ те тикӗс, вӑл тӑват йӗркеллӗ
строфана (катрена) вырнаҫмасть. Мӗнрен килет ку?
Этем хӑйне хӑй^ шыранинчен пулӗ, ун чунӗнчи
кӗрешӳрен пуль. Йӗркесен мелӗпе кӗвви таткалӑнать,
сӑвӑ ритмӗ шухӑш-кӑмӑл мӗнле хӗрсе-амаланса пынинчен килет. Ку вӑл — чӗрӗ чӗре калаҫни, идея вулакан
умӗнчех ҫуралса аталанни.
Виҫӗ сӑвӑҫ — пӗр шухӑш-кӑмӑл.Ҫеҫпӗл тинӗсе чӗнсе
калатчӗ, чӑваш чунӗнчи нишлӗлӗхе сӗвӗртме йыхӑратчӗ
ӑна, чӑваш паттӑрлӑхӗшӗн кӗрешме пултарасса шанатчӗ.
Митта Атӑлпа тӑвӑл чунлӑн сӑмахлать, вӑл чӑваш
аваллӑхне манакан пилсӗрсен чунне кисрентерессе кӗтет.
Вырӑс поэчӗ те чунне уҫса парать вулакана, сӑввипоэми унӑн та лирика геройӗн чун уҫҫийӗ («исповечӗ»)
майлӑ, вӗсене монолог теме пулать. Иккӗшӗ те (Миттапа
Ҫеҫпӗл) чӑн чӑвашла мал ӗмӗтпе ҫунаҫҫӗ, сӑвӑ ҫырасси
гражданла
мисси
пулмаллине
асран
кӑлармаҫҫӗ;
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иккӗшӗн те
ыратӑвӗллӗ.

ҫак

туртӑм

трагеди

хевтиллӗ,

чун

Апла мар!
Апла мар!
Эп аташнӑ.
Ҫамрӑк пуҫӑм — тискер сӗрӗмре...
Ман пекех шутласассӑн кашни,
Кам чечеклӗ
Ҫӗнӗ ӗмӗре?..
<...> Эп шанатӑп, сисетӗп:
Вӑл килӗ!
Сунан идеал!
— тет Митта геройё хӑйне хытӑрласа.
Акӑ вӑл каччӑн тавлашуллӑ кӑмӑлӗ: пӗр иккӗленет
вӑл, кӗҫ ҫирӗп хавал та хывать ӑшра. Тата тепӗр ен: ҫав
иккӗленӳ, кёрешӳ Митта шухӑш-кӑмӑлӗ мар вӑл, Митта
сӑнарланӑ каччӑн
сисӗмӗ-туйӑмӗ. Поэта вара ун геройӗнчен уйӑрни кирлех. Шухӑшласа пӑхӑр-ха, Тӑхтаман
вӑл К.Ивановах, «Тимӗр тылӑри» ахӑрма, тухатмӑш
карчӑк та «Нарспи» авторех теме пулӗччӗ-ши? Капла
шухӑшлани питӗ айванла, кӗтӗк (кӗске) ӑслӑ пулӗччӗ.
Анчах та ӗнтӗ тӳнтер ӗҫшӗн ерҫӳ тупнӑ И.Д.Кузнецов, В. А. Долгов критиксем (XX ӗмӗрӗн 70-мӗш
ҫулӗсенче ҫавсем тӑрӑшнипех Хв. Уярӑн «Пӗр сӑмах»
кӗнекине лавккасенчен пухса илнӗччӗ, ҫунтарса янӑччӗ)
асӑрхаман пултарулӑх ҫулӗн ҫав саккунӗсене. Вӗсемшӗн
Миттапа ун геройӗ пӗр ҫынах пулнӑ, сӑвӑҫа «есенинлӑх», «хусанкайлӑх», «Юманла ҫырни» («юманизм»),
«ҫеҫпӗллӗх» тата ытти ҫавнашкал ярлӑксем ҫакса
айӑплама тытӑннӑ.Ара вӗт! Миттана расизмшӑн тиркеме
май пур, Ҫеҫпӗлпе Митта иккӗшӗ те ытти халӑхсене
хисеплемеҫҫӗ тесе вӑрҫмалли сӑлтав тупӑнать! А.Золотов
та ҫав критиксемпе пӗр шухӑшлӑ: «Вӑл вӑхӑтри Митта
пирки калас тӑк, вӑл ун чухне творчествӑра та, прак42

тикӑллӑ пурнӑҫра та хулиган пулнӑ», — тет критик писательсен пухӑвӗнче, 1934 ҫулта тухса каланӑ сӑмахра.«Хусанкай ҫулӗпе утакан Митта Ваҫлейӗ» «националшовинистла сӑвӑсем ҫырнӑ», — тет тепӗр тӗпчевҫӗ,
Н.Васильев, сӑвӑҫа «критиклесе» (1930 ҫ.).
Каярах пуҫ ярас вырӑн варкӑшӗ ҫапма тытӑнать
Миттана, кӗҫ ӑна илсе те каяҫҫӗ. «Ваҫлее, — аса илет
поэт мӑшӑрӗ, — 1937 ҫулхи декабрӗн 18-мӗшӗнче тытса
кайрӗҫ. Килессе ҫӗрле, вун иккёсенче килчӗҫ. <...> Картишне тухрӑмӑр. Шыв юхать. Кӳлленчӗксем тӑрӑх Ваҫлей
кӑҫатпах утса кайрё». Кӑмӑл чӑтӑмлӑхне палӑртса «Пуҫ
янисен юрринче» сӑвӑҫ кайран ҫапла калать: «Ҫунатӑм,
юлатӑн.Ан макӑр.Салтак пек маттур уйрӑлар».Мӗнешкел
пысӑк чун, мӗнешкел пысӑк тӳсӗм кирлӗ пулнӑ-тӑр ӑна
ҫак йӗркесене эрлӗклӗн, кӑштах ирониллӗн (хӗрхӳ
шӳтлӗн) хайлама!
1908 ҫулхи пуш уйӑхӗн 5-мӗш кунӗнче- ҫуралнӑ,
1937-мӗш ҫулхине вӑтӑр урлӑ та каҫман ҫамрӑк арҫын
ҫапла лагере ӑсанать, хӑй ӗмӗчӗсене вӑтаран татать. Ку
тапхӑралла чӑваш литератури истори сӑнарӗпе, наци
культурин кун-ҫулӗпе кӑсӑклана пуҫлать. Ҫеҫпӗлех чӑваш
шӑпи пирки шухӑшласа нумай пуҫ ҫӗмӗрнӗччӗ, ҫакнашкал кӑмӑл-туртӑм И.Тӑхти хайлавӗсенче (прозинче) йӑл
илет, П.Хусанкай ҫине тӑрсах «Пӳлер кӗввисем» ярӑм
хайлать, П.Н.Осипов «Айтарӑн» пӗрремӗш вариантӗнче
вырӑссемпе чӑвашсем хушшинчи теветкеллӗ (кӑткӑс)
ҫыхӑнусене сӑнарлать. П.Хусанкай витӗмӗпе Митта та
ҫак сунӑм-юнӑмпа хавхаланма тытӑнать, чӑвашӑн пуласлӑхне ун аваллӑхӗнчи тымарсенче тупма тар тӑкать.
Ку историлӗх варкӑшӗ вӑхӑчӗпе Иван Мучие хускатса
ярать, Хв.Уяра илентерет.Анчах «тимӗр» критиксене кунашкал
хевте
ҫураҫтармасть. Чӑваш
литератури
чӑвашлӑха историллӗн сӑнлама хывнӑ ҫул пӗр Митташан
кӑна мар, ыттисемшён те лакӑм-тӗкӗмлӗ пулса тӑрать.
Шӑп ҫак историзмшӑн ят лекет те вӑхӑчӗпе Хв. Уяр,
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В.Рсай пек ҫыравҫӑсене. «Каярахпа вара, — ҫырать А.Хусанкай, — чӑн-чӑн истори тӗпчевӗсем чарӑнса лараҫҫӗ,
<...> аваллӑхӑмӑр ишӗлчӗкӗсенче чакаланни хӑрушла
професси шутланнӑ. Ун пек историҫӗсем тӳрех «буржуаллӑ националистсем» шутне кӗнӗ.Петӗр Хусанкая, Рсай
Викторне, Митта Ваҫлейне истори ӑнкарӑвӗшӗн тиркесе
«пӑлхар поэчӗсем» ушкӑна кӗртнӗ». Хайхи вара Миттан
кӑна мар, ытти чылай ҫыравҫӑ-сӑвӑҫӑн та историллӗ
сисӗм тымарӗсем аманаҫҫӗ.
Ҫук, пуҫ иле сивви витеймест «кӑвар чӗреллӗ» поэта.
Тӑван юлташӗсемшӗн, арӑмӗпе хӗрӗсемшӗн, тӑван
халӑхпа ун культуришӗн хыпса ҫунас кӑмӑл кимӗлмест
(иксӗлмест) унра. Ҫак ӗненӳпе пурӑнса, аманса, анчах
тӳнтер лакӑма тӳнмесӗр утса тухать вӑл пуҫ илери ҫула.
Чалӑшнӑ самана сакки питӗ шӑрпӑклӑ пулнӑ уншӑн —
граждан вӑрҫи, выҫлӑх ҫул (1921) асап-терчӗ витӗр тухать сӑвӑҫ, репресси ҫулӗсенче шӑллӗсӗр (Митта Петӗрӗ
прозаиксӑр)
тӑрса
юлать. 1944 ҫулта
лагерьтен
таврӑннӑскерне, ӑна хулара курӑнса ҫӳреме хушмаҫҫӗ.
Шупашкара арӑмӗпе ачисене курма пынӑ Ваҫлее каллех
тытса каяҫҫӗ. Халӗ ӗнтӗ поэт Красноярск тӑрӑхӗнче ҫӗр
чавать, вӑрман касать.Чун ӗҫне, ҫук, харама хӑвармасть,
пӗрех Пушкина вулать,
чӑваш хыпарӗсене
илсе
А.Артемьевпа Н.Евстафьев ҫамрӑксемшӗн хӗпӗртет.
1954 ҫулта ирӗке тухнӑ сӑвӑҫ ӗнтӗ ҫанӑ тавӑрса ӗҫе
пикенет, сӑвӑ хыҫҫӑн сӑвӑ шӑратать. Путех, ӳпӗнчӗк самана кӳнӗ шар йӑлмаклама пӑрахмасть Миттана: тӑтӑшах
чӗрепе аптрать, 1957 ҫулта чӗре тытнипех вилсе каять.
Чӗрӗ туйӑмлӑ, пысӑк чӗреллӗ ҫын шӑпи урӑхла пулайман
та: чӑваш чӗлхи-литератури ҫинчен сӑмахлас кӑмӑла
ялан ӑшра тытмалла пулнӑ ун, чунне уҫмалӑх юлташӗсем
вара -— сахал (е ҫук та)...
Иышлӑ ачаллӑ ҫемьере Миттасем пӗр-пӗрне хисеплеме хӑнӑхнӑ, пӗри теприн нуши-хурине аван ӑнланнӑ.
Каярах та ҫак ен сӗврӗлмест Ваҫлейре, сӑввисенче вӑл
вӗҫренех арӑмне ырӑпа асӑнать, хӗрӗсем патне ӑш пиллӗ
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ҫырусем ярать. Ку ӑшӑ пиллӗх, хайхи, сӑвӑҫ сӑввикӗввинче те тан тапнӑн палӑрать. «Аннӗре салам, мана
пит хытӑ ак вӑрҫтӑр вӑл — пурнӑҫ пирӗн кӑмӑлтан
вӑйлӑрах», — ҫырать вӑл хӗрӗ патне Красноярск
тӑрӑхӗнчен (1950).Акӑ тата каярахри тапхӑрта арӑмне халаллани: «Мӗн кӑна тӳссе курмарӑн, Тӑлӑха юлсан. Сур
мана куҫран эс, арӑм, Эп ҫавна мансан...» Ҫемьери
яваплӑх хӑйне тӗллӗн мар сӑвӑҫшӑн, ҫывӑх юлташӗсем
патне те ҫапла ӑш кӑмӑллӑн ҫырать вӑл.«Санӑн чӗрӳнти
сӑмаххусене эпё нихҫан та манас ҫук! — тупа тӑвать Ваҫлей П.Хусанкай патне ҫырнӑ ҫырура. — Епле эс мана ӑс
парса вӗрентнисем халь те ҫамрӑк чӗрене, пуҫӑма
ҫӗмӗрсе тӑраҫҫӗ» (1927). «Сӗрӗмре» поэмӑн сӑнарлӑх
никӗсӗ те ҫав яваплӑхпах ҫирӗп. Савнӑ тантӑш хӗр
умӗнчи тивӗҫ пирки кӑна калас пек персонаж, сӑмахӗ
пӗтӗм чӑвашшӑн ҫунни-пӑшӑрханни ҫине куҫать унӑн.
Уйрӑм ҫынпа ҫеҫ сӑмахланӑ пек туни, ҫавна пула халӑх,
ун историллӗ шӑпи, ун пуласлӑхӗ, поэзи, чӑвашлӑх ҫинчен ҫавӑрнӑ шухӑш пулса тӑрать. Ҫакна туйса илеймен
пирки Долговпа Кузнецов, паллах, хайлав идейине те,
автор идеалне те туллин ӑнланса пӗтереймен.
Тӗлӗнмелле-тӗр — 17 ҫул хушши тӗрме кирпӗчӗ
шутласа пурӑнни те ҫӗнеймест сӑмах ӑстин чунӗнче туптаннӑ яваплӑха. Лагерьте кӑлӑх нуша тарҫи пулса
пурӑнни', харама кайса ҫухалнӑ вӑхӑт аса килсе ҫунтарать
ун ӑшне. 1957 ҫулта, вилес умён темиҫе уйӑх маларах,
Митта хӑй умӗнчи парӑм (ӑна вӑл халӑх, истори умӗнчи
парӑм пек ӑнкарать) мӗнешкел пысӑк пулнине татах та
татах туя-туя илет: «Иртнӗ ҫул маншӑн ытларах ӑнкару
(палӑртни манӑн.— Г.Ф.) ҫулӗ пулчӗ. Кӑна пултару ҫулӗ
тӑвасчӗ»
(03.01.1956). Акӑ
1957
ҫулхи
асӑрхав:
«...Тумалла, тумалла, тумалла... Паян пурӑнмалӑх ҫӑкӑр
пар тесе мар пултӑр, ӗмӗрлӗхе пултӑр тесе тӑрӑшмалла»
(02.06.1957). Ку сӑмахсем — вилес умён пёр эрне маларах
ҫырнӑскерсем...Шел, ултавлӑ вилӗм сӑвӑҫа вӑхӑтсӑр илсе
каять, ун ҫутӑ ӗмӗчӗсене вӑтаран татать. Ҫук, халӑх
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асӗнче Митта пӗр аптрами ҫирӗп, тӑн-тӑн кӑмӑллӑ, ырӑ
та евӗк чунлӑ символ пек тӑрса юлчӗ.«Вӑл, — ҫырать ун
пултарулӑхне нумай сӑнанӑ А.П.Хусанкай, — этем трагедийӗ ҫинчен те (ку сӑвӑсене «лагерьте ҫырнисем» теме
пулать) нӑйкӑшмасӑр, тӳррӗн те хӑтлӑн, нумай тӳснӗ
хурлӑхлӑ ҫын пек ҫырать.<...> Митта Ваҫлейӗн пурнӑҫри
маттурлӑхӗ, чун-чӗрин хӗвеллӗ хӗлхемӗ, ун чӗлхин чӑн
илемӗ, ҫунатлӑ ӑспа уйрӑлса тӑракан сӑввисен классикӑллӑ ятулӑхӗ — ҫакӑ пӗтӗмпех чӑн чӑвашлӑх
сӑвапӗсем».
«Ҫак юрра эп ахаль мар юрларӑм», — тенё сӑвӑҫ хӑй
пурӑннӑ чух. Ӗненетпӗр, ахаль мар! Епле ӗненмӗн! Лагерьтен таврӑнсан тӑтӑшах писатель-поэтсем хушшинче
пулать Митта, нумай куҫарать (Л. Кассилӗн «Аслӑ
хирӗҫтӑру» повеҫне, М.Горькин «Фома Гордеевне»).
Хӑй те сӑвӑсем ҫырсах тӑрать, «Кӑмӑлтан» ятлӑ кӗнеке
хатӗрлет, юлташӗсем ҫырни-тунине вуласа савӑнать.
«Шавлин "Шавалмали" чӑтма ҫук лайӑх, — ҫырать юлташбшӗн хӗпӗртёсе. — Пултарать. Хамӑн та «Ҫӳрев
кӗнекине» унран кая тӑвас
марччӗ»
(02.09.1957).
Г.Н.Волкова мухтать тӗлӗне-тӗлӗне: «Чӑваш ҫӗр-шывӗ
хӗсӗр мар иккен — ҫав тери ӑслӑ, нумай вӗреннӗ, тем
чул пӗлекен ҫын» (11.09.1957). Ку ҫамрӑк вӑхӑчӗпе педагогика ӑслӑлӑхӗсен докторӗ, академик пуласса сиссех
тӑрать тейӗн (11.09.1957). Тӑтӑшах П.Хусанкая ырӑпа
асӑнать вӑл, тӗлӗнмелле ӑста поэт пулнине кӑтартать.
Анчах ҫынпа ҫын пӗрешкел мар. Я.Ухсайпа, Уйӑп
Мишшипе, А.Ӗҫхӗлпе пёр чӗлхе тупасси мая кил мест
ун, лешсем ун таса ёмёчёсене пур чухне те шанса
пӗтерменни хуҫать поэт кӑмӑлне.Апла пулин те, 50-мёш
ҫулсенче хывӑннӑ сӑвви-юрри ун паян та ахах-мерчен
пек ҫиҫсе тӑрать. Вӗсене ӗнтӗ тахҫанах чӑваш сӑмахӗн
ылтӑн ҫӳпҫинчи шедеврсем тетпӗр.
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Митта Ваҫлейӗн илемлӗ тӗнчи
Чи малтанхи сӑввисенчен пӗрне («Сиктермерӗн мана
кӗленче сӑпкара») Митта 1926 ҫулта ҫырнӑ.Тин кӑна вӑя
кӗрсе ҫитнӗ яш кӑна-ха вӑл, анчах сӑнарлӑ сӑмах техёмӗ
унра ӗнтӗ питӗ сӗтеклӗ те тутлӑхлӑ. Йӗрӗлче пек
йӗрленнӗ сӑнлӑхсем сӑвӑҫӑн ума килес пултарулӑх ҫулӗ
мӗн сӑпатлӑ пулассине тӳрех систереҫҫӗ.Ҫавӑнпа ку хайлава ятарлӑ сӑнаса пӑхни вырӑнлӑ пулӗ.
...Пӗр кӗвӗллӗн, ҫунатлӑн ыткӑнса пыракан анапест
шӑнӑрлать герой сисӗм-туйӑмне:
Ял хӗр-ри у-кӑл-ча.Си-мӗс-лен-нӗ кал-ча...
Хӗ-вел-пе пӗр-леш-се йӑ-рӑм-йӑ-рӑм ю-хать.
Кӗвӗлӗх шалтан, сасӑсен аллитерациллӗ-ассонанслӑ
таппинчен шӑранса тухать: «Сыв-и, ватӑ юман! Кунӗпех
ачапча Сан туйру айӗнче туй тӑвать...»; «Ак чечен сад
пахчи, аппан шур пирӗ пек, Ҫурхи кун шуралса, ыр
шӑршне вӑл сарать...» Ку ритм — шыв юххи пек,
шӑнкӑр-шӑнкӑр
янравлӑ.
Ун
ынатлӑхӗ-ачашлӑхӗ
рифмӑсен кӗвӗлӗхӗпе ҫураҫуллӑ: «калча— ачапча»,
«ҫӗршывӑм — пур-ши вӑл». Йӗркесене тымартан тенешкел шӑнӑрлакан шалти рифма та чипер: «Ял хӗрри
укӑлча. Симӗсленнӗ калча»\ «Ӗмӗтсен илемне, шухӑшсен
тупсӑмне...»
Ку
мӗнпурӗ
интимлӑ
интонаципе
килӗшӳллӗ—лирика
геройӗ хӑй
ҫӗршывӗпе,
«ҫут
тӑванлӑхпа» шанӑҫлӑн, ҫывӑх туспа калаҫнӑн сӑмахлать.
Тӑван енӗ сӑваплӑ геройӑн: «ҫут Пӑла» чӗр вӑй сӗнет
ӑна, ват юман ӗрчевлӗ туйралӑх ӳстерни савӑнтарать, ун
айӗнче туй тӑвакан ачапча хӗпӗртеттерет. Туллилӗх
пурнӑҫӑн тӗрлӗ енӗсемпе чӗрӗ: шап-шур ҫеҫкеллӗ «сад
пахчипе», «хӗвелпе пӗрлешсе юхакан» калчапа. Ҫапах ку
ӳкерчӗк хӑйне тӗллӗн мар, ҫав сӑнсенче поэт-герой
«ӗмӗтсен илемне», «шухӑшсен тупсӑмне» тупать, яла
кӑмӑл ҫирӗпӗ туянма таврӑнать.
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Ҫапла сыпӑнса пыракан сӑнарлӑ мехелре сӑвӑҫӑн ҫут
тӗнче умӗнчи, халӑх, ял-йыш умӗнчи яваплӑхӗ туптанать.
Ҫамрӑк каччӑ хуларан килне килсе хӑйён поэзи умӗнчи
пысӑк тивӗҫне тарӑнраххӑн ӑнкарать. Явап-тивӗҫ ял
илемне курса киленни кӑна мар иккен, макӑрса хуҫӑлни
те («ыр ҫӗр-шывӑм», «сиктермерӗн мана кӗленче
сӑпкара», «пыл хумарӑн тута-ҫӑвара»), Миттан трагедиллӗ шӑпине ӑша хывнӑ вулаканшӑн ӑнланмалла ку —
шӑп та лӑп ҫав явап-тивӗҫ чӑтӑмлӑх панӑ та ӑна. Хӑйӗн
пурнӑҫ ҫулӗ пӑрнӑҫассине яш ҫулсенчех сиссе илнӗ
тейён сӑвӑҫ. Сӑмах-юмах, сӑнлӑх-сӑнар риторикӑллӑн
ӗнентерсе тупа туни енне сулӑнать («сансӑр пуҫне, ыр
ҫӗр-шывӑм,
Тӗнчере чи хакли тек пур-ши вӑл?»;
«шухӑшсен тупсӑмне» ывӑлу «санра ҫеҫ шырать»), Ял
сӑнӗсене черетлӗн кӑларса пырать этем куҫ умне: «акӑ
савнӑ Пӑла», «ак чечен сад пахчи», «ял хӗрри»,
«симӗсленнӗ калча»... Анчах ҫут ҫанталӑк сӑнӗсем этем
ӗҫ-хӗлӗпе ҫумлӑ — ҫурхи сад хӗрарӑмсем тӗртнӗ пир
шурри пек, калча хӗвеле ҫӑкӑр техӗмне ҫавӑрса «юхать»,
шавлӑ туйралӑх ял ачи-пӑчи йышлӑн ҫитӗнсе ҫӗкленни
ҫине шак хурать. Ку вӑл анлӑлатнӑ, тӑтӑшласа аталантарнӑ танлаштару мелӗ. Малтанхи ҫаврӑмра сӑвӑ идейи
палӑрнӑ, малаш строфасен программи вӑл; иккӗмӗшпе
виҫҫӗмӗшӗ — палӑртнӑ идейӑсене сӑнлӑхлӑн аталантарни; тӑваттӑмӗшӗ — сӑнарлӑ шухӑша пӗтӗмлетет. Урӑхла
каласан, сӑвӑ виҫӗ пайлӑ: пуҫлав (идея тупӑнни), аталантару (ун тупсӑмне тӗшӗлени), вӗҫлев (пӗтӗмлетӳ).
Строфасен ярӑмӗ евӗртерех пулӑм йӗркеленет эппин
кунта.
Сӑвӑ кӑшӑлӗ пекрех хӑйне евӗрлӗ
кӑшӑлсем
А.Пушкин, С.Есенин пултарулӑхӗсенче час-час тӗл пулаҫҫӗ. Хайлав ҫӗршывпа калаҫнипе пуҫланать те унпах
вӗҫленет.С.Есенин хывнӑ пулӑма иленсе Митта та чылай
сӑвӑра хайлаври сӑнарлӑ идея аталанӑвне кӑшӑллакан
ҫаврӑмсене сӑвӑ вӗҫне тата пуҫламӑшне вырнаҫтарать
(«Ҫуралнӑ ҫӗршыв», «Ҫӗршывӑм, ҫӗршывӑм, мӗн кирлӗ
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сана?», «Чӑваш ҫыннине» сӑвӑсем, 1925—1926). Кунашкал мехел Миттан 20—30-мӗш ҫулсенче час-час
курӑнкалать. Сӑмах ӑсти классикӑллӑ сӑвӑ формисене
(онегинла строфа, сонет, октава) килӗштернине систерет. Шӑпах вӗсенче ӗнтӗ шухӑш-сӑнара халь кӑна асӑннӑ
пек аталантарнӑ та. Ку, хайхи, А.С.Пушкина, Н.А.Некрасова, С.А.Есенина аса илтерет. Пушкинпа Есенин
ӑна мӗн авалтан килекен сӑвӑ формисене сӑнама хистеҫҫӗ, Некрасов халӑхла содержание асра тытмаллине
манма памасть.Чӑнах та, пусӑм уҫӑ сасӑсем ҫине Некрасовӑнни майлах калӑплӑн ӳкет, кӗвӗпе ритм эпикӑллӑ
янрав тупаҫҫӗ. Йӗркесенчи тӗп сыпӑксене тӑсарах вулама
тивет. Митта сӑввисене Я.Ухсайӑн эпикӑллӑ янравлӑхӗпе
ҫывӑхлатать ку.
Сик-тер-ме-рӗн ма-на кӗ-лен-че сӑп-ка-ра...
20-мӗш ҫулсен сывлӑшӗ сӑмах ӑстин «Ҫамрӑклӑх»
(1926), «Ҫӗршывӑм, ҫӗршывӑм, мӗн кИрлӗ...» (1926),
«Юлташлӑхра телей иккен-мӗн» (1928) пек сӑвӑсенче
уҫӑмлӑн ӳтленет. Ҫапах та ку тапхӑрта декларацу тӳпи
пысӑк-ха («Ҫуралнӑ ҫӗршывра», «Ҫамрӑк тӑвана» —
1925, «Тупа» — 1926). Риторикӑллӑн черетленекен ыйтусем йышлӑ: «...ҫӗршыв, Эс ма илемлӗ?», «Мӗншӗн яланах Маншӑн хисеплӗ?», «Мӗншӗн эп сана Чунтан юратап?» т. ыт. те («Ҫуралнӑ ҫӗршывра»); тупа туса
ӗнентерни-шантарни
виҫерен
ирткелет:
«Этемӗн
тӑшманне Пурпӗр пӗтереп! Мулӑн тымарне Тӗппех
сирпӗтеп!» т.ыт.те («Ҫамрӑк тӑвана»).Кӑшкӑруллӑ, хистевлӗ фразӑсен тӳпи пысӑк, тепрер чух вӗсем пӗтӗм сӑвӑ
ӑшӗ-чиккине тултарса тӑраҫҫӗ. Паллах, ку мӗнпурӗ
сӑвӑҫӑн чун тӑрӑмне кӑтартать, ун хавхи-пафосне
палӑртать. Анчах сӑвӑра сӑнарсем те, ӳкерчӗксем те, метафора та кирлӗ. Ӳпкелемелли сӑлтав пӗрех чаксах пырать, «эх!», «ах!» тенӗ интонаципех ҫырлахми пулать яшӑ
Ваҫлей.
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30-мӗш ҫулсем еннелле ирони таппи вӑйланать, аллитераципе ассонансӑн янравлӑхӗ ӳсет, сӑмахӑн такмаклӑрах вылянчӑклӑхӗ палӑра пуҫлать. «Ҫимӗк каҫхинере» акӑ шӳтпе ирони тӗшше хывӑна пуҫлать: «Хӗвел ури
Хӑй тупанне Юлашки хут кӑтартрӗ», «Равноправи Тен,
халапах Ярса пар халь Эс, Ваҫҫа» т.ыт.те.Пӗрех сӑнарлӑ
сӑмах вылявӗ пур чухне те уҫӑмлӑ теме май килмест. Кун
палӑрӑмӗсем «Утӑ ҫинчи ир» (1926), «Ҫурхи кӑмӑл»
(1927) сӑвӑсенче курӑмлӑ. Ирони такмаклӑхпа пӗрлешни
хайлаври ритм ташӑ кӗвви енне сулӑннине кӑтартать,
хорей виҫи ӳсӗмлӗн хивреленҫе-хӑвӑртланса пырать.«Эй,
хӗвел! Ҫурхи
ытамӑм Пёр сана ҫеҫ хапсӑнать. Эй
хӗвелӗмҫӗм! Тытам-и, Пӑчӑртам-и эп сана?» («Ҫурхи
кӑмӑл»). Апла пулин те сасӑсен кӗвӗлӗхӗ теплерен
тӗлӗнмелле чипер те ҫыпӑҫуллӑ шӑранать: «Ҫамрӑклӑх —
чаплӑ ят, Чап ун кивелмӗ те чакмӗ Ҫамрӑк шеллемӗ вӑя,
Вӑй ун — Вулканӑн вучахӗ» («Ҫамрӑклӑх», 1926); «Ах,
Шура, Шура! Шурӗ, шурӗ Ирхи шур ҫамрӑклӑх пӗрле.
Ирхи кунсенӗн абажурӗ Асамат пек пире тӗрлет» («Юлгашлӑхра телей...», 1928). «Уяв» (1926), «Сӗрӗмре»
(1927), ытти ҫавнашкал сӑвӑ-кӗвӗре тӗпе ӳксе аллитераци мелӗ поэтшӑн яланхи кӑтартуллӑ поэтика мехелӗ пек
хывӑнать, йӗркесен элегилӗхӗпе, интимлӑ интонацийӗпе
хитре ҫураҫать. 20-мӗш ҫулсенче ҫапла Митта ӑсталӑх
йӗрки-шывне алла ҫирӗппӗн илет.
30-мӗш ҫулсем Ваҫлейшӗн тата туллирех, пиҫӗрех.
Ҫамрӑк хастарлӑх ритмӗсем яшӑ чухнехи вӗри кӑмӑл
хӗрӗвӗпе илемлӗ. Тепрер чух марш пек тавлӑ ӳсӗм
палӑрса-хӗмленсе
илет
ку
тапхӑрти
комсомол
сӑввисенче, Ҫеҫпёлле интонацисем илтӗнсе каяҫҫӗ:
«Кам пусмӑрлӑх, хурлӑх Кунне курнисем — Ҫӗршыв,
ирӗк, пурлӑх
Туянчӗҫ вӗсем» («Уяв юрри», 1936).
^ӗркесен таппи-аталанӑвӗ сӑвӑ ритмӗн аталанӑвӗпе
^иайлашмасть, йӗркесенче тӗрлӗ ҫӗрте чарӑну (пауза)
хывать сӑвӑ ӑсти:
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Чӑнкӑ ҫул.
Тумхах та тӑвалла.
Ҫак вӑл — пирӗн ҫул —
Ӗҫ ҫамрӑк ҫулӗ.
Пӗр пӑхсан —
Ҫӳҫ-пуҫ йӑлт тӑмалла, —
Тен, чылайӑшӗн
Ҫаплах та пулӗ?»
(«Тӑвалла марш», 1932).
Тӳрех курӑнать: строфа калӑпӑшӗ ирӗклӗ, ӑна тӑватӑ
йӗркеллӗн тӑвас темен. Мелӗ ку 20-мӗш ҫулсенчех аван
сисӗнетчӗ, унта та гражданлӑ хайлавсенче (тупаанат
сӑввисенче) уйрӑммӑнах уҫҫӑн палӑратчӗ. Строфасен
ирӗклӗ хывӑнӑвӗ 30-мӗшсенче шӳтлӗ-ирониллӗ шухӑшсӑнар амаланӑвӗпе те килӗшӳллӗ. («Ӑртиван мучи Ямаша
кайса курнӑ радиотамаша» 1934; «Акатуй каччисем»,
1936).
Икӗ тапхӑр — 20-мӗшсенчи пилӗк ҫул (1925-1930),
30-мӗшсен ҫичӗ ҫулӗ (1930-1937) - поэт ӳсӗмӗ
интимлӑ лирикӑран комсомолла ҫирӗплӗх патне, шӳтлӗ
такмаклӑх патне ҫитни паллӑ. Унсӑр пуҫне
ку
тапхӑрсенче «Хулӑн сас» («Ҫӗр чӗлхи») поэма (1930)
хывӑнать.Хӑй, тӗпрен илсен, лирик пулнӑран ку хайлав
та риторикӑллӑрах,
сюжечӗ вӑйсӑр,
композицийӗ
уҫӑмсӑр. Маяковскилле политикӑлӑх Ваҫлее деклараци
еннелле туртать. Сӑнлӑхсем шупка, сӑмах васкарах каланать. Комсомол сӑввисен ритмӗ вара, Г.Я.Хлебников
тӗпчевҫӗ калашле, «сулмак ритмикӑллӑ». Кайран вара
чылай вӑхӑта чӗмсӗрленме тивет сӑмах ӳнерҫин.
Пуҫ илере пурӑннӑ чухнехи шухӑш-ӗмӗте вӑхӑчӗпе
Митта «Тайӑр» поэмӑран» тесе пӗрлештерет. Чӑннипе
ӑна ярӑм-поэма темелле.Жанрӗ ку П.Хусанкайӑн «Тилли
юррисенченех» паллӑ. Идейӑпа сӑнар пӗрлӗхӗ кун пек чух
уйрӑм сӑвӑсене пӗр тӗвве ҫыхать, анчах уншӑн вӗсем
конкретлӑ, уйрӑм хайлав пулма пӑрахмаҫҫӗ. Идея ата51

ланӑвӗ пуҫтаруллӑ, пӗр шӑнӑрлӑ, апла пулин те ӑна сюжетлӑн ҫыхӑнтарман. 1954 ҫул хыҫҫӑн шӑраннӑ произведенисем те «Тайӑрпа» пӗр сӑпатлӑрах, вӗсене те пӗр тӗп
проблема ҫыхса-пӗтӗҫтерсе тӑрать. Кунта калас шухӑш
никӗсне поэзипе поэт сӑнарӗсем выртнӑ.

«Тайӑр» ярӑм-поэма
Мӗн пӗр ҫӗре пуҫтарса-пӗрлӗхлетсе тӑрать-ха уйрӑм
сӑвӑсене? Мӗнре вёсен поэмӑлла содержанийӗ? Чи малтанах поэт сӑнарӗнче пуль. Митта ун сӑнарне калӑплама
хӑй шӑпинчи трагедиллӗ хуҫлӑм-пӑрнӑҫа та илнӗ, ҫапах
та сӑвӑҫ кунта пӗрлехи лирикӑллӑ сӑнар. Пӗр енчен,
Тайӑр та вӑл, тепӗр енчен, Ҫӗпӗр ҫулӗсемпе утнӑ ӳнерҫӗ
те. Пӗр сӑнарӗ те сюжетлӑ йӗрленӗве хывӑнмасть, ун
пекки, тен, кирлех те мар. Тайӑра, сӑмахран, революциллӗ кун-ҫулӗ енчен кӑтартас тенӗ пулсан сюжетлӑ
сыпӑнакан событисем кирлӗ пулӗччӗҫ, геройӑн сисӗмтуйӑмне тӗрлӗ лару-тӑрура астуса пыма тивӗччӗ. Кунта
ӑна лирикӑллӑ мелпе ӳкернӗ, икё сӑвӑҫӑн шӑпинчи
пӗрешкел пулӑмсене (тӗрмепе каторгӑна, сӑвӑ ҫырас
нуша упрансах юлнине, пуҫ янӑ ҫынсен трагеди
йӗрӗсене) пӗрлештернӗ:
Ларать пӗччен пӗр камерта вӑл
Кун хыҫҫӑн кун ахаль иртет...
Жандарм капать: «Семенов, тайӑл!»
Семеновӗ: «Эп — Тайӑр!» — тет.
Тайӑл тата Тайӑр сӑмахсем ирониллӗ сӑнлӑхра
йӑлтӑрса илеҫҫӗ, пёрлех хӗрхӳ те сисӗнсех тӑрать:
Ёнтӗ ҫулталӑк тыттармаҫҫӗ
Ӑна хутпа кӗнекене.
Чи пысӑк хурлӑх ҫакӑ мар-ши
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Пӑртакҫӑ ӑс пӗлекене?
{«Вун тӑваттӑ ҫапсан»).
Акӑ тата совет саманинчи лирика геройӗн кӑмӑлсисӗмӗ, ун хӗрхӳ кулӑшӗ: «Спасибо! Савса ывӑлларӗ
Мана Сармантей самани», «Ҫуталӗ жандармӑн медалӗ.
Вӑл памӗ ҫулра аташма» («Пуҫ янисен юрри»), Ку
сӑвӑҫсем ҫумне К..Иванов сӑнарӗ хӑватлӑн тухса тӑрать:
«Эс курнӑ тӗнчере чӗр тамӑк, Эп курӑп ҫӑлӑнӑҫ кунне», — пӗлтерет хӑй кӑмӑлне лирика геройӗ Кӗҫтук
Иванова халалланӑ сӑвӑра.Ку вӑл — поэтӑн «хӗнпе хӗрсе
туптаннӑ» кӑмӑлӗ-сӑмахӗ сас пани («Ик ҫыру»).
Кашни сӑвӑҫ тӑван чӗлхе вӑй панипе сывӑ. Ҫавӑнпа
калать те герой тилмӗрсе ыйтса:
Тӑван чӗлхем! Таса хӗлхем
Парсам пӑлхавлӑ чунӑма.
Пар чӑнлӑх, савӑнӑҫ, илем.
Пар ирӗк — ҫутӑрах ҫунма.
(

Поэт тенӗ ҫын ҫунмалла, вӗҫмелле: «Шаланкӑ евӗр
ҫӗкленем» («Тӑван чӗлхем»). «Вӗҫмесӗр пурнаймасть
хӑлат. Ҫырман поэт чӑн-чӑн телейсӗр...» («Вун тӑваттӑ
ҫапсан»), Чӗмсӗрленнӗ поэзи те, читлӗхе хупнӑ Сӑмах
асапӗ те мӗнпур сӑвва пӗр ҫӗре пухса кӑшӑллаҫҫӗ поэмӑра. Вӗсем поэт сӑнарӗ пекех пӗлтерӗшлӗ.«Хир-хир урлӑ
сахал мар Яутларӑм: Ҫак юрра эп ахаль мар юрларӑм»
(«Мишавай юрри»). Сӑнарлӑн калас сӑмахӑн тӗрӗстӗкелне упрасси йывӑр, поэта эрлӗк те явса илет тепрер
чух: «Хырлӑх мар-мӗн, хурлӑх вӑрманӗ» кашлать ҫул
ҫинче «Анӑҫран тухӑҫа ҫитиччен» («Элеги»). Поэт сӑнарӗ
ҫапла сӑмах, чӗмсӗр поэзи сӑнарӗсемпе ҫыхӑннӑ, ку
ҫыхӑну пур сӑвӑра та тӗл пулать темелле.
Ярӑм-поэмӑра юратупа ырату, вилӗмпе пурнӑҫ, инкекпе савӑнӑҫ пӗрлӗхленнӗ. Вӗсем те тӑтӑш йӗрпе
сыпӑнаҫҫӗ. Ку вара Миттан философиллӗ тӗнче курӑмне
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уҫҫӑнлатать. Икӗ енӗ те пӗр-пӗринпе тан кунта, пакапар
вӑй-халлӑ. Терт-шар нумай астивнӗ поэт-герой трагедире
чун ҫирӗпӗ туптать, анчах ҫав ҫирӗплӗх ӑна каллех ҫӗн
синкер умне тӑратать. Шӑп та лӑп ҫавна тӗшше хывасшӑн пулнӑ та ӗнтӗ художник «Пуҫ янисен юрринче».
Ритмпа интонаци паузӑсемпе пӳлӗнеҫҫӗ, кӑмӑл эрлӗкне,
хӗрхӳ ироние палӑртаҫҫӗ:
Ҫунатӑм, юлатӑн. Ан макӑр.
Салтак пек маттур уйрӑлар.
Ман ҫул — ҫӑлтӑр витӗр — тап-такӑр.
Ман кун — куҫҫуль витӗр — уяр.
Эппин, хӑйне евӗр ритмикӑпа темп та пӗрлӗхлӗ, унта та палӑрса тӑрать ку сӑвӑсем ярӑм-поэмӑна пӗрлешни.
Тӳрех паллӑ: икӗ ен пӗр-пӗрне парма-пар хирӗҫ тӑраҫҫӗ,
пӗри теприне ҫӗнеймест кунта. Ҫулӗ (вӑл та пӗтӗм сӑвва
пӗрлештерсе тӑракан символла сӑнар) — ҫурҫӗр ҫулӗ
поэтӑн, ҫав ҫул ҫинче ӑна жандарм «аташма» памӗ,
«куҫҫуль витӗр» уттарӗ, савнӑ ҫыннине (мӑшӑрне) вара
телейсӗре хӑварӗ. Пысӑк инкек ку: «чун савнийӗ» геройшӑн чӗр ҫунат пулнӑ («Ҫунатӑм, юлатӑн»). Савнӑ
ҫыннишӗн ҫунни-пӑшӑрханни, ун шӑпи те терт-шара
варӑнни те поэт сӑнарӗ пекех анлӑ функциллӗ, вӑл та
сӑвӑсен поэмӑлӑхне чӗр вӑй парать.Анчах ҫав тымартанах
шӑтса тухнӑ тепӗр.туйӑм та кӗрнеке (ан тив, ыратуллӑ
пулсан та) — «Салтак пек маттур уйрӑлар», «Ҫул — таптакӑр», «Юрлар-и, кулса уйрӑлар-и?...» Виҫҫӗмӗш енӗ те
тымарланать эппин паркан — хӗрхӳ иронипе кулӑш.Саманан
тӑркӑш-пӑтранӑшне
лирика
харкамҫи
чун
ыратӑвӗллӗн тӑрӑхласа йышӑнать, инкек-синкеке ырлӑх
пек курма хастарланать:
Пире ҫурҫӗр ҫилӗ ыталӗ,
Ачашлӗ кӑтра шартлама...
<...> савса ывӑлларӗ
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Мана Сармантей самани...
<...> кулса уйрӑлар-и?
Тен, ӗмӗрлӗхех...чун савни!..
Кашни сӑвӑрах тенешкел — иронипе хӗрхӳ, ыратупа
юрату тапӑҫаҫҫё. Тимлёрех сӑнатӑн та — вёсен поэмӑри
пӗрлехи сӑпачӗ те уҫҫӑнланать. Шӑпах инкекпе кулӑш
пӗтӗҫни ӗнтӗ сӑвӑсен кёввине таткалать/ сӑвӑҫ йёрке
варринчех е пӑнчӑ, е нумай пӑнчӑ, е тире лартмаллине
ӑнкарса илет: «Ҫунатӑм, юлатӑн.Ан макӑр»; «Ман ҫул ҫӑлтӑр витӗр - тап-такӑр»; «Спасибо! Савса ывӑлларӗ...»;
«Юрлар-и, кулса уйрӑлар-и? Тен, ӗмӗрлӗхех... чун савни». Кунашкал паузӑсенче сӑвӑҫ харкамҫӑ чунӗнчи ырату
мӗнешкел тарӑн пулнине питӗ уҫӑмлӑн асӑрхатӑн. Ҫитменне, поэт-герой хӑй пирки кӑна каламасть иккен ҫак
сӑмаха - тӳнтер самана сӑнарё сӑнланать пёр пёчёк
сӑвӑрах: «Сармантей самани» (хёрхӳ ирони палли),
«Жандармӑн медалӗ», «Ҫурҫӗр ҫилё»... Ӗмӗрсен сывлӑшё
те варкӑшӑн-варкӑшӑн туйтарать хӑйён инкеклё ахрӑмне.
«Салтак пек маттур уйрӑлар», - тет этем хӑйне (шӳглён)
салтакпа танлаштарса, авалхи чӑвашсен тертлӗ шӑпи
ҫине шак хурса.
Сӑвӑ умӗнчи кӑшӑл (рамочный) текст та, эпиграф,
ҫавӑн паллиех кунта. «Ҫӑлтӑр витӗр ҫул курнать, Куҫҫуль
витӗр кун курнать» тенӗ хайлав умён. Паллӑ — этем
пурнӑҫӗн ӗмёрхи йёрки-шывӗ ҫинчен систересшӗн пире
илемлӗ сӑмахӑн чӑн ӑсти, уйрӑм ҫыннӑн шӑпи анлӑ
пӗтӗмлетӳ тупнине кӑтартасшӑн. Куна вара епле-ха
пурнӑҫпа трагеди философийӗ темӗн?! Вӑл кӑна-и?
Эпикӑллӑ амаланнӑ шухӑш-кӑмӑл таппи уҫҫӑнах аслӑ
вырӑс сӑвӑҫин А.С.Пушкинӑн традицийӗсене аса кӳрет.
«Пуҫ янисен юрри» сӑвва нумай енчен Пушкин питӗ
кӑмӑлланӑ послани жанрӗпе ҫывӑхлатма юрать («Пока
свободою горим...»). Послани жанрӗн паллисем те ҫавнах
ӗнентереҫҫӗ: пӗчӗк сӑвӑсенче эпосла тарӑн та анлӑ
кӑмӑл-сунӑм, сӑнлӑх-сӑнар хайлама ӑста-мӗн Митта.Ап55

ла пулин те ҫав эпикӑлӑхра камерлӑ, уйрӑм ҫыннӑн
кӑмӑлне тивбҫ йӗрсем те упрансах юлаҫҫӗ, поэт хӑй те
шанакан тус-йышпа чунтан-вартан пуплени те палӑрсах
тӑрать: «Ан макӑр»; «Уйрӑлар»; «Пире ҫурҫӗр ҫилӗ
ыталӗ»; «Спасибо!»; «Юрлар-и, кулса уйрӑлар-и?..» Ҫапла майпа, кӑшӑл текстӑн анлӑлӑхӗ, вӑл шалти текстпа
(сӑвӑри туйӑм-сисӗмпе) ҫураҫни Миттан философиллӗ
чӗвӗмӗ (тавракурӑмӗ, сисӗмӗ) пирки систерет. 20-мӗш
ҫулсенче хӑйӗнче тёнче сӗннӗ мисси пуррине туйнӑ
сӑвӑҫ. «Тайӑрта» та вӑл ҫав миссии историллӗ виҫийывӑрӑшӗ, калас сӑмаха йывӑрпа упрани, трагеди
ҫулӗсемпе утни, савиӑ ҫынран уйрӑлни урлӑ ӑнланать.
Поэзи ӑсталӑхӗ,
сӑвӑ техӗмне туйни,
Митта
шухӑшӗпе, ҫынна куллен-кунхи вак-тӗвек йӑпанӑҫран
аслӑрах, ҫӳллӗрех тӑвать, ӑна ҫунат парать. Кун пек чух
сӑмах ӳнерҫи (сӑвӑҫ) истории конкретлӑ тапхӑрӗнчен те
анлӑрах, тарӑнрах. Ҫапах сӑмах мехелне ӑшран, чунпа
чухлани поэта трагеди патне ҫитерет. Философиллӗ,
илемлӗ (художествӑллӑ) Сӑмах каласси, пӗтӗмлетӳллӗ
сӑнлӑх-сӑнар калӑпласси ялан чун суранӗпе ҫыхӑннӑ.
Трагедиллӗ лару-тӑрупа пӗр танлӑн тапӑҫмасан чун
тӗпӗнчи сӑмах ирӗке тухмасть. Ҫав тапӑҫу-тавлашура
илемҫӗ (художник) вилӗмрен те вӑйлӑрах пулмалӑх хал
тупать. Ӑна пулах сӑмах ӑсти истории уйрӑм тапхӑрӗпе
ӗмӗрхи пулӑмсем хушшинчи ҫыхӑнусене ҫивӗччӗн
ӑнкарса илет.
Ку мӗнпурӗ ҫакна ӗнентерет: Тайӑр ячӗ кунта символла сӑнар, хӑйӗнче вӑл художникӑн историллӗ ҫулне,
ун трагедилӗхне пӗтӗмлетсе тӑрать. Йывӑр миссие этем
пӗлсех «суйласа илнӗ», ӑна хурлӑх ҫулӗпе утса тӳрре
кӑларнӑ. Поэзи вырӑнӗпе пӗлтерӗшӗ те поэмӑра общество пурнӑҫӗнчи тӗрлӗ пӑрнӑҫ-карнӑҫпа шайлашать. Сӑвӑҫ
пуласлӑха ҫирӗплетет. Ҫак туйӑма вӑл мал ӗмӗтлӗ,
пурнӑҫа юратма пӑрахманнинчен сӗтек илсе паркаланать.
Ярӑм-поэмӑн поэтики те ҫавна тивӗҫ — символла
сӑнлӑхсен, метафорӑсен анлӑлӑхӗ эпикӑллӑ (панора56

мӑллӑ) вутпа сывлать. Юрӑлла йӗркесем элеги палли тупаҫҫӗ, сӑвӑ йӗркине таткалаҫҫӗ. Акӑ «Чул ҫыран
хӗрринче» элеги. Малтанхи ҫаврӑмсенче ритм нумай
пӑнчӑпа татӑлать: «Чӗрт, аппа, вучахна... Ҫак яшка..'.
Салтӑнам... Ӑшӑнма эп ларам...» Юлашки строфари
йӗркесем вара вакланса ҫӗнӗ йӗрке тӑваҫҫӗ (хуҫлӑм, перенос мелёпе): «Ҫун, вучах! Ӗнтӗркенӗ вӑй-хал, Тепӗр
хут йӑй илсе амалан. Курасси, тен, нумай, Пурнасси,
тен, сахал...Мӗн пулать, мӗн килет — Тапалан!..» Тулли
те пиҫӗ метафора («Ҫун, вучах») — герой хӑй чӗрине
чӗнсе калани те. Пурнӑҫӑн икӗ енлӗхне курсан та мал
ӗмӗте ҫухатмасть Митта. Трагеди варкӑшне те туйсах
тӑрать («пурнасси, тен, сахал»), Анчах тӑван халӑх, ун
сӑмахлӑхӗ сӑвӑҫ чӗринче ҫӗре ӳкмест, поэзи вучахӗ
ахальтен мар 50-мӗш ҫулсенче Миттан тата хӑватлӑрах
ялкӑшса ҫунать.Ун пек пулас мар — «пурӑнни те харам».
Ярӑма поэма техӗмӗ паракан енсем пирки вӗҫӗмех
калама пулать. Тӗрмере ҫыннӑн асаилӗвӗсем хӗрхӳ пулни
те вӑл («Ҫӳресе ҫинҫелмен ҫӳрен ут» — ҫӑварни чупни
чун-чӗрешӗн тӗлӗнмелле савӑк та, нумайлӑха мар). Метафора, эпитет, символ пек сӑнлӑхсен пӗрешкеллӗхӗ те
(«кӑтра шартлама», «куҫҫуль витӗр — уяр», «пӑлхавлӑ
варкӑш кӗрет хӗҫ карнӑ кантӑкран», «тёк татнӑ пек ан
васка», «ҫурҫӗр ҫилӗ ыталӗ», «ылхан витӗр ҫӳрен кайӑк»,
«чул ҫыран хӗрринчи пӗчӗк пӳрт» т.ыт.те.) Кашниех —
синкер-инкек «сыпнӑ».Ярӑма поэма пек шӑнӑрлакан енсен шутне герой савнӑ ҫын сӑнарне те кӗртме пулӗччӗ,
вӑл та пӗтӗм ярӑмӗпех сӑнарланса амаланать. Е тата тусйыш сӑнарӗ те: «Лар, савни, вӗҫтерер пӗрех хут» («Ҫӳресе ҫинҫелмен...»); «Тёк татнӑ пек ан васка, — Иртрӗ
ҫӑварни» («Ҫӑлтӑр хушка...»); «Ҫунатӑм, юлатӑн. Ан
макӑр» («Пуҫ янисен юрри»); «Юлтӑн-юлтӑн инҫе, аякка» («Элеги»); «Ан кулян, ан усӑн! Паттӑррӑн тӑрса Аякри тусушӑн Шалт ӗҫ"тав туса» («Ан кулян») т. ыт. те.
Уйрӑлу, кӗтни, ҫул, сивӗ сӑнарӗсем те ҫав тӗлӗшпех интереслё. Интонаципе хӑйне евӗрлӗ хавха, сӑвӑҫ аваллӑх
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урлӑ малашлӑхпа калаҫни, хайлавсенчи афористика паллисем, юрӑлӑх таппи, философиллӗ сунӑм, аллитераципе ассонанс поэтики — ҫак енсем те сӑвӑсене ярӑмпоэма пек шӑнӑрлаҫҫӗ. Тепле пулсан та поэт-герой
пурнӑҫ илемне курма пӑрахмасть, вӑл уншӑн «ҫут
шӑнкравлӑ» ҫӑварни пек:
Пурнӑҫ, пурнӑҫ, ытла ан васка.
Ҫамрӑк ӗмӗр — самант.Ун парни —
ҫут шӑнкравлӑ кӗҫ-вӗҫ ҫӑварни.
50-мёш ҫулсенче ҫырнисем
«Ан тив, хисеп те, чыс та ан курам. Пин юррӑмран
пӗри кӑна юлайтӑр. Ана тӑван ыр кӑмӑлпа юрлатӑр, —
Вара ман канлӗ пулӗччӗ тӑпрам», — тенӗччӗ «Тайӑрта»
Митта Ҫеҫпӗлле эпитафи хывса. 50-мӗш ҫулсен вӗҫнелле
ку сунӑм ырату хыҫҫӑн килнӗ шанӑҫа куҫать. «Ан тив,
муталарӗ хура-шур. Ан тив, ӗмӗт ҫитсех каймарӗ, Ҫапах
каламашкӑн систев пур: Ҫамрӑк ӗмӗр ахаль иртмерӗ».
Ҫапах та эрлӗ-элегиллӗ сисӗм тымарӗсем сӑвӑсене и к
енлӗх палӑрӑмӗпе тӗслеҫҫӗ.
«Пит маттур-ҫке Иванов бульварӗ» сӑввах илӗпӗр.
Малтанхи тӑват йӗркинче (катренра) — тикӗс ритмлӑ
хорей кӗретленет: «Пит маттур-ҫке Иванов бульварӗ,
Пыллӑхри пек ҫамрӑк ҫӑкасар...» Ку — катрен программа евӗр, унта малашнехи строфасенчи аталану йӗрӗ
палӑрнӑ: 1) «пыллӑхри ҫамрӑк ҫӑкасар, 2) «манӑҫа юлмарӗ шурӑ тум тумланнӑ Шупашкар».Иккӗмӗш ҫаврӑмри
кӗвӗ такӑнать: «Чечекре нар питлӗ сар настурци,
Ҫӑлтӑр-астра, капӑр георгин...» Иккӗмӗш йӗрке вӗҫӗнче
нумай пӑнчӑ тӑрать. Ку идейӑллӑ хуҫлӑм умӗ, малашнехи
йӗркесем вара асаилӳпе ҫыхӑннӑ: «Ҫамрӑк чух, тен,
хамӑр та маттурччӗ...» Виҫҫӗмӗш строфа такӑну тӗлӗшӗнчен тата кӑтартуллӑрах: «Шухӑ пулнӑ, шухӑшсӑр
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ҫӳренӗ, Такӑрлатнӑ Атӑл хӗррине. Кам шутланӑ, кам ӑна
ӗненнӗ — Чи хакли яш ӗмӗр иккенне?..» Малтанхи
тӗслӗхсенчи пек таткаламан кунта йӗркесене, пӗр йӗрке
пулас фразӑсене темиҫе йӗркене пайламан. Тикӗс пек
пыракан катренрах герой кӑмӑлӗ улшӑнса пынине аван
кӑтартнӑ, ритмӑн таткаланаслӑхӗ ӳссех пынине палӑртнӑ.
Ӳкӗнӗҫпе ҫырлаху, ҫамрӑклӑхпа ватлӑх,
шухӑлӑхпа
лӑпкӑлӑх хире-хирӗҫленнӗ кунта. Ҫав хире-хирӗҫлӗх вара
сӑввӑн шалти тытӑмӗнче те аван сисӗнет.
«Кӗрхи илем» сӑвӑ та халь ҫеҫ асӑннӑ сӑвва ҫывӑх,
унта та «шавланӑ-иртнӗ ҫамрӑк шухлӑх» аса килет героя,
«ырлӑхлӑ кӗр кунӗ» кӗвӗҫтерет ӑна. Халӗ ав кӗр те
уйрӑлать унран: «Ҫапла каять ҫул ҫитнӗ ватӑ, Ун сӑнӗ
лӑпкӑ та таса». Ҫапах кӗвӗҫтерсен те «кӗрхи сӑнра пурах
ӗлккемлӗх». Ҫапла та... «Чуна кайса тивен илем» ку:
«рӗҫсе иртеҫҫӗ кайӑксем», «тем хӗрхеннӗн кӑшт ассӑн
сывласа илен...» Ырату (поэт хӑй каларӗш — ырӑ тату)
юратупа ҫумлӑ ялан, кирек хӑҫан та сӑвӑсене ку ик
енлӗх поэтикипе витерет, психологиллӗ те витерӳллӗ
тӑвать.Тунсӑхӗ ҫутӑ поэтӑн, ӳпкевсӗр, тӳсӗмлӗ те яваплӑ:
«Кун-ҫулӗ кӑлӑх пулмасассӑн Вилсен те пурӑнать этем».
Ссылкӑран таврӑннӑ этем ӗнтӗ хӑйӗн кӗр тапхӑрне кӗнӗ,
«Юлашки хут ӑна чыс тунӑн Кашлаҫҫӗ савнӑ йӑмрисем».
Чун, паплах, ырататех, мӗн чухлӗ пурнӑҫланман' ӗмӗт
тӑрса юлатьунран.Поэзире туса ӗлкӗреймен ӗҫ.
Ҫак ӗҫӗн сӑвапне «Виҫӗ хӑватра» тишкернӗ сӑвӑҫ.Ҫут
тӗнче сӑвӑҫсене «чӗлхен чӑн илемне» (1), «чун-чӗрен
хӗвеллӗ хӗлхемне» (2), «ҫунатлӑ ӑс» (3) пиллет. Эппин,
сӑмах ӳнерҫине чӗлхе илемӗ чун-чӗре хӗлхемӗнче,
ҫунатлӑ ӑсра тупӑнни кирлӗ.Ҫавӑн чухне тин сӑвӑ-юрӑ та
ҫунатлӑ пулӗ.Ахальтен мар Митта поэзи ҫинчен калаҫнӑ
лух вӗҫев, ҫунат ҫинчен калать тӑтӑш. Ку мӗнпурӗ — ҫут
тунсӑхлӑ халал-эпитафи темелле. Кун-ҫул тӑтӑшӗ чыслӑ
та сӑваплӑ поэзи ӗҫӗнче пулнӑ уншӑн, кӑмӑлӑн вӗри
тӳсӗмӗнче.
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ХВЕТӖР УЯР
(1914-2000)

Ҫыравҫӑ кун-ҫулӗнчен
Сухари-Матак. Тӑпӑл-тӑпӑл та хитре ял. Кӑшкар пек.
Самар тӑрӑхӗнчи Исаклӑ районӗнче вырнаҫнӑ вӑл.
Шурлӑхлӑрах айлӑма ункӑ евӗр кӑшӑлласа илнӗ. Енчен
енне тӗрлӗ урамсен чуппи тӑвалла талпӑнать, ялтан тухсан каллех айлӑма анса пӳлӗнет. Ку — пысӑк сӑртсен умӗ.
Тӑваттӑ-пиллӗк таранах вӗсем йӗри-тавралла. Ҫӳллӗ те
капмар пулнйран ту теҫҫӗ вӗсене матаксем. Ҫӳлте,
сӑртсен тӳписенче, — кукӑр-макӑрӑн асапланса ӳснӗ,
чалӑш-чӗлӗщ хурансем. Сӑлтавӗ пур — «ҫил ҫӑварӗнче»
ҫитӗнеҫҫӗ,
ҫыр
хӗррисенче. Куна
кура
тӑркач
ӑнланатӑн — ытла та хӑйне евӗрлӗ ҫӗршывра ҫуралса
ӳснӗ чаплӑ прозаик. Сӑрт ҫине улӑхатӑн та — вӗҫсӗрхӗрсӗр горизонт уҫӑлать, инҫе-инҫе тӗнче куҫа та, чуна
та илӗртет.Тав-ҫӑратӑн хайхи: Уяр ҫул ҫӳреме юратни ыт
ахальтен мар. Хӑй каланӑ тӑрӑх, шӑп ҫак ҫӳллӗ сӑртсем
аслӑ инҫет талккӑшӗпе астарнӑ ӑна, пулас ҫыравҫа.
1975ҫулта БАМ тӑрӑхӗпе 250 ҫухрӑм таранах ҫуран утса
тухать вӑл — ҫумӑрпа шӑрӑха чӑтса, ӳпре-пӑванран ниҫта тарма пӗлмесӗр асапланса ҫурҫӗрти сив шывшурлӑхран хӑрами, аслӑ та чараксӑр тайга витӗр.
Байкалпа Амур тӑрӑхӗ. Икӗ пункта ҫыхӑнтармалли
магистраль хывӑна пуҫлатьку енче.«Тӗнче курман ӗҫ», —
ҫирӗппӗн ӗненет писатель унти ӗҫсене куҫӑн курса.Чугун
ҫулӑн тӑршшӗ «виҫӗ пин километр ытла пулать»; «БАМра ӗҫлекенсен кашни утӑмӗ кунта — паттӑрлӑх». Ҫ ы н н и сем те — хастаррисем, ыррисем кӑна тейӗн.Чӑвашсем ав.
«Акӑ вӗсем, халь ман умра хӑпартланса калаҫса лараҫҫӗ — виҫӗ йӗкӗт. Максимов Я кур Элӗк районӗнчен. Вӑл
кӗҫех киле таврӑнмалла — служба срокӗ тухнӑ. Мочалов
Виктор Шупашкартан. Чипер каччӑсем вӗсем, темле хӗр
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те юратмалла. Анчах вёсен юлташё вара! Ҫурма чӑваш
вӑл, ҫурма узбек. Ярославлев Виктор ятлӑ. Лайӑххисене
ик халӑхӑнне те илнӗ пулмалла вӑл. Хура хӑй, кӑтра,
хитре. Уҫӑ кӑмӑллӑ. Куҫӗ-пуҫӗ ҫунса тӑрать». Тӑршшӗпех
ҫапла ӳкерсе пырать кунти пурнӑҫа Уяр — юратса,
кӑмӑлласа. Халӑхсен тӗрлӗ представителӗсене сӑнлать,
вёсен ӑмӑртуллӑ ӗҫне ытараймасть, ҫут ҫанталӑкне савса
пӗтереймест. Ҫулӗ йывӑррине те уяса тӑмасть очерк геройӗ: «Хурӑнлӑран Ургала тӳрӗ кайса пӑхнисем те пулнӑ.
Унтан БАМ иртмелле-ҫке-ха. Пӗлтӗр кӗркунне, ҫӗр
шӑнсан, пӗрисем вездеходпа ҫӳресе килнӗ. Ҫав хушша
эпӗ ҫуран утса тухасшӑн. <...> Ирӗк пуҫӑн вӑл «ҫулпа»
никам ҫӳремест. Хабаровск писателӗсем (кунти, Инҫет
Хӗвел тухӑҫӗнчи, ҫынсем! Тата пӗччен-иккӗн те мар,
виҫҫӗн тан) кӑҫалхи май вӗҫӗнче Хурӑнлӑран Ургала
тӳрӗ тухас тесе килнӗ-мӗн те — кайман ав, кӗркунне,
ҫӗр шӑнтсан, каҫӑпӑр тенӗ».
Пӗччен ҫул терчӗ тӗрлӗрен. Пӗрлех савӑнӑҫӗ те.
«...Урана шыва чиксе кӑлартӑм. <...> (Ҫитменнине,
шывӗсем те ку енче тулӑх, сивӗ.) Чӑлха пуҫне пӑрса
типӗтме ларсан атӑри шыв пӗҫ кӑкнелле юхса анчӗ.<...>
Улӑштарса тӑхӑннӑ чӑлха йӗпенчӗ. <...> Эпӗ сасартӑк
тарласа кайрӑм.Чирлесе ӳксен ҫакӑнта?»
«...Изюбр сехрене хӑпартрӗ. Инҫет Хӗвел тухӑҫӗнчи
шултра йышши пӑлан вӑл.Хӗрлӗ, ҫӳллӗ.<...> ...Ман умра
вӑрӑм мӑйлӑ икӗ карӑк, аҫисем, васкамасӑр утса пыраҫҫӗ. Кӑркка пысӑкӑш вӗсем. Пуҫӗсене каҫӑртнӑ та, хӑй
хитре утнине пӗлекен аристократ пек, енчен енне
пӑркаланса, пёрре пёр енчен, тепре тепёр енчен пӑхса
утаҫҫё...»
Вёҫрен вёҫех куҫ умне хитре ӳкерчӗк тухса пырать,
тӗрлӗ йывӑрлӑх чӗрере сыхчӑ кӑмӑл вӑратать. Писатель
ҫулҫӳреве нимрен те хакла хунине вулакан куҫ кӗретӗн
ёненсе пырать. Куна прозаик «Ҫул пуҫламӑшӗ» очеркра
питё ёненмелле, ӳкерчӗклӗн ҫырса кӑтартать («Ҫул
кёнеки», 1978). Инҫет Ҫурҫёрте пӑлан е йытӑ кӳлнӗ
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ҫунапа вирхӗнет писатель ҫил-тӑмана ҫӗнтерсе, юрлӑ
тӗнче анлӑшне вӗри кӑмӑлӗпе виҫсе.«Пӑлан йӗрӗпе» повесть-очерк та малтанхи пекех хитре вуланать, ӑна та
таса та сӑнарлӑ чӗлхепе хӑрталанӑ. Кунта та тӑван
тӑрӑхра, Чӑваш енре ҫуралнӑ ҫынсене шыраса тупать,
вёсен чун пуянлӑхӗнчен тӗлӗнсе пӗтереймест Дарья Васильевна ак: ҫӗршывӗпе чаплӑ ят илнӗ хӗрарӑм, ун пирки ыйтсан кашниех ырӑпа асӑнни савӑнтарать писателе.
Вӑрӑмҫут ялӗнчи чӑваш хӗрӗ Красноярск тӑрӑхӗнче сум
туянни, Раҫҫейӗпе паллӑ строитель пулса тӑни епле-ха
чуна лӑпкамӗ? («Енисей тӑрӑх. Ҫул кӗнеки») Е Мешков
художник сӑнарӗ те, ӑна та ӑш пиллӗн ӳкерет ҫыравҫӑ.
Вӑл та чӑвашах, вӑл та ҫӗр-шывӗпе паллӑ сӑрӑҫ. Тундра
таврашӗнчи кашни хулари гостиницӑра «Мешков гравюрисем», «Мешков картинисем». Тӗлӗнтермӗш ӑста. Ун
хайлавӗсемпе Куба ертӳҫи Фидель Кастро каҫса кайса
киленнӗ, ӑна утрав ҫинчи патшалӑха пырса курма чӗннӗ.
Ун ӳкерчӗкӗсене «Францире, ГДРта, Ҫурҫӗр Корейӑра,
Кубӑра, Болгарире, Тогора, Нигерире т.ыт.ҫӗршывсенче
те-кӑтартнӑ», ун пирки «паллӑ писатель, ҫулҫӳревҫӗ, художник Рокуэлл Кент» мухтаса ҫырнӑ.
«Ҫепӗр тӗрленчӗкӗсенче» те хитре танлаштарусем,
йӑла-йӗркене, ҫынсене ӑш пиллӗн савса хакланисӑнарлани илӗртӳллӗ те ӗненмелле. (Ҫав кӗнекех.)
Ҫӗпӗрти чӑвашсем патне ҫитет ҫыравҫӑ, вёсен пурнӑҫ
йӗрки-куркине сӑнаса хӗпӗртет. Хӑй сисӗм-туйӑмне,
кӑмӑлне «Тӑван сасӑсем», «Ҫӗпӗрти чӑвашсем», ытти
тӗрленчӗксенче пӗр ҫӗре пуҫтарса пӗтӗмлетет («Телейлӗ
Палюк» кӗнеке, 1971).
Ҫулҫӳрев — пулас писатель кун-ҫулӗн сӑпки темелле.
Ҫула тухса, ҫын хушшинче пулса пурнӑҫ йӗрки-масине
сӑнать-тӗсет ҫыравҫӑ, ӗмӗрсен тарӑнӑшӗнче тӗкел упранма пултарнӑ чӑвашлӑх тӗпне-йӗрне тишкерет. Ҫул
сӑнарӗ Уярӑн пур очеркӗнче те, пур калавӗ-повеҫӗнче
те, пур романӗнче те сӑнланать. Ахальтен мар кӗнеке
ячӗсем те чылайӑшӗ ҫак тӗлӗшлӗ унӑн: «Сукмак» (1941),
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«Яланах ҫул ҫинче» (1958), «Тӑван ҫӗршыв тӑрӑх»
(1962), «Ҫул кӗнеки» (1978) т.ыт.те.Ӑҫтан шарласа тапса тӑрать-ха ҫак хавал? Паллах, тӑван тавралӑхӗнчи тусем ҫинче курӑннӑ, тупӑннӑ горизонт астарӑвӗнчен.
Инҫет ҫилсен таппине ӑшне савса хывнинчен.Унран ҫеҫ
те мар. Ҫивӗч ӑслӑ ача мӗн кӗҫӗнрен кӗнекепе туслашнӑ.
Сӑнарлӑ сӑмахпа ӳкернӗ тӗнче ун умӗнче пин-пин ахахмерченпе йӑлтӑрса ҫиҫнӗ. Г.Я.Хлебников профессор
ҫырнине илсе кӑтартма кӑсӑк: «Кӗнеке нумай вуланипе
ӗнтӗ ҫамрӑк Хветӗрӗн тӗнче тӑрӑх курса ҫӳрес романтикӑллӑ ӗмӗт вӑранать. 1928 ҫулта (вӑл ун чух 14-ра кӑна
пулнӑ-ха, ар ҫулне те кӗрсе ҫитеймен. — Г. Ф.) вӑл
хӑйӗн юлташӗпе пӗрле, приключениллӗ романсем вуланипе каҫсах кайнӑскер, тӗлӗнмелле ҫӗршыва — Африкӑна — «сунара» кайма тухать, анчах вӗсене ҫул ҫинче
тытаҫҫӗ». Ку ӗмӗт-сунӑм ҫак самантран пуҫласа вара
Хветӗр чунӗнче нихҫан сӳнми ялкӑша пуҫлать, каччӑна
вӗҫрен вӗҫех хӑй курман-пӗлмен ҫӗрсене илӗртет.
Кӗнекисем ӗнтӗ, чӑнах та, пӗри тепринчен кӑсӑкрах
пулнӑ. В.К.Арсеньев «Дерсу Узала» повеҫре сӗм-сӗм тайгара ҫӳрекен этем шӑпипе паллаштарать халь ҫеҫ ӑс пухса пыракан ачана, унти сейӗре (экзотикӑна) чуна
тӗлӗнмелле ытарлӑн хывса хӑварать. Экзотики (сейӗрӗ)
вара экзотика пулма та пӑрахать, чӗрере ӗмӗрлӗх йӗр
хӑварать, пулас художникӑн ӗмӗтне ҫӗн ҫунат парать.
Ахальтен-им «Ӑҫта эс, тинӗс?» повеҫре вӑл пёр енчен
илемлӗ те астаруллӑ, тепӗр енчен, шелсӗр те синкерлӗ
тайга сӑнарне тата тепӗр хут ӑсталать. Пирӗн тӑрӑхсенчи
вӑрманран расна тайга, эппин, ыт ахальтен хускатман
Уяр чӗрине. Кашни йывӑҫӑн, сопкӑн, тӗмескен, шывӑн,
кайӑк-кӗшӗкӗн сӑнне пайӑррӑн, курӑмлӑн ӳкерет вӑл.
Фенимор Купер повеҫӗ-романӗ пирки, паллах, каламалли те ҫук: унта сӑнара ӳкнӗ пурнӑҫӑн — ҫӗршер вӑрттӑн.
Кашнин тупсӑмне чухлас, пӗлес, «алпа тытса пӑхас» килет яш ҫыннӑн.Майн Рид хайлавӗсенчи ҫул-сукмак прерисен анлӑшӗпе чипер, геройсен ырми хастарлӑхӗ63

хӑюлӑхӗпе ырӑ. Д.Дефо пери айӗнчен «шӑтса тухнӑ» Робинзон Крузо сӑнарӗ те ытарми, ун чӑтӑмӗ-тӳсӗмӗнчен
тӗлӗнсе пӗтерме те ҫук...Ҫут тӗнчере ҫавӑн пек таса идеал, пин-пин ҫухрӑмри инҫет ҫӗрсен варкӑшӗ пур ҫинче
ҫул сӑнарне, ун символлӑхне епле иленмӗн-ха!
Виҫҫӗмӗш ен те пур. 1930 ҫулта ара кӗрес ача Самарти икӗ сыпӑклӑ шкулта ҫиччӗмӗш класс пӗтерет. Тӗрлӗ
ӗҫе пикенет кӗҫ: выльӑх пӑхать, ҫӗр чавать, вак-шак
ӗҫпе чӑрманать.Шкулӗ хулара пулнӑ, ялтан 150 ҫухрӑмра.
Килтен нимех те илсе каяйманнипе яш ҫын выҫӑллӑтутӑллӑ ҫӳрет. Ҫитменнине, 1930 ҫулта ашшӗ репрессие
лекет ун, ҫемйине инкек килсе ҫапать. Хветӗр вара Ӗпхӳ
ҫывӑхӗнчи Черниковка станцине ҫул тытать, завода ӗҫе
вырнаҫать. 1933-мӗшӗнче Инҫет Хӗвел тухӑҫне ӑсанать,
нефть уҫланӑ ҫӗрте тар тӑкать. Вербовка шучӗпе ҫула тухасси сӑлтавсӑр пулман: вӗренме каясси иккӗлле пулнӑ
ун (ашшӗ тӑшман шутланнӑ, колхоз ирӗке кайма юракан справка паман). Сахалина ҫитет каччӑ, унти
тӗлӗнтермӗш тӗнчене хӑй куҫӗпе курать, каярах кунта
ҫуралнӑ шухӑшсене «Сахалинти ҫуркунне» очеркра
пӗтбмлетет.
Вӗренес шухӑша та харама хӑвармасть пулас прозаик.
Хабаровска ҫитет, хулан пӗр кӗтессинче йыхӑрса
чӗнекен пӗлтерӳ асӑрхать: педучилищен 2-3 мӗш
курсӗсене вӗренме илеҫҫӗ иккен кӑмӑл пуррисене.Анраса ӳкет малтанлӑха — кӗркунне вӗт, юпа уйӑхӗ! Чун арки
ҫине ӳкнӗ кӑвар ӑша хӗмлентерме пуҫлать. «Ҫӗр каҫипе
чӑлӑм куҫ хупаймарӑм, — ҫырать 85 ҫула ҫитнӗ Уяр ҫак
тапхӑра аса илсе. — Общежити те пур акӑ, библиотека
та». Савӑнмалӑх сӑлтавӗ пурах ҫав — никам та ӑна
«тӑшман» ывӑлӗ пулнипе куҫран тӗкмест.Вӗрен, пултар,
ӳс — йӑлтах хӑвӑнтан килет. Преподавательсем те хисеплеҫҫӗ, вӑл проза ҫырма хавалланнине ырлаҫҫӗ. Чи пахи — А.Фадеев ҫырнисене тӗппи-йӗрри вуласа пыракан
Ф.Афанасьев студент пачах та кӗтмен ҫӗртен Фадеевпа
хӑйӗнпе курнӑҫать. Паллӑ ҫыравҫӑ ӑна вырӑсла мар,
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чӑвашлах ҫырма сӗнет вӑл: «Хут вӗреннисем кашни-пӗри
вырӑсла ҫыра пуҫласан мӗн пулӗ? Пӑхӑр-ха, мӗн чухлӗн
вӗсем залра, вырӑсла ҫыракансем. Чӑваш халӑхне-и, тутарсене-и пӗлӳ патне, ҫутта кам туртӗ? Сирӗн туртмалла.
Ман шухӑшпа килӗшетӗр-и?..» Кун хыҫҫӑн Фадеев писательсен пухӑвӗнчи сӑмахра пилӗк-ултӑ минут хушшиех
чӑвашсем ҫинчен сӑмахлать, вӗсене мухтать.
Ку ӗнтӗ — ӑнӑҫӑвах. Анчах пӗр вырӑнта тӗпленес
пур — Уяр та пулмӗччӗ ҫак ҫамрӑк ҫын. 1933 ҫул. Хабаровскран тухса каять сӑмах ӑсти, Благовещенскри пединститута кӗрет. Хӑйне хӑй те шанмасть малтанлӑха —
аслӑ шкулта-и вӑл?! Каҫса каймалла!.. Шупашкартан
кӗнекесем ҫырӑнса илет. Вулать. Вӗсем хушшинче —
«Арҫури».Шедевр!.. 1936 ҫул ҫитет.«Мана киле ямӑр-ши?
— тилмӗрет институт канцелярийӗнче. — Мӗн сиксе
тухрӗ? — Нимӗн те. Киле каяс килет, ҫав ҫеҫ. (Кил ҫук
та-ҫке ман — ҫиҫсе илчӗ пуҫра). — Каникул вӑхӑтне
пуль? — Ҫук, аплах мар. Вуҫех апла мар...» Ҫул нушихури ҫапла мал ӗмӗтлӗ каччӑна мӗн кӗҫӗнрен астара пуҫлать, пӗр вырӑнта тӗпленме «чӑрмантарать». Майӗпен ун
хайлавӗсене сӗтеклентере пуҫлать вӑл,
ӗнтӗ ҫул
сӑнарӗсӗр Хв.Уяр пёр хайлав та ҫырмасть.
Пурнӑҫ ҫулӗн кашни кӳлӗмӗ-авӑкӗ Уярӑн кӗнекисене
кӗрсе пырать, сӗвемӗн-сӗвемӗн сӑнара выртать. Ҫивӗч
сисӗмлӗ пулнӑ вӑл мӗн ачаранах. Кашни-пӗр событие
ӑша илсе чунне ыраттарнӑ, е хӗпӗртесе йышӑннӑ ӑна.
Анчах ҫав событи-эпизод ӑшран тухса ӳкмен, сӗврӗлсе
ҫухалман.Тарӑнланнӑ, кун-ҫул ӳкерчӗкӗ пула-пула пынӑ.
Ун геройӗсем, вӑл калӑпланӑ сценӑсемпе лару-тӑрусем
ялан тенӗ пек прототиплӑ, кашни пулӑмӑн «конкретлӑ
адресӗ» пур темелле. Кашни хутӗнчех ҫул кирлӗ вӗсене —
хӑйсене ӑнланма, шӑпа тӗшшине тупма, пурнӑҫран
вӗренме. Очерксемшӗн кӑна мар,
илемлӗ (художествӑллӑ) калав-повеҫшён те кӑтартуллӑ ку. «Ӑҫта эс,
тинӗс?» повесть акӑ. Унта чӑваш ачин, Петӗрӗн, кӑмӑлшухӑшӗ чӑмӑртаннӑ. Сисӗм тымарӗсем «шултрарах»-мӗн
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унӑн, хӑйне кӑна савать, ыттисене хӑйӗнчен кая хурать,
хӑйӗн «европӑлӑхӗпе» каппаять.Тайгана ҫитиех ҫулҫӳреве
кайса Петӗр питӗ хытӑ улшӑнать, хӑй хыҫӗнчи курпунне
ытларах асӑрха пуҫлать, ыттисен ырӑ кӑмӑлне хисеплеме
хӑнӑхать. Тен, кунта Уяр хӑйӗнчи романтикӑлӑха та,
ҫамрӑк чух кӗнеке вуласа пухнӑ «европӑлӑха» та тиркештерет пуль.Петӗр те чӑвашран тайганах ҫитнӗ герой, тайгара «котлет» ҫисе ҫӳреме шут тытнӑ «паттӑр».
Тепӗр тӗслӗх те пур: ҫак повеҫрех Уяр хӑй пиччӗшне
те илет прототипа. Петӗрӗн пиччӗшӗ те — ҫемҫе те вашават этем, хӑюсӑртарах ҫын. Шӑллӗ, Петӗр, — ҫирӗп; вӑл
30-мӗш ҫулсенчи ҫӗкленӳ ытамне лекнӗ, ӑна тӗрӗс
ӑнкарайманнипе суя ҫунатсем сарнӑ. Асли вербовкӑпа
каяс мар тени тӳнтерле уншӑн. Епле вӑл пӗтӗм ҫӗршыв
ҫӗкленнине курас мар? Епле паянхи ҫынна инҫет
талккӑшӗсем астарнине туйса илес мар?..Ӳкӗтле-ӳкӗтле,
вӑрҫа-вӑрҫа, питле-питле, пиччӗшне калаҫса ҫавӑрнӑҫавӑрнах Петӗр. Кунӑ Михаил ҫынсемпе пӗрле Ҫӗпӗре
ӑсаннӑ. Анчах нумай та иртмен, пёр сивӗ кун, хӗлле
Петӗр пиччӗшӗ киле ҫитсе кӗнӗ. Ҫӗлӗксӗр, алсишсӗр,
пӗр пус укҫасӑр. Вакун пусми ҫинчи «мулкач» анса
юлтӑр тесе ун ҫӗлӗкне кондукторсем хывса ывӑтнӑ-мӗн.
Михал вӗри кӑмака ҫине хӑпарса выртнӑ. Мунча хутма хушнӑ.Тепӗр кун вӑл чирлесе ӳкнӗ.Эрнерен — вилнӗ.
«Пиччене эпӗ вӗлертӗм.Ҫӗпӗре ӑна эпӗ хӑваласа ятӑм.
Эпӗ ҫын вӗлерекен», — тесе ларать халь Петӗр ӗсӗклеме
чарӑнса».Акӑ вӑл — ҫул йывӑрӗ. Романтика кӑна мар иккен вӑл. «Э, йывӑр-и ӑна? — ыйтать Петӗртен повесть
авторӗ. — Пиччӗшне вилме ҫӑмӑл пулнӑ пуль-и? Атя,
шӑлна ҫырт, нимӗн те ан чӗн».Ҫул ҫинче, ҫапла, этемӗн
иртнӗ пурнӑҫ тӳнтерӗшӗн те хурав тытма тивет. Петӗрте
вара ҫав яваплӑх халь кӑна вӑрана пуҫлать — хаяррӑн,
шелсӗр, трагедиллӗн. Пӗрлех — ирониллӗн те. Пурнӑҫа
ытла та ҫиелтен пӗлнӗ вӑл.
Тата тепӗр тӗслӗх. Пӗр ирхине Хветӗрӗн (пулас классикӑн) ашшӗ киле чӗп-чӗр юн пырса кӗрет.Ӑна ял совет
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председателӗпе активистсем хӗненӗ-мӗн. Утарне пыл
вӑрлама пынӑскерсене чарасшӑн, намӑслантарасшӑн
пулни ҫапла ҫаврӑнса тухнӑ уншӑн. Хӑй патак туяннӑ,
утарне лешсем тустарса пӗтернӗ. «Таната» романра ҫак
сцена кайран Шахрунпа Ивук Ухтивана Яриле утарӗнче
вӗлерме тӑни пулса тӑрать...Эппин, сӑмах ӑстин ачалӑхӗ
те, ялти пурнӑҫӗ те, ашшӗ-амӑшӗпе пиччӗшӗ-аппӑшӗ те
пултарулӑх сӑпкиех пулнӑ уншӑн. Чӗрӗ ӑс-пуҫлӑ этем
ыратуллӑ чун хакӑлне ҫӗре ӳкермен, асра юлнӑ кашни
самант илемлӗ хайлавра пысӑк пӗлтерӗш тупасса шансаӗненсе пурӑннӑ. Мӗнле, мӗнпе хывӑнса туптаннӑ унӑн
ҫак пултарулӑхӗ?
Кунран тӗлӗнмелли ҫук. Самар хулинчи икӗ сыпӑклӑ
шкулта вӗреннӗ чухнех пысӑк телей тивӗҫет ӑна: шкулта
Н.Янкас, И.Тукташ ӗҫлеҫҫӗ, В.Бараевпа Ст. Шавли
ҫунат сараҫҫӗ.Чӑваш чӗлхине Н.М.Кедров писатель, историе В.З.Иванов-Паймен вӗрентеҫҫӗ. Вак халӑхсен
клубӗнче Мӗтри Исаевӑн литература каҫӗ иртет, ят илнӗ
писатель ӗнтӗ ҫӗтме те ӗлкӗрнӗ сассипе «Люпук ҫырӑвӗ»
калава вулать. Тӗрлӗ хаҫат-журнал тата! «Хӗрлӗ ялав»
(«Колхозник»)
ҫапӑнать,
«Вӑтам Атӑл» альманах,
«Капкӑн» журнал ҫитсех тӑрать. Хӑйне хуранпа турбина
заводӗнче ӗҫлесе кӑмакаҫӑ пулса, табельщикра тӑрӑшса,
вербовкӑпа ҫӳресе тӗрӗсленӗ яш-кӗрӗм пичетрен уйрӑм
тӑрас темест, вулатькӑна мар, ҫыратьте. 1930 ҫулта, хӑй
16-ра чух, ун «Капкӑнра» пӗрремӗш хайлавӗ кун курать — «Майне пӗлмесӗр» калав-фельетон. Хальлӗхе ал
хӑнӑхманни сисӗнсех тӑрать-ха: сӑнлӑхӗсем шултрарах,
конфликчӗ ансат, анчах та ӗнтӗ ҫамрӑк ҫын хӑйӗн пуласлӑхне тӗллевлӗн йӗрлет, шӳтлӗ калавсем, фельетонсем, памфлетсем ӑсталать, ҫапса кӑларать. Ахальтен мар
вӑхӑчӗпе Шупашкарта та,
Иван
Мучипе
пӗрле,
«Капкӑн» журналта тар тӑка пуҫлать вӑл. Кунпа пӗрлех
граждан вӑрҫи илентерет ӑна, хитре калавсем ҫырма
хистет («Куҫук», 1942), Тӑван ҫӗршывӑн аслӑ вӑрҫи
ҫулӗсем туртаҫҫӗ («Ҫыру»,
1941), юратупа туслӑх
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ыйтӑвӗсем илӗртеҫҫӗ («Сукмак», 1949; «Сук хӗрринче»,
1947). Очерксем те ӑсталасах тӑрать вӑл («Вырӑс
пӳртӗнче», 1949), ача-пӑчана хитре калав-повесть парнелеме кирлине те манмасть («Пирӗн енче», 1952; «Куҫукпа Хураҫка», 1945) т.ыт.те.
Ку яхӑналла ӗнтӗ алли те ҫирӗпленет ҫамрӑк пултаруҫӑн. Пултарулӑх саккунӗсене аван пӗле пуҫлать вӑл.
Очерксенчи лару-тӑру ялан ӑшӑ кулӑпа шӑварӑнать ун,
сӑнланӑ ҫынсен ӗмӗчӗ-сунӑмӗ уҫӑмлӑ, калуҫӑ сӑмахӗ перекетлӗ те виҫеллӗ. Калав-цовеллӑра, повесть-романра
вӑл чӑн чӑвашлӑха, ҫынсен социаллӑ психологине курма
ӑсталанса ҫитет. Шӑп ҫавӑнпах чӑннипех паха, классика
тӗслӗхӗ пулма тивӗҫ калавсем ҫырӑнаҫҫӗ («Ҫыру» 1941;
«Пӗр сӑмах» 1968; «Телейлӗ Палюк» 1970); пур енчен те
ҫыпӑҫуллӑ повеҫсем кун кураҫҫӗ («Пиччӗшӗпе шӑллӗ»,
«Виҫӗ кун, виҫӗ каҫ», «Уйӑх ҫути», «Ӑҫта эс, тинӗс?»);
«Шурча таврашӗнче» дилоги («Таната», «Таркӑн» романсем) пиҫсе ҫитет; «Кӗрхи ҫумӑр» ятлӑ пӗнӗк роман (ку
вӑл хӑйне тӗллӗн, романран та, повеҫрен те уйрӑм
жанр)
пичетленет. Ҫулҫӳрев кӗнекисем те умлӑнхыҫлӑнах тухса пыраҫҫӗ.
Кун-ҫулӗ ҫӑмӑл пулман писателӗн.Ашшӗне сӑлтавсӑр
айӑпланӑран малаш ҫулӗ питӗрӗнет, шкулта тӗллӗн,
пусӑрӑнса вӗренесси мая килмест. Ҫавӑнпах вербовкӑпа
кайма тӗв тӑвать пӗве кӗнӗ ар, инҫет ҫӗрсенче хӳтӗ тупать. Инҫе ҫулсем тӑрӑх ҫӳрес ӗмӗт ӑна тахҫанах
кӑтӑкласа пурӑнни те пӗлтерӗшлё — чун апачӗ тупӑнать
ҫапла, ӑс ҫивӗчленет. Ҫурҫӗрпе Хӗвел тухӑҫ уншӑн
иккӗмӗш кил пулса тӑраҫҫӗ, тайгана чӑваш вӑрманне
пӗлнӗ пек пӗле пуҫлать прозаик. Тӑван тавралӑх та туртать, таврӑнсан, ҫапахта, канӑҫлӑ пурӑнма памаҫҫӗ Уяра:
«Телейлӗ
Палюк»
калавшӑн
тиркесе-хӑртса
пӗтереҫҫӗ, «Писательпе паллашни» кӗнекине лавккасенчен пухса илсе ҫунтарса яраҫҫӗ.«Ӑҫта эс, тинӗс?» повесть
ҫапӑнсан ӑна кулак ывӑлӗ тесе питлеме тытӑнаҫҫӗ, писательсен пухӑвӗсенче ҫунтараҫҫӗ, тӗрлӗ хаҫат-журналта ун
68

ятне хура сӑрпа варалаҫҫӗ... Самана пурӑнӑҫ-карнӑҫне
писатель тӳсёмлӗн чӑтать, чыс-явапне алран ямасӑр упрать; нумай ҫырать, тӗрлӗ халӑх прозине чӑвашла куҫарать, ывӑна пӗлми ҫул ҫӳрет. Хӑй кӗнекисем те унӑн
Мускаври издательствӑсенче ҫине-ҫине ҫапӑнаҫҫӗ; чӑваш
прозин ӑсти ҫӗршывӗпе паллӑ пулса тӑрать. Ырӑ ячӗ те
таврӑнать писателӗн — ӑна хурланӑ И.Д.Кузнецов,
Н.С.Дедушкин, В.А.Долгов пек критиксен «ӗҫӗсем» паян пӑрахӑҫа, юрӑхсӑра тухрӗҫ.
Хв. Уярӑн илемлӗ тӗнчи
Мӗнле ҫӗршыв-ши вӑл Уяр ӳкернӗ тавралӑх? Маларах каланиех кӑтартрӗ: Инҫет Ҫурҫӗр, Хӗвел тухӑҫ, Ҫул
тӗнчи, Чӑваш ҫӗрӗ... Тӑван халӑхӑн историллӗ шӑпи,
кулленхи нуши-хури «Телейлӗ Палюк», «Ҫыру», «Пӗр
сӑмах» калавсенче, «Уйӑх ҫути», «Виҫӗ кун, виҫӗ каҫ»,
«Пиччӗшӗпе шӑллӗ» повеҫсенче, «Шурча таврашӗнче»
дилогире тупрӗ хӑй сӑн-сӑпатне.Аякри ҫӗрсен кӑмӑл екки «Пӗр ачан пурнӑҫӗпе вилӗмӗ» калавра, граждан
вӑрҫине сӑнарлакан малтанхи тӗрленчӗксенче, «Ӑҫта эс,
тинӗс?» повеҫре чӗрӗлсе ҫӗкленчӗ. Ҫул нуши-хури вуншар очеркра парка тымар ячӗ. Ку символла сӑнарта
ӗмӗрсен тарӑнӑшӗнчен килекен сӑваплӑ сывлӑшӗ-идеи
ӳт илчӗ. Малтанлӑха очерксенче туллинрех курӑнкалатьха вӑл, вёсен жанр килпет-илемне шӑнӑрлать.Анчах кунта та вӑл анлӑ тӗллевлӗ: чӑваш ытти халӑхсемпе мӗнле
хутшӑнни, самана мӗншӗн кал-кал улшӑнса пыни уҫҫӑн
палӑрать унра.
Вӑхӑт улшӑнӑвӗ ҫинчен калани — кӑлӑхран персе янӑ
сӑмах мар. «Вырӑс пӳртӗнче» (1949) очеркра, ҫапла,
вырӑспа чӑваш туслӑ пурӑнни тӗшше ларнӑ. Петр Филиппович чӑваш Иван Дормидонтович вырӑс патне ҫула
май кӗрсех тӑрать, унран вир туса илес паха опыта
вӗренет. «Мускав ҫулӗ ҫинче» очеркра (1949) ҫӗнелсе
ҫӗкленекен Кольцовка ялӗ тухса тӑрать пирӗн ума
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Ытарлӑхӗ питӗ курӑмлӑ: ҫӗнелӳ ҫулӗ — «Мускав ҫулӗ»,
«Ҫутӑ та ирӗк вӑл...<...> Чӑваш ҫулӗ ӗлӗк ансӑр сукмак
пулнӑ...Пулсан та — ӗҫчен чӑваш ӗмӗтӗнче ҫеҫ пулнӑ вӑл.
Ӗмӗтри ҫутӑ ҫул!..«Чӑваш пирки ҫех ҫапла хавхаланать»
теме май килмест Уяр пирки. Тундра, тайга таврашӗсенче ҫӳре-ҫӳре нганасан, эвенк, хант, манси, долган пек пӗчӗк йышлӑ халӑхсен кун-ҫулӗ те ҫавнашкалах
хӗсӗк те тӑвӑр пулнине ӑнкарса аманать. Чӑваш кӑна
мар, вӗсем те улшӑнаҫҫӗ, «аслӑ хускалу» ытамӗнче
чӗрӗлеҫҫӗ. Ҫул сӑнарӗнче хайхи тата тепӗр сӗм ҫуралать— вуншар халӑх, йӑх-несӗл халиччен пулманла активлӑн хутшӑнаҫҫӗ пӗр-пӗринпе, пӗри теприн культурине, йӑлисене курса, ӑша илсе чун-чӗрепе аслӑланаҫҫӗ.
Ҫук, ҫул савӑнса та хӗпёртесе йышӑнмалли пулӑм
ҫеҫ мар, ҫӗклеме ҫук пысӑк та йывӑр йӑтӑрЛам.Ҫавӑнпа
пӗтӗм халӑх, наци ёнси ҫине тиенет те вӑл. 1946 ҫулта,
ҫапла, Хв. Уяр Иван Мучипе пит те кӑсӑк кӗнеке
кӑларать. «Русские писатели о чувашах» ятлӑ вӑл. Унта
икӗ сӑмахҫӑ вырӑс ҫыравҫисем, тӗпчевҫисем, сӑрӑҫӗсем
чӑвашсем пирки мӗн-мӗн шухӑшланине кӑтартнӑ, тӗрлӗ
авторсен кӗнеки-статьисенчи сыпӑксене иле-иле панӑ.
Текстсенче ҫак та курӑнать: вырӑс хушшинче чӑваш тенӗ
этнонима (ку е вӑл халӑх наци пулнине) хисеплеменсем
те курӑнкаланӑ. Чӑвашсен хӑйсен тӗнӗ пулни тарӑхтарнӑ
вӗсене, вырӑсла калаҫа пӗлменнине чӑвашӑн катӑклӑхӗ
вырӑнне хунӑ, вырӑссеннипе пёр пек мар йӑлайӗркесене варварлӑх палли пек ӑнланнӑ. Ку условисенче
пирӗн халӑха чӑннипех йывӑр тивнӗ. Уяр вара кӳршӗллӗ
халӑх «ҫул ҫӳревҫисене вуласа» хӑйӗнче татӑклӑ ӗненӳ
хывнӑ: ҫул халӑхӑн, нацин ӗмӗрсем витӗр тертлӗн тухнӑ
шӑпа йӗрӗ те. Тен, шӑп ҫавӑнпах «Таната» романра ку
кӗнекене кӗнӗ текстсен витӗмӗ вӑйлӑ сисӗнет. Маслов
полковник, тӗслёхрен, Микулай патша патне чӑвашсене
хӳтӗлесе пысӑк ҫыру ӑсатать. Ку вӑл — историре пулнӑ
чӑн факт. Вырӑс ҫынни чӑваш хутне кӗни. Романра вара
вӑл пролог никӗсне выртать, патшапа Бенкендорф ге70

нерал ҫав ҫырӑва вӗчӗхе-вӗчӗхе вулаҫҫӗ. Прологӑн вӗҫӗ
питӗ хӑйне евӗрлб:
«Каҫхине, хӑйӗн хытӑ вырӑнӗ ҫине выртса ҫӳхе утиялпа пӗркенсен, патша ҫакна тепӗр хут аса илет. Мӗнле
халӑх вӑл— чӑвашсем? Камсем вӗсем? Сунарҫӑсем-и ? Атӑл
таврашӗнче пурӑнаҫҫӗ, тен, пулӑҫсем пуль? - ӑнланма
тӑрӑшать монарх. - Патша чӑвашсене куҫ умне кӑларса
тӑратма хӑтланса пӑхать. Мӗнле ҫынсем-ши вӗсем? Уйӑх
каялла Новгородра курнӑ урасӑр салтак, кунсткамерӑра
тӗл пулнӑ кайӑкла ҫынсен кӗлеткисем аса килеҫҫӗ. Анчах
чӗрӗ халӑхӑн сӑнӗ курӑнмасть.
Николай стена еннелле ҫаврӑнса выртать те куҫне
хупать».
«Мӗнле телейлё халӑх вӑл — чӑвашсем, — тет ирониллӗн, ҫука пур туса писатель, — вӗсем ҫинчен патша
шухӑшлать!..»
Патши
шухӑшлани-шухӑшламанни
Уяршӑн — тарам. Чӑвашӑн историллӗ тертне «телей» пек
хакласа (ҫука пур, пура ҫук туса) писатель тӑван халӑх
кун-ҫулне юморлӑн (ирониллӗн) хаклать, ун пирки
пысӑк философла тарӑннӑн, яваплӑн шухӑшлать. Ку
вӑл — историзм палли, ҫул сӑнарне чӑвашӑн ытти
халӑхсем хушшинчи вырӑнне палӑртса пуянлатни, ӑна
пысӑк символ пек ӑнланни.
«Ӑҫта эс, тинӗсри?» Петӗре те ҫав историзм канӑҫ
памасть. 30-мӗш ҫулсенчи пысӑк улшӑнусем ӑна калама
ҫук хытӑ хумхантарса яраҫҫӗ. Аслӑ тӗллевсене ытла та
ансӑр тавракурӑмлӑн ӑнланнӑ Петӗр, ҫавна пула ыттисене (пиччӗшне) шар та кӳрет. Ку вӑл чӑвашсене христиан тӗнлӗ пулманшӑн хӑш-пӗр вырӑссем айванла тиркенипе пӗрех. Христианство чылай халӑхшӑн мал ӗмӗт
тупниех пулнӑ, анчах ӑна пула вӗрӳ-суру тӗнӗ катӑк, айван халӑх екки-кӑмӑлӗ кӑна теме пулӗ-ши?
Петӗр те европӑлла мар, азилле шухӑшлакан ҫынсене пысӑк цивилизаци шайне ҫитеймен тесе хурлать. Пӗр
пӗтӗм, аслӑ хускалу вӗсемшӗн ют тесе шухӑшлать вӑл.
Пӗр енчен, килӗшме те пулать Петӗрпе — пӗтӗм
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ҫӗршыв, мӗнпур халӑх хускалса кайнӑ, пурте чуна
чӗрӗлӗх, хастарлӑх хывасшӑн.Ун пиччӗшӗ пеккисем вара
ӗлӗкхиллех
пурӑнасшӑн-ха,
пурнӑҫри
хӑватлӑ
улшӑнусенчен пӑрӑнса юласшӑн. Ҫапах ҫав улшӑнусем
пӗлтерӗшлӗ тесе ҫынна пусахлама, ун шӑпине синкере
ҫавӑрма юрать-ши? Инҫет ҫулӑн вӑрттӑнне Уяр ахальтен
мар пулас БАМ трассипе ҫуран утса тӗрӗслет (унта та
аслӑ ҫӗнелӳ пирки пырать сӑмахӗ). Ахальтен мар Петӗре
те тайгана ӑсатать. Ҫул сӑнарӗ, эппин, писатель хайлавӗсенче нумай пӗлтерӗшлӗ, символла сӑнар пулса
хывӑнать. Вӑл кунта — хӑйне евӗр тӗнче, харкам хӑй
сӗмлӗ пурнӑҫ.
Ҫыравҫӑ хайлавӗсене сисӗмлӗ чунпа вуласан эсир,
хаклӑ тусӑмсем, ҫакна ӑнкармасӑр юлмӑр.Уйрӑм ҫыннӑн
пурнӑҫ ҫулӗ пирки ҫеҫ сӑмах пуҫарать пек Уяр («Танатари» Яриле).Ку ҫул халӑх шӑпипе, социаллӑ условисемпе
таччӑн пӗрлешет (Яриле — чухӑн хресчен, кулаксен
мӑшкӑлне тӳссе ҫӗр кулли пулать). Роман-повеҫре наци
культурин, халӑх шухӑшӗ-ӗмӗчӗн хӑйне евӗрлӗхӗ чӗрӗлсе
тӑрать. «Таркӑнри» Янтул малтанлӑха чӑваша Раҫҫей
тӑрӑх сапаласа кӑна ярасшӑн — хӑйсене упрамалӑх культура ҫук вёсен. Каярах чӑвашсен пӗр ялӗнчен теприне
ҫӳресе чӑваш культури хӑватлӑ, чунӗ пысӑк пулнине хӑй
пурнӑҫӗн йӗрки-хакӑлӗпе туйса илет. Путех, кай ӗмӗтлӗ
вырӑс ҫыннисемпе те (Николай патша, Бенкендорф генерал; вӗсемшӗн чӑваш-кунсткамерӑри чӑлах-чӗлӗх ҫеҫ)
тавлашӑва кӗрет писатель, мал ене талпӑнакан тишкерӳҫӗсене ытларах та ытларах кӑмӑллать. «Таркӑн» романри «Сӑпай Ваҫук» пая илер-ха ак. Ӑна Уяр Василий
Сбоевӑн (Хусан университетӗнче ӗҫлекен профессорӑн)
«Заметки о чувашах» статйи ҫине таянса ҫырнӑ. Романӑн
пёр пайӗ пулса тӑнӑ повесть Сбоев сюжетне сӑнарлӑ тӗс
кӗртет. Сӑпай Ваҫук сӑнарӗ кунта чӑваш йӑли-йӗркине
мӗн кӗҫӗнрен хисеплесе, пӗлсе пурӑннӑ этем пек
шӑранса тухать.Ҫул тӗнчи, эппин, истори умӗнчи, халӑх
умӗнчи яваплӑх пулнӑ Хв. Уяршӑн. Ӑна общество ата72

ланӑвӗнчен, социаллӑ тӗрлӗ условисенчен уйӑрма,
чӑвашсен историйӗнчен уйрӑм хаклама ҫук.
Геройсем тата? Камсем-ши вӗсем? Ытларах чухне
(уйрӑмах очерк-тӗрленчӗкре, калав-повеҫре) — интеллигентсем, хут вӗреннӗ ҫынсем: писатель-герой (Александр Яковлевич
— «Пиччӗшӗпе
шӑллӗ»;
Эрне
Хӗлипӗ — «Кӗрхи ҫумӑр»; Роман Петров — «Виҫӗ кун,
виҫӗ каҫ»); тӗпчевҫӗ-этнографсем (Вас. Сбоев, Сп. Михайлов — «Таркӑн»); врачсем («Уйӑх ҫути») т. ыт. те.
Вӗсенче те ҫул нуши-хуринех асӑрхать хайлавсен авторе.
Ҫулшӑн хыпӑнакан персонаж, ҫула тухсан чунӗпе уҫӑлса
каякан герой ялан пархатарлӑ уншӑн. Ҫулра хӑйне
кансӗр туяканни — пархатарсӑр. Ку мехел интеллигент
мар геройсенче те тымарланать. «Телейлӗ Палюк», «Сыру», «Шурча таврашӗнче» йышши хайлавсенче «ахаль
ҫынсем» ытларах — хресченсем, тиексем, ял куштанӗсем
т. ыт.те. Куштанӗпе тиекӗ, паллах, ҫулран вутран хӑранӑ
пек хӑраҫҫӗ («Шурча таврашӗнчи» Ивук, сӑмахран) е
ҫула тухсан та ҫӗр варринче, тӗттӗмре ҫӳреҫҫӗ, чыссӑр
нушашӑн чӑрманаҫҫӗ (ҫав дилогири Шахрун сӑнарӗ).
Ҫырас ӗҫе ҫамрӑк ӑста кулӑшла калав-фельетонран
пуҫӑнать. «Майне пӗлмесӗр» — ҫак ятпа ҫапӑнатьун пирвайхи калавӗ. Ҫак самантран пуҫласа писатель тӑтӑшах
сатирӑллӑ хайлавсем хӑрталать. Сӑнлӑхсем шултрарах ун,
геройсен ӗҫӗ-пуҫӗ гротесклӑрах, стилӗ сикчӗллӗрех, яках
мар. Пӗрремӗш хайлаври ӗҫ-пуҫ тӗн сӗрӗмне сивлет: Лашайкин (!) хушаматлӑ ҫын пуп килес ҫул ҫине шӑтӑк
чавса хурать, пупӗ унта чикеленсе суранланать. Пуплевӗ
те ҫапларах геройӑн: «уклон», «элемент», твердолобӑй»,
«всех мастей» текелет вӑл.Ку ӗнтӗ тиркев обьектне ҫиелтен питлени, ансат сатира. Шултралатнӑ поэтика
мелӗсем тӗрлӗрен ку калавсенче — районтан килнӗ пуҫлӑх «трантаса» «тр-р!» тӑратать, шӑрттана сӗтел ҫине
«лашт!» пӑрахать («Суккӑрсем валли», 1930). «Силос
тӑвакансем» фельетонри сивлек геройсен ячӗсем те Лашайкин майлӑ — Шыҫмак, Чӑсмак... Ку вӑл — шултра73

латнӑ, гротесклӑ кулӑш пахи. Иван Мучипе «Капкӑнра»
ӗҫленӗ чухне тата ытларах аталаннӑ поэтика мехелӗ.
Шыҫмакпа Чӑсмак — кулаксем, ҫавӑнпа вӗсене кулӑшҫӑ
тӳрех сивлес тӗллев лартать. Комсомолецсен сӑнӗсем вара — «анис улма пек», ӗмӗчӗсем — таса. «Кӗреҫеллӗ»
ҫамрӑксем пуянсем пытарнӑ тырра чавса кӑлараҫҫӗ,
лешсен, хайхи, шӑлӗсем «шакӑрах хирӗлсе» тӑкӑнаҫҫӗ.
Конфликчӗ ҫиелте, сюжечӗ ансат, геройсен тыткаларӑшӗ ӗненмеллех мар. Майӗпен кунашкал кулӑш
вӑрттӑн тӑрӑхлавпа ылмашать, сисӗни-сисӗнми шӳтпе
юмора ҫул парать. «Чӗмере Павӑлӗ» (1938) калавра,
тӗслӗхрен, кулӑш кӑна мар, этем чунӗнчи тӗрлӗ хусканусем те уҫӑмлӑ. Ҫын психологине сӑнани калавра ӑшӑ
иронипе пӗрлешнӗ. Икӗ йӗр пӗр-пӗрне хире-хирӗҫ
тӑраҫҫӗ — колхоза кӗреймесӗр юлнӑ Павӑл тата унпа
ларса пыракан пуп.Фашистсем килессе, ӗлӗкхи пурнӑҫа
тавӑрасса кӗтекен пуп Павӑла тарӑхтарса ярать. Конфликчӗ ку енпе ӗнентерӳллӗ, герой чунӗнчи хусканусем
вырнаҫуллӑ.
Ҫакна калани те кирлӗ. Пупа тарӑхнипе Павӑл колхоза кӗме шут хывни ӗненмеллех те мар пек. Анчах та
ӗнтӗ калавра ирони саккунӗ ӗҫлет: ӗҫ-пуҫа ятнех ансатлатнӑ пек тӑвать автор, сӑнарлӑх тӗллевӗсене ытла васкавлӑн татса парать пек. Тӳррипе, Павӑл колхоза кёникёменни мар, вӑл чунпа ҫӗнелсе пынине кӑтартасси
хаклӑрах авторшӑн. Колхозӗ — хушма пулам кунта, ирони мехелӗпе сӑмаха юриех аяккалла пӑрса аталантарни.
Ҫапла-ҫке — ирони хывакан ыррине юриех усал пек,
тӳнтерлӗ пек, усаллине ырӑ евӗр пахаласа «йӗплет».
Ирони сатирӑри пек ҫиелтенлӗхпе ҫырлахмасть, шухӑшкӑмӑла тарӑннӑн, нумай пӗлтерӗшлӗн палӑртать. Акӑ
Павӑл та — мӗн кулӑшли, «йӗплемелли» пур вӑл фашистсене курайманнинче?! Пачах кулӑшла пулӑм мар
вӑл.Уяр куна аван туйса тӑрать — ирониллӗ лару-тӑрупа
пачах шӳтлӗ мар ӗҫ-пуҫ пирки сӑмах пуҫарать. Шӳчӗ вара кунта — сӑнланнӑ лару-тӑру пирки тарӑннӑн
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шухӑшланин, общество аталанӑвӗнчи тӳнтерлӗхе уҫҫӑн
курнин палли.Ҫак тӗлӗшлӗ опыт ахаль ҫухалмасть Уярӑн.
Шӳт — писатель хывнӑ тӗнчен курӑмлӑ тата тепӗр (ҫул
сӑнарӗпе пӗрле) енӗ. Ун курӑмлӑхӗ, пӗлтерӗшлёхӗ питӗ
пысӑк.
Ҫирӗммӗш ӗмӗр — катастрофӑсемпе, вӑрҫӑпа, революцисемпе тулса ларнӑ вӑхӑт. Ҫӗршер пин ҫын хӑнӑхнӑ
йӗртен пӑрӑнать, «аслӑ хускалӑва» хутшӑнать; унчченхилле (XIX ӗмӗртилле) пӗр вырӑнта тӗпленме май килмест ҫыннӑн — лагерьсене ӑсанма, вӑрҫа кайма, революцие хутшӑнма, ҫула тухма тивет унӑн. Пурнӑҫӑн
хӑнӑхнӑ йӗрки-маси ҫеҫ мар, ҫемье, ял общини арканать, самана синкерӗ пур этеме те хӑй тӑпсинчен сиктерсе кӑларать. Ашшӗсӗр юлнӑ, пиччӗшне шар кӳнӗ Уяр
ҫакна ӑшран, чунпа-юнпа туйса илнӗ. Власть тени ун
ҫемйине, ӑна хӑйне тустарнине вӑл хӗрхӳ кулӑшпа, пытарӑнчӑк иронипе хаклама ал ҫавӑрнӑ. Ав мӗншӗн ун
кашни хайлавӗнче сисӗмлӗ ирони тапса тӑрать. Пытарӑнчӑк кулӑшпа писатель чылай чух трагедиллӗ ситуаци-событие хӑйне евӗр чун кӗртет. Ирониллӗ хаклавсӑр
вӑл пёр героя та, пёр эпизода та сӑнламасть темелле.
Илӗпӗр-и акӑ «Танатари» Яриленех. Мӗскӗн этем,
юрлӑ (чухӑн) хресчен. Вӗҫӗмех пуяс ӗмӗтпе, кӑлӑхран
хӑршаланса (ӑшталанса) ҫӳрет.Хӑтланкаларӑшӗсем ытла
та кулӑшла пек чухӑн-чахӑн этемӗн, тӗшмӗшле пек: вут тухасран сыхланма «ҫичӗ сӑмсаллӑ пашалу», нимӗр
пӗҫерет, «вут нимри чӳклет»; ҫити-ҫитми ӗҫми-ҫимипе
ваттисене асӑнать, киремете парне кӳрет, хӗрт-сурта
ҫураҫтарать... Пуяс «эпопеи» те кулӑшла: чӑпта ҫапать,
уй-хир ӗҫӗпе тӑрмашса пӑхать, хурт-хӑмӑр ырлӑх кӳрессе
кӗтет, хӑмла ӗрчетме тытӑнать... Кашни хутӗнчех писатель ку ӗҫ ӑнӑҫмасса чухлать: хӑмли пӑру хӳри тӑришӗ те
ҫӗкленмест; ана ҫинчи кашни пучаха палласа-пӗлсе тӑни
те
пулӑшмасть;
тусан
ӑшӗнче
чӑпта
хатӗрӗсӗне
шакӑртаттарса ларни те ӑнӑҫу сунаймасть... Кулӑшӗ куҫ
кӗретех. Анчах кулӑш-ши вӑл? Трагеди, тен? Ахальтен
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мар пӳкле (ҫапса пӑрахнипе) вилет Яриле. Икӗ йӗрӗ те
ӳссе сарӑлсах пыраҫҫӗ: ялан ҫӗр варринче, тӗттӗмре
сӗнкӗлтетсе-сӳпӗлтетсе ҫӳрет ӑнман этем (вӑр-хурах
Шахрун тейӗн ҫавна).
Пуяс ӗмӗтне Яриле ӑшӗнче ҫурхах савӑт пек, пёр
тӗкӗнмесӗр усрать. Пӗчӗк утар тыта пуҫланӑскер, пылне
тутанса та курман иккен хӑй, ӗмӗт астармӑшӗ пек упранӑ
ун
киленӗҫлӗ
тути-масине.
Ҫапса-ҫӗмӗрсе
пӗтернӗскер, герой тусан ӑшӗнче выртать, пырса тӑнӑ
Каҫанран шыв мар, пыл пама ыйтать. Вилес умён те пулин тутанса пӑхас тет-тӗр вӑл ӗмӗтри пуянлӑх пылакне.
Ку, паллах, кулӑшла та. Пӗрлех ҫав сценӑра мӗскӗн
хресченӗн историллӗ тавра курӑм ансӑрлӑхӗ те уҫҫӑнах
сисӗнет. Трагедиллӗхӗ те. Яриле ҫӗнеймест ҫав синкере.
Ухтиван («Таната»), Янтул («Таркӑн»), Петӗр («Ӑҫта эс,
тинӗс?») йышши харкамҫӑсене вара ирони трагедие,
пурнӑҫ драмине ҫӗнме кирлӗ. Вӑл — хаваллӑ, шанӑҫлӑ
пурнӑҫ тыткӑчи. Кӑмӑл-сипет, несӗл тасалӑхӗ. Иронипе
Уяр геройӗсем — чунӗпе ҫирӗпрех, ҫӗнме ҫук вӑйлӑ.Ав
мӗншӗн ҫав юморлӑх писателӗн мӗнпур хайлавне тымартан витерсе тӑрать.
Тепӗр шухӑш сӗвемӗ те пур — трагедипе драма та,
камитлӗх те хӑйне тӗллӗн мар, вӗсем — пӗр кӑкран.Кун
сӑнарлӑх мехелӗ. «Ӑҫта эс, тинӗс?» повеҫре раснах уҫҫӑн
курӑнать. Повесть геройӗ — Петӗр — икӗ енлӗ ҫын. Ак
вӑл пӗлӗте ҫитиех ҫунатланса хӑпарса каять, кӗҫ хӑйне
тусан пӗрчи пек кура пуҫлать. Е вӑл сӑмаха тӳррӗн,
сӑмсаран тӑрӑнтарса, хӑй кӑна тӗрӗс пек кастарать, е
сасартӑк чӗмсӗрленет, таҫти кӗтесе тарса хӗсӗнет. Пӗрре
хӑй трагедине те туйсах тӑрать пек, тепре тата хӑйне
хӗрхӳн йӗплесси те пур ун. «Экваторӗ ҫук» ку этемӗн,
писатель калашле: пӗр харӑсах вӑл пӗчӗк Наполеон та,
ҫӗр хурчӗ те. Хаҫат-журнал, кӗнеке-брошюра нумай вуланӑскерӗн кӑмӑл турти суя европӑлӑх еннелле ун. Ун
шухӑшӗпе «европеецсен» тивӗҫӗ — хут-кӑранташпа
ӗҫлесси. Тусӗшӗн вара (эвенк ачишӗн, Амиканшӑн) —
76

кӗреҫе-пуртӑ тытасси ал майлӑрах-мӗн. Хускалу аслӑ
пулмаллине чухлать-ха каччӑ, хӑй пӗрех тухӑҫпа анӑҫа
пёр шая, пёр карта лартас темест. Расна хӑнӑхусем
вёсен, расна мисси, историллӗ расна ҫул-йӗр... Ҫине
тӑрарах тимлесен, Петӗрӗн кунашкал хӑтланӑшӗсенче
мӗн малтанхи йӗркесенченех пытарӑнчӑк ирони вӑй илсе
амаланнине асӑрхатӑн.
Трагеди варкӑшӗ те вӑйлӑ повеҫре. Хальлӗхе ӑна
Петӗр туймасть кӑна-ха. Амиканпа тайгана кайсан хӑйне
хуҫалла тытать, выртмалли вырӑнне, апатне юлташӗ
хатӗрлессе кӗтет. Ун ҫӑмӑлттайлӑхне пулах сых ятне упранӑ апатсӑр, кимӗсӗр, пӑшалсӑр тӑрса юлаҫҫӗ иккӗш.
Тин вара Петӗр чӗр пурнӑҫран пачах уйрӑлса кайни
уҫӑла пуҫлать. Ҫитменнине, хӑй кутӑнне пула юлташӗнчен тӑрса юлать чӑваш ачи, ҫӗтсе каять, выҫӑпа
аптраса ҫитет, суранланса пӗтет, тӑн ҫухатса выртса
юлать. Амикан ертсе килнӗ ҫынсем тупаҫҫӗ ӑна, чиртен
сыватаҫҫӗ.
Повеҫе тахҫан тайгара ҫӳренине тепӗр хут, хӗрхӳ
юморпа аса илекен Петӗр шухӑшӗ аталанни пек хайланӑ.
Кайранхи (аса илекен)* Петӗр малтанхине питлет те, ҫук
енсене пур пек туса ӑна хаяр иронипе витерет. Кун
юхӑмӗ кулӑшла ҫех те мар, «ӑслӑ» Петӗр «ӑссӑррине»
тиркенӗҫем трагеди сивви ытларах вите пуҫлать чуна.
Хайлава пӗтӗмӗшле хакласан вара кулӑшӗ сӗвӗрӗлсе те
пӗтет. Вулаканшӑн ҫакӑ паллӑ: ҫӑмӑлттай кӑмӑлпа тухнӑ
Петӗр ҫула. Истори аталанӑвне тӗрӗс-тӗкел чухла пӗлмен
ҫӗртенех хӑйне «философ» пек тыткаланӑ. Азиатпа европеецсен шайлашӑвне ытла та тӳррӗн, кивӗллех ӑнланнӑ.
Пиччӗшне вилӗм патне ҫитернӗ суя ҫунатлӑ ҫамрӑк,
Инҫет Хӗвел тухӑҫне килсе, тайгара ҫӗтсе ҫӳресе, тепӗр
халӑх ҫыннипе хутшӑнса тӗпрен ҫӗнелет вӑл.Ҫакна пула
истори ҫулне унчченхинчен самай урӑхла туя-сисе пуҫлать. Хӑйӗнчи трагедипе ирони пӗрлӗхне уҫҫӑнрах туйма
тытӑнать.
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Повесть шӑпи тертлӗ пулчӗ. Куҫма Турхан прозаика
Петӗрӗн пӗчченлӗхӗ хӑратса ӳкернӗ. Ку шухӑша кайран
В.Долгов, Н.Дедушкин критиксем ярса илнӗ. Уяра
пӗчченлӗх юрри юрлакан прозаик пек хаклама тытӑнаҫҫӗ.
Этем пурнӑҫӗ — тайга тенӗ пулать иккен ҫыравҫӑ, кунта
вӑйли ҫеҫ ҫӗнтерет. Совет халӑхӗсен пурин те пёр чун,
пёр психологиллё пулма кирлё тесе тӳрлетесшӗн пулнӑ
критиксем писателе. Кёнекине вара ҫунтарса янӑ, Уярне
«кулак ҫемйинче» «шӑтса ӳснӗшӗн» тустарнӑ.
Мӗнрен килнӗ ку пӑрнӑҫ? Критиксем ирони саккунӗ
мӗнле хывӑннине ӑнланманран. Петӗр калани чылай чух
ӑна тепӗр майлӑ ӑнланма кирлӗ повеҫре. Акӑ повесть
пуҫламӑшӗ: хӗвел шӑратса пӑхать, пин-пин кайӑк юрлать, уяр кун сар ука (илем) тӑкать. Петӗр ӗнтӗ,
хӗпӗртенипе, хӑй хӑш тӗнчерине те маннӑ. Киммине
ҫыхса ҫирӗплетмесӗрех сӑрталла ыткӑнать, тайга илемӗпе
«савӑнать». Анчах та ку — Петӗрӗн ҫӑмӑлттайлӑхӗ ҫине
шак хуни вӑл. Шухӑш-кӑмӑлне пурнӑҫпа ҫирӗплетмесӗр
персе яраканскер, пур ӗҫе те ҫаплах тӑвать вӑл.Ахальтен
мар повеҫре ӑна Амикан хирӗҫ тӑрать. Эвенк ачи,
Петӗртен ҫамрӑкрах пулсан та, чӗр пурнӑҫа, ҫывӑхрах,
«философла» вӗҫесси ҫук ун. Сӑмаха та вак-шак шухӑша
вӗтетес тесе ҫеҫ калаҫмарь хӗвел тухӑҫ ачи. Геройсене те
эппин ирониллӗн шайлаштарнӑ писатель. Малтанхи
сыпӑксенчех кулӑш пӗлтерӗшӗ пысӑк, анчахӑна вӑрттӑн,
Петӗре мухтанӑ пек туса палӑртнӑ. Синкерлӗ (инкеклӗ)
ӗҫ-пуҫ ӳссе-йышланса пынӑҫем трагеди вӑйланарах пырать... Ҫук, пӗчченлӗх проблеми пачах та кӑсӑк мар
Уяршӑн. Этемӗн
истори
умӗнчи
тивӗҫӗ
пирки
шухӑшласси ырӑрах. Ку вара пӗрре те кулӑшпа
йӗплемелли проблема мар тейёпӗр.
Тепӗр тӗслӗх. «Телейлӗ Палюк» калав. Ӑшӑ кулӑ тӗпе
тухнӑ калавра, ӑна Палюк чунӗнчи сисӗм-туйӑмпа
евӗклӗн ҫыхӑнтарнӑ. Герой — ял ҫынни, хресчен. Шупашкар курса ҫӳренӗ чух та ялтилле шухӑшлать. Хулари
лозунгра прогресс тенине асӑрхасан ҫунатланса ӳкет —
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палланӑ сӑмах. Колхозе ҫав ятлӑ вёсен. Председатель
патне те ҫитнӗ «айван» Палюк, ку сӑмах пӗлтерӗшне
ӑнлантарма ыйтнӑ. Лешӗ вӑрҫса тӑкнӑ ӑна — мӗн вӑл
кирлӗ-кирлӗ мар ыйтупа чӑрмантарса ҫӳрет? Уяр
шухӑшӗн тӗшши урӑххинче-тӗр-ха. Мӗн прогресӗ тесшӗн
пуль, ҫынна ҫын хисеплемест, ҫынни хамӑра тӑрантан
ҫӗре упрама пӗлмест... Апла тӑк, аяккалла пӑрса каланӑ,
вӑлтнӑ шухӑш хӑйне евӗрлӗхӗ ку. Палюкӗ те хӑйне ӑслӑ
этем, сӑмаха тӳррӗн каламӗччӗ вӑл та.Пурнӑҫа, ҫынсене
вӑл ача куҫӗпе тенешкел курать, ырра-тасалӑха кӗҫӗн
ҫулхи, ӑс пухсах ҫитмен айван пек ӗненет. Ултав-суя
уншӑн ытла та урмӑш. Хӑйне улталакансем чунӗсемпе
тӳрленессе
кӗтет: кӑмӑл-сипет тирпейне
ҫухатсах
ҫухатмӗҫ-ха, тӳрленӗҫех теет пуль. Ку та ирони хавалӗ.
Калас тенине ӑн айне пытарать герой, пёлтерес
шухӑшне аякран ҫавӑрать. Эппин, Палюк хӑйне евёр
философ та — ӑна ӑнланма сисӗм тымарӗсем ҫивӗч пулни кирлӗ. Хӑйӗнчен «катӑкраххисем», ав мӗншӗн ӗнтӗ,
героя ухмах пек кураҫҫӗ.Ун шухӑшӗн анлӑш-тарӑнӑшне
чухлаймаҫҫӗ вӗсем.
Урине суранлатнӑ арӑмне шыраса район больницинчен Шупашкарах ҫитет ват ҫын, ҫулра хӑй щӑпин кукри-макрине ҫӗнӗлле виҫелет.Тӗп хулари лозунгсенче прогресс сӑмахсем курӑнкалаҫҫӗ-ха. Вокзалти хӗрарӑм вара
пилсӗррӗн укҫа шӑйӑрать унран — перрона тӳлевсӗр
тухма юрамасть-мӗн.Лавкка умӗнчи икӗ ӗҫкӗҫ ун укҫине
илсе тарса ҫухалаҫҫӗ. Хуҫӑлса ӳкмест куншӑн Палюк,
ӑсланӗҫ-ха тет. Больницӑри ват хӗрарӑм та, прогресс
сӑмаха тивӗҫлӗ персонажах > мар: чӑвашла пӗлменҫи
тӑвать, старике кӑшкӑра-кӑшкӑра хӑртать. Вырӑс литературинче ялти мораль пахалӑхӗ патне таврӑнни «деревенская проза» текен феноменпа ҫыхӑннӑччӗ. Писательсемшӗн миф-халап ытармиччӗ ун чух. Чӑваш ҫыравҫи
миф-преданишӗн хыпӑнмасть, уншӑн кулӑшӑн (иронии) философилӗлӗхӗ пӗлтерӗшлӗрех. Ҫав кулӑш урлӑ
Палюк кашни ҫынрах ырӑ енсене ум яма хатӗррине, ун79

ри ҫутӑ ӗмӗте курарах пыратпӑр эпир. Кашни-пӗр ҫынна
юратса хисеплесшӗн Палюк. Сӑмах-юмаха, тен, вашаватлӑха пула та, тӳррӗн кастармасть, аяккалла пӑрнӑ пек
тӑвать. Писателӗ хӑй те ҫапларах.
Ним пӗлтерӗшсӗр еҫ-пуҫа сӑнласа пынӑ пек вӑл:
перронри хӗрарӑм, лавкка умӗнчи ӗҫкёҫсем... Хӑватлӑ
конфликт, обществӑна икке пайлакан хирӗҫӳсем ҫук.
Тарӑнарах кӗрсен урӑххи тупӑнать — этем тивӗҫӗ аслӑ,
ҫынна ҫын хисеплени вӑл, пёрин яваплӑхӗ теприн
умӗнче ҫирӗп те пысӑк пулмалла тесшӗн прозаик. Уяр
ҫак тӗлӗшлӗ опыта пӗччен тӗллӗн пухнӑ теме ҫук, шӳтӗн
философиллӗ
вӑрттӑнӗ,
публицистикӑлла
евӗклӗхӗ
М.Федорова («Арҫури»), Ф.Павлова («Судра»), И.Тӑхтие
(«Шерхулла», «Помидор», «Ҫанталӑк», «Иптеш Тӑхти»)
Е.Еллиева («Чӗн тилхепе», ыт. калавсем), М.Илпеке
(«Хура ҫӑкӑр»), Л.Таллерова (повеҫсем) тата ыттисене
тӑтӑш илентернӗ. Пурте вӗсем ҫак тёлӗшпе чӑваш литературин чӑннипех те нацилле поэтикине аталантарнӑ.
Вӗсем туратлантарнӑ илемлӗх мелӗсем шутӗнче: сӑмаха
юриех аяккалла пӑрса каланӑ пек туни (парабола), ӑна
анлӑ танлаштару пек хывни (ҫав мелех); хывас шухӑша
нумай сӑмахлӑн пек ҫавӑрни (плеоназм), ӑна ирониллӗ
калӑплани т.ыт.те.
Уяра та ялан ҫак мелеем кирлӗ: кулӑш мелӗпе
кулӑшла мар проблемӑсене ҫӗкленӗ вӑл. Ҫыравҫӑ
тӗнчинче, эппин, ирони ҫул сӑнарӗ пекех пӗлтерӗшлӗ,
кӑтартуллӑ уйрӑмлӑх. Хӑйне ыттисенчен каярах пек
кӑтартса, ансат яп'аласенех чухлайман пек пулса, ҫакнашкал герой обществӑри улшӑнусене ыттисенчен самай
тарӑнрах сиссе илет.Хытса ларнӑ пулӑмсене, ӗҫ-пуҫа ҫак
геройсем (вӗсемпе ҫуммӑн чух писатель те) вырӑнтан
хускатма, «выляттарса яма» хӑнӑхнӑ. Кашни сӑмахра,
кашни фразӑра, кашни событире-ӗҫре тенешкел пӗр-пӗр
«мӑкӑлтанчӑк» кураҫҫӗ вӗсем, пурте пӗлекен-тӑвакан
япалана шалтах тепӗр майлӑ ҫавӑрса лартаҫҫӗ.Ав Палюк
та прогресс сӑмахра тепӗр майлӑ, ӳпӗнчӗкле ҫаврӑнма
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пултарас мехел тупрӗ. Петӗр тата? Вӑл та 30-мӗш ҫулсенчи аслӑ хускалура нумай ҫӗнӗ ен асӑрхарӗ — хускалуулшӑнусене ертсе пыракан идеологсем хушшинче саманана ҫиелтен кӑна курса ӑнланакансем питӗ йышлӑ
пулнӑ. Петӗр туйса илет кун синкерлӗ сиенне. Анчах Уяр
ашшӗне репрессиленӗ ҫул кӑтартуҫӑсем,
писатель
ашшӗне ун утарӗнчех тытса хӗнекенсем ӑнланнӑ-ши
ҫакна? Паллах, ӑнланайман. Ахальтен мар вӗсенче Шахрун психологийӗ, Ивук тыткаларӑшӗ пулас енсем курать
Уяр. Кунашкал мехеле тӗнчипе паллӑ философ тата литературовед М.М.Бахтин ҫапла хаклать: ӗҫӗн умӗ хыҫ,
хыҫӗ вара пуҫ пулса тӑрать кун пек чух тет вӑл.
Тата тепӗр ен. Мӗн каласшӑн пулчӗ Уяр? Палюкӑн
арӑмӗ урасӑр юлнӑ тесшӗнчче-и? Тен, герой Шупашкара
мӗнле йывӑрпа ҫитнине сӑнасшӑн пулчӗ? Г.Я.Хлебников
критик ҫапла шухӑш тӗвӗленӗ: хайлавра «Этемӗн таса
кӑмӑлӗпе ҫыпӑҫулӑхӗ, ӗҫе виҫине пӑлсе туни вырнаҫуллӑ
хӑтланни, калаҫни» тупӑнать. Ҫитменине, кунашкал
юморта хайлавсенчи геройсен нациллӗ хӑйне евӗрлӗхӗ
палӑрать, чӑваш чунӗ уҫӑлать.Чӑнах та, парабола, плеоназм мелӗсем, сӑмаха юриех кукӑртни-вӑлтни, вак-шак
ӗҫ-пуҫа сӳтсе явнӑ пек туни чӑваш ҫыннин философиллӗ
ӑнӗнчи пӗр уйрӑмлӑха уҫҫӑн палӑртаҫҫӗ: Палюк питӗ
тарӑн та ҫивӗч ӑс-хакӑллӑ ҫын, кирек мӗнле инкеке те
трагеди тумасӑр ҫӗнтерме пӗлет вӑл, пурнӑҫӑн мал
ӗмӗтлӗхне чӗреререн кӑларса ӳкермест. Арӑмӗн урине те
татмалла та ав - пӑшӑрханса-макӑрса ларнинчен мӗн
усӑ? Малалли кун-ҫула мӑшӑрлӑн пӗр-пӗрне хисеплесе
пурӑннинчен ырри нимӗн те ҫук... Ку кӑштах кулӑшла
та, айванла та пек. Ҫапах ҫакнашкал ӑслайра этем
шӑпин ӗмӗрхи хакӑлӗ упранать.
Сатирӑпа юморӑн пӗлтерӗшӗ урӑх енсенче те курӑмлӑ.
«Танатари» Иллере, «Уйӑх ҫутинчи» Осипова врачра,
«Ӑҫта эс, тинӗсри?» Петӗрте, «Пиччӗшӗпе шӑллӗри»
Уҫӑпра мӗне тиркет-ши сӑмах ӑсти? Кашниех вӗсем
хӑйсене никамран ытла юратаҫҫӗ, ыттисене ҫӳппе те
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картмаҫҫӗ. Ҫук, ку кӑна та ҫителӗксӗр Уяршӑн. Кун
йышши персонажсенче писатель социаллӑ тип курать,
вёсен чунӗнчи социаллӑ психологие (индивидуалист, эгоист сисӗмнне-туйӑмне) тӗшӗлет. Вӗсене писатель геройсен характерне тивӗҫ лару-тӑрусем тупса сӑнарлать. Геройсен социаллӑхӗ, вӗсене хупӑрлакан ситуацисен
типлӑхӗ — Уяр тӗнчин тата тепӗр уйрӑмлӑхӗ. «Кӗрхи
ҫумӑрти»
Эрне
Хӗлипӗ
писатель,
«Пиччӗшӗпе
шӑллӗнчи» Александр Яковлевич ҫыравҫӑ, «Виҫӗ кун,
виҫӗ каҫ» повеҫри Роман Петров сӑвӑҫ — вӗсем те социаллӑ типсемех. Александр Яковлевич хӑй пиччӗшӗн чунне-юнне уҫҫӑнлатать. Вӑл, пиччӗшӗ (Илле е Осипов
евӗрех), хӑйне кирлине тискер кайӑкла ҫатӑрласа туртса
илме хатӗр.Хӑйшӗн кӑна тӑрӑшнипе ҫемье нуши-хурине
те вырӑна хумасть, мӑшӑрӗпе пӗр ҫӑвартан сураймасть.
Куна ӑнланса писатель-герой пиччӗшӗ пирки повесть
хӑрталать. Роман Петров та ҫаплах. Атӑл леш енне тахҫанхи юлташӗ патне хӑнана каять сӑвӑҫ. Анчах юлтащӗ,
ӗлӗкех вӑхӑтлӑх пайташӑн хыпӑнса пуян майрана качча
илнӗскер, йӑлтах мещенлӗх шурлӑхне путнӑ. Халь ӗнтӗ
ӑна (Яка Иллепе пӗрех) арӑмӗ ним тӗшне те хумасть.
Писатель тӗнчинче ку пулӑм ыт ахальтен кӑна мар.
Интеллигент сӑнарӗ, интеллигентлӑх, сапӑрлӑх феноменӗ ӳнерҫӗн (сӑмах ӑстин) эстетика идеалӗпе тачӑ
ҫыхӑннӑ. Александр Яковлевич шӑллӗ патӗнче пӗр эрне
пурӑнса пӗр йӗрке ҫыраймасть: вӑрмана каймк тивет
пиччӗшӗпе, карта тытать вӑл, кил карти шӑлать т. ыт.те.
Анчах ҫакнашкал ӗҫсен хутӗнче вӑл хӑйшӗн пысӑк
пӗтӗмлетӳ тӑвать, ун пуҫӗнче пулас повесть йӗрӗсем
тупӑнаҫҫӗ. Ҫӗн повеҫре тӗп геройӗ ун пиччӗшӗ пулӗ, ӑна
питлени — идеала Уҫӑпра мар, урӑх сӑнсенче курма
ӗмӗтленни. Сапӑрлӑх хевти палӑрать ҫапла, утӑм хыҫҫӑн
утӑм. Шӑллӗ ячӗпе, ун чапӗпе усӑ курса пиччӗшӗ кил
умӗнчи картана ҫур урам чухлӗ вырӑн илсе тытать. Писатель-шӑллӗпе витӗнсе вӑрмантан юпасем вӑрласа тухать.
Хӑй пӗрех шӑллӗпе шултранрах ҫеҫ перкелешет.Апла пу82

лин те вӑрман хуралҫи писатель-геройӑн чун сапӑрлӑхӗ
пысӑккине
чухлать;
Уҫӑпӑн
арӑмӗ
те
упӑшкин
тӳнтерлӗхӗсене пӗлсех тӑрать. «Виҫӗ кун, виҫӗ каҫ» повеҫри сӑвӑҫ «чунӗн ӗҫӗ» те ҫакнашкал. Вӑл та Якур
ҫемйинчи урмӑш-тӑрмӑша гротесклӑн курса тавҫӑрать.
«Ӑҫта эс, тинӗс?» произведенири Петӗр те хӑйне хаяррӑн
питлет, хӑйӗн кутӑнла хӑтланкаларӑшӗсенчен хӗрхӳн,
ыратуллӑн, йӳҫҫӗн кулать.
Тата тепӗр пайрӑм тупӑнчӗ эппин — шӳт тӑрӑхлавпитлев кӑна та мар вӑл. Идеал шыракансен чун суранӗ те
(е тепӗр чух — «Кӗрхи ҫумӑр» — трагедийӗ те) пур шӳтре.
Ку та чӑн чӑвашлӑхӑн хӑйне евӗрлӗ кӑтартмӑшӗ. «Тимӗр
тылӑри» лару-тӑру, сӑмахран, ытла та синкерлӗ, ҫапах
ӑна К.Иванов хӗрхӳллӗ шӳтпе те хаклать. М.Федоровӑн
«Арҫурийӗнче» те синкерпе шӳт пӗрлӗхӗ куҫ кӗретех.
Идеал шыракан, сапӑрлӑ герой. Кам-ши вӑл?
Пурнӑҫӑн, йӗри-тавралӑхӑн тӳрех куҫа тӑрӑнман енӗсене
сисӗмлӗн туйса илекен, шӗкӗлчесе пӗлекен аналитик.
Ҫакӑн палӑрӑмӗ граждан вӑрҫи, партизансен ӗҫӗ-хӗлӗ
ҫинчен калакан калав-новеллӑрах чӑмӑртанма пуҫлать.
Малтанхи сатирӑллӑ тӗрленчӗксенчи евӗрех, писатель
кунта та тӳрех кӑсӑклантарса ямалли сюжет хывма
тӑрӑшать. Вӑхӑчӗпе вара Уяр хӑй сӑнлакан ҫынсен психологилле хусканӑвӗсенё асӑрха пуҫлать. «Кӗпер ҫинче»
(1941) калаври Тарас мучи шуррисем хупӑрласа илнӗ
отряда ҫӑлать. Вӑрттӑн шуса пырса тӑшмансен часовойне
«пуҫтарса хурать», ун тумне тӑхӑнать. Кӑткӑс ситуаци
хайланать: ӑна хирӗҫ тепӗр хуралҫӑ утать иккен. Тин
ӑнкарса илет этем — леш часовойӑн сухал пуррипе ҫуккине астума мансах кайнӑ. Хӑй вара сухаллӑ вӑл. Ларутӑрусем пӑтӑрмахлӑ, приключениллӗ. Кӑткӑс шаймӑклӑх
ватӑ партизан чунӗнче мӗн пулса иртнине аван кӑтартма
меллӗ. Куна май эпизодсен хисепӗ ӳссех пырать — тӑватӑ
часовоя кӑнтать Тарас мучи. Пӑтӑрмахлӑх, ҫапла майпа,
герой психологийӗпе пӗрлешет. «Сукмак» (1939), «Ҫыру»
(1941) калавсенче лирика сӗмӗ вӑйлӑ. Кайран вӑл «Сук
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хӗрринче» (1947), «Сӑмах мехелӗ» (1979) кӗнекесенче
йӑл илсе ялкӑша пуҫлать, лирика ҫул сӑнарӗпе пӗрлехи
техӗм тупать.
Мӗне кӑтартать-ши ҫакӑ?— Уяр хайлавӗсем стиль
тӗлӗшӗнчен нумай енлӗ, нумай тӗрлӗ пулса пынине.
Кӑткӑс сюжет кӑна хывни ҫырлахтармасть ӑна, проза
ӑшӗ-чиккине тӗрлӗ сӑпатлӑ тӑвас килет ун. Геройсем те
раснашар чунлисем тупӑнаҫҫӗ. Событисем ҫине ҫеҫ таянас кӑмӑла хӑй чунӗнчен сӗвӗртет писатель, уншӑн халӗ
персонаж чунӗнчи кӑмӑл таппи килӗшӳллёрех. Персонажӗ, ун чун еккине, ӑс килттине (хӑйне тыткалассине)
мала хуни вара унчченхинчен урӑхла поэтика хатӗрӗсем
тупма хистет.
Ҫук-ха, пӑтӑрмахлӑхпа (авантюрӑлӑхпа) шаймӑклӑхран (приключенирен) вуҫех ютшӑнас темест сӑмах художникӗ.«Танатара» ку стиль йӗрӗсем тӗрлӗ героя ӑнӑҫлӑ
тивӗҫеҫҫӗ. Пӑтӑрмах Ярилене, Иллене, Шахруна сӑнлама
кирлине ӑнкарса илет автор. Шаймӑклӑх Ивук сӑнарӗшӗн
юравлӑ пуласса тавҫӑрать. Малтанхи калавсенче ҫак икӗ
йӗр событисен хӑйне евӗрлӗхӗнче курӑмлӑрахчӗ. Партизан калавӗсенче событи хӑй кирлӗччӗ писателе, вӑл ытти ситуацисемпе йӗртен-йӗр сыпӑнни. Геройсен характерӗ тӗпе ӳкейместчӗ кун пек чух. Шахрун, Яриле,
Ивук — социаллӑ типсем, Уярӑн вёсен социаллӑ психологине уҫҫӑнлатма лекет. Чун пурнӑҫне сӑнлама вара событисемпе кӑна йӑпанни ҫителӗксӗр. Типлӑ характер
енӗсем курӑнарах каяҫҫӗ, сӑнар реализмлӑн ӳкерӗнет.
Эппин, ҫыравҫӑ ӗҫ-пуҫа та, ҫын сӑнарне те туратлантарса, нумай енлӗн, сюжета туллин аталантарса
ӑстала пуҫлать. Кун паллисем 40-мӗш ҫулсем пуҫӗнчех
тупӑнаҫҫӗ. Акӑ «Куҫук» (1942) калав. Хӑр тӑлӑх ача тата
Юнус тутар (ватӑ) туслашни хӑех ӑшӑ ирони ыйтать.
Ыйткалакан пек пулса ҫӳреҫҫӗ иккӗш, тӑшман штабне
пӗтереҫҫӗ, хӑйсем те пуҫ хураҫҫӗ. Калуҫӑ (сюжета тытса
йӗркелесе пыракан) вӗсем ҫинчен шӳтлӗн кӑна мар,
кӑштах эрлӗклӗн те хыпарлать. Пӑтӑрмахлӑ событисем те
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пур калавра, лирикӑллӑ отступленисем те. Урӑхла каласан, калав поэтики — нумай сийлё, нумай енлӗ.
Е «Ҫыру» калава илер.Арманта Леврен старик, Кулине инке вак-шак сӑмах вӗтетсе лараҫҫӗ.Урса кайнӑ ҫил
арман авӑртма чӑрмантарать, геройсен ирӗксӗрех шӑпа
хура-шурне сӳтсе явма тивет. Леврен — максималист,
чӑкраш та пек вӑл. Анчах чӑкрашлӑхӗ ӗҫе тӗплӗ тума
хӑнӑхнӑран ун.Ҫавӑнпа пухусенче чӑкӑлташлӑн тухса калама та именмест старик. Хӑйпе каппаясси те пур пек
ҫак
ҫыннӑн.
Ҫук,
тиркештермест
ӑна
калуҫӑ.
Чӑкрашлӑхӗ — тӳрӗлӗхшӗн тӑрӑшни пулса тӑрать калавра.
Хӑйпе каппайнӑ пекки — пӗтӗм ялпа мухтанни. Радиола
вёсен ялӗнчи паттӑра герой ятне панине пӗлсен май ҫук
ҫунатланса каять ват ҫын, паттӑр ентешӗ патне ҫыру
ӑсатма шухӑшлать. Ҫырасса та йӑлт ҫырса пӗлтересшӗн:
камӑн ӗни пӑруланине, кам кама качча кайнине, ял
ӗҫченӗсем миҫе ӗҫ кунӗ тунине т. ыт.те.Хут та, вырӑн та
ҫитми пулсан «чихвӑрпа» ҫырас тӑваҫҫӗ. Ял пурнӑҫӗпе
мухтанмалӑх пуррине ҫирӗп те иккӗленӳсӗр ӗненеҫҫӗ...
Уяр пултарулӑхӗнче Леврен те пӗрме-пӗччене юлнӑ характер мар, вӑл та пуҫтаруллӑ тип. Максималистла
хӑтланкаларӑш тӗлӗнчен вӑл «Вӑрманта вут кутӗнчи» калав-очеркри Лавраҫпа пӗрещкел. Ҫакнашкал геройсемех
В.Алентейӗн те тӗл пулаҫҫӗ («Ахаль ҫын», «Кӑра Карачӑм» калавсенчи геройсем).
Астурӑр пулӗ — пӗр тапхӑр ҫыравҫӑ сатирӑллӑ калавсем ӑсталанӑ, вӗсенче тӗрлӗ йӑх-яха хаяррӑн питленӗ.
Кӗҫ ку хӑрах енлӗх прозаика ҫураҫтарми пулать. Ун ӗнтӗ
сюжета тӳрех хиврен, ҫивӗччӗн аталантарас кӑмӑл
вӑранать. Партизан калавӗсенче шӑпах ҫак мехел тӗшше
ларать. Куна май сатирӑн шултралӑхӗ (ахӑлтаттарса,
ҫӑвар туллин'ахйрттарас тӗллевӗ) чакать. Уяра юморӑн
ӑшпиллӗхӗ, иронин евӗклӗхӗ ытларах кӑмӑла килет.Иронийӗ калав-повесть авторне романтикӑллӑ, лирикӑллӑ,
психологиллӗ
хатӗрсем
енне
тайӑлтарать.
Кун
иртнӗҫемӗн писатель ҫакна ӑша хывса пырать: пурнӑҫа
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илемлӗ литературӑра туллин сӑнарлама хайлав стилӗ пӗр
енлӗ кӑна пулни ҫителӗксӗр. Лирикӑллӑ стиль ирони
шӳтлӗхӗпе пӗтӗҫет, психологилӗх шаймӑклӑхпа тата
пӑтӑрмахлӑхпа пӗрлешсе каять. Ҫулҫӳреве хӑйӗншӗн чун
апачӗ вырӑнне хуракан персонаж — Уяр идеалӗ, вӑл пӗр
вырӑнта пӑнтӑхса пурӑнмасть. Ун чунӗ пуян та ырӑ,
кӑмӑлӗпе вӑл инҫет ҫӗрсене астаракан пулӑхлӑ (тухӑҫлӑ)
ӗмӗте ытамлать. Ҫулра чӗрипе ӳссех, пуянлансах пырать.
Ансӑр ӑш-чиклӗ этемсене сатирӑллӑ, гротесклӑ пластика
(ӳкерчӗклени, ӳкерсе кӑтартни) тивӗҫет: вӗсем ҫула та,
лирикӑллӑ туйӑм-сисӗме уҫса яракан ҫут ҫанталӑка та
сивлеҫҫӗ.Кӑйттӑ та тӑвӑр тавра курӑмӗпе Уҫӑп евӗртерех,
Осипова пекрех сӑнарсем ялан хӑйсемшӗн
кӑна
пурӑнаҫҫӗ, тёш нуши те вёсен — пайта та усӑ, мул та
укҫа, пуянлӑх та канлӗх.
Кунашкал сӑнарсен психологиллӗ исторйне те манмасть хайлав авторе. Осипова ҫемьере кӗҫӗнни пулнӑ,
ачаш ӳснӗ, ялан парнесем иле-иле тӑнӑ. Ҫул иртнӗҫем
вӗҫренех хатӗррине кӗтсе пурӑнасси, пурте хӑй тавра
хӗвӗшсе тӑнине курасси йӑлана кӗрет унӑн.Ҫитӗнсе ҫитсен те хӑтӑлаймасть ку пӑсӑк йӑларан.Ак мӗне пула ӗҫре
те, ҫемьере те, «юратура та» вӑл хӑйне кӑна курать.Пичӗ
ҫинче ялан маска ун, никампа та чунне уҫса калаҫмасть,
нихҫан та хӑйне ирӗке ямасть. Петӗр те ҫаплах мар-и?
Вӑл та кӗҫӗнни, ӑна та аслисем ачашласа усранӑ. Чӑн,
тепӗр чух качча тухнӑ аппӑшӗ тӳррӗн те кастарать-ха,
йысну юратнине ан пӑх эсӗ, хӑв курпунна курмастӑн тесе тӗкет куҫран. Ҫапах та хаҫат вуласа «ӑсланнӑ» ача чӗр
пурнӑҫ мӗнне йӑлт манса кайнӑ.Тайгара кӑна уҫӑлса каять каччӑ, хӑй мӗн таран нӗрсӗр те илемсӗр пулнине
ӑнланать уҫҫӑн. Халӗ уншӑн хӑй тахҫан хаҫатла перкелешни, ҫынсене пулчӗ-пулмарӗ хак пама тӑрӑшни чӑтма
ҫук кулӑшла. Ыратуллӑ та хӗрхӳ.
Писателӗ
хӑй
каланӑ
тӑрӑх,
Петӗрте
вӑл
И.Д.Кузнецов пек ансӑр шухӑшлӑ, ӑшӑх историзмлӑ
ҫынсене те тиркештернӗ, вӗсемпе тавлашӑва кӗнӗ.Анчах
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ҫак полемика та ирониллӗ ун. Иронийӗ вара аслӑ чун
ҫӳллӗшӗн палли.Ку ирони Петӗр чунӗнче виҫесӗр пысӑк
трагеди ҫуратать. Осипова та ҫула тухсан та канӑҫ тупаймасть, инҫет ҫёрсенче те «хӑйёнчен тараймасть». Петёр
чунёнче вӑраннӑ пысӑк драма вара героя тёпрен
улӑштарать: пуринчен те асли, пуринчен те ӑсли, маттурри мар иккен вӑл, хӑй картман ҫынсемех унран тем
чул пуянрах чунёпе. Повесть вӗҫӗ ҫак ыратӑва та, хёрхӳ
ироние те Петер чунён тёпне вырнаҫтарать: «... Петёр
халь хӑйне хӑй те палламасть. Кам вӑл халь? Такам.Унчченхине ҫеҫ пёлет — Петёр ятлӑ ача пулнӑ ҫут тёнчере.
Унтанпа ҫӗр ҫул, пин ҫул иртрё пек. <...> Никам курманнине курнӑ, никам тӳсменнине тӳснё. <...> «Леш»
Петёр пёр вырӑнтах тӑрса юлнӑ.«Ку» — инҫетрен инҫете
кайнӑ,
улшӑннӑ,
ҫитӗннӗ,
«ватӑлнӑ». Анчах мӗн
улшӑннӑ — ӑна Петӗр хӑй те пӗлмест-ха... «Чиккисене»
курмасть. Шухӑшламалла ун пирки. Пуҫа ватмалла. Хӑй
тулса тӑнине ҫеҫ сисет вӑл. Хуппине шалтан тёксе
тӑракан тутӑ тӗшӗ евӗр...» Повесть вёҫленчё. Петӗр ҫулӗ
вара вёҫленмен-ха, ун малашӗ пысӑк. «Котлет чӑмласа»,
мӑкланса ларнипех тупаймё улшӑну чиккисене. Татах
ҫула тухма тивӗ ун.Ав тӗшши хуппине ҫурса ирёке тухасшӑн, этеме ҫӗн ҫула ӑсатасшӑн: «Мён чухлӗ халь унта
вӗренмелли, ёҫлемелли». Ҫул, эппин, вӗҫсӗр-хӗрсӗр
улшӑну-ҫёнелӳ символё, трагедие, чунри анӑш-тӑнӑша
иронипе ҫёнтерме кирлине тёшмёртни. Ку вӑл — Уяр
геройӗсен, пархатарлӑ ҫынсен пёр вӗҫсӗр ҫӗнелёвё,
пурнӑҫпа кун-ҫул принципё.
Сисетӗр пуль: ик ен курӑмланчё — хӗсӗк чунлӑ
пилсӗр-путсёр тата уҫӑ кӑмӑллӑ ҫулҫӳревҫӗсем.Ку ёнтӗ —
хирӗҫ тӑру. Уярӑн чылай хайлавёнче тӗл пулатпӑр ӑна,
писатель тӗнчин шӑнӑрӗ ҫак хирӗҫӳлӗхрен те сётек
сӑхнине туятпӑр.Тӳнтер ҫынсен калаҫни-туни те шултра,
тӳрккес. Хӑйсене мӑнна хунӑран, пӗлӗт каштинчен
уртӑннӑ пек хисепленӗрен, ҫулҫӳревҫӗсене ухмах пек
хаклаҫҫӗ вӗсем, катӑкрах пек кураҫҫӗ. Пархатарлӑ, ырӑ
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сӑнарсем вара вёсен ӗненӗвне тӳнтерсе-выляттарса яраҫҫӗ. Ав мӗншӗн кирлӗ пулса тӑрать иккен ирони. Чипер
ӑс-хакӑла катӑклӑх пек, ӑс ҫуккине тӗлӗнтермӗш пултарулӑх пек (ӳпӗнчӗклӗн) пахаласси. Паллах, ирони мехелӗ, ун механизмӗ пархатарлӑ геройсемшӗн ҫеҫ уҫӑмлӑ,
урмӑш, сивлек сӑнарсем ун вӑрттӑнне тӗшӗлеймеҫҫӗ.
Тӗрлӗ хайлавсене тишкерни Уярӑн жанр концепцине
те аван кӑтартать. Повеҫре антитезӑллӑ икӗ ен туллин
ӳгленеҫҫӗ, идеал-герой шухӑш-кӑмӑлӗ урлӑ палӑраҫҫӗ.
Калав-тӗрленчӗкре ҫак хирӗҫ тӑрулӑх туллин уҫӑлса каяймасть. Уяр ӑна палӑртать кӑна-ха. Левренпе Кулине,
Палюкпа ӑна кӳрентерекенсен хире-хирӗҫлӗхӗ калава
икке пайлаймасть. Повеҫре урӑх ӑстай: кунта пархатарлӑ
сӑнар-идеал ялан сивлек герой хӑтланкаларӑшӗсене
тӗпчет. Ку вӑл — Уяр повеҫӗсен сӑнарлӑ калӑпӗпе содержанийӗ. «Уйӑх ҫутинче» ак Никонов (тӗссӗр те
илемсӗр врач) хӑйӗн тӗлӗнмелле хитре арӑмӗ (Осипова)
пирки шухӑша ӳкет. Хӑйӗн хитрелӗхне ниҫта чике
пӗлеймест ҫак хӗрарӑм: яланах йӑлтӑр-йӑлтӑр сӑнлӑ
курӑнас тесе хитрех мар ҫынна качча тухать; упӑшки пур
ҫинчех урӑх арҫынсене илӗртет; ҫемьере мӑшӑрне
хӑйӗнчен самаях кая хурать...Ун «мораль» принципӗсене
тишкерсе упӑшки (Никонов врач) повесть пулмалли
никӗс хатӗрлет. «Пиччӗшӗпе шӑллӗнче» те ҫаплах — писатель-герой
хӑй
пиччӗш
кӑмӑлӗн
конституцине
шӗкӗлчет. «Виҫӗ кун, виҫӗ каҫра» Роман Петров сӑвӑҫ
Якур шӑпи пирки шухӑша ӳкет т. ыт. те. Паллах, повеҫе
чӑваш прозинче Уяр кӑна ҫапла ҫырать, ытти писательсем ку жанрӑн урӑх енӗсене тупаҫҫӗ, урӑхла драматурги
хываҫҫӗ.
Ҫакна та каласа хӑвармалла. Кунашкал драматурги
(тӗрлӗ сийсен хутшӑнӑвӗ) повеҫри сӑмаха пархатарлӑ
герой енне ҫавӑрнипе вӗҫленет. «Ӑҫта эс, тинӗс?» произведен ире икӗ Петӗр, пӗри тӳнтер шухӑшлӑ, тепри мал
ӗмӗтлӗ. Повеҫри сюжета хӗм парса пыракан калуҫӑ мал
ӗмӗтлӗ Петӗр енче — урмӑш та авраш кӑмӑллӑ Петӗре
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«Уйӑх ҫутинчи» мал ӗмӗтлӗх Никонов сӑнарӗ урлӑ
палӑрать. Куна ӑнланатпӑр — повеҫри пурнӑҫ нумай
сӑпатлӑ пулсан та калуҫӑ тӗрлӗ ӗҫ-пуҫа пӗр сӗмлӗн хаклать. Калуҫӑпа ырӑ геройӑн шухӑшӗ кунта пӗр тӗлӗшлӗ:
Уҫӑп пулас писатель-герой хӑрталанӑ повеҫӗн сивлек
сӑнарӗ пулса тӑрӗ ак. Куна герой шухӑшне йӗрлесе пыракан калуҫӑ аванах систерчӗ. Ахальтен мар сюжет йӑлт ун
ҫулӗпе, сисӗмӗ-туйӑмӗпе, вӑл курни-илтнипе ҫыхӑнчӗ.
Апла пулин те сатирӑлӑхпа лиризм, публицистикӑлӑхпа
психологизм хире-хирӗҫлӗхӗ палӑрсах юлчӗ... Романра
палӑракан стиль, проблема йӗрӗсен драматургийӗ вара
пачах урӑхла.
«Шурча таврашӗнче» дилоги
Роман ҫырма пуҫлас тӗлелле Хв. Уяр пултарулӑхӗ
тӗрлӗ енлӗ аталанса сарӑлать. Калӑплӑ ҫак хайлавӑн малтанхи варианчӗ «Шурча таврашӗнче» ятпа 1952 ҫулта кун
курать. Ку яхӑналла ӗнтӗ ҫыравҫӑ нумай енлӗ ӑста — пултаруллӑ сатирик та вӑл, ӑшӑ ирониллӗ шӳт хайлавҫи те,
ача-пӑчана тӑван тӑрӑхри ҫут ҫанталӑк илемне кӑтартса
савӑнтаракан лирик та, этем чунӗнчи туйӑм-сисӗм хусканӑвӗсене «чӗррӗн» сӑнлакан психолог та. Путех, вӑлах
тата ҫамрӑксем хушшинчи ырӑ туйӑмлӑ хутшӑнусене
сӑнарлакан прозаик; вашават кӑмӑллӑ, яка чӗлхеллӗ
очеркист, нумай-нумай статья-тӗрленчӗк авторӗ. Капла
калани ӑнсӑртран килнӗ шухӑш мар, романра пурнӑҫа
нумай енлӗн, нумай сийлӗн сӑнлани кирлӗ.Хайлав стилӗ
те ҫавӑнпа ҫак нумай енлӗх кӗвелӗкӗ ҫинче «йӳҫсе
хӑпарать». Илемлӗ (художествӑллӑ) содержани туллилӗхӗ
пӗлӗтрен татӑлса анман ӳнерҫӗ сӗтелӗ ҫине. Малтанхи
тапхӑрта «Пӑлхав» ят парасшӑн пулнӑ автор хӑй хайлавне. Каярах «Шурча таврашӗнче» ят тупӑнать. Ку, паллах,
ӗҫ юхӑмӗ хӗрсе пынипе ҫыхӑннӑ
— панорамӑллӑн
ӳкерӗннӗ пурнӑҫ хӑйне тивӗҫлӗ сӑнарлӑх ыйтать. Вӗҫрен
вӗҫех ҫӗнетет, улӑштарать, тарӑнлатать хӑй ҫырнине ҫы89

равҫӑ, 1964 тата 1974 ҫулсенче ӑна туллилетсе «Таната»
ятпа пичетлет. 1994 ҫул енне романӑн иккӗмӗш кӗнеки
(«Таркӑн») ҫырӑнса пӗтет, хайлав вара «Шурча таврашӗнче» ятлӑ, икӗ кӗнекеллӗ дилоги пулса тӑрать.
Мӗн енчен ҫӗнелсе-тарӑнланса пынӑ-ши роман?
Стиль енчен. Кашни персонажӑн чунне-юнне тӗрӗстӗкел ӑнланасшӑн пулнӑ писатель. Ун (геройӑн) ӗҫӗхӗлӗ, ӗмёчӗ-сунӑмӗ, шухӑшӗ-кӑмӑлӗ ӑҫтан, мӗн сӑлтава
пула шӑтса тухнине тавҫӑрасшӑн
пулнӑ. Хайхи,
сӑнланнӑ-пӗр кашни ҫын хӑйшӗн кӑна тивӗҫлӗ стиль
тӗсӗ ыйтма тытӑнать. Яка Илле, авӑ, сатирӑллӑ сӑнлӑхсӑнарпа пӗрлӗхлӗ пулса тухнӑ. Шахрун сӑнарне ӑсталама
пӑтӑрмахлӑ (авантюрлӑ) лару-тӑру, унпа ҫыхӑнуллӑ
стиль мелӗсем кирлӗрех. Яриле пек мӗскӗн те телейсӗр
хресчене сӑнарлама публицистикӑллӑ поэтика мехелне
шута илмелле. Ухтиван ӑшӗ-чикки лирикӑллӑ, психологиллб сценӑсенче уҫӑлса каятьт.ыт.те.
Эппин, сӑнланӑ пурнӑҫ та нумай енлӗ кунта. Курӑрха, чӑнах та. Геройсен пурнӑҫӗ урлӑ чӑваш ялӗн тӗрлӗ
сийӗсем калӑпланнӑ — ҫын ҫиен кулаксем (Илле),
мулшӑн тӑванне те сутма хатӗр пилсӗрсем (Хушаҫҫӗ
Петӗрӗ), кантур йӗке хӳрисем (Ивук), вун-вун ик яла
террорласа пурӑнакан вӑр-хурахсем (Шахрун), халӑх
ӗмӗтне ӑшран туйса тӑракан пӑлхавҫӑсем (Кушил старик, Григорьев салтак), кӑшт кахалтарах та, анчах та
пур йывӑра та шӳтпе ҫӗнекен ҫынсем вӗсем (Мулкач Терушӗ), т.ыт.те. Проблемисем тата, сахал-им вӗсем? —
чӑвашсен авалхи йӑлисем (ҫӗр вӑрлани, чӳк туни, пӳкле
вилнисен масарӗ ҫине шалҫа ҫапни) тата христиан тӗнӗ
хушшинчи хирӗҫӳлӗх; халӑхӑн историллӗ тата культурӑллӑ шӑпи; Шурча вӑрҫи умӗнхи йывӑр та кӑткӑс
тапхӑр паллисем т.ыт.те. Шӑп ҫавна пула ку кӗнекесене
роман тетпӗр. Апла тӑк, роман вӑл — стиль тӗлӗшӗнчен,
проблемӑсем енчен, сӑнланнӑ пурнӑҫӑн тёрлӗ енлӗхӗпе
нумай сийлӗ, нумай сӑпатлӑ, нумай стильлӗ произведен и.
Ку жанршӑн пёр стиль кӑна тёпе тухни ҫителӗксӗр. Мӗн
90

юсанӑҫем кун паллисене асӑрхарах тӑрать, вӑйлатарах
пырать Уяр, ҫапла туса хайлавӑн романла паллисене
курӑмлӑрах тӑвать.
Калӑпланӑ кашни сӑнар — хӑйне евӗр социаллӑ тип.
Яка Илле — ялти буржуа, мулшӑн ҫын пуҫне те касма
хатӗр кулак. Юрлӑ та чухӑн пурӑннӑ ҫӗртен пуйса
кайнӑскерӗн, унӑн ҫынсене хӑй вӗсенчен «чаплӑрах»
пулнине кӑтартасси килет. Ухтиван вырӑс хушшинче
ӗҫлесе ҫӳренӗ, киле вӑл пӗр пуссӑр таврӑнать. Куна
сиснӗ Иллен «ҫӑпата уссӑр ҫӗтсе ҫӳрекен» куршине ун
чухӑнлӑхӗпе куҫран тӗкес шухӑш хӗрет. «Ҫулҫӳревҫӗ»
выҫҫине туйса шӑрттан кӑларать, юриех чаплаттарса диет. Тӑнран кайнӑ яш ӑс илме ӗлкӗриччен ӑна хӑй патне
тарҫа кӗме чӗнет. Ҫийӗнчех анранӑ каччӑна пӗр ывӑҫ
пӑхӑр укҫа сӗнет: «Ме акӑ. Кайран ӗҫлесе татӑн». Ку та
ҫителӗксӗр — хӑй лавкка уҫнӑ пирки хыпарлать. Ухтивана тӑнранах кӑларас тенипе паксӑр сӑмах персе ярать:
«Вилнӗ сан аннӳ!» — тет питрен чулпа лектернӗн.Ку вӑл
Иллен яланхи ӑс килтти (тыткалани-туни). Ухтиван
ашшӗне те, Ярилене те ҫапла тӗлӗнтерет вӑл: «хӑнана»
чӗнет, ҫур хуран ҫӑмарта пӗҫерет, ӑна сӗтел хушшине
ларса пӗчченех ҫиет, эрехпе сыпса антарать. Юлашкинчен чухӑн-чахӑн ватта килӗнчен хӳтерет: «Куртӑн-и, качака сухал, эпир мӗнле пурӑнатпӑр? Кӗҫех акӑ кулачӑпа
канихвет ҫех ҫиме тытӑнатӑп...Ну, халь ӗнтӗ тухса кайма
пултаратӑн...»
Вӑл мӗнле пуйса кайнине ҫыравҫӑ кӑшт халаплӑрах
кӑтартать: йышлӑ ачи-пӑчине хӑшне выҫӑпа, хӑшне
хӗнесе вӗлернӗ.Халапӗнче лаша вӑррисем, хурахсем ҫинчен калакан халӑх тексчӗсен сӗмӗ сисӗнет. Шахрун вӑрхурахла ӗҫсемшӗн тарӑхса ҫитнӗ ял ҫыннисен аллине
лекнӗ. Вӗсенчен вӑл Илле лавӗ ҫинче тарса хӑтӑлать.
Хӑйне ҫӑлакан «мӗскӗне» тав тума кӑмӑл хывать этем:
Иллен пуян майра пӳртне кӗрсе ӑна вӗлермелле, укҫине
илмелле...Халапӗ ку — пӑтӑрмахлӑ стиль палӑрӑмӗ, апла
пулин те, унри ытарлӑх тымарӗ тарӑн.Ун урлӑ эпир Ил91

лен тискерлӗхне,
мулшӑн вӑл ҫын вӗлерме те
хӑраманнине куратпӑр. Пӑтӑрмахлӑ психологи паллисем
Иллере пайтах: Шахрун пулӑшнипе вӑл Ярилене ҫапса
пӑрахать, Ухтивана «ҫӗр каччи» туса хурать.Халӑх йӑлине
пӑсасси те тем мар уншӑн. Нихҫан пул май йӑла
шухӑшласа кӑларать — каччипе хӗрӗ (ҫӗрпе Ухтиван)
пӗрле пулмалла, ҫавӑнпа Яриле ывӑлне те вӗлермелле,
тесе ҫӳрет. Ахальтен мар Шахрун ун патӗнче «тарҫӑра»
пурӑнать, вӗсем пӗр-пӗрне ҫав тери ҫывӑх сӑнарсем:
иккӗшӗ те вӑр-хурах чунлӑ, тискер те ирсӗр ӗмӗтсунӑмлӑ. Сюжет йӗрӗ мӗн роман пуҫламӑшӗнченех ку ик
хураха
ҫумлӑн
аталантарнипе
кӑтартуллӑ. Хайлав
тӑршшӗнче тӑтӑшах пӑтӑрмахлӑ ёҫ-пуҫ пулса иртет, ялан
тенешкел ҫак икӗ геройпа ҫыхӑнать.
Пӑтӑрмахлӑх 30-мӗш ҫулсенче пысӑк перспективӑллӑ
пулнине, вӑл кайран та туллин аталанса пынине Уяр
шыравӗсенче кӑна курмастпӑр. И.Тӑхти хайлавӗсенчех
аван сисӗнет вӑл, сӑмаха аякалла пӑрнипе (параболӑпа)
ҫыхӑнать. Пӑтӑрмах тӑвакан этем таса чунлӑ ҫынна шике
ӳкерет, шикне ҫӗнме ун ҫула тухма тивет («Шерхула»,
«Помидор»). Уярӑн Шахрунӗ те, Илли те Ухтивана ҫула
тухма хӗтӗртеҫҫӗ. С.Асланӑн Лисорӗпе Паклак Павӑлӗ те
ҫавнашкал
персонажсем,
вӗсем те Ивук
пекех,
уйрӑммӑнах Лисор - йывӑр та кансӗр ҫула тухаҫҫӗ.
Л.Агаковӑн Махоркипе Пӑшатанб пирки вара каламалли
те ҫук; вӗсем те ҫул йывӑрне туйсах тӑраҫҫӗ.
Иллене сӑнлама тупнӑ тепӗр мел — амплификаци — героя сюжет тӗвӗленсе ӗлкӗричченех тулли, нумай
енлӗ хак, характеристика пани. Роман пуҫламӑшӗнчи
сцена: пасар, халӑх хӗвӗшет, тӗрлӗ сас-шав кӗрлесе
тӑрать, ҫын куҫать. Пасар хӗрринче — «ҫӗнӗ усламҫӑ»,
Яка Илле.Пасара та, Иллене те ҫыра (описани, вӑл калу
мелӗсенчен пӗри) мелӗпе кӑтартнӑ. Пасарӗ кӗрлет, шавлать, «ҫӑрӑлать», «кулать, кӑтиклет, какалать». Кунта
йӑлт хутӑш — сутуҫисем, илекенӗсем; выльӑхӗ-чӗрлӗхӗ;
тусанӗ, шӑрши-марши; ятлаҫни-вӑрҫни; манахӗ, пупӗ,
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чиновнике... Кинори ӳкерчӗк евёр: камера чи малтан
пӗтӗмӗшле картина ҫине ӳкет темелле, унтан пёр кётесе,
пасар хёррине куҫ умне кӑларать черетлён: «Шыв
кӳлленчёкё. Урапа. Ун ҫине тырӑ шӑналӑкё карса этем
«лавкка» тунӑ. Супӑнь сутаҫҫӗ кунта, сысна шӑрчё,
йёкесем, ҫип». Ку вӑл — описании яланхи мехелё, сӑмах
черетлён курӑнса пыракан ӳкерчёксем ҫине таянни:
кулленчёк; урапа; шӑналӑк; таварсем... Кирлё условисем
хатёрленсе ҫитсен (кинори евёрех), Яка Илле сӑнӗ
курӑнса каять. Ун портретне те ҫапла черетленекен
курӑнусем урлӑ сӑнланӑ: «пичӗ пӗчӗккӗ ун»; «ҫӳҫё-сухалӗ
тӑрмаланчӑк»; «куҫӗсем гтӑшатан пек ҫивӗч»; «вӑл лутра,
парка»... Питӗнчен пуҫласа пӳ-си пайрӑмӗсене кашнине
уйрӑмшарӑн хак парса пынӑ, кайран тин пӗтӗм
кӗлеткене кӑтартасси патне ҫитнӗ. Ку вара Иллене тулли
характеристика памалли услови.
Мӗнле ҫын Илле? «Тапӑнма та, каялла тарса кӗме те
хатёр»: «йӗке хӳре пек». Пурне те «ҫыртса усӑнма» пултарёччё, пасар йышӗ уншӑн — «усалсем», «хулӑччӗ» эсреметсене», пурте «тӑшмансем», мӗншён тесен ун таварне илмеҫҫё, «пурте вӗсем ухмахсем, кахалсем, карма
ҫӑварсем». Ку ҫыра-характеристика пӗрремёш сыпӑкрах
гёл пулать; Роман юхӑмёнче Уяр ӑна тӳрре кӑларать,
гарӑнлатса пырать. Амплификаци, эппин, кунта сюжет
йӗркелеме кирлё мел. Йӗке хӳрепе танлаштарни шӑпах
тӗлне: Илле кайран авӑ Ярилене вӗлерет, Ухтивана
тапӑнать, мултиере улталать, хӑй хӗрне, Паҫана телейсёр тӑвать. Сюжета йӗркелекенни, тёрлё ёҫ-пуҫ таппине йёртен-йёр сыпса пыраканни — калуҫӑ. Сюжет
калӑпё хӑйне калура тупса пырать.
Калу — романри ӗҫ-пуҫа ретён-рет сыпӑнтарса ҫырса
кӑтартни. Яка Иллене сӑнланӑ чух унта сатирӑплӑ
ҫӑнлӑхсем мала ӳкеҫҫё. Калуҫӑ герой пирки пыракан
ҫӑмаха ялан ятнех шултралатса (гротескласа) калать. Калаҫасса Илле ялан вӑрҫу-ятлаҫу сӑмахӗсемпе калаҫать,
ялан такама вӑрҫать, юнать, вӗҫренех такампа-темпе
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кӑмӑлсӑр. Ун хӑтланкаларӑшӗсенче хӑйне кӑтартас тени
ум илет. Пуринчен те ӑслӑ, пуринчен те аслӑ, пуринчен
те пуян курӑнас килет ун. Ку калӑвӑн пуҫламӑшӗ — таса
мар, «ҫӑрӑлакан», шавлӑ пасар. Яка Илле те таса мар
чунлӑ — кӗвӗҫ, хаяр, тискер, ёмётсёр. Таса мар шывлӑ
каткара «мунча кӗрет» вӑл, ҫӗр варринче тӗл пулнӑ этем
(Кушил
старик)
ӑна урам варринчи
пылчӑклӑ
кӳлленчӗке пӑрахса хӑварать, ун ҫӑварӗнчен пёр
сӑваплӑ, пӗр ырӑ сӑмах тухмасть. Сатирӑлӑх Илле
тӗлӗшшӗн роман тӑршшӗпех тӑсӑлать. Хайлав стилӗн
харкам хӑйле, ыттисене пӑхӑнми йӗрӗ вӑл.Калӑвӑн гротесклӑ, шултралатнӑ поэтики.
Мӗнле ҫын пулса ӳтленет эппин Илле сӑнарӗ? Социаллӑ тип пулса. Унра ялти буржуа психологийӗ вӗресе
тӑрать, ҫав буржуасен пӗрлехи шухӑш-кӑмӑлӗ тапать.
Хӑйшӗн вӑл ҫӗнӗлле «философи» хӑрталанӑ. Ун
шӑнӑрӗ — укҫа, мулпа туяннӑ «чыс». Хӑйне аслӑрах
курнӑран Шуркасси ҫыннисене кашнинех йӗкӗлтет. Ухтиван вырӑсла пӗлни, чипер пулни те пайта (усӑ)
пӗлтерӗшлӗ уншӑн — лавккана халӑх аван иленӗччӗ. Ухтиван хӑй чысне упрас тени ҫак кулака уртарсах ярать,
ӑна тӑлласа ӳкерме шухӑш тытать Илле. Кӳршӗпе (Ярилепе) тату пурӑнма пӗлесси асӗнче те ҫук, тӑван хӗрне
(Паҫана) юратмаллине тӗлӗкре те тӗлленмест. Чунӗпе
юхӑнса пынӑҫем ялта хӑйне пӗртен-пӗр хуҫа пек тыткалать: пӳкле вилнӗ Ярилене чыссӑррӑн пӗтнӗ тесе, чыслӑ
масара пытарма та ирӗк памасть. Ухтиванпа Ивука
хирӗҫтерме мӗн тума май пуррине пурне те тӑвать.
Сӑнаса пӑхар-ха тата Ивука, Яка Илле ывӑлне. Вёсен
тӑванлӑхӗ социаллӑ йӗре палӑртниех — ял кулакӗпе
вӗсене хӳтӗлекен чиновниксем чӑннипех те пӗр тымартан. Ивук — тиеке пулӑшакан; мӑка ӑслӑ ҫамрӑк, кантур
хӳрешки.Вӑл та майёпен ашшӗ пек (е унран ытларах та)
хаярланса пырать. Чиновник психологийӗ унра камитлӗ
сценӑсенче курӑнарах парать. Пӗрмай пӗр-пӗр роль вылять вӑл, ялан тенешкел, тум-тир улӑштарать. Куна
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ӑнланма пулать. Халӑх умӗнче власть ҫынни пулас килет
ун: «Сирӗнпе кантуртан килнӗ ҫын калаҫать, эсир, ӗне
пек, ҫӗрте мӑшлатса выртатӑр. Йӗркене пӗлес пулать...»
«Какой эп сана Ивук, Иван Ильич тесе чӗнес пулать», — хӑтӑратьял ҫыннисене.Савтепие те ҫавӑншӑнах
ӳпкелет, Ивук теме хушмасть хӑйне, «а то нихорошо»
тет. Хӑйсен ялӗнчи. ҫынна палламанҫи тӑвать, лешӗ —
кантуртисем палласа илмелли ҫын мар уншӑн. Ку, паллах, кулӑшла, камитлӗ, маскарадлӑ. Ахальтен мар роль
выляма тӗрлӗ тум тӑхӑнать герой. Шупашкара ҫитсен хупаха каясси килет ун, анчах ку питӗ шиклӗ.Ҫавӑнпа юлташне тарҫӑ пулма хушать, хӑй турккӑ купси пек тумланать, пуҫӗ ҫине чалма вырӑнне ал шӑлли чӗркесе тултарать. «Тарҫипе хуҫи» трактире ҫитеҫҫӗ, патша апачӗ ыйтаҫҫӗ.Лешӗ — кулебяка — хытса кайнӑ кукӑльтатӑкӗ ҫехмӗн. Каллех ӳстернӗ, кулӑшла сцена. Роль вьщяни ӑнӑҫсӑр
пулса тухни. Хусана кайма тухсан тата урӑхла тумланма
тивет хайскерӗн, чухӑн хресчен тумне уртать герой.
Ивукпа паллаштарас, унпа ҫыхӑннӑ сюжет йӗрне
аталантарас калу герой портретне сӑнлакан ҫыраран
пуҫланать. Роман пуҫламӑшӗнчи «Шупашкар пасарӗнче»
сыпӑкра та куратӑр Ивука, анчах ун ҫинчен каланас
сӑмах сыпӑнма пуҫламан-ха. Пасар — Иллешӗн юравлӑ
услови. Ҫула тухса килнӗ вӑл, Шупашкарах ҫитнӗ, анчах
ҫулӗ ӑнӑҫман ҫӗн сутуҫӑн, урапине те пасар хӗрне
кӑларса лартаҫҫӗ хула пуҫтахӗсем, таварне те илекен ҫук.
Ҫул ӑнӑҫсӑр кӑна та мар уншӑн, хура синкерлӗ те. Ҫав
ҫул ҫинче ӗнтӗ вӑл хурах чунлӑ Шахрунпа паллашать,
хӑй те хураха тухать. Ивук та ҫула тухать, ун ҫулб вара
Ухтиванпа пӗрле яла таврӑннинчен пуҫланать. Ҫак самантран пуҫӑнса антитеза мелӗ (Ухтиванпа Ивук хушшинчи хире-хирӗҫлӗх) йӑл илет, тарӑнлана пуҫлать.
Портречӗ питӗ хӑйне евӗрлӗ кантур йӗке хӳрин. «Темиҫе ҫынран пӗрлештерсе тунӑ» темелле ӑна: сӑмси хитре ҫынӑнни пек, «куҫӗсем — ачан», пуҫӗ — ӳсеймен...
Тумӗ-тирӗ те ҫавнашкал — «е тӑвӑр», «е шалпар». Кун
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ытарлӑхӗ романра вӗҫсӗр тарӑнланать: чиновник пулса
тӑнӑ этем «тӑвӑр» та кӑйттӑ лару-тӑрӑва та лекет, халӑх
умӗнче хӑйбн пӑсӑк чунне «шалпар» ирӗке те ярать. Ас лисем умӗнче пӗчӗк вӑл, юрама тӑрӑшать, хресченсемпе
тӳнтерле, шултран тыткалать хӑйне. Портрет сӑнланӑ
эпизодран пуҫласа вӑл ялан камитлӗ эпизодсене лекет —
Ухтивана тытса хӗнес кӑмӑл хывнӑскер, ҫывӑрса кайнӑ
иккен. Ӗне каяшӗпе вараланса пӗтнӗ. Малтан Ухтивана
«савнӑ», кайран Ивука илешнӗ Савтепи ӑна Увук тесе
чӗнет ӑнсӑртран. Хӗрӗн Ухтиван теесси килнӗ-мӗн те
вӑхӑтра тӳрленет, каччӑна кулӑшла ситуацие лартать. Ҫак
камитлӗх те, Иллери сатирӑлӑх пекех, роман тӑршшӗпех
тӑсӑлать. Вӑл та калӑвӑн хӑйне тӗллӗ, ытти стильсемпе
пӑтрашми йӗрӗ.
Ҫакӑ пурӗ мӗне пӗлтерет-ши? Пӑтӑрмах ҫул сӑнарӗпе
ҫыхӑнни пӑтӑрмахлӑ геройсем ялан сӗмлӗхре, тӗттӗмре
ҫӳрени, ҫавна пула вӗсем ҫутӑ та аслӑ ҫулпа утакансемпе
антитезӑллӑн хирӗҫленни - тулли илемлӗх пулӑмӗ. Конфликт ку е леш енчи геройсен кӑмӑл конституцийӗнчен
шӑтса тухать, эмпирикӑллӑ хирӗҫ тӑру пӗлтерӗшӗ чакать
кӑна та мар, сӗвӗрӗлсе ҫӗтет. Пёр йышши геройсем лирикӑллӑ, психологиллӗ, романтикӑллӑ (Ухтиван - Уяр,
Ҫтаппан - Мранькка, Макар - Аслан, Тарас - Агаков)
пулни, теприсем тискер те хаяр кӑмӑллӑн сӑланни (Махорка - Агаков, Шахрун -Уяр, Лисор - Аслан) илемлё
хайлавсен тытӑмне ҫӗнетет. Ку вара этем кун-ҫулӗн социаллӑ уйрӑмлӑхӗсем ҫине шак хурать. Пӑтӑрмах, ҫул, шик
проблемисем чӑваш ҫыравҫисем этем кун-ҫулӗ пирки
тарӑннӑн, философла шухӑшланине кӑтартаҫҫӗ.Ахальтен
мар кун паллисем вӑхӑчӗпе 70-мӗш ҫулсенче вӑй илсе
сарӑлнӑ Ю.Скворцов, Н.Мартынов пултарулӑхӗсенче
уҫӑмлӑн курӑнса каяҫҫӗ. Кунран тӗлӗнмелли ҫук - ку писательсем иккӗшӗ те Уяр витӗмне туллин туйса илнӗ.
Н.Мартыновах ак. Ун Тарановӗ («Пӗр ухмахӑн
юратнӑ сӑмахӗ») ҫула мӗн чухлӗ ытларах тухать, шикпе
пӑтӑрмахран ҫавӑн чухлӗ хӑвӑртрах хӑтӑлать. Мӗн ҫинчен
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ку сӑмах? 30-мӗш ҫулсен вӑйӑмӗпе хывӑннӑ туртӑмсем
чӑваш литературинче сӑнланса паракан геройсен типологийӗ ҫинчен калаҫҫӗ: 1) пӑтӑрмахлӑ этемсем (Лисор,
Чалӑшкуҫпа Махорка, Иллепе Шахрун); 2) пӑтӑрмаха
ҫӗнме ҫула тухакансем (Ухтиван, Таранов) т.ыт.те. Аплатӑк Уяр шыравӗсене чӑваш литературинчи пӗрлехи ҫак
пулӑмсенчен уйрӑм хаклама ҫук.
Ивукӑн та ҫула тухма тивет — яла Ухтиванпа пӗрле
утать Илле ывӑлӗ, ун хыҫҫӑн вӗтӗлтетсе чупкаласа пырать. «Тусӗ» канса илме сӗнет ӑна, Ивукӑн вара куҫран
ӳкес килмест. Хӑй ӗнтӗ ӑшша пиҫнӗ, йӗп-йӗпе тарланӑ.
Ку ҫул Ивукшӑн ытла та кансӗр.Акӑ тата, пӑлхавҫӑсене
пусарма тесе Хусанах яраҫҫӗ тиеке. Салтаксем чӗнсе илмелли хут ҫитерме хушаҫҫӗ. Ивук вара Шупашкарти пӗр
хитре хӗре сырӑнать, ун ытамӗнче ҫывӑрса каять.
Вӑранасса ӗнтӗ урамри сак ҫинче вӑранать — хутне те
ҫухатнӑ, шӑлаварӗ те йӗп-йӗпех.
Тӳрех курӑнать: ҫине-ҫинех камитлӗ сценӑсем, вӗсем
калӑва питлевлӗ интонаципе пуянлатаҫҫӗ. Ҫулӗ йывӑр
кӑна та мар унӑн, шиклӗ те; ҫӗрлехи, сӗм тӗттӗмри ҫул.
Хӑйсенчен тарса ҫӳрекен Ухтивана тытрӑм тесе Шахрун
«ислетет» ӑна, шӑмми-шаккине ҫӗмӗрет... Анчах Ивук
питӗ хаяр та сӗмсӗр. Кӑнттам та сӑпатсӑр хӑтлансах Савтепие мӑшкӑл тӑвать, Ухтиванран пистерет.Ухтиван унпа туслӑ пуласшӑн марне туйсан ӑна кашни утӑмрах ура
хурать, Шупашкара кайнӑ чух йӗрлет, утарта Шахрунпа
пёр пулса вӗлерме тӑрать.Яриле патӗнчен илсе тухмалли
нимӗн тупаймасӑр аптранӑ тиексене Ярилен сӗтелне,
алӑкне илсе кайма сӗнет. Унӑн ҫулӗ Шахрун ҫулӗпе
ҫумлӑ: утара тустарса-аркатса тӑкаҫҫӗ вӗсем, Ухтивана
вӗлерме тӑраҫҫӗ, Мариҫе пӗтереҫҫӗ. Шахрун хӳттинче
ҫӳресе хурахлансах пыракан чиновник Шахруна хирӗҫ
тӑма та хӑтланкалать, ун «ирӗкӗнчен» хӑтӑлас килет тиекӗн. Тӑванлӑх мӗнне те чухлами пулать майӗпен —
ашшӗне кураймасть, аппӑшне (Паҫана) картмасть. Юрату туйӑмӗн илемне туйма пӗлесси те ҫук — Савтепие Ух97

тивана кӗвӗҫнипе ҫыхӑнать, кайран хӗре сӑмахпа хӑртать
кӑна та мар, 'тапса яма та именмест.Акӑ ёнтӗ — икӗ йӗр
хывӑнчӗ романра: сатирӑлли тата камитли. Кашни хӑйне
тӗллӗн, пӗр-пӗрне пӑхӑнмаҫҫӗ вӗсем, роман нумай сий,
стилбн нумай тӗсне тупса пынине кӑтартаҫҫӗ.
Икӗ сӑнарпа ҫумлӑн хывӑнса аталаннӑ Шахрунӑн та
хӑй екки-килтти. Вӑл та хайлаври калупа сюжетӑн харкам хӑйле сийӗ-йӗрӗ.Ӑна калӑплама халӑх сӑмахӗнче упраннӑ халапсем кирлӗ. Чӑнах, Шахрун сӑнарӗ (ун
типлӑхӗ) лаша вӑррисем, террор туса вун-вун ик яла
хӑратса пурнакан хурахсем ҫинчен калакан халапкалавран шӑранса тухать. Ашшӗпе аслашшӗ те кашкӑрла
пурӑннӑ, кӗҫӗннине те ҫавнах вӗрентнӗ. Ашшӗпе (Лехтинккапа) Шахруна йышпа сыхласа тытаҫҫӗ, хуп ӑшне
хупса тӑн параҫҫӗ. Ватти ҫут тӗнчерен уйрӑлса каять,
кӗҫӗнни хуп хушшинчен тухать, хӑрах куҫӗ юхса
тухнӑскер халӑха хирӗҫ ярса пусать. Ҫынсем шалт
тӗлӗнсе тарса пӗтеҫҫӗ. Ку — Илле ҫинчен каланӑ чухнехи
евӗрех — халап, анчах вилме те пӗлмен хурах кӗҫ «чӗрӗ
ҫын» пулса тӑрать: Иллене хурах ӗҫне хӑнӑхтарать, ун
патне тарҫа кӗрӗшет, Илле хӗрӗпе чыссӑрланса пурӑнать.
Халӑх
ӑнӗнче
упранакан,
халапри
хурахла
пӑтӑрмахлӑх ҫапла майпа адреслӑ, социаллӑ, буржуалла
пӑтӑрмах пулма капашать.Ӗлӗкрех вӑл, тен, халӑхӑнӗнчи
халап
персонаже
пулнӑран,
истории
конкретлӑ
тапхӑрӗсемпе ҫыхӑнман та пулӗ. Ик-виҫ ӗмӗр тӑршши
ҫирӗпленсе пынӑ йӑла халапӗсенчи геройсем пулнӑ Лехтинккапа Шахрун. Анчах вӑхӑт ӳсӗмленет. Лехтинкка
вӑхӑчӗ иртнӗ. Шахрун ҫӗнёлле пурӑнма тытӑнать. Халӗ
унра вӗчӗхӳ, мул пухас хастарлӑх вӑранать. Ӗлӗкрех, халапра чух, вӑл хулиганлӑх, пуҫтахлӑх палли пулнӑ. Агаковӑн «Пӗрре ҫуркуннинче...» те ҫав сывлӑшӑх тӗпре:
Лявасен йӑхӗнчи аслӑ ӑру вилсе пётет. Кӗҫӗнни, Уртем,
социаллӑ хурахлану ҫулӗпе ута пуҫлать. Мӗн тӗпе ӳкет
унпа (Шахрунпа) паллаштаракан калура? Пӑтӑрмах,
пурнӑҫӑн тӑнӑҫ йӗркине пилсӗррӗн аркатни, вилӗм,
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тискерлӗх, каҫ варринче, сӗм тӗттӗмре пулса иртекен ӗҫпуҫ... Иллене майрана вӗлерме тӗллеттерет Шахрун,
Ярилене ҫапса пӑрахать, Ухтивана чикет, Мариҫ пуҫне
ҫиет, Савтепи пурнӑҫне пӗтерет. Чӑваш ялӗнче хӑйне
тивӗҫ социаллӑ статус тупма хыпӑнать персонаж — Яриле ҫӗрне ҫавӑрса илесшён, ҫӗнӗ хуҫа пуласшӑн. Ку
сӑнарта авалхи патриархаллӑхӑн тӳнтер традицийӗсем
чӗрӗлсе тӑраҫҫӗ кӑна та мар, патриархаллӑ «лӑпкӑлӑх»
буржуалла ӳсӗмлетӳпе ылмашать.
Ӑна сӑнарлама калуҫӑ геройри икӗ енлӗхе асӑрхаса
пырать. Хӑрах куҫлӑ кӑнӑ ҫак вӑр-хурах, анчах икӗ куҫлинчен те витӗртерех курать. Турӑран та, шуйттанран та
хӑрамасть, ҫапах нихҫан та алӑка ҫаклатмасӑр ҫывӑрма
выртмасть. Никама
та
хисеплемест,
никама
та
пӑхӑнмасть, пӗрех Илле патне тарҫа вырнаҫать, вал
хушнине «итлет». Ивука чӗрне хури тӗшне те хумасть,
хӑй вара ялан унпа пӗр шухӑшлӑн хурахланать. Ку вӑл —
чӑвашӑн авалтан килекен урмӑш патриархалӑхӗ, ӗмӗрхи
хура синкер теме май килмест.Халӗ ӗнтӗ, ҫӗнӗ вӑхӑтра,
кунашкал пуҫтахсен ҫулӗ ялан вилӗм акса ҫӳренипе
паллӑ. Тӑнӑҫ пурнӑҫ ҫук вӗсемшӗн: ҫӗр варринче, хура
тӗттӗмре ҫӳреҫҫӗ, хӑйсене пӗрре-пӗрре тытса шар
кӑтартма пултарасса пӗлсех тӑраҫҫӗ. Анчах та патриархаллӑ ку типсен ӗмӗрхи психологийӗ улшӑнать, вӗсем
вырӑнне ҫавӑн пекех синкерлӗ, буржуаллӑ «ҫӗнӗлӗх» килет. Мӗнпур тӗнче вырӑнтан тапранать, мӗнпурӗ йӑлт
куҫма, хускалма тытӑнать. Шахрун та халь юмах-халапри
евӗр чӑнлӑхра пурӑнма май кил мессе чухлать. Ивук та
пёр чунлӑн, пёр халлӑн пурӑнаймасть — кашни кун,
кашни самантра улӑштарса тӑрать хӑйне. Иллере те юнрах пулнӑ хурахлӑх вӑйлӑрах амалана пуҫлать.
Социаллӑ психологи. Кун пёлтерёшё питё пысӑк. Яка
Иллере мулҫӑ чунё хӑй вӑйне чакармё тек. Ялан ҫапла
ҫынна тӑрӑхласа-йёплесе, хурах пусса пурӑнё вӑл. Ивук
та вӗҫрен вёҫех камитлӗн курӑнё, пёрех хаярланса пырё.
Шахрун татах тискерленӗ (чӑн та, ӑна тавӑрать те-ха ял99

йыш).Тӳнтерле ҫак юхӑмсене хускатса-тапратса яраканни — буржуази самани. Ҫул сӑнарӗ романра ҫавӑнпа
тӗпри символсенчен пӗри. Унра писатель истори аталанӑвӗ мӗнле йӗрпе каяссине уҫҫӑн палӑртнӑ. Никам та
пӗр вырӑнта тӗпленсе-чӑмӑртанса пурӑнаймӗ тек, пурне
те ҫул кирлӗ, шырав.Ав мӗншӗн кашни геройшӑн хӑйне
евӗрлӗ, расна стиль сӗмӗ тупӑнать хайлавра, кашнин
сӗмӗ — хӑйне тӗллӗ.
Илёпӗр-и тата Ярилене? Вӑл та социаллӑ, реализмлӑ
тип. Тӑтӑшах пуяс ӗмӗтпе хавалланать: «Ҫынсем пуяҫҫёҫке.Ӑраскалӑм пулсан, тен, эпӗ те хӑмла пекех капланса
хӑпарса кайӑп». Калу (Ярилепе паллаштарнӑ чух) —
шӳтлӗ, публицистикӑллӑ. Шавах пӗр йышши пулӑмсем
черетленсе пыраҫҫӗ, ӳссе градаци (вӑйлату) тӳпине ҫитеҫҫӗ. Курӑр-ха акӑ. Нимрен малтан чӑпта ҫапса пуйма
шухӑшлать этем: «шӑнкӑрчӑ йӑви пек пӗчӗк пӳртре» тусан мӑкӑрланать, чӑпта купи ӳсет. Анчах пӗр ҫӗртен
сыпӑннӑ ҫӗрте тепёр ҫӗртен татӑлать — ӗни шурлӑха путать, уйри ҫӗмелӗсене вӑрлаҫҫӗ... Хайхи ӗнтӗ, уй ӗҫӗпе
пуйма тӗв тӑвать хресчен, ҫӗрне чул-чакӑлран тасатать,
«ани ҫинчи кашни пучаха тенӗ пек паллакан» пулать.
Ӑнӑҫнӑ тырӑ укҫипе кивҫенсене парса татать, хӑй «пушӑ
аври пек» тӑрса юлать. Ҫапах та ӗне выльӑх ҫук, арӑмӗ
сӗм суккӑр пулса ларать. Кӗҫ тепӗр мыскара — чипер
юрттарса пыракан ут сасартӑк хӑраса ӳкет, ҫил пек
ыткӑна пуҫлать: урапа ҫине ҫӑмламас упа сиксе ларать,
ӑна кашкӑрсем хӑвалаҫҫӗ иккен. Хӑрани иртсе пӗтмен
старик ирҫипе хӑй картишӗнче пӗр вӗлле, пӗр сурӑх курать, ку вӑл — хӑйне ҫӑлнӑшӑн тав туса упа кӳнӗ парне.
Паллах, юлашки ҫак сцена та — хапап. Калава амалантарма Уяр час-часах патриархаллӑ халап патне пырса
тухать (аса илӗр: Шахруна, Иллене сӑнланӑ чух, Пӑкача,
Ильмушка ҫинчен калакан, ҫӗнӗ социаллӑх витернӗ халапсем).
Шахрунпа
Иллешӗн
халапсем
синкер
сывлӑшлӑччӗ,
Яриллене
вара
«упа
историйӗпе»
тӑрӑхласа йӗпленӗ, ҫут тӗнче йӗрки-шывӗ уйрӑм ҫын
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тӑрмашнинчен
аслӑраххине
кӑтартнӑ. Хӑй
шӑпи
ӑнӑҫманнине Ярилен урӑх ҫӗрте курас-мӗн, анчах куна
тума пӗлӗвӗ ҫитмест унӑн, ҫаплипех пуяссипе супать вӑл.
Шахрун пекех ҫӗр тӗттӗмӗнче ҫӗтсе ҫӳрет, кӑнтӑр
кунӗнче хӑюсӑррипе шӑши туйи тытать. Шахрун пекех
икӗ енлӗ Яриле. «...Турӑран, усал-тӗселсенчен, ялйышран, тӳре-шарасенчен (пуринчен те ытла тиекрен)»
«хӑрама вӗреннё». Хӑй вара ҫӗр варринче ҫӳрет,
«кӑнтӑрла такӑннӑ пурнӑҫ тункатисене те» ним вырӑнне
хумасть. Пурнӑҫ ҫиппи тӑтӑшах татӑлса пырать, хӑй вара
ҫӗрлешер пуяс ӗмӗтпе татах чӗрӗлсе каять. Кантуртисем
те, ял куштанӗсем те шӑмми-шакки ваниччен ислетеҫҫӗ
ӑна, вӑл пур - пуймалли тата тепӗр май тупса
кӑларассипе супать каллех. Яриле — ялӑн социаллӑ чунне-йӗрне палӑртакан тата тепёр тип: кӑлӑх ӗмӗтпе
йӑпанса чун кантарма хӑнӑхнӑ хресчен.
Историллӗ роман — хӑйне евӗрлӗ жанр.Ун хӑш-пӗр
енӗсене палӑртрӑмӑр та эпир. Тӗрлӗ социаллӑ типсем
хирӗҫ тӑраҫҫӗ пӗр-пӗрне — кулаксем, чиновниксем,
чухӑн хресченсем. Социаллӑ тип тенинче хӑйне тивӗҫлӗ
тӗш шухӑш пур: Уярӑн паллӑрах хайлавӗсенчи кашни
герой шӑпи историпе, ун санарлӑ (произведенири) аталанӑвӗпе ҫыхӑннӑ. Яриле общество историйӗпе айванла
тапӑҫма тытӑнса пӑхать, пӳкле пуҫ хурать. Иллешӗн буржуаллӑ самана ҫитсе тӑни шӑпах лаш (вӑхӑтлӑ,
вырӑнлӑ), хурахла психологи унра вут пек ялкӑша пуҫлать т.ыт.те. Романра ку идея тёпе ларать. Кашни героя
писателён ун тавралли социаллӑ лару-тӑрӑва ӳкерсе
сӑнлама тивет. Илле ав пасарпа ҫураҫуллӑ; Шахрун ялан
вӑрҫӑ-харҫӑ, ҫын вӗлерӳ, хурахлану, ҫапӑҫу-тапӑҫу сценисемпе пёрлӗхлӗ. Кашни типӑн стиль тӗлӗшпе хӑйле
сфери пур, поэтика хӑйне евӗрлӗхӗ. Ун харкам хӑйлёхне
тип пулакан персонажсем шӑнӑрласа тӑраҫҫӗ. Калуҫӑ
(портрет ӳкерекен, характеристика паракан, сюжет
йӗркелекен)
геройсен
чунёнче
социаллӑ
мёнле
улшӑнусем пулнине сисӗмлӗн йёрлет. Хӑш-пӗрне сатира
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тивӗҫмеллине туять вӑл, вӗсемшӗн характеристикаамплификаци кирлине тавҫӑрать (Илле). Теприншӗн
портрет уйрӑмлӑхӗсене калӑва хывни ӑнӑҫлӑрах пуласса
пӗлет (Ивук). Виҫҫӗмӗшӗн социаллӑ психологийӗ градациллӗ черетленӳре уҫӑлса каясса сисет (Яриле).
Романа историллӗ хайлав тути кӗртме ку, паллах,
ҫителӗксӗр.Чӑн та ҫакнашкал геройсене пула жанр питӗ
хӑйне евӗрлӗн калӑпланать-ха. «Портретсен серийӗ» евӗр
тет ун пирки А.Артемьев прозаик. Ку ҫаплах. Кашни герой пӗрер повесть геройӗ евӗр кунта. Ухтиван пирки
ҫырӑнма пултарас повесть лирикӑллӑ, психологиллӗ
пулӗччӗ; мулкач Терушӗпе паллаштараканни — ирониллӗ, камитлӗ т.ыт.те.Ҫапах та хайлавра ҫемье тата истори хутшӑнӑвӗсем пуррине те (ку вӑл эпопейӑшӑн та,
дилоги, трилоги пек романсемшӗн те пӗлтерӗшлӗ)
асӑрхамалла пуль. Буржуалла самана ҫилӗ-тӑвӑлӗ уйрӑм
ҫынна ҫеҫ «тустармасть», ҫемьене те аркатать. Ухтиванпа
Яриле акӑ пӗр-пӗрне пачах ӑнланмаҫҫӗ. Ашшӗн мул пухас «ӑрӑсӗ» ывӑлӗшӗн ют: «Ҫитӗ, атте, — пӳлет ҫамрӑк
ваттине:— Ну, пилӗк вӗлле пултӑр.Унтан — улттӑ... вара
мӗскер?» Ку персонажсен историллӗ ҫулӗ пӗр еннелле
мар: ашшӗн — пуҫ пӗтти ҫул, ывӑлӗн — ҫутталла,
ирӗКлӗх патнелле. Ӑрусен ьшмашӑвӗ, эппин, хӑйне евӗр
хуҫлӑмпа
палӑрчӗ. Иллепе
Ивук
та
пӗр-пӗрне
ӑнланаймаҫҫӗ, асли кӗҫӗннишӗн ытла та кӑйттӑ ӗмӗтлӗ,
ансӑр шухӑшлӑ, ывӑлне шӑнӑрласа тӑрас шухӑшлӑ. Кунашкал кӑшӑлра пурӑнмӗ Ивук.Паҫапа ашшӗ пирки каламалли те ҫук - ватти Ухтиван пуҫне ҫиесшӗн
ӑшталанать, кӗҫӗнни хӑй савнӑ каччӑна ашшӗн хура
ӗмӗчӗ ҫинчен каласа парать. Истории синкерӗ, ҫапла,
ҫемье шӑпинче те палӑрать. Пӗрлех, кашни уйрӑм ҫын
шӑпинче те сисӗнет вӑл.
Тата тепӗр сӗвем.Ял пурнӑҫӗ тӗрлӗ сийсем ҫине пайланса вакланса кайни. Ку паллӑ та роман-эпопейӑшӑн
кӑтартуллӑ, унта историлӗхӗн ҫак кӑтартмӑшӗ мала ӳкет.
Икӗ томлӑ «Шурча таврашӗнче» те - роман-эпопея, ди102

логи; унта та историзм эпопея сывлӑшӗпе тутӑ.Чӑнах та,
ӑнсӑртран-ши Уяр социаллӑ типсене ҫывӑх курни? Ҫуктӑр. Шурча пӑлхавӗчченхи нумай сийлёхе те асӑрхать вӑл
Шуркасси тӑрӑхӗнче: ял куштанӗсем, власть ҫыннисем
(Хушаҫҫӗ Петӗрӗ), хурахсем (Шахрун), путиш-мыскара
кӑтартса пурӑнакансем (Мулкач Терушӗ) т. ыт.те. Анчах
та ӗнтӗ ку вӑл — ӗмӗрхи сийсем. Яриле мулшӑн ниҫта
кайса кӗме пӗлменни; Илле сутуҫа,мулҫа тухни; Шахрун
канӑҫа ҫухатни, хуҫа пулас тени; Ивук укҫа техӗмне
ӑнкарса пыни... — ку пачах урӑх тапхӑр. Самана уттичуппи питӗ хӑвӑртланать, этем хӑйӗн «яланхи йӑвинчен»
тухса ӳкет, ҫӗнӗ вырӑн шыра пуҫлать. Унччен, буржуалӑхчен, пулнӑ сийсем вакланса-туратланса пыраҫҫӗ.
Вӗрӳ-суру тӗнӗ, авалхи чӑваш йӑли тата христианство хушшинче ҫыхӑнусем те питӗ хивре. Салакайӑк пуп
(Элексантӑр атте) чӳк тунине йӗрлет, ҫӗр вӑрлани
вӑрттӑн-карттӑнне тӗпчесе пӗлме хыпӑнать. Чӑвашсем
вара хӑйсен ӗненӗвнех упрасшӑн — хӑшӗ турӑша стена
енне ҫавӑрса лартнӑ, тепри ун куҫӗсене чиксе шӑтарнӑ...
Халӑха ун нацилӗхне пӗтерсе пусмӑрлани — «Таната»
романӑн историллӗ тёп идейи. Патша та вӗсене
(чӑвашсене) анатоми музейӗнчи чӑлах-чӗлӗх кӗлетке пек
кӑна курать. Ҫак пусмӑра чӑтать халӑх, анчах аптӑраса
ӳкмест, шӳт техӗмне пӗтермест. Автор та ҫаплах: «Мӗнле
телейлӗ халӑх вӑл — чӑвашсем: вӗсем ҫинчен патша
шухӑшлать» — ҫапла вӗҫленнӗччӗ пролог. Ку вӑл — роман пуҫламӑшӗ. Анчах «таната» вӗҫӗнче каланӑ пулсан та
ҫак сӑмахсем тӗлӗнмелле вырнаҫуллӑ пулӗччӗҫ.Хайлаври
мӗнпур
ӗҫ-пуҫа
писатель
иронипе
шӑварнине
кӑтартӗччӗҫ вӗсем.
Иккӗмӗш романӗ «таркӑн» ятлӑ Уярӑн.Таркӑн тени
ӑнсӑртран мар, Кушил старик та («Таната») тарса
ҫӳренӗ, тӗрмере ларнӑ. Пӗр вырӑнта лара-тӑра пӗлмен
этем вӑл, Кушил. Салтак Ваҫҫи те (Василий Григорьев
та) ҫавах. Иккӗшӗ те тӗлӗнмелле хастар, максималистсем, хӗрӳ ӗҫ-шӗн вӗресе тӑраҫҫӗ, тӳрӗмарлӑха чӑтма пул103

тараймаҫҫӗ, кёрешӳшён паттӑррӑн хастарланаҫҫӗ, ялтаняла ҫӳреҫҫӗ. Ку вӑл Уяр геройӗсен социаллӑ тепӗр тӗсӗ.
«Таркӑн» романри Янтул сӑнарӗ шӑпах ҫакнашкал герой-тип. Мӑйӑр тӗшши хуппине халь-халь ҫурсй
пӑрахаслӑн тӗкнӗн пурӑнать. Романа та тӳрех вӗри
кӑмӑлпа килсе кёрет, Сп. Михайловпа чӑваш культури
пирки чӗрре кӗрсе тавлашма пикенет. Ун шухӑшӗпе,
чӑвашсене пӗр ҫӗрте чӑмӑртанса пурӑнма ирӗк панинче
пӗр чӗптӗм усӑ ҫук — ни культури, ни йӑли, ни кӗнеки
ҫук вёсен хӑйсен чунне-юнне упрамалӑх. Хӑй хёрӳ пулнине пула тӗрмерен тарнӑ, жандармсенчен пытанакан
ҫак этеме пурнӑҫ шыв авӑрӗ пек ҫавӑрттарасшӑн — ҫук,
парӑнмасть Янтул. Ҫуралнӑ ялё ӑҫта пулнине те, ашшӗамӑшне те пёлменрен, ял-ялӑн ҫӳрет, чӑвашсен темле
йӑлине те курать, темле ёненёвёпе те паллашать.
Ӗненет — тем те пур иккен чӑвашсен: пысӑк культура,
аслӑ чун, сӑваплӑ йӑласем... «Чӑвашсем,
камсем
вёсем?» — ыйтнӑччё патша хӑйӗнчен.Янтул хӑй шӑпипе
ҫапла калёччё — «сунарҫӑсем» е «пулӑҫсем» кӑна мар,
хӑйсен пурнӑҫ йёркине тёрёс-тёкел упракан, пин пусмӑр
вйтёр чыслӑн тухакан халӑх.
Историзм-ши ку? Паллах; буржуази самани наци,
историзм ыйтӑвне ытла та ҫивӗчлетсе ярать, пусмӑр тиевё уйрӑм ҫыннӑн ёнси ҫине ҫеҫ мар, наци шӑпи, ун
культури ҫине лекет. Салакайӑк пек ҫынсем айван пул
сан та ҫакна лайӑх ӑнланнӑ: культура пурри халӑха
пӗтерме чӑрмантарать. Ак мӗншӗн ёнтё «Таркӑнра»
чӑвашлӑх идейи никӗсе выртать. Ку романра та «Танатари» геройсемпе курнӑҫатпӑр — Иллепе, Ивукпа, Савтепипе, Михапарпа, Ухтиванпа... Анчах та хайлавӑн тёп
идейи те, тёп геройёсем те урӑххисем: Янтул, Сӑпай
Ваҫук, Сп. Михайлов т.ыт.те.Действи те, вӑхӑт талккӑшанлӑшӗ те урӑх: ӗҫ-пуҫ Шупашкарта, Козмодемьянскра,
тёрлё ялсенче пулса иртет. Геройсен социаллӑ сийёсем те
урӑхланаҫҫё — пупсем, писательсем, хресченсем, жандармсем, тиексем, мӑчавӑрсем тухаҫҫё пирён ума.
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Пӗрлех, чӑн пулнӑ событисем тӑтӑш курӑнаҫҫӗ дилогире, чӑн пурӑннӑ ҫынсен сӑнарӗсем ума киле-киле
тӑраҫҫӗ: Кушил старик, Василий Григорьев салтак, Сп.
Михайлов тӗпчевҫӗ, Сӑпай Ваҫук (Василий Сбоев профессор); Шурча пӑлхавӗ, 1842 ҫулта пулса иртнё событисем т.ыт.те.
Дилоги никёсёнче — Акрам (Шурча) тӑрӑхӗнчи
пысӑк пӑлхав, 1842 ҫулта пулса иртнё событисем.
Чӑвашсен ҫӗрне касса иле пуҫлаҫҫӗ (мӑкаҫей тырри
хывма имӗш, выҫлӑх пулас-тӑвасран, сых ятне упрамалӑх
тырӑ пухса хума), пусахласах тырӑ актараҫҫӗ, ҫӗр улми
ларттараҫҫӗ,
хырҫӑ-куланайпа
шар кӑтартаҫҫӗ. Ку
тӑрӑхри хресченсем уйрӑм улпут ҫыннисем пулман, Микулай патша тарҫисен пусмӑрӗ вара ҫӗр ӗҫченӗсене
шӑпах уйрӑм улпута парассипе хӑратнӑ. Тӗп патшалӑх
хресченӗ пулни ал майлӑрах пулнине ӑнланнӑ чӑваш
халӑхӗ пӑлхава ҫӗкленет. Анчах ӑна хаяррӑн пусараҫҫӗ:
672 ҫын суд умне тӑрать, 54-шӗ тӑхлан кулли пулать. Романра ҫакна кӑтартакан массӑллӑ сценӑсем сахал мар —
куланай пуҫтарма ҫынсене пӗр картишне хӑваласа пухаҫҫӗ; ҫулнӑ утта тиесе таврӑнма чӑрмантарса йышпа
ӗҫлекен халӑх умне кантур хӳрешкисем пырса тухаҫҫӗ...
Тырӑ-пулӑ ӑнманнипе аптранӑ ял ӗҫченӗсем чӳк кӗлли
ирттереҫҫӗ;
авалхи
йӑлана аса илсе
тырӑллӑрах
вырӑнсенчен ҫӗр вӑрласа килеҫҫӗ т.ыт.те.Ҫапах та кунта
та писатель, хӑй йӑлипе, уйрӑм персонажсене вырӑн парать. Ҫӗр вӑрлани йӑлан тёп геройӗ (Илле ҫине
тӑнипе) — Ухтиван, ӗҫ-пуҫ ун тавралла сыпӑнса аталанать. Утӑ тиесе таврӑнма чарнӑ чух та вӑлах чи малтан
тиесе таврӑнаканнисенчен пӗри.
Чӑн пурӑннӑ истори деятелӗсене те ытти геройсемпе
ҫапла пӗрлӗхре куратпӑр — Кушил старик Ухтивана чи
йывӑр вӑхӑтра пулӑшать. Шахрунпа
Ивук
чиксе
пӑрахнӑскерӗ, Ультюҫ карчӑк пулӑшнипе майӗпен йӑл
илекен ҫамрӑка ҫирӗп пулма хушать вӑл. Тӗлӗнмелли
ҫук — иккӗшин шӑписем хӑш-пӗр чух пӗрешкелтерех те
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вёсен.Мӗн ачаран хӗнлӗ-хурлӑ пурӑнать. Кушил, Ухтиван
ашшӗ (Яриле) пекех, кантур мӑшкӑлне тӳсет. Ашшӗамӑшё вилсен тутар хӗрне качча илет, магомет тӗнӗпе
пурӑна пуҫлать. Ашшӗ-амӑшӗсӗр, килсӗр-ҫуртсӑр юлнӑ
Ухтиван та пӗр тапхӑр Турккӑна кайма тытӑнса пӑхать.
Кушил пекех, Ухтиван та бурлакра тар тӑкать,
вырӑссемпе хутшӑнать. Кушил — тимӗрҫӗ, кӗрешӳ валли
хӗҫ-пӑшал туптать. Анчах вӑл хӑй характерне те туптать
пулӗ пин йывӑрлӑх витӗр тухса. Уншӑн халӗ ҫапӑҫса вилесси пусмӑр айӗнче вилессинчен ҫӑмӑлтарах.
Тепӗр пӑлхавӑрҫӑ — Василий Григорьев салтак,
пӑлхав ертӳҫисенчен пӗри. Париж таран ҫитнӗ паттӑр.
1812 ҫулта вӑл Франци тӗп хулин хӳми ҫине чи малтанхисемпе пӗрле хӑпарса каять. Кушил те, Григорьев та
тӑтӑшах ҫул ҫӳренӗ. Паттӑр салтак ял-ялӗн ҫӗвӗҫ ӗҫӗпе
ҫӳрет, чылай ялти ҫынсене паллать. Каҫҫана (Савтепи
ашшӗне) вӑл юс пек пурӑннӑшӑн ӳпкелет, халӑхран
пӑрӑннӑшӑн сӑмах тӗкет. Ӑна та портрет ӳкерни урлӑ
ӑсталать писатель, анчах ку ҫырара Ивукӑнни евӗр
ҫураҫусӑрлӑх ҫук: «...вырӑсла тумланнӑ — атӑпа, шинельтен пӑсса ҫӗлетнӗ кӗске сӑхманпа», «сухалне кастарнӑ»,
мӑйӑхӗ ҫӳлелле кӑнтарса тӑрать, «куҫӗ ӑшшӑн кулса
пӑхать. Кӗлетки-ҫурӑмӗ ҫамрӑк ҫынӑнни пек тӳрӗ, вӑртвӑрт та ҫирӗп». Вырӑсла тумланнӑ пулсан та «сӑнӗнчен
чӑвашах». Халӑх хушшине те ҫапла ҫирӗппӗн кӗрет —
ырӑ патша ячӗпе. Ейӗк тӑрӑхӗнче тахҫанах патша
ҫӗрӗсене туртса илнине пӗлтерет, Ҫӗрпӳ енче чӑвашсем
пӑлхава ҫӗкленнӗ пирки хыпарлать. Ухтиван Григорьев
ҫинчен романӑн малтанхи страницисенчех илтет, каярах
ун шӑпине туллирех пӗле пуҫлать. «Таната» романӑн
вӗҫбнче татах ҫула тухать, вӑрманти вут кутӗнче Пӑкача
ҫинчен ярса панӑ халапсем илтсе чунпа ҫирӗпленет.
Тёрлӗ геройсен шӑпи урлӑ, ретрен рет сыпӑнса ӗҫ
халӑхӗн тертлӗ шӑпи тухса тӑрать куҫ умне, Микула
патша вӑхӑтёнчи самана кукри-макри чӗрӗлсе тӑрать.
Ҫакна кура Ухтиванӑн типлӑ социаллӑхӗ туллирех
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курӑнса каять. Ивукпа перле ҫула тухать Ухтиван (роман
пуҫламӑшӗнче), анчах Ивукшӑн ку ҫул ал майсӑр,
кансӗр.Ун тусӗ вара тӑван тавралӑх илемне курса чунӗпе
уҫӑлать, вӑл ытла та чухӑн пулнишӗн хурланать. Калуҫӑшӑн ку — ҫак геройпа ҫыхӑннӑ сюжета хывмалли
май. Ҫыран тата тепӗр тӗсӗ, пейзаж кирлӗ пулса тӑрать.
Ялан тенӗ пек Ухтиван ҫут ҫанталӑкра: вӑрманта, утарта,
улӑхра, шыв хӗрринче. Писатель ӑна лирика мелӗсемпе
ӳкерет, ун чун пуянлӑхне кӑтартмалли майсем тупать.
Чунӗ-юнӗпе каччӑ халь ҫеҫ асӑннӑ Янтула, Михайлова,
Сӑпай Ваҫука, Василий Григорьева ҫывӑх. Ҫулӗ те ун
вӗсеннипе ҫумлӑ, вӗсеннипе пӗр тӗллевлӗ. Вӗсем пекех
пӗр вырӑнта пурӑнса мӑкланман вӑл, ялан ҫӗнни
(ирӗклӗх, танлӑх, тӳрӗлӗх) шыранӑ.
Ҫук, ку «пуянлӑх» амӑш сӗчӗпех кӗмен Ухтивана.
Бурлакра ӗҫлесе унта та ырлӑх ҫуккине ӗненет, яла
таврӑнсан ялйыш унчченхиллех юрлӑ пурӑннине курать.
Ҫапах та ӗнтӗ вырӑс хушшинче пулса тӗнче курса самай
хӑюлланнӑ каччӑ, ӑсланнӑ. Ивукпа Иллери тӳрӗмарлӑха,
ҫӑткӑнлӑха, сутӑнчӑклӑха тӳрех туйса илет, вӗсене хирӗҫ
тӑрать, Мултиер пек хресченсен чӗрисене пысӑк
шанӑҫпа хӗмлентерсе ярать. Сӑнӗ-пуҫӗ те, кӗлетки-пӗвӗ
те ҫавна тивӗҫ ун — патвар, тӗреклӗ. Чунӗ те аслӑ —
ҫамрӑклах сӗрме купӑспа туслӑ, ҫивӗч те сисӗмлӗ
кӑмӑллӑ, евӗк те вашават. Хӑйшӗн тӑма та пултарать —
ашшӗ сӗннипе сутуҫа, савнийӗ сӗннипе тиеке тухас темест. Куланайшӑн ун сӗтелне илсе кайнӑ староста патне
кайсан ун сӗтелне ватма та хӑрамасть. Ӑна та ал
кӗҫӗтнине ирттерме, «ӗҫлеме ирӗк уйсем» кирлӗ. «Пӗр
эрне те пулин тӳре-шарасӑр, тиексӗр, сулӑ хуҫисемсӗр
пурӑнма» ӗмӗтленет вӑл. Ашшӗне кантур йыттисем
хӗнесе шар кӑтартнӑ хыҫҫӑн тата ытларах хаярланать» —
«стражникӗ-становойӗсене ҫапса пӑрахасчӗ, кантурне
ҫунтарса ярасчӗ». Ивука куҫӑнах тӗксе илме те, кантуртисем умӗнчех ҫупса яма та шикленмест. Вӑхӑчӗпе
пӗччен кӗрешнин пайталӑхӗ сахаллине ӑнланать. Пусмӑр
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тӑллинчен тухса каллех ҫула ӑсанма тивет унӑн — ҫӗнӗ
шуҫӑма хирӗҫ — таҫта, ҫӗрпе пӗлӗт пӗрлешнӗ ҫӗрте тӳпе
хӑймаланать. «Те вӑл каҫхи шевле, те таҫта ял
ҫунать», — ытарлӑн асӑрхать калуҫӑ. Ухтиванӑн ҫулӗ, ҫапла майпа, социаллӑ пысӑк улшӑнусемпе ҫыхӑнать.

УХСАЙ ЯККӐВӖ
(1911-1986)
Сӑвӑҫ кун-ҫулӗнчен
Хв. Уяр кун-ҫулне сӑнанӑ чухнех ҫырнӑччӗ: прозаик
тӑван ялӗ тавралли ту-сӑртсене ытарми юратнӑ. Уйрӑмах
чи капмаррине, чи ҫӳллине, Капанту ятлине. Ухсай
Яккӑвӗ те ҫавах, вӑл та Слакпуҫ ҫумӗнчи Кӗслету астармӑшне нихҫан та ӑшран кӑларман. «Ку вырӑна, —
ҫыратьсӑвӑҫ пултарулӑхне тишкернӗ В.С.Чекушкин критик, — Ухсай Яккӑвӗ яланах асра тытнӑ. Слакпуҫне килмессерен ҫак ҫӳллӗ вырӑна хӑпарса тӑван тавралӑха пӑхса
савӑннӑ, ҫакӑнтах — кун-ҫул тӳпинчен пӑхнӑ пек —
тӑван халӑх шӑпи ҫинчен тарӑн шухӑшлӑ йӗркесем
шӑратнӑ. Я.Г.Ухсай хӑй виличчен хущса хӑварнипе ӑна
шӑпах ҫакӑнта пытарнӑ. Унӑн тӑпри ҫинче мрамор хӑма
выртать, йӗри-тавра — улӑх-ҫарансем, сӑртсем, Слак
шывӗ — пирӗн поэзи сиплӗ ҫӑлкуҫӗ — «шӑнкӑр-шӑнкӑр
уҫӑ янрать, чӑваш чӗлхийӗ пек» Ту!..Тӗлӗнмелле ытарлӑ
символсем! Поэзи, илемлӗ (художествӑллӑ) сӑмах тӳпи!
Ҫеҫпӗл те ҫавнах каланӑ ав: «Эп вилсен мана пытарӑр
ҫӳллӗ ту тӑрне». К. Иванов та ҫав сисӗмпе ҫунатланса
илнӗ: «вилетӗп пуль, анне», тӗлӗкӗмре «Ҫӳл ту ҫине
хӑпартрӗҫ», — тенӗ амӑшне хӑй ҫӗре кӗрес умён темиҫе
кун мал арах.
Ухсай «Нарспи» авторне ҫуратса ӳстернӗ Слакпуҫ
ялӗнчех ҫуралнӑ. «Вӑл К.Иванова тӑван та тивет, — тет
чӑвашсен паллӑ профессорӗ М.Я.Сироткин. — Вӗсем
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иккӗшӗ те — Пӑртта йӑхӗнчи ҫынсем». Кун пирки яшӑ
Якку малтанхи сӑвӑсенчен пӗринче ҫапла калать: «Вӑл
та, эп те юрӑ йӑхӗнчен. Тахҫанах унпа эпир юлташлӑ».
Каллех Сироткин сӑмахӗсене аса илер: «Поэт ҫуралнӑ
ҫӗршыв ҫут ҫанталӑк илемӗпе кӑна мар, кунти чӑвашсен
чӗлхин, юрри-сӑввисен, юмах-халапӗсен пуянлӑхӗпе те
палӑрса тӑнӑ, Пӑртта йӑхӗнчи ҫынсем вара хӑйсен сӑмах
ӑсталӑхӗпе уйрӑмах палӑрнӑ.
Поэт ачалӑхӗ ҫӑмӑл пулман. Вӑл кивӗ саманан
юлашки вӑхӑчӗпе пӗр тёле килнӗ. Ухсай ашшӗн, чухӑн
пурнӑҫпа пурӑннӑ хресченӗн, килӗ-ҫурчӗ хӑтлах пулман
ӗнтӗ. Темиҫе хут та ҫунса кайнӑ пирки йӗркеллӗ ҫурт
ҫавӑрмалӑх вӑй ҫитереймен вӑл».
«Ачалӑхӗ кивӗ саманан юлашки вӑхӑчӗпе пӗр тӗле
килнӗ», — тенӗ паллӑ профессор чаплӑ ӑста пирки.Мӗне
пӗлтерет-ши ку? Йӳҫ тӗтӗм ҫӑтса хура пӳртре ӳснӗ ачан
шӑпи каярахпа чӑваш литературин чапӗпе сумӗ пулса
тӑнӑ чылай прозаик-поэт кунӗ-ҫулӗпе пӗрешкел. Вӑл
шутра — Митта Ваҫлейӗ (1908 ҫулта ҫуралнӑ), Хв. Уяр
(1914), Л.Агаков (1910), А.Алка (1913), А.Артемьев
(1924) т.ыт.те. Пурне те аслӑ хускалу, самана таппи пӗр
тӑрук ишӗле-ишӗле пыни ярса илнӗ.Асар-писер вӑхӑт: икӗ
революци, икӗ вӑрҫӑ, выҫлӑх ҫул, колхозсем йӗркелени...
Митта лагерь ҫулӗсемпе утать тертленсе. Уяр мӗн
кӗҫӗнрен ватӑлса виличченех ҫул ҫӳрет.Л.Агаков синкер
вӑрҫӑ вучӗ витӗр тухать, истори ҫулӗ пӳлӗне-пӳлӗне пынине шаймӑклӑ (приключениллӗ)
тата пӑтӑрмахлӑ
(авантюрӑллӑ) хайлавсенче сӑнарлать. А.Артемьев ҫулӗйӗрӗ те ансат мар — Порт-Артур патне ҫитичченех
тӑсӑлать.Тен, эппин, Якку ашшӗн ҫурчӗ ҫуна-ҫуна кайни те ӑнсӑртран мар? Синкерлӗ кунсен таппи ӳсӗмленсе
пырать, катастрофӑсен хисепӗ йышланать.
Кун варкӑшне ӗмӗр пуҫламӑшӗнчех вӑя кӗнӗ М . Ф е доровах («Арҫури» авторӗ) аван сиссе илет. Ун Хӗветӗрӗ
те канӑҫа ҫухатнӑ этем, вӑл та аркана пуҫланӑ тӗнче
ытамне лекет: Арҫурисем йӑтӑнса тухаҫҫӗ,
«хура
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пӗлӗтсем» «хӑяматалла каяҫҫӗ», «хура лаша хартлатать»,
вӑрман «шӗвик! шӑхӑратьҫын пекех...»
Пӗр вырӑнта тӑма пултаракан пӗр этем, пӗр пулӑм,
пӗр япала ҫук. М.Федоров витӗмне тӗрлӗ енлӗ туйнӑ
К.Иванов та ҫав тӗлӗшлӗ шухӑшпа хӗрет: ашшӗ-амӑшӗ
ачине хисеплеми пулнӑ («Нарспи»), пиччӗшӗ шӑллён
пуҫне ҫиет («Шуйттан чури»), кӗҫӗн кин ӑна ҫӗр варринчи ҫула мӗнле усал астарса кайнине чухлаймасть
(«Тимӗр тылӑ»). М.Федоров витӗмнех туйнӑ Ҫеҫпӗлре те
ку катастрофӑлӑх палӑрӑмӗ пысӑк; апокалипсис (тӗнче
пӗтни) пӗлтерӗшлӗ. Чӑнласах, кив тӗнче — каять,
ҫӗнни, урӑххи килет. Хайхи ӑнсӑртран мар ҫул сӑнарӗ
килсе кӗрет литературӑна. Кашни сӑмах ӑсти пурнӑҫ
анлӑшне курма хастарланать, панорамӑллӑ, анлӑ картинӑсем патне ӑнтӑлать.Апла тӑк, Ухсай Кӗслету илемне
хӑйӗнче ӗмӗрлӗх упранинче те хӑйне майлӑ ытарлӑх пурах.Саманан ӳсӗмлӗхӗ те, вӑхӑт динамики те шӑпах ӗнтӗ
анлӑлӑх ыйтаҫҫӗ те. М.Федоров та К.Иванов та, Хв. Уяр
та
пӗтӗм -чӑваш
ҫӗршывне
ытамлакан
сӑнарлӑ
ӳкерчёксем патне туртӑнаҫҫё.Хӑйсен ачалӑхне те, пурнӑҫ
йӗрки-шывне те историллӗ пысӑк событисемпе шайлаштараҫҫӗ.Ухсай та ҫаплах.
«Маншӑн, — тет вӑл вырӑс критике ыйтнине хуравласа, — виҫӗ пулӑм паха: ҫын, асаилӳ тата ҫул инҫечӗ».
Шӑпах ҫак виҫӗ ен — «ирӗклӗ ҫеҫен хирсен» (Ухсай хӑй
калани) асамё, ҫул ытарӗ тата йывӑр килнӗ ачалӑх,
тӑван халӑхӑн тертлӗ пурнӑҫӗ — шӑнӑрласа тӑрать те ун
поэзири шыравӗсене.Ипп.Иванов критик каланине илсе
кӑтартма кӑсӑклӑ: «Тӑван кӗтес, тӑван кил, ачаран
юратнӑ тавралӑх кирек хӑҫан та поэт чӗринче, ӑна яланах чӗнсе тӑраҫҫӗ. Кирек хӑҫан та поэт килнеллех, хӑй
ҫуралса ӳснӗ тӑван ялаллах туртӑнать, вӗсене тӑтӑшах аса
илет».«Силпи енчи ҫилсем» ярӑмри чун уҫҫиллӗ варкӑш
та кунтах, Мускавах вӗҫсе килнӗн, тӑван ял хыпарӗсене
ҫитернӗн, хӑйне кӑштах ӳпкеленӗн те туйӑнать ӑна. Ҫав
ятлӑ поэмӑра вӑл кун пирки акӑ мӗн каласа парать:
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«Вӑрманлӑ, улӑхлӑ Силпи» тӑрӑхӗнчен ҫитнӗ ҫил, «Якку
ачам, — тет. — Хӑвна юратнӑ ҫӗршывна Мӗскершӗн
хӑвӑртах манан, Кӗртместӗн эсӗ сӑввуна?» («Силпи енчи
ҫилсем», 1932-1933).
Ҫапла майпа кашни-пӗр пӗчӗк деталь те пӗлтерӗшлё
Мускав университетне пырса кӗнӗ яш каччӑшӑн.Хулана
кайма «кӑвак пичет» пусса панӑ хута, «аслӑ Чӗмпӗр хулинче» «чаплӑ кӗнеке» ҫырнӑ К.Иванов та («Чӑваш
чунӗ», 1926), савнийӗ тӗрлесе парнеленӗ енчӗкрен укҫа
кӑларса патшалӑха «кивҫен пани» те (заем шучӗпе)
(«Ҫыру», 1935). Ӗнтӗ ку яхӑнсенче хӑйӗнче поэзин ҫӑра
сӗткенӗ тапса вӗренине ҫамрӑк сӑвӑҫ аванах туять, алли
хӗрсех пырать ун. Чӗрери вӗри хастарлӑх, паллах,
яваплӑха та ӳстерет. Поэт ятне илтнипе каппаясси ҫук
Яккӑвӑн. Ял ҫыннисем уншӑн ялан чи пысӑк, чи таса
ориентир. Вӗсем ун сӑвви-юррине мӗнле хаклассине вӑл
шӳтлӗ, ирониллӗ куҫпа курать: хресченсем Ухсай сӑвви
пичетленнӗ хаҫатран чикаркӑ чӗркенӗ, «туртаҫҫӗ» «Эп
ҫырнӑ вӑрӑм ҫеҫ сӑвва», «вӗрсе яраҫҫӗ Ман чапӑма та
мухтава».(«Туссемпе тӗл пулни», 1932).
Ҫамрӑк ҫулсенченех ҫапла поэт хӑйне халӑх чунӗ-юнӗ
урлӑ хаклама хӑнӑхать, тӑван тавралӑх, ял йыш, Урал
анлӑшӗ умӗнчи яваплӑха туптать сулмаклӑн. Ахальтен
мар вӑхӑчӗпе сӑвӑ ярӑмӗсем те хӑйне евӗрлӗ ун: «Ҫӑкӑр
кӑвапи», «Силпи енчи ҫилсем», «Хура тӑпра». Йӑлтах
тӑван тавралӑха ӑша хывнӑ ят. Слак шывне ӗҫсе
тӗрекленнӗ, ыраш ҫӑкри ҫисе патварланнӑ каччӑ ҫапла
хӑйӗн ӗмӗрхи проблеми-идейине тупать. «Ултшар ураллӑ
капансем»
ҫийӗн
кӑвакарчӑн
пӗсехисем
илемлӗн
кӑвакарни» «кӗркуннехи ҫӗрме пуян тӗнче» сӑнне илсе
килет ума Силпи ҫилӗ. («Кӗрхи октавӑсем», 1935). Ача
чухнехи сисӗм-сӗсӗм поэзи шӑнӑрне ҫирӗплете пуҫлать,
ял пурнӑҫӗн хакӑлне асрах упрама хушать.
Ҫӑл шывӗ валакран юхнин янравӗ,
Ҫеҫен хирти хумсем те хӑлхама
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Лӑпканӑ чух пӗрре те савӑт шавӗ
Ача чухне татмарӗ ыйхӑма.
Ҫавӑнпа хӑй ӗҫне те хресчен ӗҫӗ пек туять вӑл.
Перо тытсан та
аллӑм хирте
Каҫалӑк умӗнче каллех ҫыхасшӑн
Чӗркуҫҫипе нӑтӑрт пусса кӗлте
(«Ҫӑл шывӗ валакран...», 1935).
Инҫет Мускавӑн шавлӑ урамӗсенче те манаймасть
Якку тӑван тавралӑх илемне, ун вӗҫсӗр-хӗрсӗр анлӑшне.
Трамвай кӗрлесе иртни ӑна янраса тӑракан ҫӑкалӑх айне
аса илтерет: «...хӗрсем ҫырла татма пырсан Янрать вёсен
кулли, юрри, витри те, Тевет тенки те кӑтӑш вӑрманта»
(«Мускав.Ҫулла вӗри хула урамӗ», 1930).
Ак тата ачалӑхӑн тертлӗ сӑнӗсем: «Манмӑп эп таттисыпписӗр Типӗ хӑйӑ ҫуннине», — тупа тӑвать Якку
амӑшӗ умӗнче («Тахҫанхи кӗрхи хура ҫӗр», 1935).Сӑвӑра
иртнӗ кун курӑмлӑн чӗрӗлет: пир тӗртме ларнӑ амӑшӗ
юмах каласа инҫет ҫӗрсене астарать ывӑлне, халап-юрӑ
юрласа кӑтартать. Хӗрарӑм юрринче (вӑл Пушкинӑн
«Спой мне песню, как девица» йёркисене аса илтерет)
«юмахри хӗр кӑвакарчӑн пулса» вӗҫет. Ывӑлне савакан
амӑшӗн юрри ачине «хӗн-хурсем тӑрна карти пек» карталанса юрланӑн илтёнет:
Аннеҫӗм выҫлӑх ҫул мана ҫуратнӑ,
Хӑй вӑл ватран та йӳҫӗ те кӗрнек
Мӑян ҫӑкри ҫисе мана тӑрантнӑ
Мӑян шӑршиллӗ кӑкӑр сӗчӗпе.
(«Ака-суха туса ӳстертӗм тырӑ», 1929)
«Ҫӑпаталлӑ та тӑлаллӑ халӑх» нуши-хури «Ҫӗр»,
«Кӗлпук мучи», «Ту урлӑ ҫул» поэмӑсенче уйрӑмах хӑйне
евӗр, синкер хайлаллӑ. Ку хайлавсенче «нумай патша
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нумай саккун кӑларнӑран» тарса пытаннӑ телей ҫулне
йӗрлет автор, «тилӗ йӗрӗпе ҫӳресе» йӑпанакан «савӑнӑҫ»
сукмакӗсене уҫҫӑнлатать («Ҫӗр, 1961).
Мӗн вӑхӑт иртнӗҫем ачалӑхри ӳкерчӗксен пӗлтерӗшӗ
сарӑларах пырать. Куна сӑва хайлавҫи хӑй ҫырса пынӑ
кун кӗнекинче каланӑ тӑрӑх та тӳрех туятпӑр: «Эпӗ
ватӑлнӑҫемӗн каялла таврӑннӑ. Чӑн ҫамрӑк вӑхӑта, таҫти
инҫетри ачалӑха. Малашлӑхра мар, унта манӑн поэзи»
(08.08.1971). Ку шухӑшпа килӗшсен те, килӗшмесен те
юравлӑ. «Каялла таврӑнни» — малашлӑхах; ачалӑх
вӑхӑтӗнчи ҫутӑ идеала сӑвӑҫ ача куҫӗпе мар, ҫитӗннӗ,
вӑй питте кӗнӗ ар чунӗпе, ӑсӗпе шырать. Хӑй кунӗҫулӗпе, ӗҫӗ-хӗлӗпе ҫирӗплетет. Ачалӑхӑн тӗксӗм, анчах
аслӑ ӗмӗтлӗ кунӗсене аса илсе ҫапла ҫырать Якку: «Чӑнчӑн чернил мӗн иккенне эпир пӗлмен, ӑна юман
ҫӑпанӗнчен пӑчӑртаса кӑларнӑ сӗткенрен тӑваттӑмӑр.
Кӑранташӗсем вара вӗрене патаксемччӗ. Вёсен вӑррине
ыраласа шӑратнӑ тӑхлан яраттӑмӑр. Ун пек кӑранташпа,
ҫитменнине тата сарӑ хут ҫинче ҫырма питӗ хӗнччӗ,
пӳрнесем хытӑ пуснипе калама ҫук ывӑнса ҫитетчӗҫ,
ыратмаллипех ырататчӗҫ».
Вӗренес ӗмӗт поэтӑн ӑшӗ-чиккине хӗртсе-ҫунтарсах
тӑрать, мӗн кӗҫӗнрен сӑмах лаҫҫи- илентере пуҫлать яшӑ
ачана. Шкул ҫулӗсенчех пӗчӗк пьеса, очерк ҫырса пӑхать
вӑл, верентӳҫӗсем сӗннипе сӑвӑ шӑрҫалама пикенет.
Пӗрлех нумай
вулать,
А.Пушкин,
М.Лермонтов,
А.Кольцов, И.Никитин, Н.Некрасов ҫырнисенче уншӑн
урӑх, асамлӑ тӗнче вӑранать кӑна та мар, пулас сӑвӑсен
сюжечӗсем те,
пулӑхлӑ (тухӑҫлӑ)
традицисем те
тупӑнаҫҫӗ. Ӗпхӳре вӗренекен студент ҫӗрлешер ҫеҫен
хирсен ирӗкне иленсе сӑвӑ йӗркисем шӑрантарать; 1929
ҫулта вӗсенчен пӗрне, «Юратрӑм эп, хиреем, сире» ятлине, «Сунталра» ҫапса кӑларать. «Вун саккӑрти сӑвӑҫӑн
ҫак йӗркисенче Ухсай поэзийӗн тӗп кӗвви янӑраса каять» (В.С.Чекушкин).
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Ҫак самантран пуҫласа сӑвӑҫ хӑйӗнчи поэзи техӗмне
шанма-ӗненме тытӑнать. Мускавра тухса тӑракан «Чӑваш
хресченӗ» хаҫат ялкорӗ пулни кӑна, Ӗпхӳри халӑх институчӗн хатӗрленӳ.уйрӑмӗнче вӗренни ҫеҫ ҫырлахтармасть
ӑна тек. Хӑйӗнче сӑнлав ӑсталӑхё пуррине туйса вӑл
Мускава ҫитет, 1930—1933 ҫулсенче Мускав университечӗн литература факультетӗнче ӑс пухать. Ун хыҫҫӑнхи
икӗ ҫул Пушкӑрт ҫӗрӗнче иртет ун, тӗрлӗ районсенчи
МТСсен политпайӗсенче ӗҫлени унра «Кӗлпук мучи» тата «Ҫул» поэмӑсем ҫырас ӗмӗт патне ҫитет. Курӑмлӑ та
калӑплӑ (пысӑк жанрлӑ) ку хайлавсем 1951, 1952-меш
ҫулсенче кун кураҫҫӗ. Ку яхӑналла поэтӑн алли самай
ҫирӗпленет.Тӗрлӗ жанрсен вӑрттӑнне чухла пуҫлатьсӑмах
ӑсти. Сӑвӑлла юмахсем хайлать вӑл: «Кӑмака ҫинчи
Иван» (1937), «Телей юмахӗ» (1940), «Кӗслеҫӗпе упа»
(1954). Кунпа пӗрлех сӑвӑлла калавсем ҫырать — «Сӑсар
ҫӗлӗк» (1940); сӑвӑлла драмӑсенче хӑй вӑйне тӗрӗслет —
«Хура элчел» (1941), «Тутимӗр» (1941); нумай-нумай
сӑвӑ-поэма кӗнеки кӑларать: «Вут чӗлхе» (1940), «Ял
хыпарӗсем» (1941), «Вӑрҫӑ хирӗнче» (1943), «Чап» поэма
(1948), «Вырӑс ачи» поэма (1950) т.ыт.те. Ку ӗҫсемшӗн
1950 ҫулта вӑл пысӑк хисепе тивӗҫет, ӑна чӑваш халӑх
поэчӗн ятне параҫҫӗ.
Ӳсӗм ҫулӗ кӑлтӑк-шӑйрӑксӑр пулмасть. Ҫитменнине,
поэт пултарулӑхӗ ялкӑшса кайни синкерлӗ ҫулсем тӗлне
килет. 1937 ҫулта вӑл «Халӑхӑн ылтӑн кӗнеки» поэма
хӑрталать, унта политика-идеологи тыткӑнне лексе Сталина мухтать, ӑна «аслӑран та аслӑ» ҫулпуҫ тесе
йышӑнать. Ку туртӑм ун чух пур литературӑра та йӑлана
кӗнӗ.«Ту урлӑ ҫул» поэмӑра та.(авторӗ ӑна сӑвӑлла роман
тет) ҫакнашкал кӑмӑл-сунӑм сисӗнСех тӑрать. Самана
сывлӑшӗн тӑкӑсне Ухсай сиснех пулӗ. 1970 ҫулта кун
кӗнекинче (дневникра) ҫапла ҫырса хурать ҫак поэмӑсен
авторӗ: «Силпи ҫилӗсене вӗртертӗм те (сӑмах сӑвӑсен
ярӑмӗ пирки пырать» — Г.Ф.) ҫырса пӗтертӗм... Ӑна
1938-мӗш ҫулта Ульяновскра шухӑшласа хунӑччӗ, Пуш114

кинӑн «Пророке» пек ҫырас тенӗччӗ. 1937 ҫулхи
хӗстерӗве хирӗҫ мӗн те пулин каласшӑнччӗ» (17.08.1970).
Ҫав ҫулах, тепӗр темиҫе кунтан, ӳнерҫӗ ҫырса хунӑ
анекдот вулатпӑр кун кӗнекинче....Пуҫлӑхсем сысна пуҫӗ
туяннӑ пулать. Сталин туянни — 3 тенкӗ, Хрущев —
2 тенкӗ, Брежнев — 1 тенкё. Сталин илнӗ пуҫӑн мими
те, чӗлхи те пур, Хрущевӑн — чӗлхе ҫеҫ, Брежневӑн —
пуҫ шӑмми кӑна» (24.08.1970). Эппин, сӑвӑҫ политика
ӗҫченӗсем пирки шухӑшласа пуҫ ватман темӗпӗр. Вӗсене
вӑл пӗр енлӗ тӗксӗм е пӗр енлӗ ҫутӑ ҫеҫ те хакламан. Анчах вӑл тапхӑрсенче (уйрӑмах Сталина тӳпе таран
ӳстернӗ кӳлӗмре) шухӑша тӳррен каламалли майсем сахалтарах пулнӑ.
Ҫавӑ кӑна-и? Ухсай пурӑннӑ кӳлӗм ҫын ёнси ҫине
темле йывӑр та тиет. Революцисем, вӑрҫӑсем, колхозсем
йӗркелени пӗтӗм ҫӗршыва хускатса яраҫҫӗ. Событисем
пӗринчен тепри хаяр. Литература анинче тар тӑкакансен
эстетика идеологине мар, политика идеологине мала
хумалла, «аслӑ Сталина» мухтамалла, коммунистла
шухӑш-кӑмӑла ҫул памалла. Ухсайӑн та пӑрӑнса юлма
май килмест ку ҫулран.«Халӑхӑн ылтӑн кӗнекинче» Сталин конституцине ырлать поэт, 1936 ҫулта тухнӑ «Ҫавӑнӑҫ
кӗнекинче» социализм кӳнӗ телее курса хӗпӗртет, пӗтӗм
совет литературин классики пулса тӑнӑ «Кӗлпук мучире»
иртнипе совет тапхӑрӗнчи пурнӑҫа антитезӑллӑн (хирехирӗҫлетсе) шайлаштарать, «Ту урлӑ ҫул» поэмӑра колхоз саманине савса юрлать. Ку ӗнтӗ вӑхӑт палли пулнӑ.
Апла пулин те, кунта Ухсайӑн пултарулӑхӗ туллин те
хӑватлӑн ялкӑша пуҫлать, унта «халӑх пурнӑҫӗн чӑнлӑхӗ»
(В.С.Чекушкин) хитрен те калӑплӑн ӳкерчӗкленет. Вӑрҫӑ
вӑхӑтне те Слакпуҫ каччи тылра ларса ирттермест, хӑй
ирӗкӗпе фронта каять, ҫар пичетӗнче тар тӑкать. Ку
вӑхӑтра ҫырнисем унӑн «Атӑ кунчинчи тетрадь», «Хурҫӑ
та ҫуннӑ чух» ярӑмсене пӗрлешеҫҫӗ. Тем пек йывӑра
тӳссен те лирикӑллӑ туйӑм тасалӑхӗпе сипетлӗхне тӑкса
пӗтермен Ухсай, типтерлӗ те сыхӑ упранӑ ӑна.
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Тата тепӗр шухӑш сӗвемӗ.Ялан политикӑпа, идеологипе чӑрманнӑ ӳнерҫӗсем хӑш-пӗр чух социаллӑ пурнӑҫа
сӑнласси еннеллерех сулӑнаҫҫӗ. Хв. Уяр та авӑ социаллӑ
типсем калӑплассине кӑмӑлларах парать. Анчах ун реализмӗпе романтикӑлӑхӗ вӑхӑтлах йӑпануран анлӑрах,
тарӑнрах. К.Турхан пек прозаиксем вара, сӑмахран, политикӑллӑ конъюнктура (усӑ, пайта...) ытамне лекнӗ
(«Йӑмраллӑ ял» повесть), сӑнланӑ пурнӑҫа ытла та
ансӑр, уйрӑм тапхӑрпа кӑна ҫураҫуллӑ тунӑ. Кун паллисем «Ту урлӑ ҫулта» та пур — Калляпа Чинавье инке
сӑнарӗсенче тӑван ҫӗршыв аталанӑвӗн пӗр тапхӑрӗ ҫеҫ
ӳкерӗннӗ. Вёсен шухӑш-кӑмӑлӗ те колхоза кӗрес е кӗрес
маррипе ҫыхӑнса-кӑшӑлланса пырать темелле пек. Конфликчӗ те хушӑран ҫиелтерех, публицистикӑллӑрах аталанасшӑн.Ҫапах та Ухсай хӑйӗнче тёпе выртнӑ ҫепӗҫ лирикӑпа романтика сисӗм-туйӑмне ҫухатмасть; ҫул
иртнӗҫем шӑпах ҫак куҫкурӑм вӑй илсе каять унра. «Ту
урлӑ ҫулта» Калля ҫемйине сӑнарлани те пӗлтерӗшлӗ:
ӑрусен ылмашӑвӗ (Капля, ун ывӑлӗ Якур)
пысӑк
жанрсемшӗн юравлӑ пулнине туйсах тӑрать Ухсай, ку
проблема хайлава историлӗх сӗмӗ кӗртессе тӗшмӗртет.
Ирони вырӑнӗ пысӑк пулни те паха: «Аливан пек активистсем ҫӗр процентлӑ коллективизаци туни ҫинчен рапортласшӑн хыпӑнса чупаҫҫӗ, хӑйсенчен халӑха пистереҫҫӗ. Ку ӗнтӗ «революцие», «ҫӗнӗлӗхе» административлӑ
майпа ирттернине тиркештерни вӑл.
Тӗрлӗ вӑхӑтра тӗрлӗ ӗҫре тӑрать Ухсай.Мускавра пӗлӳ
илнӗ авӑкра «Коммунар» хаҫат корреспонденчӗ вӑл,
1937-мӗш ҫулта — Чӑваш совет писателӗсен правлени
секретарӗ, кӗҫ Ӗпхӳри тӗпчев институчӗн ӑслӑлӑх
ӗҫченӗ, 1937 ҫулта — Патӑрьелти педагогика училищинче вӗрентекен, ҫартан таврӑнсан — Шупашкарти «Тӑван
Атӑл» альманах редакторӗ. 1948 ҫултан вара пуҫӗпех литература ӗҫӗпе пурӑнать. Ҫырни-тунине ӗнтӗ ку яхӑнтан
калӑплӑ (пысӑк) жанрсен ытарлӑхӗпе ҫураҫтарасшӑн вӑл.
Хӑй сӑвӑлла роман тесе ят панӑ кӗнекесем ҫапӑнаҫҫӗ
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(«Ту урлӑ ҫул» — 1952; «Акӑшкӳл» — 1955), ҫине-ҫинех
пысӑк поэмӑсем пичетленеҫҫӗ («Ҫӗр» — 1961 т.ыт.те),
драмӑсем кун кураҫҫӗ («Шуйттан чури» — 1969), вулакан сӗтелӗ ҫине «Ача чухнехи ҫӑлтӑрӑм» трилоги (3 поэмӑран тӑракан хайлав) ҫитсе выртать т. ыт.те. Пур хайлавӗнче те вӑл ҫепӗҫ лирик, ирониллӗ туйӑм управҫи,
хура тӑпраллӑ ҫӗр мухтавҫи пулса юлать. Пур сӑввипоэми те поэт тӑван халӑх сӑмахлӑхне, ял-йыш йӑлийӗркине аван пӗлнине ӗнентерет. Пуринче те Ухсай пӗр
вӗҫӗм ӳссех, ӑсталансах пыни куҫ кӗретленет. Пур сӑввипоэминче те сӑнарлӑ шухӑша анлӑ, панорамӑллӑ ҫавӑрса
калани куҫа ӳкет.
Кирек ӑҫта ӗҫлесен те сӑмах пӗлтерӗшӗн вӑрттӑнне
шӗкӗлчеме пӑрахман поэт. Мӗнле тытса пынӑ-ши ӗҫ
йӗркине Ухсай? Куна вӑл хӑй ҫырса пынӑ кун кӗнекине
сӑнасан аван ӑнкаратпӑр.(Ялав, 2001.— 11 № ; 2002,—6).
Малтан пӑхма ытла та вак-шак, ҫыхӑнусӑр пек поэт
ҫырса пани: ҫанталӑк уяр е йӗпе-сапа пулнине асӑрхать
дневник авторӗ, кураксем пан улми пахчине сӑтӑр тунине курса тӗлӗнет, хӑй миҫере тӑнине, хӑш кун миҫе
йӗрке ҫырнине астуса пырать (200, 42, 20, 140, 250...).
Тӗрлӗрен ваттисен сӑмахӗ,каларӑш, тупмапли юмах, халап ӳкет шур хут ҫине, тӗлӗкре мӗн курни ҫырӑнать,
тӗрлӗ асаилӳ, аллитерациллӗ сӑмах ҫаврӑнӑшӗ ҫырӑнса
юлать т. ыт. те. Пӗр-икӗ тӗслӗх: «Ҫичӗ сехет кӑШт ҫитейменччӗ.Тӑтӑм.Хӗвел.Ӑшӑ.Екки ярсан, Екким пек.
Кӗнтӗм — свидетель.
Кӗнтӗк, урапа кӗнтӗкӗ. Сердечник.
Ӗҫ паян ӗнерхинчен сахалрах пулчӗ. 78 йӗрке. Ҫӗрле
начар ҫывӑртӑм, кӑнтӑрлахи ыйхӑ пуҫа тӗксӗмлетрӗ.Хура
кураксем пан улмисене ҫиеҫҫӗ иккен.Эпӗ вӗсене сӑтӑрҫӑ
теменччӗ» (02.08.1970).
«Ӗнер ӗҫлеме тытӑнтӑм. Хуллен пырать. Паян ҫанталӑк уяр. Эпир халӑх чӗлхи тетпӗр.Анчах халӑх хушшинче чи айван калаҫусем пулаҫҫӗ.Эсӗ пӗр-пӗр ӑслӑ ҫыннах:
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«Тӗрӗс», — тетӗн. Вӑл сана: «Кӑмака ҫинчен кӗррӗс»,—
тет (12.08.1971).
Ҫыхӑнусӑрлӑх кунта ҫиелтен курӑнакан палӑрӑм ҫех.
Хӑш вӑхӑтра тӑрса мӗнле ӗҫленине тӑтӑшах палӑртса пырать автор. Ялта чух ҫӗрне-кунне пӗлмесӗр ҫырать иккен
вӑл, хулара алӑ ӗҫ патне пырасшӑн мар. Ҫырнӑ хушӑра
аса килнӗ тупмалли юмахсене, ваттисен сӑмахӗсене,
евӗрлевлӗ-аллитерациллӗ ҫаврӑмсене манас темест, сых
ятне хут ҫине куҫарать вӗсене. Кун пек тӗслӗхсем «ӗҫре»
питӗ кирлине шута илсе пурӑнать. Хӑйне тӗлӗнтернӗ ӗҫпуҫ, асӑрхав вӑхӑчӗпе поэма-сӑвӑшӑн вырнаҫуллӑ пуласса сиссе пурӑнать. Сӑвӑ ҫырнипе ҫеҫ лӑпланмасть апла
художник, халӑх йӑлине, ун чӗлхине, ҫут ҫанталӑка
сӑнасах тӑрать. Шухӑшласа, курса, тӗлӗнсе, чунпа аманса пурӑнать.Ҫакна кура тӑркач ӗненетӗн — ӑнсӑртран та,
вак-шак та мар вӑл ҫапла ҫырса пынисем.
Тимлӗрех сӑнатӑн та ҫакӑ курӑнать — пёр кун ҫырни
тепӗр темиҫе кунран ҫырнипе тачӑ пӗтӗҫет, пӗр хунава
куҫать. Ҫурла уйӑхӗн 3-мӗшӗ. 1970 ҫул «Ултӑ сехетре
тӑтӑм, — пӗлтерет Ухсай,— Вырсарни кун.Ҫынсем канаҫҫӗ. Манӑн 100 йӗрке ҫырмаллах». Унтан аллитерациллӗ
тӗслӗх ӳкет хут ҫине: «Ҫӑкалӑх витӗр юр ҫӑвать (ҫӑнӑх
алани)». Ку ӗнтӗ халӑх чӗлхин илемне курса-туйса ытарайманни. Кӗҫ урӑх шухӑш килет пуҫа: «Чувашский материализм: Ҫӑкӑр хырӑм хыҫҫӑн ҫӳремест, хырӑм ҫӑкӑр
хыҫҫӑн ҫӳрет. Ҫын килсен ҫынна ҫӑкӑр лартмасӑр яни
аван мар». Ку вӑл сӑвӑҫ чӑваш этики пирки шухӑшлани.
Т е п ӗ р . пилӗк кунтан ҫавна ҫывӑх шухӑш тӗрленчӗкӗ
тупӑнать: «Ватӑ ҫынсен калавӗ харам ҫӗрте выртман теҫҫӗ. Апла эппин калав кахалсенчен тарнӑ. Харамса. Ҫӑкӑр
харамси. Тӑваттӑн тӳн-тӳн,
пёр харамса
(лаша)»
(08.08.1970). Философиллӗ сӑвӑ тейӗн ҫак икӗ тӗслӗх
пӗрлӗхне — мӗн таран тарӑн та пиҫӗ шухӑш чӑмӑртаннӑ
унта! Ват ҫынсем хырӑма тӑрантма ӗҫлемеллине каланӑ:
ҫӑкӑр хырӑмшӑн ҫунмасть.Килен-каян кашни-пӗр ҫынна
апат лартма кирли те — ватгисем калани. Ҫулри ҫынна
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мӗн ӗмӗртен хисеплеме хӑнӑхнӑ чӑваш.Чӑваш чыслӑхӗ ку.
Ватти каланӑ ҫак сӑмаха итле пёлменни — кахал этем,
чыссӑр. Ват ҫынран вӗренни — кахаллӑхран тарнӑ, наян
патӗнче юлсан харама каясса «пӗлнӗ». Лаша пирки шак
хуни те ҫав стайлӑ: тӑватӑ ура чупать, хырӑм вара харам
нушашӑн антӑхать... Кунашкал асӑрхавсем питӗ нумай
дневникра. Ухсай хӑйне пӗр ӑстрӑм лӑш памасӑр
шухӑшлать, ҫырать, вулать тӗрлӗ тӗслӗ текстра тӗрлӗ
вӑрттӑн тупать.
Чӑнах та, вӗҫрен-вӗҫех Н.И.Ашмаринӑн 17 томлӑ
«Чӑваш сӑмахӗсен кӗнекине» вулать сӑвӑҫ. Кунта каланине хӑй илтни-тунипе шайлаштарать. «Ҫирӗк туна пултӑм
та, — ҫырать ҫурла уйӑхӗн 5-мӗшӗнче, — уй юпине
юрарӑм.Ҫирӗк турта (Хурамал ялӗ).<...> Кӑшт каласанах
ҫиленетчӗ». Курӑр-ха, ҫирӗк сӑмахӑн ытарлӑ, сӑнарлӑ
пӗлтерӗшӗ анлӑланчӗ. Ҫирӗк турта тени авӑк ҫилӗллӗ
ҫынна питлени.Ҫирӗк туни мӗн-ши? Ахальтен ҫырса хуман эппин ку тӗслӗхсене ҫыравҫӑ. Чылай сӑмаха сӑнарлӑ
ҫапла пысӑк контекстра ӑнланма хӑнӑхнӑ иккен поэт.
«Мунча такмакӗнчен, — астутарать Ухсай хӑйне ҫав
уйӑхӑн 2-мӗш кунӗнче. — Йӳҫҫи тула, тутли шала пултӑр.
Пӗр ҫӗлӗкӗн хӗрӗх саплӑк (мунча чулӗ). Унтан ак
вырӑсла асӑрхав: «Про хороших музыкантов говорят, что
они научились играть в бане». Мунчари мусӑкҫӑ, мунча
чулё, мунча йӳҫҫипе тутти — ҫак тӗслӗхсенче каллех
«мунча» сӑмахӑн культурӑллӑ (чӑваш
культуринче
палӑрнӑ) пӗлтерӗшне тупма хавалланать сӑвӑҫ. Сӑмах
май, мунча Ухсайшӑн тӗлӗнмелле пысӑк символ пулнӑ.
Мӗн пурӗ ку Ухсайӑн пултарулӑх лабораторийӗ мӗнле
пулнине аван кӑтартать. Халӑх сӑмахне куллен сӑнаса
тӑни, ун юрри-сӑввине пӗлни ку лабораторишӗн — чи
кирлӗ условисенчен пӗри.Тата тепӗр тӗслӗх илсе пӑхӑпӑр.
Унта «Атӑл» сӑмаха тӗрлӗ енлӗ ҫыхӑнура, тӗрлӗ контекстра сӑнанӑ.
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«...Вун тӑваттӑ ҫапсан Атӑл пӑрӗ каять. Атӑл
хӗрринче пӗлӗт кӑвакарсан тӑман пулать теҫҫӗ.Атӑл хухсассӑн (чаксан) тырӑ акма пӗлес пулать.
Атӑл урлӑ каҫсан ӑс кӗрет. Атӑл хӗррине ҫитмесёр,
аттуна ан хыв теҫҫӗ. Атӑла курмасӑр аттуна ан хыв! Хур
хыҫҫӑн чӑхӑ Атӑл урлӑ каҫаймӗ.
Атӑл урлӑ лӑпсӑр-лӑпсӑр упа каҫать (утӑ ҫулни).
Кӑвак Атӑл хӗрри кӑвак йӗтӗн, Шурӑ Атӑл хӗрри
шурӑ йӗтӗн.
Чистай Атӑлӗ - Кама» (21.08.1971).
Тӗслӗхсене мӗнле ушкӑнланиех хӑйне евӗр кунта
малтанхи абзацра чӑвашсем ҫут ҫанталӑка сӑнани
палӑртӑнать, иккӗмӗшёнчи сӑмах этемӗн пурнӑҫ опычӗ,
ӑс-хакӑлӗ ҫинчен пырать. Тепӗр сыпӑкӗнче — сӑвӑюрӑри, халапри, тупмалли юмахсенчи Атӑл тӗпре.
Мӗнпе паха ку тӗслӗхсем? Вӗсенче сӑвӑҫ Атӑл, ҫӑкӑр,
хырӑм,ҫирӗк... сӑмахсен сӑнарлӑ пӗлтерӗшне тӑван халӑх
ӗненӗвӗнчен, унӑн сӑвви-юрринчен, халапӗ-юмахӗнчен,
ӗмӗрсен тарӑнӑшё-опытёнчен тупса кӑларни. Сӑвӑпоэмӑра аталанас шухӑш-кӑмӑл таппи ҫавна пула чӑваш
аваллӑхӗнчен тымарлана пуҫлать. Ку Ухсайшӑн яланлӑх
кирлӗ илемлӗх палли.
Кунпа пӗрлех тӗнче классикине вулани те кирлё
сӑмах ӳнерҫине. Пушкина вуланӑран, ун «Вут чӗлхене»
вырӑс ӑстин «Пророкӗ» евёр ҫырас кӑмӑл пуҫтарӑнать
(17.08.1970). «Ыйхӑ килмест, — пӑшӑрханать ӑста. —
«Пир ҫаппи» сӑвӑ сапаланчӑк, чӑмӑртана пӗлмест. Ӑна
Шиллерӑн «Песнь о колоколе» пек тӑвас килет. Ёҫ,
вӑрҫӑ, пурнӑҫ» (25.08.1970).Ку нуша вӑраха каятьпоэтӑн:
«Пир ҫаппи» сӑвва тахҫантанах ҫыркалаттӑм, паян
пӗтерсе ҫӗнӗрен 98 йӗрке ҫыртӑм» (27.08.1971). Юпа
уйӑхӗн 13-мӗшӗнче тата таврӑнатьҫав сӑвӑ патнех: «Пир
ҫаппи» сӑвӑ каллех ҫӗнӗрен». Ҫав уйӑхрах, 23-мӗш числора, ҫакӑн пек калани тӗл пулать: «Пир ҫаппи» сӑвӑпа
лартӑм, юлашки куплетне пичетлесен те ун пирки
шухӑшласа чун тухрӗ». Е тата «Чӗре» сӑвӑ ҫырӑннин хро120

никине илсе пӑхӑпӑрин. «Чӗре» сӑвва малалла тӑсма
шухӑшлатӑп. Вӑл чӑнах та тӑсӑлчӗ, вӑрӑмланса кайрӗ.
Кӗске ҫырма пӗлместӗп» (30.09.1971). «Чӗре» сӑвӑ чиперех пырать, хӗсес тесен те вӑрӑмланать» (02.10.1971).
«...Каллех «Чӗре» сӑвва ярса тытрӑм. Вӗҫӗ курӑнмасть,
тӑсӑлать те тӑсӑлать» (03.10.1971) т. ыт. те. Ӗҫленӗ май
сӑвӑ содержанийӗ те, жанр тытӑмӗ те улшӑнать: «Чӗре»
сӑвва пысӑклатсах пыратӑп: «Хура ҫӗрпе тӑрӑ шыва юратакан
чӗре памфлечӗ» ят паратӑп»
(13.10.1971),
«тӗрӗссипе, ҫӗр ҫинчен каласа паракан трактат ҫыратӑп»
(08.10.1971). Иртнӗ вӑхӑтра ҫырнӑ сӑвӑсем е ярӑмсем
патне те таврӑнсах тӑрать вӑл, «Силпи енчи ҫилсем»,
«Вут чӗлхе» ярӑмсем пирки пуҫ ҫӗмӗреп». кун кӗнекинче
чун пурнӑҫӗ ӳкерӗнет ҫапла, пултарулӑх ӗҫӗн юхӑмӗ.
Вӗҫсӗрех, кашни утӑмнех поэт пек ярса пусать Ухсай, кашни-пӗр шухӑша пулас хайлавсен ӑшӗ-чиккипе
шӑнӑрласа пурӑнать. Ҫакӑн чухлӗ ӗҫленӗ ҫинче Ухсайӑн
хӑйне ӳпкелеме сӑлтав ҫук та темелле пек. Сӑвӑҫ пӗрех
кӑмӑлсӑр: «Эрне кун.Хӗвеллӗ кун.Ӗҫлес тетӗп те, сукмак
та, йӗр те тупаймастӑп» (20.05.1971); «Паян питӗ хӗн
ӗҫлерӗм, йӗркепе йӗрке ҫыхӑнса пымарӗ» (06.05.1971).
Тахҫанах тухнӑ сӑвӑсене таврӑнса «тепӗр» хут юсасси
йӑлана кӗре пуҫлать унӑн: «Ҫырнисене пӑхса тухрӑм:
васканӑ, сапаланнӑ. Кун пек васкаса ӗҫлеме юрамасть»,— хытӑрлать хӑйне (13.10.1971). Ак татах: «Икӗ
поэмӑна ҫӗнӗрен пекех тӳрлетсе ҫырма тивет» (ҫав кунах
С.Есенин сӑвӑҫ-сӑрӑҫ шӑпи пирки ҫапла каланӑ: «Быть
поэтом — это значит то же, Рубцевать себя по нежной
коже». Хут ҫине ҫырӑннӑ сӑмах, каланнӑ, ҫӑвартан тухнӑ
шухӑш сӑвӑҫӑн ҫав сӑмах умӗнчи, малалла ӳкерӗнес сӑн
умӗнчи яваплӑхне виҫесӗр ӳстерет. Ухсай та ҫапла
пурӑнать — хайланнӑ сӑвӑсем тепӗр хут таврӑнаҫҫӗ ун
патне, намӑслантараҫҫӗ, ӳпкев ҫуратаҫҫӗ.Куллен-кунӗ те
ҫапла поэтӑн, ҫырнӑ чух Байрон, Пушкин, Шиллер
пирки аса илет, тёлёкёнче Маяковские, Твардовские
курать, вуланӑ кашни сӑмах (уйрӑмах Ашмарина алран
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ямасть) поэзи сӗткенӗпе астарать, литературӑри ларутӑру пирки шухӑшласа чунне амантать. Чӑн поэтӑн
урӑхла пурӑнма май та, ирӗк те ҫук.
Куславкка районӗнчи Карачра «ӗҫлесе» пурӑнакан
Ухсай пёр такӑнми ҫырасшӑн та, ун пек тума май ҫук
иккен пурнӑҫра. Ӗҫ .кал-кал ӳсӗмленменни хытах
пӑшӑрхантарать Ухсая, «Силпи енчи ҫилсем» ярӑм
вырӑнтан тапранасшӑн мар-мӗн. Кун сиктерсе тенӗ пек
ӑна аса илсе тӑрать. Ытти шухӑш-кӑмӑла ҫырса пынипе
пӗрле «Силпи енчи ҫилсем» тесе астутарать вӑл хӑйне:
«Ҫанталӑк тӗтреллӗ, сывлӑм. «Силпи енчи ҫилсем»
(30.07.1970); «Силпи енчи ҫилсем».Лена хуп-хура ҫӗрле
ҫумӑр айӗн Шупашкартан килсе ҫитрӗ» (02.08.1970) т.ыт.
те. Ҫурла (август) уйӑхӗн 17-мӗшӗнче тин хӑтӑлать вӑл
хӑйне вӗҫсӗр шухӑшлаттаракан тӗллеврен: «Силпи
ҫилӗсене» <...> ҫырса пӗтертӗм». Анчах ҫавӑнтах тепӗр
ӗмӗт те явса илет ӑна: «Вут чӗлхе».Ӑна 1938 ҫулта Ульяновскра шухӑшласа хунӑччӗ...» Каллех малтанхи евӗр
нуша тупӑнать, кун хыҫҫӑн кун «Вут чӗлхе» поэтӑн
асӗнче. «Ҫанталӑк лӑпкӑ, пӗр ҫулҫӑ та хускалмасть. «Вут
чӗлхе» (19.08.1971).
Хӑйне хытӑрласах тӑракан, ӗҫ тилхепине пушатман
поэт К. Мастеров патне янӑ ҫырура ҫапла калать: «Кӑткӑ
пек ӗҫлекен, упа пек пӗччен пурӑнакан Я.Ухсай»
(23.08.1971-). Ку яланхи йӑла пулнӑ Ухсайшӑн — хӑйне
хӑй умӗнче отчет партарсах тӑрать вӑл. «Хура кураксене»
1959 ҫултах ҫырнӑччӗ, ҫӗнӗрен ҫырма тытӑнтӑм.Эпӗ вун
икӗ сехет тӗлне рекорда пырса ҫитнӗ — 247 йӗрке»
(27.08.1970). «Кун пек ҫумӑрлӑ ҫанталӑк чух эпӗ савӑнсах
ӗҫлекенччӗ, халӗ пуҫ темле йывӑр. Кӑнтӑрла ҫумӑр
чарӑнчӗ, ҫанталӑк ӑша кантармалла ӑшӑтрё. Эпӗ пур,
«Кураксем» сӑвӑпах ларатӑп. Пурнӑҫ та кичем, ҫырма та
кичем» (18.10.1971).
Тимлӗн сӑнасан ҫакна асӑрхама пулать: ҫанталӑк уяр
е йӗпе-сапаплӑ пулни, сӑвӑ ҫырӑнни-ҫырӑнманни Ухсайшӑн — пултарулӑх пурнӑҫӗн хӑйне евӗр ритмӗ. Мӗнле
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сӑвӑпа мӗнле асапланнине кӑтартни те — ҫав ритм паллиех. Сӑмах ӑсти пуҫӗпех поэзи тӗнчинче пурӑнать Карачра.Ҫӗр варринче тӑра-тӑра ларать; кӳршӗ-аршӑ нушихури, тус-юлташ пыра-пыра кайни, Шупашкартан ҫитекен хыпар-хӑнар чӑрмантараймасть ӑна. Сӑвӑ лавӗ вара
ҫӑмӑл мар, ӑна тапса туртма самай вӑй кирлӗ. Поэзи
ирӗклӗхӗ, ун хӑйне майӑн саккунӗсем Ухсая нумай
шухӑшлаттарнӑ. «Ҫурхи шыв, — тет вӑл хӑйӗн дневникӗнче, — тапса тухать те ҫыранта шӑнӑҫаймасть, ӑна
ҫӗмӗрет, хӑй сарӑлса каять. Поэзи те тӑвӑллӑ вӑхӑтра
ӗлӗкхи формӑсене пӑхӑнмасть» (25.07.1970). «Ӗҫлеме
тытӑниччен Ашмарин словарьне пӑхса ларатӑп, кирлӗ
сӑмах ҫаврӑнӑшӗсене шыратӑп, — пӗлтерет пултарулӑх
ӗҫӗн ритмӗ пирки. — Мӑйӑр. Кедр мӑйри темен иккен
ӗлӗк чӑвашсем. Вӗт майӑр, вӗтӗ мӑйӑр, хӗр мӑйри.
Мӑйӑрлӑх, мӑйӑр курланки. «Йӗкӗр мӑйӑр пек ӳсрӗмӗр»
(19.08.1971). Ку та ритм. Халӑх сӑмахлӑхӗнчи уйрӑм
сӑмахӑн пӗлтерӗшне ялан асра тытса пыни. Ҫакна тума
Ашмарина алран ямасӑр вулани.Сӑмахӑн ытарлӑхӗ Ухсая
поэзие хӑй туртса кӗрсе кайнин палӑрӑмӗ.Тивӗҫлӗ материала ҫапла малтанах янтӑласа хуни яланах йӑлара пулнӑ
ят илнӗ ӑстан. Хӑш-пӗр тӗслӗхе кӑна илсе пӑхар ак,
вёсен хроникине палӑртар.
...«Урхамах» сӑвӑ валли — «Ҫумӑра хирӗҫ тӑракан
лаша кукалет тет.Анкӑрт шыв ӗҫет» (22.05.1971).
...«2001 ҫул» сӑвӑ валли. Чечек ялан хӗвел енне
ҫаврӑннӑ пекех, пӑхатӑп эпӗ малашлӑх енне» (04.08.1971).
...«Чӑваш хурҫи» сӑвӑ валли. Хурҫӑ ҫуратакан турӑ
эеӗ, хурҫӑ ҫуратакан турӑ, нӑкӑлӑх, пиҫӗлӗх,- тӗреклӗх
пар. Чӑваш ялӗсене вӑрҫа юрӑхлӑ тимӗр-тӑмӑр япаласем
сутма чарас. Пӗрремӗш Петр патша указӗнчен» (1971,
авӑн-юпа уйӑхӗсем).
...«Чӗмпӗр» валли.Яковлев: Эпӗ сире тутӑ тытасшӑн,
сире вӗрентеешӗн, сиртен ҫын тӑвасшӑн ҫерҫи пек ир
тӑтӑм, шӑпчӑк ыйхипе ҫывӑрмарӑм...» (15.10.1971).
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Ку ҫех те мар, литература анинчи лару-тӑру та
ӳкерчӗкленет
кун
кӗнекинче.
Н.Янкас
пирки
пӑшӑрханать ак сӑвӑҫ: «Ытла нумай калаҫма юрататчё...
Вӑл усал ҫын марччӗ. Ӑна хуптарчӗҫ вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче»
(17.08.1970). Ҫыравҫӑсем хушшинчи пуҫтарусӑр сӑмахюмах таппи-екки хуҫать ун кӑмӑлне: «Хулара ӗҫ алӑ патне пымасть. Элек итленипе вӑхӑт иртсе каять»
(12.08.1971). Хӑйӗн биографине ҫырнӑ чух Шупашкарти,
Кайбулка шывён ҫыранӗнчи марксистсем ҫинчен манас
марччӗ тесе тӗв тӑватьсӑвӑ ӑсти, лешсем (И.Д.Кузнецов
критик, вӑл сӑвӑҫ-ҫыравҫӑна политикӑллӑ идеологие
шута хурса ҫырманшӑн вӑрҫни) чӑваш литературине сахал мар сиен кӳнине асра тытнӑ (1971, авӑнпа юпа
уйӑхӗсем). Ҫакна мӗнпурне шутра тытни поэта татӑклӑ
шухӑш патне те ҫитерет. Вӑл ӗнтӗ халь чиновниксене
йӗплесе, тӳнтер социологие хурласа «Ҫыру» сӑвӑ хывасшӑн. «Эсӗ ҫӑмӑл машинӑпа ҫӳренӗ чух ман ларма
вырӑн пулмарӗ, эпӗ Кӗлпук ҫинчен поэма ҫыртӑм мунчара (асӑрхӑр-ха, каллех мунча! —Г.Ф.).Эсӗ дачӑра ларнӑ
чух эпӗ выртрӑм мунча урайӗнче.Хӗллехи ҫил-тӑман.Эсӗ
выговорсем парса ӑшӑ кабинетра ларнӑ чух ҫӳрерӗм эпӗ
кутсӑр-пуҫсӑр ҫил-тӑманра», — ҫапла палӑртса хурать
вӑл пулас сӑвӑ шухӑшӗ-идейине (20.10.1971). Хайхи, вӑл
кӑшт маларах ҫырса хуни те ӑнланмалла пулса тӑрать:
«Пирӗн литературӑра аслатиллӗ ҫумӑр кирлӗ, ҫӳп-ҫапсем
нумай» (17.08.1970).
Халиччен калани-туни Ухсай кам ҫырни-тунине вуланипе, камӑн поэзири шӑпи пирки шухӑшланипе ҫумлӑ.
И.Бунин прози-поэзийӗпе кӑмӑллӑ вӑл, чӑн-чӑн ӑста
уншӑн лешӗ. Байрон хайлавӗсем ун чунне ҫырлахтармаҫҫӗ. Поэтӑн «Ҫӗрпе пӗлӗт»
мистерийӗнче «тулашни,
кӑшкӑрашни»
курать
вӑл
ытларах.
Н.Некрасова
кӑмӑллать яланхиллех. Сухово-Кобылин ҫырнисене иленет.А.Пушкинӑн «Болдино кӗрне» ӑша хывса пурӑннипе
хӑй те «Карач кӗрӗ» тӑвас ӗмӗтпе ҫунатланать. К. Ивановӑн «Ашшӗ-амӑшӗ» сыпӑкӗ пирки («Нарспирен»)
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пысӑк статья ҫырма хавасланса пурнать сӑвӑ ҫырнӑ
хушӑрах. Критиксем ку сыпӑка хаклани чылай енчен
вырнаҫтараймасть сӑвӑҫ кӑмӑлне.
Мӗн темелле поэт кун-ҫулне? Сӑвӑран, сӑнлӑхсӑнартан нихҫан та уйрӑм пурӑнман вӑл. Ҫулӗсем ӑна
Мускава та, Пушкӑрта та, Карача та, Шупашкара та ҫитернӗ, анчах анлӑ горизонт уҫса паракан Слакпуҫ
тӑрӑхӗпе Кӗслету тӑрри пӗр самантлӑха та асран тухман
ун. Ачалӑхра хывӑнса юлнӑ шухӑш-кӑмӑл та кӑтӑкласах
тӑнӑ Ухсай чӗрине. Унта, ҫав ачалӑха, Кӗслету ҫине
таврӑннӑн таврӑна-таврӑна пурӑнать вӑл Сӑнарлӑ сӑмах,
Поэзи ячӗпе.

Ухсай Яккӑвӗн илемлӗ тӗнчи
Кам-ши вӑл Ухсай, чӑваш литературишӗн? Хӑш-пӗр
тӗпчевҫӗ татсах каларӗ: «Хура тӑпра поэчӗ».Капла хаклани, паллах, ҫителӗксӗр. Халӑхӑмӑрӑн нациллӗ (философиллӗ, эстетикӑллӑ, этикӑллӑ...) ӑнӗн тӳпине ҫӗкленнӗ
сӑмахҫӑна хӑрах енлӗ кӑна хаЪслама ҫук. Куна ӑнланма
сӑвӑҫ тӗнчи хывӑннине малтанхи утӑмсенченех йӗрлесе
тухни кирлӗ.Илемлӗ сӑмаха иленес йӑрӑсӗ Яккӑвӑн пӗве
кӗрсе пырас тапхӑртах, 13—14 ҫултах вӑранать: аслисем
янӑ юмах-халапа хӑлха тӑратса итлет ача, халӑх историне
вӗренес кӑмӑл хывать хӑйӗнче, чӑваш йӑли-йӗркин
вӑрттӑн-карттӑнне пӗлме шухӑш тӗвӗлет. Ӗпхӳре, Мускавра вӗреннӗ хушӑра ку туртӑм тарӑн тымар ярать;
ҫапӑннӑ
пӗрремӗш
сӑввинчех ун
пулас
тӗнчин
палӑрӑмӗсем уҫӑмлӑ.
«Юратрӑм эп, хиреем, сире» сӑвӑра тӑван тавралӑх
кӗвви тапать; вӑрмансен, хирсен, сӗрӗшсе тӑракан анасен юрри янӑрать. Хӑйне чӗр вӑй панӑ ҫӗршывӑн пехетсипетне туйнӑ яш каччӑ чӗринче иксӗлми юрату вӗрет.
«Юратрӑм эп, хиреем, сире, Сана та, сём хура
вӑрман», — шанӑҫлӑн та евӗклӗн пӗлтерет сӑвӑҫ хӑй
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кӑмӑлне. Улӑх-хирпе вӑл юлташлӑн, ҫынпа калаҫнӑн
туслӑн сӑмахлать. Пӗрлех ҫирӗп те ӗнентерӳллӗ тупа-ант
тӑвать: «Нихҫан та шухӑ чӗрере ку юрату ҫухалмӗ ман»,
«Нихҫан та эп хӑватӑра Манмастӑп...» Тупа тунӑ чух
анафора мелӗ (фраза пуҫламӗшӗнчи сӑмаха хутран-хут
калани) «ӗҫе кӗнӗ» сӑвӑҫӑн.«Нихҫан та» тени пӗрремӗш
тата юлашки (4-мӗш) строфасенче, йӗрке пуҫламӗшӗнче
тӗл пулать. Куна кура каланӑ шухӑшӑн чун уҫҫилӗхӗ ӳсет
— поэт хӑй тӑван енӗпе таса чӗрепе сӑмахлать.
Сӑпатлантару (чӗрӗ мар япалана чӗрӗ пек курни) мӗнле
тӗшӗ чӑмӑртани те ӑнланмалла: «Вӑрманӑм пачӗ хӑй хупне», «Хирти ыраш хӑй сӗткенне Тултарчӗ манӑн пӗвӗме».
Шухӑш аталанӑвӗ те, сӑнар хывӑмӗ те килпетлӗ, чипер.
Хуп сӑпка вӑрман сӑпкиех-мӗн, ҫут ҫанталӑк кӳнӗ парне
(«Хӑй сӑпкинче мана сикме»).Сӑнар анлӑланать, яш ача
сӑпка тесе хӑйӗн юратнӑ ҫӗршывне хаклать; вӑрмана,
улӑха. Ӳсерехпе те ҫак тӑрӑхӑн ирӗкӗпех, сӗтекӗпех вӑй
илсе тӗрекленнӗ герой: «...ҫар уран Чупаттӑм аркӑр
ҫийӗнче. Курка ҫӗлеттӗм . хупахран,
Ӗҫеттӗм шыв
ҫӑлкуҫӗнчен». Ав епле! — хирсен арки, вӑрман сӑпки,
шывсен сипечӗ, • «хирти ыраш сӗткенӗ» кирлӗ пулнӑ
сӑвӑҫа тӗреклӗ хул-ҫурӑмлӑ ӳсме. Ҫавӑнпа калать те харкамҫӑ: «Ура тапса, пуҫа ухса Сире мухтатӑп эп...»
Малаллахи сӑвӑсене вулатӑн та уҫҫӑн туятӑн вара:
поэтӑн тӗп кӗвви хывӑннӑ ку йӗркесенче. Вӗсене вӑл
каярахпа та чӗрӗ ҫак ҫут ҫанталӑк пулӑхӗпех ӗнерет.
Кашни юхан шывпа, хир-анапа, йӗтем ҫинчи капансемпе, тӑван ял-йышпа вӗсене ҫывӑх курса сӑмахлас интонаци, вёсен пурнӑҫ хавасне нимрен асла хурас туртӑм
тарӑнланса кӗрнекленет унра. Ку вӑл — гражданлӑхӑн,
халӑх ӗҫӗ-хӗлӗпе ҫӗнелсе пыракан пурнӑҫӑн ҫӗнтерӳллӗ
таппи.«Ача чухне эп ҫар уран чупаттӑм, — тет Якку.—
курка ҫӗлеттӗм хупахран, Ӗҫеттӗм шыв...» Ҫук, ача куҫ
^сурӑмӗ мар никӗсре — пӗве кӗнӗ, ачалӑха аса илекен
^ӗрнеке яш ҫын кӑмӑлӗ тытса пырать хайлаври шухӑшкӑмӑл йӗркине. Ку мехел те программӑллӑ пулӑм Ух126

сайшӑн: ретрен ретех тӑван ене таврӑнать сӑвӑҫӑн геройӗ, ҫавна май вӑл чунӗпе пуянланать, тӑван енрен
«сӑхса илет» поэзи сӗткен-сипетне, ун умӗнче тупа
тӑватьялан, явап тытать ун умӗнчех.
Романтикӑллӑ кӑмӑл-хавал ҫӗкленӗвӗ «Силпи енчи
ҫилсем» (1930—1935) ярӑмра куҫ кӗрет, сӑвӑҫ кунта хӑй
тӑрӑхӗнчи ӗҫ ҫыннипе, халӑхпа, ун историйӗпе пӗр
чунлӑ. 1933 ҫулта ҫырнӑ «Ҫӑлтӑрсем» сӑвва сӑнаса пӑхарха. Малтанлӑха ача выртмара ҫӑлтӑрсене сӑнани кӑна теме пулать пек ӑна. Вуланӑҫем Слакьенчи пурнӑҫ хакӑлӗ
анлӑланать унта: «Вучах ҫунатчӗ ялкӑшса», «Пиҫетчӗ ҫӗр
улми кӗл ӑшӗнче, Ҫилсем лӑскатчӗҫ хӑмӑша...» Ку
ӗнтӗ — ҫӗр ҫинчи, вучах умӗнчи сӑнсем. Кӗҫ урӑх
ӳкерчӗк тухать, ҫӳл тӳпе: «Хур кайӑк ҫулӗ» йӑлкӑшать,
малашнехи кунсем хӑратнӑ» пек ҫиҫет.Ҫӳл тӗнчене аялтипе ҫыхӑнтаракан персонажсем те пур: «ушкӑн самӑр
кӑвакал» анать шыв пичӗ ҫине. Ҫӑлтӑрсем те «ҫӗре
аннӑ» — шывра йӑлтӑртатаҫҫӗ. Пӗтӗм тӗнчене ытамласа
илет герой хӑй кӑмӑлӗпе: шыв хӗрринчи вучаха,
ҫӑлтӑрсене,
инҫете,
хур
кайӑк
ҫулӗпе
каякан
кӑвакалсене. Ҫӑлтӑр, ҫапла, анлӑ метафора пек туллиленсе пырать, герой туйӑмне сисӗмлӗн туратлантарать.
Герой кӑна мар, ӗмӗрсен тарӑнӑшӗнче те нумаййӑн шыранӑ телей ҫӑлтӑрне. Кӗтмен ҫӗртенех истори сӑнарӗ
ӳтлене пуҫлать:
Ман паттӑр йӑхӑмри ҫынсем авал,
Тимур ҫаратнӑ вӑхӑтра,
Йӗнерӗсем ҫине тӑрса сахал
Пӑхса тӑман-тӑр ҫӑлтӑра.
Телей ҫулӗ хур кайӑк ҫулӗпе пӗрлешет, хайхи, ача
сӑнакан ҫӑлтӑр сӑнарё вуншар ӑру тупма ӗмӗтленнӗ
ҫӑлтӑрпа.Ҫитменнине, ҫак ҫӑлтӑрах чӑвашсене Вавилон,
Египет ҫыннисемпе пӗр ӗмӗтлӗ тӑвать.
Туратлансах пыракан сӑнлӑх анлӑ метафора пулса
пыни, эпика техӗмӗ тупни — Ухсай лирикин тӗп
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палӑрӑмӗсенчен пӗри. Ҫӑлтӑрта ав Ҫӗрпе Пӗлӗте, авалхипе паянхине, ачан тата халӑхӑн ӗмётне пӗр тӗвве
ҫыхрӗ. Эппин, Ухсай анлӑлӑх, туллилӗх асамне мала хурать, метафора туратланса символла пӗлтерӗш тупнине
килӗштерет. Вӑл кӑна та мар. Ҫак ярӑмри «Силпи енчи
ҫилсем» поэма та кӑсӑк. Унта сӑмах ӑсти чӑвашсем пёкё
авнине сӑнарлать йӗртен-йӗр. Маттур ӑста вӑрманта чи
кирлӗ йывӑҫ тупать, ӑна «кӗл ӑшӗнче вырттарать»
пиҫӗхиччен, унтан станпа авать. Пӗкӗ деталь майӗпен
туллиленсе пырать — кёл ӑшӗнче пиҫӗхет, стан хушшинче авӑнать, «ҫан-ҫурӑмӗ ыратиччен» кукӑрӑлса
хӗсӗнет, «ҫилӗмлӗ сӑрпа» витӗнет. Ёҫ технологийӗ
йӗрленет ерипен.Ку — пӗр ен.
Поэт ҫак технологи «варӗнче» пӗкӗ авакан ӑста
чӑваш сӑнарӗ те пиҫсе ҫитмеллине манмасть. Апла тӑк,
пӗкӗ метафора икӗ функци тупрӗ. Ку та ҫителӗксӗр.Ӑста
пӗкке сутма каять, тивӗҫе туйса хаклашать. Пасар сценинче маттур чӑвашӑн ӗҫ, пултарулӑх биографийӗ татах
та тарӑнланать — сӑрласса чи хаклӑ тӗспе, тӑпра тӗсӗпе
сӑрланӑ пӗкке. Ку ахальтен мар, пӗкӗ пулас хунав тӑпра
сӗткенӗпе «яш» йывӑҫ пулса ӳснӗ. Ку, паллах, виҫҫӗмёш
функци: йывӑҫа мухтав юрри юрлани. Тӑваттӑмӗшӗ те
пур — пӗкӗ айӗнчи лашасем ҫула тухма хатӗррӗн
тӑпӑртатса тӑраҫҫӗ. «Пиҫӗ», «яштака» пӗлтерӗшрен, —
тет В.С.Чекушкин тёпчевҫӗ,— «ҫамрӑк» (ҫын пирки калакан) пӗлтерӗш мала тухать», «хурама чунлӑ» пёкӗ
«чӗрӗ япала пек» курӑнать. Чёрех! Пурнӑҫӑн нихҫан
иксӗлми хавасӗ тёвӗленет поэмӑра — этемӗн ӗҫӗнче вӑл,
ун «хурама асапне» чухлакан сисём-сӗсӗмӗнче. Ак епле!
Анлӑ метафора хӑй ытамне нумай-нумай пулӑма ҫавӑрса
илет-мӗн, ун сӑнарлӑ ӑш-чикӗ самантсерен тарӑнланса
туратлансах пырать.
Тата тепӗр сӑвва пӑхса тухсан юрамалла: «Иртсе
ҫухалчӗ ҫумӑр ҫулё» хайлава. Вӑл та ҫак ярӑмах кӗрет.
Ҫумӑрпа пӗрле сӗтел ҫине «хӑпарту» ҫӑвать, хире «тырпулӑ» ӳкет, шур хут ҫине — сӑвӑ. Шухӑшӑн малалла
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талпӑнас вӑйне ҫапла палӑртать сӑвӑҫ — «иртсе ҫухалчӗ
ҫумӑр ҫулӗ». Ун ҫумне вара тӗрлӗ пайрӑмсем хушать
ӗретлесе — хӑпарту, сӑвӑ, тырӑ; вӗсене чер'етлён аталантарать, «Кӗрхи тиха пекех хаваслӑх Сӑвва кӗресшӗн
кӗҫенет» йӗркесемпе вӗҫлет. Ку вӑл — сӑнарлӑ идейӑн
пӗр ҫаври: ҫумӑр иртнӗ, тырӑ, телей, хӑпарту ӳкнӗ (результат). Ҫавна туйнӑранах кӑмӑл «кӗрхи тиха» пек
тӗпӗртетет. Яланхи пекех тупнӑ шухӑш пайрӑмне пӗрмепӗччене пӑрахса хӑвармасть ӳнерҫӗ. Ҫумӑр ҫунине
сӑнарлӑ ӳкерни ҫителӗксӗр уншӑн. Хӑпарту тени
кӗрекене, сӗтел тулли апат-ҫимӗҫе асӑннипе паха, тырӑ
тенинче ӑмӑртуллӑ та тӑрӑшуллӑ ӗҫ сӑнарӗ пытарӑннӑ.
Ҫавӑнпа савӑнать те лирика геройӗ. Ҫапах та ҫумӑр
хӑйӗнчи символла пӗлтерӗше малалла та тӑсать. Унсӑр
вӑл Ухсая кирлӗ метафора пулаймӗччӗ те. Ҫавӑнпа хӑй
ытамне хуплӑва, тырра, телее илнӗ ҫумӑр тепӗр, ҫӗнӗ
шухӑша ал парать: «Куккук та, карӑш та пӗр харӑс Пуҫланӑ кӗвӗ илтӗнет». Апла пулсан ҫут ҫанталӑкри, ҫулталӑкри, ӗҫ ҫаври ҫине шак хурать персонаж: куккук —
пӗр тапхӑр вӗҫленни, карӑш — тепӗр тапхӑр пуҫланни.
Урӑх вӑхӑт ҫитнӗ эппин, аталану чарӑнман, вӑйрах вӑл:
«Пӗкӗ пек асамат кӗперӗ Тӑва кӳлет те утланать». Паллах, ҫула тухма. Куна кура тӑркач, сӑввӑн сӑнарлӑх
калӑпӗ те тупӑнать: ҫумӑр иртни — ун пуҫлавӗ; телей,
хӑпарту, тырӑ-пулӑ, сӑвӑ ҫинчен калани — ун аталанӑвӗ,
куккукпа карӑш авӑтни — кульминаци; асамат кӗперӗ
ҫула тухни — вӗҫлев. Сӑвӑ, поэтӑн чылай хайлавӗ
евӗрлех, класиккӑллӑ майпа сӑнарланса ӳтленет.
Кунашкал лирикӑри герой — «хура тӑпра ҫынни»,
уҫӑ кӑмӑллӑ яш. Пӗрлех сӑвӑҫ та вӑл. Хура ҫӗр нушине
сӑнаса-тӗсесе пурнӑҫӑн ӗмӗрхи чӗрӗлӗхне туптать, ҫут
ҫанталӑкра пурнӑҫ философийӗ тупать. Шалти ӗненӳ
вӑйӗ унра нихҫан та иксӗлмест. Ҫӑкӑр, капан, хур кайӑк
ҫулӗ, ҫӑлтӑр, кӗр, вӑрман, шыв сӑнарӗсем поэтшӑн яланхи
сӑнарсем. Вӗсем сӑвӑран сӑвва куҫаҫҫӗ, татах туратланса,
тарӑнланса пыраҫҫӗ. Путех, малтанхи ҫулсенчи сӑвӑсенче
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тепӗр чух сӑнар-сӑнлӑха ытлашширех туратлантарса яни
те курӑнкалать-ха сӑвӑҫӑн. Хӑш чух сӑмахӑн анлӑ
пӗлтерӗшӗ пӗр сӑвва ҫеҫ мар, ярӑм калӑпне те вырнаҫаймасть. Кун пекки «Силпи енчи ҫилсем» поэмӑра, «Вут
чӗлхе» ярӑмри сӑвӑсенче курӑнкалать. Сӑмах вӗҫсӗр
тӑсӑлать, хайлав вӗҫлене пӗлмест. Ахальтен мар тахҫан
ӗлӗк хӑрталанӑ сӑвӑ-поэма патне сӑмах ӑсти тепре
таврӑнать, вӗсене тепӗр хут ҫырать, юсать.
Курӑмлӑ тепӗр ярӑм — «Ҫӑкӑр кӑвапи».Ярӑм тӗпӗнче
кӑшт тӑсарах янӑ «Ҫӑкӑр кӑвапи» сӑвӑ. Шалти тытӑмӗпе
калуллӑрах (повествованиллӗрех) вӑл. Поэт ӑна килтен
тухса каяс умён героя ашшӗ-амӑшӗ кӑвапаллӑ ҫӑкӑр
пӗҫерсе сӑйлани ҫинчен каласа панӑ пек хайланӑ. Событисем пӗрин хыҫҫӑн тепри черетленеҫҫӗ — амӑшӗ чуста
ҫӑрса ларать, ывӑлӗ «кӑвас чӗрес пӗчченех» «пӑшӑлпӑшӑл тунине» итлет. Кӗҫ ҫӑкӑр та пиҫет, ҫӗнӗ ҫӑкӑр
ячӗпе ҫемье уяв ирттерет. Ҫӑкӑрӑн «кӑвапа та, куҫ та
пур», вӑл — «ҫӗр ачи».«Кӑвапаллӑ ҫӑкӑрӑн Сӑмсине касса атте Хӑй мана тыттарчӗ». «Ҫӑкӑр кӑвапи тавра
Ҫаврӑнса ҫӳрет тӗнче», — ӑс парать асли кӗҫӗннине, ҫав
пилпе инҫе ҫула ӑсатать. Паллӑ: ҫӑкӑр кӑвапи ӗҫ, чыс,
тӗнче кӑвапи пулса тӑрать хайлавра. Ӑна Ухсай сӑвӑлла
калав пекрех ҫырнӑ, герой монологӗ пек йӗркеленӗ. Ку
та Ухсайшӑн кӑтартуллӑ ен — сӑвӑлла калав-новелла,
очерк-юмах нумай ҫырать вӑл, хӑй эпика енне
туртӑннине кӑтартать ҫапла.Анчах та эпикӑлӑхӗ ун — лиризмпа шӑварӑннӑ пулӑм. Пысӑкрах хайлавсенче те вӑл
ҫак мелех мала хурать, «Ту урлӑ ҫул», «Кӗлпук мучи»
поэмӑсем те уйрӑм калавсенчен хывӑнаҫҫӗ сӑвӑҫӑн.
Хӑйне евӗр калулӑх «Карлав аври касмашкӑн
кайрӑм...» сӑвӑра та аван сисӗнет, ӑна та лирика геройӗн
калуллӑ монологӗ пек ӑсталанӑ. Авӑр пулмалли йывӑҫа
нумай хушӑ шырать герой, «хӗр пек тӳп-тӳрӗ хурӑн» та,
«шӗшкӗ» те, «ҫӑка» та, «кукӑр ҫӗмӗрт» те килӗшет ӑна.
Анчах пурте чӗрӗ, пурне те шел.Кашнин хӑй тивӗҫӗ пурҫке! Шӗшки «тутӑ мӑйӑр ярӑм-ярӑм ӗрчетӗ», ҫӑка
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«вбллен ӗҫчен хуртне ӗмӗртӗ...» Ҫут ҫанталӑкӑн чӗрӗ хавалне курнӑ этем ун ҫине алӑ ҫӗклеме хӑяймасть, такам
ҫунтарса амантнӑ йӗлмене, вилӗ йывӑҫа касать. Классикӑлла формӑпа ҫырнӑ сӑвӑри пек аталанать шухӑш —
малтан пуҫлав тухать ума («Карлав аври касмашкӑн
кайрӑм»), унтан аталану амалана пуҫлать (хурӑна,
шёшкёне, ҫӑкана черетлён шеллени, вёсен чӗрӗ функцине хисеплени), кёҫ кульминаци тупӑнать («Ӑна касса
ӳкертём эпӗ, Турат та иртрём сулхӑнра»), Сӑвӑн
вӗҫлевӗ — аталанура хёрсе тӗвӗленнӗ мораль, ваттисен
сӑмахё евёр чӑмӑртаннӑ, афоризм пек татӑклӑ фраза:
«Чӗррисене — этем хисепӗ, Вилнисене — хура тӑпра».
Яланхиллех сӑвӑҫ хайлавӗсенчи лирика геройён
пурнӑҫ опычё пысӑкки, сисём-туйӑм ҫивёччи кёретленет
умра. Пурнӑҫ панорами, ун хавасё — чёрёлёхре.Ан тив,
вӑл йывӑҫ-и, курӑк-и, ҫын-и, — пурӗ пӗрех. Ҫак гуманизм, гражданлӑх поэтӑн мён пур хайлавӗнче тёпе ӳкет.
Ҫын ҫинчен каламасть те пек тепререх чух сӑвӑҫ, анчах
шӗшкӗ, ҫӑкӑр, вут (вучах), шыв, карлав аври... пек
сӑнарсенче ҫын кун-ҫулӗн сӑвапё ӳкерёнет. Час-часах
сӑвӑ никӗсӗнче пёр деталь е символ ҫех. Вӑл вара туратланать, сарӑлса тарӑнланать. Черетлён-черетлён тупӑнса
пыраҫҫё ун сӑнарлӑ ӑшё-чиккине пуянлатакан мелеем:
ҫумӑр (хӑпарту, тырӑ, телей, карӑш-куккук — «Иртсе
ҫухалчё...»), юрату (вӑрман, хир, ыраш, шыв —
«юратрӑм эп...»), карлав (шёшкё, ҫӑка, хурӑн...— «Карлав аври...»). Метафора-символ пулас япала (пулӑм) ҫапла ытти япала-пулӑмпа пуянланать. Ӑна пуянлатаканни — уйрӑм субъект, герой «Эп» текен пӗрремӗш
сӑпатлӑ сӑнар («Юратрӑм эп...», «Карлав аври...»).
Вӑрҫӑ ҫулӗсенче Ухсай фронт пурнӑҫне сӑнлать,
татӑкӑн-кӗсӗкӗн пухӑннӑ шухӑш-идейӑна «Атӑ кунчинчи
тетрадь» ярӑма пуҫтарать. Кунта тёрлё сӑвӑсем: салтакӑн
патриотла туйӑмне уҫҫӑнлатакан «Винтовка» ода, «Ҫывӑх
тусӑм пурччё манӑн» элеги, сонет формипе ҫырӑннӑ
хайлавсем, салтак савнӑ хёрё патне янӑ сӑвӑлла ҫыру131

сем, лирика геройӗн монологӗсем т. ыт.те.Унчченхи поэтика мехелӗ кунта та вырнаҫуллӑ: винтовкӑпа ҫывӑх
ҫыннипе калаҫнӑн сӑмахлать харкамҫӑ (герой), вилнӗ
паттӑршӑн хуҫӑлса винтовка умӗнче тупа тӑвать. Винтовка уншӑн — туе та, юлташ та, тӑшмана хаяррӑн хирӗҫ
тӑмалли хӗҫ-пӑшал та. «Тӑрнасем» сӑвӑра та ҫав тупах,
тӑрнасене тус вырӑнне картни — «Шинельлӗ тусӑрсем
тӑнлатпӑр
Хурланнӑ
йывӑр
сассӑра».
Унчченхи
ярӑмсенчиллех пӗр япала, пулӑм тӗпре — тӑрнасем,
вӗсем тавралла анлӑ панорама ӳкерӗнни: «Чуна татса
ҫӳлте йӗретӗр», «Ҫунат сулса пире чӗнетӗр...» Салтак тата тӑрнасем. Вӗсем тавралла — анлӑ тӗнче: «полксем
шӑваҫҫӗ», «штыксем илемлӗ ялтӑраҫҫӗ», таҫТа инҫетре —
«илемлӗ Атӑл»... Куна пӗтӗмлетекен мехел — тупа:
«Шӑваймб вӑр-хурах ҫӗленӗн.Саланӗҫ унӑн шӑммисем».
«Карти-карти кикак-кикак хур кайӑк...» сӑвва Ухсай
сонет формипе ҫырнӑ. Сонет — классикӑлла форма, икӗ
катренран (4-йӗркелӗхрен), икӗ терцинӑран (3-йӗркелӗхрен) тӑрать.Ухсай сӑввине чӑн сонет теме ҫук, поэт ун саккунӗсене тӗппи шута илес темест. Ритм ирӗклӗ,
пусӑм (ударени) йӗркине тикӗс туман. Анчах та ҫакӑ
кӑтартуллӑ — ытти чух сонетсем хайламан Ухсай вӑрҫӑ
кунӗсенче тӑтӑшах классикӑлла (Римра ҫуралнӑ, Англире
тарӑнланнӑ) ҫак форма енне туртӑнать. Чӑнах та, малтанхи икӗ катренра — кашнинчех — вӗҫленнӗ шухӑш:
пӗрремӗшӗнче — хур кайӑксем йӗре-йӗре вырӑн шырани, иккӗмӗшӗнче — герой Чӑваш ҫӗрӗшӗн, Атӑлшӑн
тунсӑхлани. Кун хыҫҫӑнхи икӗ терцина ҫак икӗ шухӑша
пӗрлештерет: «тухатӑп эпӗ окопран», «тупа туса калатӑп» — «хумханӗ Атӑл», «унта ҫӳремӗ иртӗхсе тӑшман».
Сӑввӑн тёп идейи каллех — тупа туни.Хур кайӑксем инҫет анлӑшне виҫсе вӗҫнине курнӑ салтак чунри
ҫирӗплӗхшӗн вӑранать, Белгород ҫӗрӗнчискер, хӑйне катари Атӑлпа ҫыхать. Каллех панорама килет куҫ умне —
ҫӗрпе тӳпе пӗрлӗхленеҫҫӗ салтак туйӑмӗнче, Белгородпа
Атӑл тӑрӑхӗ. Ҫав кӑмӑл-сисӗм варри — хур кайӑксен
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ҫулӗ, салтак тунӑ тупа. Лирика геройӗ яланхи чӗрӗлӗхе
шанать, хӑйне Атӑл шывӗ, «шӑпчӑклӑ вӑрман», хур
кайӑксем умӗнче яваплӑ туять.
Географиллӗ тӗрлӗ вырӑнсем пӗр-пӗринпе сӑнарлӑн
ҫуммӑнланни те кӑтартуллӑ сӑвӑҫшӑн.Пӗр е тепӗр сӑвӑра
панорамӑллӑ ӳкерчӗксен ытарлӑ ытамӗ географиллӗ
тӗрлӗ вырӑнсене пӗр тӗвве ҫыхса сӑнарлӑн ҫураҫтарать:
«Тӗтреллӗ Висла леш енче ҫӳреп-и, Кӗретӗп-и Карпат ту
чакӑлне» («Чӑваш чӗлхи», 1945). Е тата: «Мускав. Ҫулла
вӗри хула урамӗ» — «Урал арки ҫинче ҫуралнӑ эпӗ...»
(«Мускав. Ҫулла вӗри хула урамӗ...», 1930). Кун пек чух
ҫав панорамӑна шӑнӑрлакан поэтика мелӗ (ялан тенешкел) — тӑван тавралӑх сӑнӗсем, чун-чӗрене лӑпкакан
чӑваш сӑмахӗ, ял пурнӑҫӗн пайрӑмӗсем: «Пӗрлӗхенпе
сӑрланӑ пек трамвайӗ Иртсе каять...» («Мускав...»),
«Ӑҫта кайсассӑн та илтетӗп эпӗ Тӑван чӗлхемӗн тунсӑх
сассине» («Чӑваш чӗлхи»), «Карти-карти кикак-кикак
хур кайӑк Кӗлленнӗ Белгород ҫинче» — «Кӑвакӑнсимӗсӗн хумханӗ Атӑл»,— «Тухатӑп эпӗ нӳрлӗ окопран»
(«Карти-карти...», 1943).
Анлӑлӑх, вӑхӑтпа талккӑшӑн хӑйне майлӑ шайлашӑвӗ-ҫыхӑнӑвӗ
Ухсай
лирикинче
мӗн
ӗмӗртен
пурнӑҫпа кун-ҫулӑн нумай енлӗхне палӑртать. Поэт
сӑнлӑхӗ-сӑнарӗ сийлӗ-сийлӗ, хутлӑ-хутлӑ. Эпитетсенех
сӑнӑр-ха: «Сӑрланӑ хӳхӗм пӗкӗллӗ ҫуна», «Тин каснӑ арпус пек хӗп-хӗрлӗ хӗвел», «Пӗрлӗхенпе сӑрланӑ пек трамвай» т.ыт.те. Кӑмӑлӗпе Мускавран Слакпуҫне ҫитет персонаж, ҫапӑҫу хирӗнчен — Атӑл хӗрне, выртмари вучах
патӗнчен— ӗмӗрсен тарӑнӑшне.Метафорисем ялан килтилле, кулленхи пурнӑҫпа, ял ӗҫӗпе ҫыхӑннисем. Акӑ
поэт хӑй ӗҫӗ ҫинчен мӗнле калать: сӑвӑ «Кӗлтине ҫапса
ҫилпе силлерӗм, Пуҫтартӑм ылтӑн тыррине». Вулакан
тӑтӑшах пир ҫапни, йӗтес туртни, капан хывни, кантӑр
хутни-тыллани патне пыра-пыра тухать. Ҫапла та калама
юрӗччӗ: лирика хайлавӗсенче шухӑш ҫавран-ҫавран, черетлӗн сыпӑнакан сӑнарлӑх ҫине таянать. Ҫаври стиль
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мелӗ кӑна мар, Ухсайӑн пурнӑҫ философийӗ те. Килтилле детальсене илет сӑвӑҫ, анлӑ пӗтӗмлетӳсем тӑвать, халап-юмах, хресчен ӗҫӗ патне пырса тухать. Поэзийӗ вара
ун «улт ураллӑ капан пек» ҫӗкленсе капмарланать.Темиҫе хӑйне тӗллӗн тӑракан ен курӑнса каять куҫа. Америкӑри, ХХ-мӗш ӗмӗрте пурӑннӑ сӑвӑҫ, прозаик, очеркист Герман Месвил ҫапла каланӑ: «Пурнӑҫ вӑл — килелле каякан ҫул».Таҫта ҫӳресен те, кирек ӑҫта пулсан та
Ухсай чунпа-юнпа та, ахаль те киле таврӑнать, кил
сӑнарне асаилӳре тарӑнлатать. Тем пек тӗрекленсе е
ватӑлса-ӑсланса пырсан та поэт хӑй ачалӑхнех ҫитсе
тӑрать. Ав мӗншӗн ӗнтӗ ӑна (Ухсая), хӑй каларӑш, ялан
ҫул, асилӳ кирлӗ. Ку вӑл — поэт яланлӑх хывнӑ кредо. Ав
мӗншӗн унӑн
танлаштарӑвӗсем, метафорисем, эпитечӗсем, символӗсем — ялан килтилле (1), ачалӑхрилле
(2). Ачалӑхра — аса илӳри ҫынсем, вёсен ӗҫӗ, ялйыш ӑсхакӑлӗ, ӗненӗвӗ-шанӑҫӗ. Ку — Ухсай хывнӑ кредӑн
виҫҫӗмӗш енӗ — ҫынсем. Сӑвӑҫ хывнӑ стиль, сӑнарлӑх
системи, пурнӑҫ философийӗ —» йӑлт ҫак ҫаврара.
Ҫавран-ҫавран тени, эппин, пуш сӑмах мар. Ҫавра
халӑх поэчӗн илемлӗ тӗнчине шӑнӑрласа-калӑпласа
тӑрать. Ачалӑхпа кил, ҫынсем, асаилӳ, ҫул — Яков Гаврилович пултарулӑхӗн чунӗпе юнӗ темелле. Вӗсем патне
ҫавра мехелӗпе вӑл мӗнле таврӑннине ӑнланмасан, поэт
каланӑ шухӑша ӑнланса илме ҫук та. Киле таврӑнса материал пухни кӑна ҫырлахтармасть Ухсая, асаилӳ ун
произведенийӗсене жанр тӗлӗшӗнчен те хӑйне евӗрлӗ
тӑвать. Вӗсем е романтикӑллӑ символ-метафора пек
хывӑнаҫҫӗ («Юратрӑм эп...», «Ҫӑлтӑрӑм»,
«Картикарти...», «Чӑваш чӗлхи» т.ыт.те), е сюжетлӑ сӑвӑ,
сӑвӑлла капав пек хайланаҫҫӗ («Калуш»,
«Ҫӑкӑр
кӑвапи», «Ӗпхӳ пасарӗ» т. ыт. те). Кашнинчех аса килнӗ
туйӑма (япалана, ӗҫ-пуҫа) сӑвӑҫ ҫӗнӗ ӑс-хакӑлпа, чунчӗрепе туратлантарать. Пултарулӑх вулли (туни) вара ҫав
мехелех — ҫын, ҫул, кил, ачалӑх. Асаилӳпе поэт иртнё
кунӑн хӑй чунӗнче упраннӑ сӑнӗ, символӗ патне
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таврӑнать, ӑна тӗрлӗ енчен сӑнать, унра пӗлтерӗшлӗ
тӗрлӗ чӗм-сӗвем тупать. Выртмара ҫӑлтӑра сӑнаниех ав
аваллӑха та аса кӳрет, пуласлӑха та кёретлет, Ҫӗрпе
Пӗлӗте те пӗрлештерет. Урӑхла каласан анлӑ картина
хывӑнать Ухсай хайланӑ сӑвӑ-поэмӑра. Ҫав анлӑха тупмалли тӗп услови — инҫе ҫулсем ҫӳресе пуянланнӑ хыҫҫӑн тӑван тавралӑха асаилӳре (е чӑнласах та) таврӑнни.
Ҫавра ӑнлав, Ухсайӑн ҫулӗ те, асаилӗвӗ те эппин.
Анчах пурнӑҫ хакӑлӗн ҫаври пулма ку кӑна ҫитмест, поэта ун тӑван енёнчи ҫынсем, вёсен ӗҫӗ-хӗлӗ, сунӑмюнӑмё кирлё. Вёсен ӗмӗрсен тарӑнӑшёнчи опычё, историри ҫулӗ, юмахё-халапё, ёҫё-хӗлӗ, иртнипе пулассин
шайлашӑвё. Шӑп ҫав енсем ҫинче хывӑнса ҫемёленет те
ҫавран-ҫавран хайланакан шухӑш. Иртнё кунри эпизод,
поэта ун патне таврӑнма йыхӑракан ӗҫ-пулӑм — результат; ӑна тарӑнлатни — ҫавра мехелёпе аталанакан юхӑм
(процесс). Процесӗ ку питё анлӑ. Ҫак анлӑлӑх сӑнарсен
илемлё (художествӑллӑ) таппинче те, сасӑсен хӑйне
евӗрлӗ янравёнче те (Некрасовӑнни пек) палӑрать. Ударени (пусӑм) ӳкекен кашни уҫӑ сасса кунта тасарах,
кёвё анлӑлӑхне палӑртса вулама май пур. Ухсайӑн
пӗрремёш сӑввиех ҫак халӑхла янравлӑхпа паха; пусӑм
сӑвӑсене янравлӑ сулӑм таппи кӳрет, кёвви хӑех
эпикӑллӑ техӗм тупать: «Юра-а-трӑм э-эп, хирсе-е-е-м,
сире-е, Сана-а та сём-хура-а вӑрма-ан!» Чӑн та, вуланӑ
чух сӑвӑҫ хӑй те кун пек сасӑсене тӑсарах каланӑ, вёсем
ҫине пусӑм тунӑ.
Уйрӑм сӑвӑсенчех мёнпур тавралӑха ытамлас пултарулӑх, сӑвӑ йӗркин пусӑмлӑ янравлӑхё, уҫӑ сасӑсен
эпикӑллӑ сулӑмӗ, ун халӑхла тымарё чӑваш сӑввине шалтан пӗлнӗрен, Н.Некрасов опытне ҫывӑх курнӑран
килнӗ. Астӑвӑр-ха, Ҫеҫпӗл те ҫавнашкал янравлӑха аса
илтерекен эпикӑлӑхах «хисеплетчӗ» мар-и? — «Ти-и-нӗс,
ти-и-нӗс, вӑй-лӑрах...» Вӑхӑчӗпе ӑспа чун ытамне кӗми
ҫак пӗтӗмлетӳлӗх, кӗвӗ сулӑмӗ халӑхӑн эпикӑллӑ юррихалапне аса илтерме пуҫлать: «Ҫапл-а-ах вула-а-атӑп эпё
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па-а-йӑн-па-а-йӑн Ҫеҫе-ен хирт-и вӑрма-ан кӗне-екине-е» (1930 ҫ.). Поэта ^ халӑх пурнӑҫӗн историри
тӑсӑмӗ, тӑван тавралӑхӑн вӗҫсӗр-хӗрсӗр талккӑшӗ, хресчен ӗҫӗн ӗмӗртен ӗмӗре тӑсӑлакан пархатарӗ ҫунатлантарать, романтикӑлла хавхапа пуянлатать. Ку вара сӑвӑҫӑн
чӑваш ҫынни умӗнчи яваплӑхне ӳстерет; ял-йыш умӗнче
хӑй ӗҫне ирониллӗн хаклама хушать.
Ҫак тапхӑртан пуҫласах чӑваш халӑх поэчӗн илемлӗ
тӗнчи анлӑ ритмпа панорамӑллӑ ӳкерчӗксӗр пуҫне тата
тепӗр ен тупать — ирони. Хӑйне хӑй тиркешни вырӑнлах
ун — хӑш чух сӑввисем чӑнласах вӑрӑмланарах каяҫҫӗ
поэтӑн, сӑмах перекечӗ ҫухални пулкалать, сӑнлӑхсен
пуҫтарулӑхӗ арканать. Ҫапах та хӑш-пӗр калӑплӑ (пысӑк)
жанрсенче ҫак панорамӑпа анлӑлӑх тӗлӗнмелле вырнаҫуллӑ («Кӗлпук мучи» 1941; «Ҫул», 1941 т.ыт.те). Ирони
поэмӑсен
хӑйне
евӗрлӗхне
чӑн
чӑвашла
евӗкпе
тутлӑхлантарать. Тата тепӗр ен — сюжетлӑ пӗр сӑвва та,
сӑвӑлла пёр калава та поэт шӳтпе шӑвармасӑр та, витермесӗр те ҫырмасть темелле.
Ку яхӑнччен каланинче ҫакӑ курӑнчӗ. Ухсай лирики
пӗр-пӗр япалана е пулӑма, этем ӗҫӗн результатне е ӗҫ
хатӗрне символла пӗлтерӗш кӳнипе паллӑ. «Иртсе
ҫухалчӗ...» сӑвӑри ҫумӑр — пулса иртнё ӗҫӗн результачӗ
кӑна. Ӑна (куккук та карӑш авӑтнипе пӗрлех) хатӗр
халлен илет поэт. Тёпе сюжет аталантарас тӗллев мар,
лирика геройӗнче хӗрнӗ. чун тӑрӑмне тарӑнлатас тӗллев
тухать.Авӑ мӗншӗн сӑвӑ ӑсти ҫумӑр сӑнарне туратлантарса пырать, унра хушма пулӑмсем тупать (тырӑ — этем
ӗҫӗ, хуплу — кӗреке пуянлӑхӗ, телей — ӗҫри пултарулӑх).
Ҫак туратланӑва кӑшӑлласа сӗтек парса тӑраканни — лирика геройӗн кӑмӑл тӑрӑмӗ, эмоци виҫи. Вӑл —
ҫумӑршӑн хӗпӗртени, кӗҫ сӗтел ҫинче ӗҫме-ҫиме тулли
пуласса сисни, асамат кӗперӗ ҫӗн ҫула (ӗҫе) тухма
йыхӑрнине ӑнкарни.Ку, паллах, сюжета йӗртен йӗр аталантарни мар вӑл. Илемлӗ сӑнлӑх-сӑнар ҫумӑр символ
тавра ҫавран-ҫавран шӑранса тарӑнланать. Урӑхла кала136

сан, ку — лирика. Ухсайшӑн ӗнтӗ ӗҫ результачӗ (ҫумӑр)
паллӑ, ун ӑна тарӑнлатасси, сарасси килет. Тепрер чух
поэмӑри хӑш-пӗр сыпӑк та, ҫак сӑлтавпа, сӑвӑ евӗр
хывӑнать. Аса илӗр-ха пӗкӗ сӑнарне: каллех ӗҫ результачӗ
(хатӗр ӗҫ-пуҫ, япала) малта, каллех ҫав результатӑн
символлӑхне сарса тарӑнлатас тӗллевпе хӗрет сӑмах ӑсти.
Каллех лирика геройӗн эмоцийӗ тӗпре: вӑл чӑваш ӑстипе
мухтанать, ун ӗҫне курса тӗлӗнет, тарӑнлатнӑ символра
чӑваш пурнӑҫӗн философиллӗ хакӑлне курать. Анлӑ метафора каллех ытги сӑнлӑхсемпе пуянланать (ӑста
сӑнарӗ, пӗкӗ айӗнчи лашасен ытарлӑ пӗлтерӗшӗ т.ыт.те).
Ку, паллах, уйрӑм сӑвӑ пулмалли сӑнлӑх-сӑнар.
Ҫапах та, тепрер чух символа тарӑнлатасси, метафорӑна анлӑлатасси уйрӑм сӑвӑ калӑпне вырнаҫасшӑн
мар. Ку вара Ухсая эпика (поэмӑлӑх) енне туртать. Чӑнчӑн лиро-эпика теме пулӗ-ши Ухсайӑн калӑплӑ (пысӑк
жанрлӑ) хайлавӗсене? Ҫук пулӗ. Сӑвви поэма еннелле
тайӑлатьун .Поэми сӑвӑ патнелле туртӑнать.«Арҫурире»,
сӑмахран, сюжет йӗрӗ ретӗн-рет сыпӑнни курӑнать:
Хӗветӗр вӑрмана кайма тухать, кӳршисем патне кӗрет,
ҫулта арҫурие тӗл пулать т. ыт.те.«Нарспире» те тупӑнать
кунашкал ӑслай-мехел: «сарӑ хӗр» «туй пуласран шикленет», Тӑхтаман ӑна качча илсе каять, ҫамрӑк арӑм синкерлӗ ӗҫ тӑвать (упӑшкине вӗлерет) т. ыт. те. Ҫавна май
геройсен психологийӗ аталанса пырать, чун-чӗрери
тӗрлӗ хусканусен таппи-ӳсӗмӗ палӑрать. Ухсай поэмисем — лирикӑллӑ, кунта геройӑн лирикӑллӑ тӑрӑмӗ, калуҫӑн эмоци виҫи кирлӗрех. Хатӗр туйӑм-сисӗме
илнӗрен, хатӗр результата (пулӑма, ӗҫе) курнӑран халӑх
поэчӗн поэмисем жанр тӗлӗшпе пач урӑхла.
«Кӗлпук мучие» сӑнаса пӑхӑр-ха. Уйрӑмшар сыпӑкӑн
хайланӑ ӑна. Кашни сыпӑк — сӑвӑлла ҫырнӑ уйрӑм новелла (калав).Ӑна вӗҫленнӗ уйрӑм хайлав теме те пулать.
Ахальтен мар 1940 ҫулта поэт ку хайлава кӗнӗ «Сӑсар
ҫӗлӗк» сыпӑка уйрӑм кӗнекен кӑларнӑ. Ун жанрне
сӑвӑлла калав тесе палӑртнӑ. Кунта та ҫӳлерех асӑннӑ тӗп
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мел «ӗҫлет».Сыпӑк шӑнӑрӗ — ҫӗлӗк, ӑна символланӑ чух
калуҫӑ героя сӑнарлать, иртнӗ пурнӑҫӑн синкерлӗ
палӑрӑмӗсене йӗрлет.Эппин, Ухсай поэмӑсене те лирика
мелӗсемпех ӑсталать, хатӗр туйӑм-сисӗме, хатӗр деталепулӑма кӑмӑллать, хатӗр япалан символла пӗлтерӗшне
тарӑнлатать, ун метафорӑлӑхне анлӑлатать. Кун паллисем
кашни поэмӑрах пур ун. «Кӗлпук мучие» кӗмен, анчах
Кӗлпукпа ытларах паллаштаракан сӑвӑлла уйрӑм калавсем те калӑпланӑ халӑх сӑвӑҫи. «Ту урлӑ ҫулри» хӑш-пӗр
сыпӑка та уйрӑм, хӑйне тӗллӗн калав пек хаклама май
пур (Калля ӗне сутма кайни, тӗслӗхрен).
Ирӗксӗрех паллӑ сӑвӑҫ пултарулӑхӗнчи жанр ыйтӑвӗ
пирки ятне калаҫма тивет. Миттан «Тайӑрне» тишкерсе
ҫапла шухӑш тӗвӗленӗччӗ эпир: ку вӑл — ярӑм-поэма,
уйрӑм сӑвӑсенчен тӑракан хайлав. Ярӑм-поэма лироэпикӑллӑ поэмӑпа («Нарспи», «Арҫури») пёр мар, ку
пачах расна жанр. Ҫак уйрӑмлӑхсем тӗпе ӳкнипе хайланнӑ поэмӑсем чӑваш литературинче татах та пур,
унашкал
тӗслӗхсене
П.Хусанкай,
Энтип
Ваҫҫи,
Ю.Айташ пултарулӑхӗсенче куратпӑр. Ухсайӑн сӑвӑ
ярӑмӗсене поэма теме май ҫук-тӑр. «Атӑ кунчинчи тетрадь», «Хурҫӑ та ҫуннӑ чух», ытти ярӑмсенчи сӑвӑсене
пӗрлехи хавха (пафос), пёр лирика геройӗ, пӗрлехи тема-проблема тытса тӑрать. Ҫапах та кашни ярӑмӑн
уйрӑммӑн тупӑннӑ, ытти ярӑмсенче тӗл пулман поэтика
хатӗрӗсем тӗл пулмаҫҫӗ кунта. Поэмисем вара урӑхларах
сӑвӑҫӑн. Хӑш-пӗр тӗпчевҫӗ «Кӗлпук мучие» сӑвӑлла калавсен ярӑмӗнчен тӑнӑран сӑвӑлла повесть пек хаклать.
Ухсайӑн ярӑмлӑхӗ пысӑкрах жанрсене(сӑвӑсене мар, поэмӑсене) тивӗҫни «Ача чухнехи ҫӑлтӑрӑм» ятлӑ трилогире те курӑмлӑ: пӗр-пӗринпе таччӑн ҫыхӑннӑ виҫӗ поэма
(«Силпири асамат кӗперӗ», «Чапаевпа тӗл пулни», «Ача
чухнехи ҫӑлтӑрӑм») пёр хайлав евӗр чӑмӑртаннӑ. Пӗрех
кашни хайлавӗ хӑйне тӗллӗн произведени пулни те
сисӗнсех тӑрать.
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Сӑвӑҫӑн тепӗр йышши поэмисене лирикӑллӑ темелле
(«Шур хурӑнпа калаҫни»). Мӗнпе хӑйне евӗрлӗ-ши
вӗсем? Геройӑн кӑмӑл-туйӑмне, ун эмоциллӗ тӑрӑмне
ҫул панипе пуль. Сӑвӑсенче ачалӑх патне таврӑнать харкамҫӑ. Ҫав вӑхӑтра тӗпленсе юлнӑ сунӑм-юнӑма вӑй питти ҫулсенчи шухӑш ҫаврипе хакласа тӗшӗлет. Ҫакна пачах ӑнкарса илеймен В.Долгов критик хӑй вӑхӑтӗнче Ухсая хытах вӑрҫать, пурнӑҫа поэт ачалла пахаламаншӑн
тиркет. «Сакӑр ҫулхи ача чӗлхи мар», «ҫӳп-ҫап» — ҫакнашкал сӑмахсемпе ҫунтарать вӑл ӑста ҫырнӑ «Чапаевпа
тӗл пулни» поэма авторне. Малтанхи сӑвви-поэминчех
сисӗнетчӗ — сӑвӑҫ килтилле танлаштарусене кӑмӑллать,
хресчен пурнӑҫӗпе ҫыхӑннисене килӗштерет: «Ӗне пекех
ҫӳл тӳпе Курӑнчӗ. <...> Ҫӑлтӑрсем ун чӗччи пек
усӑннӑччӗ ҫӗрелле. <...> Таса тӳпе...Хура ҫӑкӑр чӗллилле
Тӑчӗ пуҫӑм тӑрринче. <...> Ҫӑлтӑрсем вӗтӗ тӑвар
пӗрчисем пек...» («Ҫӑкӑр кӑвапи»); «...Кӑтӑрайрӗ кантӑр
улӑхра. Ҫип ӳсет иккен кӑшкар-кӑшкаррӑн, Йӗкӗтсем
валли хаваслӑхра Улача кӗпе ӳсе пуҫларӗ» («Ҫурхи
ӳкерчӗк», 1935). Кунашкал сӑнлӑх-танлаштару, метафора-сӑпатлантару асӑннӑ поэмӑра нумай. «Ҫар мӑйӑхлӑ
этемӗн Сике-сике Йӗнер пусси ҫинче Шеп кӑйкӑр кайӑк
евӗр пынӑҫемӗн Вӗҫет тир бурка...»; «Кёпеллё, тет,
Ҫуралнӑ эпӗ. Кӗпепе йӗм Паяилӑха Шӑла пиртен кӑна»;
«Таса ыраш капанӗ пек Сап-сарӑ Хӗвел ҫутисене Кӗлтекӗлте пӑрахрӗ те Вӗри хӗрте пуҫларӗ...» Йӑлтах ачалӑхри
асӑрхавсем, вӗсене ҫулланнӑ ҫыи ӑсӗпе тепӗр хут ӑсласа
илни. Пушкӑрт ҫеҫен хирӗсем ҫийӗн вӗҫекен ӑмӑрт кайӑк
Чапаева унпа танлаштарнинче чӗрӗлет. Ача-пӑча шултра
та япӑх пиртен ҫӗленӗ кӗпе-йӗмпе ӳсни ӳкерчӗкленет
хайлавра. Сап-сар хӗвел хресчен шухӑшлӑн кӗлти-кӗлти
вӗри ҫутӑ тӑкни картинӑллӑн тухать куҫ умне т.ыт. те.
Пурте ку геройӑн субъективлӑ куҫкурӑмӗ темелле. Поэма
ҫав субъективлӑх ҫинче йӳҫсе кӗвелӗкленет, ҫавӑнпа ӑна
лирикӑллӑ тетпӗр те.
I
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Долгова вара урӑххи кирлӗ пулнӑ. «...Салтаксене ӗҫ
хресченӗсемпе тӗл пулса калаҫтарса кӑтартнӑ пулсан
вёсен кӑмӑлӗпе характерӗ тата та уҫҫӑнрах, анлӑрах
курӑннӑ пулӗччӗ», — ӳпкелет кӑлӑх ӗҫшӗн ерҫӳленнӗ
«критик», лирикӑллӑ поэма мӗнне ӑнланмасӑр. Поэма,
ун шучӗпе, лиро-эпикӑллӑ ҫеҫ пулмалла, сюжетлӑн ҫеҫ
хывӑнмалла.Анчах ӗнтӗ пурнӑҫ улшӑнать: лирикӑллӑ поэмӑсем А.Воробьевӑн та, В.Энтипӗн те, Ю А й д а ш ӑ н та
ҫырӑна пуҫлаҫҫӗ. Лирикӑллӑ поэма — харкамҫӑн эмоциллӗ, вӗри кӑмӑллӑ, эпикӑллӑ монологӗ. Долгов вара
ҫав монолога аркатма, унран писме, лирикӑллӑ поэма
тытӑмне пӑсма хушать.
Чӑнах та, Чапаев — «ачалӑх ҫӑлтӑрӗсенчен» пӗри геройшӑн. Ун символлӑхне, унпа тӗл пулнин метафорӑлӑхне вӑй питти ҫулсенчи ӑс-хакӑл, ҫивӗч туйӑм
пуртан кӑна анлӑлатать Ухсай. Ку вӑл — унӑн яланхи ӗҫ
хапи. «Ача чухнехи ҫӑлтӑрӑмра» та ҫавнах куратпӑр: виҫӗ
поэмӑна пӗчӗк Якку сӑнарӗ пӗрлештерет, ун астӑвӑмне
ар ҫулӗнчи арҫын урӑхла ӑслани. Пёр стиль, пёр идея,
пӗр тӗп харкамҫӑ шӑнӑрлать трилоги идейине. Историн,
самана улшӑнӑвӗн пӗр тӗллевлӗ сӑнланнӑ хӑрти: йывӑр
ачалӑх, выҫлӑ-тутлӑ пурнӑҫ; «килтилле» сӑпатлантарутанлаштарусем. Вӑрҫӑ-харҫӑллӑ хура-шурӑ, терт-асапа,
астӑвӑр-ха, епле детальсемпе сӑнланӑ: хресченӗн «ҫави
те ҫурли Тутӑхса выртаҫҫӗ Шӗкӗ кӑшланӑ каштасем ҫинче». Пӗрлех, Чапаева курнӑ чух ача тӗлӗнни те поэмӑна
илемлӗх мелӗсемпе шӑнӑрланиех. Легендарлӑ героя калаҫтарас, ун характерне ӳкерес тенӗ пулсан Ухсайӑн калуллӑ,сюжетлӑ сӑвӑлла калав е сюжетлӑ поэма ҫырма
тивӗччӗ. Ку поэмӑна тишкерни вара ун жанр тытӑмне
пачах урӑхла хаклама хушать.
«Шур хурӑнпа калаҫни» поэма та лирикӑллӑ хайлав.
Унта та герой йывӑҫпа калаҫать, ун урлӑ пӗтӗм халӑхпа
курнӑҫать, хӑй умне тӗрлӗ ыйтусем лартать, тӗрлӗ хурав
тупать. Ку меле те поэмӑра кӑна вырнаҫуллӑ тесе хаклама
май килмӗ.Чылай сӑвви ҫапла ҫырӑнать Ухсайӑн: «Чӑваш
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чунӗнче» К.Ивановпа «сӑмахлать» вӑл (1926), «Шуратӑл
хӗрринче» хайлавра хӑмӑшпа пуплет (1935) т.ыт.те.Е тата тӑтӑшах Эпӗ тесе пӗрремӗш сӑпатран калаҫать: «Карлав аври касмашкӑн кайрӑм», «Тӑрнасем» монологра
вӗсем умӗнче тӑшмана ҫӗнме тупа тӑвать (1942). Вӑрҫӑ
хыҫҫӑнхи поэмӑсенче (уйрӑммӑнах хӑватлӑ паркаланнӑ
лирикӑллӑ поэмӑсенче) Ухсай ҫапла, монолог мехелне
кӑмӑлларах пырать, геройӑн чун тӑрӑмне килӗштеререх
парать.

«Кӗлпук мучи» сӑвӑлла повесть
Ҫапла майпа поэмӑсем тӗрлӗ енлӗ Ухсай Яккӑвӗн —
хӑйне тӗллӗн тӑракан лирикӑллӑ поэма, сӑвӑлла юмах
пек хывӑннисем, сӑвӑлла калавсем т.ыт.те. Вӗсенче поэт
сӑвӑҫ-лирик пулсах юлать, калӑплӑ (пысӑк) жанрӗсене
те, поэмӑсене те сӑвӑсенчи, «стиль технологийӗпех» ҫырать. Куна лирикӑллӑ поэмӑсене сӑнанӑ чухах аван
куртӑмӑр. Тепӗр йышши поэмисем калуллӑ ун, вӗсенче
проза
саккунӗсем
сисӗнеҫҫӗ.
Поэмӑсенче
кӑна
палӑрмасть ку сывлӑш, хӑш-пӗр чух сӑввисем те сюжетлӑ
ун: «Калушра», тӗслӗхрен, «хаклӑ япалана» ял ҫынни
шӑрӑхра тӑхӑнни тӗлӗнтерет вулакана, ҫумӑр ҫунӑ чух
вӑл ӑна «чӗркет тутӑрпа» (1926), «Туссемпе тӗл пулнинче» ял ӗҫченӗсем Ухсай сӑвви ҫапӑннӑ хаҫатпа чикарккӑ
чӗркени култарать ӑна (1932). Иккӗшинче те — пӗр
кӑтартуллӑ лару-тӑру. Ӑна малтан ҫыра мелӗпе сӑнланӑ,
кайран харкамҫӑ шута ӳкнине (рассуждение) пайӑрланӑ.
Ку мехел Ухсайшӑн пит пысӑк пӗлтерӗшлӗ: поэмӑсенче те вӑл шута ӳкнин мелне алран ямасть, ӑна
ҫыра мехелӗпе ҫыхӑнтармаллине манмасть. Ҫак икӗ мел
пӗр-пӗринпе хутшӑнсан ирони ҫуратассине манӑҫа
кӑлармасть. Пӑхӑр-ха, чӑнах та, калушпа йӗпере мар,
типӗре ҫӳренине ҫыраланӑ малтан, е ял ҫыннисем
хӑйсем курӑнми чӗлӗм тӗтӗмӗ ӑшӗнче ларнине сӑнанӑ.
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Ҫак тымартан герой шута ӳкни хунавланать — хӑҫан
этем «калуш мӗнне пӗлӗ», «Ҫӗнӗ пурнӑҫ ӗренки Хӑҫан
яла кӗрӗ-ши»? Кама кирлӗ поэт сӑвви, енчен ӑна
тӗтӗмпе вӗҫтереҫҫӗ пулсан? Иронийӗ (вӑлтса, ытарлӑн
калама ӗҫе кӗртни), паллах, чӑвашлӑхӑн авалтан килекен айванлӑхӗ патне ҫитсе тухать, поэтӑн халӑх умӗнчи
тивӗҫӗ ҫинчен шухӑшлама хистет. Ку сӑвӑсем Ухсайӑн
сӑвӑлла (проза саккунӗсене шута хывса ҫырнӑ) новеллисене ҫывӑх.
Сӑвӑлла уйрӑм новеллӑсем хайласси «Кӗлпук мучи»
ҫырнӑ чух ҫуралнӑ пултарулӑх мар, унчченех кунашкал
сахал мар сӑвӑлла калав ҫырать халӑх поэчӗ. Вӗсем хушшинче «Пӗчӗк Кӗркури мӑрси хӑй Мускавра пулни ҫинчен каласа пани» (1935; сӑвӑҫ хӑй ӑна «Силпи енчи ҫилсем» ярӑма, хӗрӗ — 2001 ҫулта ашшӗ «Ҫырнисен пуххине» кӑларнӑ чух — «Ҫӑкӑр кӑвапине» кӗртет), «Ӗпхӳ пасарӗ» (1937—1939; «Ҫӑкӑр кӑвапи»), «Ҫӑкӑр кӑвапи»
(1927), ытти чылай хайлав. «Ӗпхӳ пасарӗнче», сӑмахран,
кашни сыпӑкри шухӑш-идейӑна уйрӑмшаррӑн, пайӑррӑн
виҫелесе пынӑ. 1.Герой мӗн ачаран илӗртнӗ пасар шӑвшавне, сутни-хакланине аса илет: унта вӑрланӑ лашасем
кӗҫеннӗ, купсасем пусма-тавар ҫурса сутни илтӗннӗ. Метафорӑсем кӑна мар, танлаштарусем те анлӑ: купсан ик
куҫне, тӗслӗхрен, калуҫӑ ик йытӑпа танлаштарать: «икӗ
йытӑ харсӑр Чупать сӑр тилӗ хыҫҫӑн кӗркунне. Ҫаплах
купсан куҫ йыттисем канмасӑр Укҫасене йёрлеҫҫӗ...» 2.
Герой пиччӗшне ҫухалӑх тир кирлӗ, тилли вара «Ҫӗпӗр
вӑрманӗнче» чупса ҫӳрет. Куккӑшӗ пура пурасшӑн, анчах
вӑрманне улпут каснӑ. Хӑй, герой, ҫӗн пӳрт уявӗнче
ташлама кӗпе туянасшӑн, анчах кантӑрне кайӑксем сӑхса
пӗтернӗ...
Ку та анлӑлатнӑ мел — черетлесе ӳстернӗ (градаци),
хире-хирӗҫлетсе вӑйлатнӑ антитеза... Ҫапла тӑтӑшах:
кашни сӑнлӑх анлӑланать, нумай сӑпатлӑ пулса пырать.
Ҫитменне, пасарти сценӑсене ҫыра мелӗпе хаклать калуҫӑ, вӗсене герой шута ӳкнипе (рассужденийӗпе) пуян142

латать. Шӑп ҫак мел кайран «Ту урлӑ ҫулта» та, «Кӗлпук
мучире» те кирлё пулса тӑрать. Ҫакнашкал поэтика мелӗ
каярахпа
А.Воробьев
сӑвви-поэминче
туллин
сӑпатланать, вӑл та сӑнлӑх-сӑнар никӗсне килтилле, ялтилле япалана, ӗҫ-пуҫа вырнаҫтарать. Вӗсене вӗҫсӗр
тарӑнлатса пырать (кун ҫинчен каярахпа вулӑр).
Тата тепӗр уйрӑмлӑх. «Телей юмахӗнче» (1940) Яков
Гаврилович Н.А.Некрасов опытне иленет, «Кому на Руси жить хорошо» поэмӑн тытӑмне кӑмӑллать. Унта та
хайлава уйрӑм новеллӑсем пек ӑсталаса ҫырнӑ. Ҫичӗ
хресчен Раҫҫей тӑрӑх телей шырама каяҫҫӗ, пуппа, ҫӗр
улпучёпе, салтакпа... курнӑҫаҫҫё, вёсен калавӗсене
тӑнлаҫҫё. Ухсай чӑвашёсем те телей шырамах тухнӑ,
хӑйсен ҫулне Выҫлӑхкассинчен пуҫланӑ. «Ҫёр пек пысӑк
хӗнлёх курса», «мӑянтан юрса ҫӑмах» ҫисе йӑлӑхсах
ҫитнё вёсем. Ҫул ҫинче хресченсем Хёвелпе, «ҫутӑ
шӑтӑкри» икё старикпе сӑмахлаҫҫё, вёсен канашне
итлеҫҫӗ.Утнӑ май такмакласа пыраҫҫё хӑйсем:
«Хура вӑрман — хуйхӑмӑр,
Унӑн витёр тухрӑмӑр.
Ӑна сирес кӑмӑлпа
Вӑрӑм ҫулпа, ҫак ҫулпа
Ку таврана килтӗмӗр...»
В.А.Долгова ку мел те айванла пек туйӑнать, хур куракан такмак каламасть тесе вёрентет вӑл Ухсая.Ҫапахта
ку ӗне ҫукран качака тенешкел нуша. Чӑваш темле
йывӑра та ирониллӗн йышӑнать, ҫапла туса ӑна ҫӗнтерет.
Чылай чух ҫав иронире чӑваш ҫыннин историллӗ ӑнё
ҫуталса каять. Танлаштарушӑн ҫак сӑнсене илсе пӑхӑпӑр:
«Арҫурири» Хёветёр вӑрманта арҫурие курса шикленчё.
Каярах вӑл ҫак эпизода такмака хывнӑ евӗр ритмпа,
шӳтлесе аса илет. Кун пек туса Хӗветӗр хӑйӗнчи
хӑравҫӑлӑха ҫӗнтерет. «Тимӗр тылӑра» Чёкеҫпе тухатмӑш
вилӗмӗсем ҫинчен каласа панине аса илер. Унта та так143

маклӑхри ирони тӗпре: «Тимӗр тылӑ шалт! турӗ, Карчӑк
пуҫӗ ялт! турӗ!». Пархатарлӑ ҫул сӑнарӗ эппин иронисӗр
хывӑнмасть. Ҫакнах эпир И.Тӑхти прозинче, Хв.Уяр калавӗ-повеҫӗнче (Палюк, Петёр пек сӑнарсем ҫинчен каланисем) тӗл пулатпӑр. Апла пулсан хур курассине ҫав
хурлӑхран кулассипе пӗрлештерет чӑваш. Кунта та ҫаплах: такмак мӑн кӗрӳ такмакне ҫывӑх.
Мӑн кӗрӳ такмакӗн сывлӑшӗ Ухсайӑн та ҫав
пӗлтерӗшлӗ.Унра («Хура элчел»трагеди) сӑнланнӑ ларутӑру шӑпах ҫулҫӳреве аса илтерет те, унта та ҫул
йывӑрлӑхӗсене ҫӗнтерни пирки калани тӗпре (тӗслӗхе
«Айтарти» мӑн кӗрӳ такмакне аса илӗр).Вӑл ҫех мар, кун
йышши такмаксем асамлӑ юмахсенчи ҫулҫӳреве аса
кӳреҫҫӗ. Апла пулсан Ухсайӑн ҫак мелӗ — тӗлӗнмелле
ӑсталӑха кӑтартакан паллӑ. Унра эпир чӑваш аваллӑхӗн
тымарӗсене куратпӑр, поэт хайлавӗсенчи нацилӗхе
ӑнкаратпӑр.Кунтан та ытларах — шӑп ҫак мелеем (пӗрлех
Некрасов опычӗ те, сӑвӑлла новелла хайлас пултару та)
«Кӗлпук мучие» тымартан сӗтеклентереҫҫӗ. Повесть мӗн
пуҫламӑшӗнчен вӗҫне ҫити ирониллӗ хавхапа паллӑ. Унта ҫулҫӳрев поэтики, мӑн кӗрӳ такмакӗн паллисем,
юмах-халап, легенда-предан и хайлав жанрне чӗр вӑй
парса паркалантараҫҫӗ., Сӑвӑлла повеҫре (Ухсай) этем
темле йывӑрлӑха та халапа ҫавӑрса ярать. Халапла ситуаци вара этем ҫав йывӑрлӑха ҫӗнтернине кӑтартать. Такмак-халап поэтикинче эппин чӑваш философийӗпе витерӗннӗ тарӑнлӑх упранать.
Сӑвӑлла повеҫре кашни новеллӑн хӑйне евӗрлӗ поэтика мехелӗ.«Ача чухнехи» сыпӑкра калуҫӑ сӑмахӗ малта, «Асамлӑ ҫӗрӗре» — тӗлӗк мелӗ, «Кӗлпук мучи КараАхмет агайпа калаҫнинче» — диалог т.ыт.те. Йывӑр та
вӑрӑм ӗмӗр пурӑннӑ Кӗлпук шухӑшӗ-кӑмӑлӗпе ӗҫӗ-хӗлӗ
новеллӑран новеллӑна куҫать, тӗрлӗрен тӗрлӗ енсемпе
уҫӑлать: кунта вӑл ачаран пуҫласа мӗн виличченех вулакан умӗнче. Пӗрремӗш сыпӑках тӗлӗнмелле тулли: унта
авалхи ӗненӗвӗн кулӑшла йӗрӗсем те, халӑх пурнӑҫӗн
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чӗрӗлӗхне ӗненни те, ача-пӑчара чӑваш ҫынни кун-ҫул
малашӗ курни те палӑрнӑ. Кӑвапине тӗкел усрасан телейлӗ пуласса ӗненнё амӑшӗ Кӗлпук кӑвапине ҫӳпҫере
тирпейлӗн упрать, анчах вӑрӑсем ӑна ытти япаласемпе
пӗрле илсе каяҫҫӗ. Куна кура хӗрхӳ ирони вӑранать: пуп
ӑна (ачана) пӑрлӑ шывра тӗне кӗртет, ӳсӗр хреснашшӗ
сив шыв тултарнӑ касмӑк чӑмлаттарать. Ваттисем (ашшӗамӑшӗ) ҫакна ӗненнӗ: «Ҫухалсассӑн кӑвапа Тем инкек те
килӗ». Ачи вара вӑл хуйха пӗлмен, «Лӑнкӑр-лӑнкӑр с.ак
ҫинче
Сикнӗ
паттӑр,
сывӑ». Антитезӑллӑ
ҫак
хирӗҫлетӳсенче поэтӑн иронийӗ тапать. Пӗтӗмӗшле илсен, ҫӑмӑл кулӑшра вырӑнӗ-вырӑнӗпе ачаш туйӑм
(ашшӗ-амӑш хӑй ачине юратни ҫинчен каланӑ ҫӗрте),
тарӑху (ачана тӗн-тӗшмӗше пула инкеке лектернине
кӑтартнинче),
савӑнӑҫ
(Кӗлпук
сывалса
пынине
сӑнланинче), ҫӗкленӳлӗх палӑрать. Кулӑша хӑват паракан, историллӗ техӗм кӳрекен антитеза ытти сыпӑксенче
татах вӑйланать.
Чӑнах та, Кӗлпукӑн сухалӗ кӑвапа таран, апла вӑл
староста пулма та пултарӗ (сухала кура суйланӑ-мӗн ҫав
ӗҫе кӗртме). Анчах старостӑна Сӳсмет ларать. Куланай
тӑпӑлтарма мунча кӗрекен Кӗлпук патнех кӗрсе каять
вӑл, леш ӑна ҫапса ӳкерет, каторгӑна лекет. Акӑ: сухал
пурри каторгӑшӑн ҫеҫ юравлӑ пулчӗ.Тӳрех курӑнчӗ: иронийӗ те, антитези те (Кӗлпук сӑнарӗ пекех) пур сыпӑка
та шӑнӑрлӑ пӗр сӑнар тӗввине пуҫтарать иккен. Ахмет
агайпа калаҫни те ҫав сӗмлех: ӗлӗк вӗсем вилеслех
ҫапӑҫнӑ, халӗ туслӑн калаҫса лараҫҫӗ. Мӗнре ку историзмӑн тӗп палӑрӑмӗсем? Халапларах ӗненӳпе, тӗнтӗшмёшпе, кун-ҫул терчӗпе хирӗҫлевлӗн ӳсет Кӗлпӳк.
Хӑйӗнче чӑн чӑвашлӑх паллисене сыввӑн упрать —
шӳтлеме-кулма хавас вӑл, ӗҫре маттур, халӑх пурнӑҫӗн
тӗрлӗ енлӗхне курсах тӑрать, истори синкерӗ умӗнче пуҫ
пӗкмест.
Кунашкал поэтика мехелне (потенцине) сӑнарлӑх
хатӗрӗ пек хаклани кӑна ҫителӗксӗр поэмӑра - чӑваш
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ҫыннин, чӑваш халӑхӗн историне, ун кун-ҫулне тӗпе хуни куҫ кӗрет. Ӗлӗкрех чӑвашсем кашни пӗлтерӗшлӗ
пулӑма халап-юмаха ҫавӑрма тӑрӑшнӑ: «ун пек тусан,
ҫапла пулать», «кун пек чух ӗҫ-пуҫ ҫапла ҫаврӑнса тухакан» тенӗ шухӑш упранать ҫав халапсенче. Апла пулсан,
пирӗн асаттесен кулленхи лару-тӑрӑва, юмах-халапа характерологиллӗ, ӑс паруллӑ функци парса ҫӗнетнӗ. Вӑл
ҫех те мар, легенда-преданире, юмах-халапра, ӑс
вӗрентӳллӗ калавсенче пурнӑҫӑн типологиллӗ, ӗмӗрхи
уйрӑмлӑхӗсене шыранӑ. Аса илӗпӗр, ҫапла, Шахрунпа
Иллен, Уртемпе Махоркӑн, Ярилен халаплӑхне. Мӗн
тӗпре кунта? Кун пек пӑтӑрмахлӑх пуҫ пӗтти ҫул патне
ҫитернине тӗшмӗртни. Халӑх чыссӑр этемӗн кун-ҫул
умӗнче ответ тытмах тивнине асра тытни.
«Тимӗр тылӑри» тухатмӑш карчӑк сӑнарех акӑ - унра
та ӗмӗрхи типологиллӗ шухӑш малта.Халӑх ӑсталанӑ ваттисен сӑмахӗнчи тарӑн ӑслав (мораль): «усала вӑратнӑ
вӑй хӑй те пӗтет». Акӑ мӗнле идейӑсем сӑнарланаҫҫӗ
чӑваш литературинче. Анчах халапсен типологиллӗ
сывлӑшӗ пӗр тӑтӑш йӗрпе сыпӑнса пыраймасть. Ӗлӗкавал, патриархаллӑ ӗненӳсем питӗ пӗлтерӗшлӗ чухне,
пирӗн несӗлсем ҫакна ӗненнӗ пулӗ: этем, халӑх шӑпи
ӗмӗрхи йӑла-йӗркерен, ӗненӳ-сунӑмран килет. Ҫук, саманасен таппи вӑхӑчӗпе улшӑна пуҫлать, патриархаллӑ
аваллӑх хӑйӗн вӑйне самай чакарать. Авӑ мӗншӗн Яриле
яланхилле пурӑнаймасть: Шахрун евӗртерех (анчах тӳрӗ
чунпа) пӑтармахланни ӑна вилӗм патне ҫитерет. Шахрун
та унчченхи пӑтӑрмахлӑ пурнӑҫпа пурӑнаймӗ.
Мул тӗнчи, мӗн вӑйланнӑҫемӗн, пӑтӑрмахлӑх виҫине
ӳстерсех пырать. Ҫапах та ӗмӗрсен тарӑнӑшӗнчен килекен
патриархаллӑх тӳпи самай чакать. Ҫӗнӗ вӑхӑтри обществӑллӑ юхӑмсем ҫӗн сывлӑшлӑ пӑтӑрмах кӳреҫҫӗ.
Шахрун пек геройсем авал (чылай чухне) авантюрӑллӑ
событисене пуҫтахланассишӗн ҫавӑрттарса кӑларнӑ: ыйха
путнӑ ҫынсене юриех шӑв-шав туса вӑратнӑ, кантӑкранкантӑка шаккаса ҫӳренӗ т.ыт.те. Чӑн та, хурахланасси те
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пулман мар: пурлӑх ҫаратнӑ, лаша вӑрланӑ, ҫын вӗлернӗ.
Буржуаллӑ тапхӑр ҫитсен кунашкал геройсен тыткаларӑшӗ самай улшӑнать - вӗсем ӗнтӗ пуйма, ҫӗр хуҫине
тухма ӗмӗтлене пуҫлаҫҫӗ. Шӑп ҫак тёллев ӳтленнӗ те
Уярӑн Шахрунӗнче. Агаков калӑпланӑ Махорка йышши
пӑтӑрмахҫӑсем те ҫав шухӑшлӑ - кив тӗнчене аркатнӑшӑн, хӑйсене хӳтлӗхҫӗр хӑварнӑшӑн вёсен пиншер
ҫынна тавӑрас килет.
«Кӗлпук мучи» поэмӑра (ан тив, тӗлӗкре е хӑлапра
ҫеҫ пулсан та) пӑтӑрмахсен статусӗ ҫӗнелет. Ку тата
вӑл - чӑн-чӑн пӑтӑрмахлӑх та мар. Ҫапах ҫӗнелсен те мул
кӳнӗ пӑтӑрмах авӑрнех лекнӗ герой. Унра таса патриархаллӑх, наци аваллӑхӗн сывӑ паллисем ҫирӗп.Уртемейре
палӑракан ҫӑмӑлкка пӑтӑрмах та, буржуалла хутшӑнусен
тӳнтерлӗхӗ те амантаймасть Кӗлпук чунне. Ҫавӑнпа
Кӗлпук тӗлӗкре патшана ларни нимрен ытла кулӑш палли темелле. Ун илемлӗх функцийӗ - геройӑн чун ҫирӗпне
тӗрӗслени. Историлӗх, эппин, кунашкал хайлавсенче
(Уяр, Агаков пултарулӑхӗсенче те) ирӗксӗрех антитеза
патне пырса тухать: сӑвӑлла повеҫре чӑвашсен ирониллӗ
чун хӑвачӗ, патриархаллӑ таса кӑмӑл ҫирӗплӗхӗ ӳтленет.
Ӑна хирӗҫли - Уртемей революци
ҫитӗнӗвӗсене
урмӑшла, тӳнтерле ӑнланни. Ҫак икӗ ен жанрӑн хӑйне
евӗрлӗхне тытса тӑрать. Ӑна, ҫитменнине, социаллӑ,
класс кӗрешӗвӗпе ҫеҫ ҫыхӑннӑ пулӑм тесе хаклама май
килмест. Прозаик-поэтшӑн этемӗн историллӗ вырӑнне
ӑнкарни кирлӗрех. Тӗрлӗ психологи тӗсӗсене нацилӗх,
социаллӑ конституци енчен тӗшӗлени ырӑрах. Эппин,
«Кӗлпук мучири» антитеза та, тӗлӗкпе халап мелӗсем те,
ҫул сӑнарӗсем те нумай функциллӗ, вёсен сӑнарлӑхӗ
питӗ тарӑн, философиллӗ.
Ку идейӑсене сӑнарлама пӗр сӗмлӗ поэтика ҫеҫ ҫителӗксӗр. «Асамлӑ ҫӗрӗре» герой тӗлӗк курать, патшана
ларса хӑйне «тӗрӗслет».Ку мел компенсаци евӗр-тӗр ӗнтӗ
староста пулайманне патша пулса курни. «Асамлӑ
ҫӗрӗри» поэтика — юмахла, ҫав хушӑрах — кӑшт паро147

диллӗ те. Калуҫӑ хӑй геройне (асамлӑ юмахри пекех)
тумхахлӑ ҫулпа ҫӳреве ӑсатать.Саспалли пӗлмен ҫӗртенех
ҫул юппинчи юпа ҫине мӗн ҫырнине вулать Кӗлпук, сулахай ҫулпа ӑсанса шур ҫӳҫлӗ ватӑпа курнӑҫать, ҫӗрӗллё
пулса тӑрать; ун витӗр шӑхӑрса патшана ларать... Каллех
антитеза вӑя кӗрет, вӑл сыпӑкран сыпӑка куҫса пырать
иккен:
Патшара ларса кичем
Иртё-ши Кӗлпук ӗмри?..<...>
— Путене ашне ӗмме
Эпӗ шӑлсӑр карчӑк-и?
Кирлӗ мар ун пек мемме...
Ак епле! Чун канлӑхӗ уншӑн хресчен ӗҫӗнчех. Поэт,
эппин, истори чӑнлӑхне пӑсмарӗ, хресченӗн тёп тивӗҫӗ
ҫинчен манмарӗ: «Пур ҫӗре хресченсене Памалла тесе
хушса» саккун кӑларать тӗлӗкри патша, анчах тӗлӗктӗлӗкех вӑл. «Телей ҫулне» халапри евӗр кӑна тупма ҫук.
Апла пулин те халап-тӗлӗк юмор палли кӑна мар, историллӗ оптимизм кӑтартмӑшӗ те. Тӗлӗкӗн символла
пӗлтерӗшӗ халапсен символла пӗлтерӗшне те тарӑнлатать.
Сухал иҫторийӗ, сӑмахран, социаллӑхӑн тӳнтерле енӗсене тиркени пулса тӑрать. Мӗн пурӗ ку Н.А.Некрасовӑнни евӗр хывӑннӑ сюжетра пӗрлӗхленет. «Телей ҫулне»
тухнӑ герой (Некрасовӑн ҫичӗ персонажӗ ҫула тухнӑччӗ «Раҫҫейре кама пурӑнма лайӑх?») шур сухаллӑ ватӑпа
тӗл пулать, патша рольне выляса пӑхать т.ыт.те. Урӑхла
каласан, тӗрлӗ ҫӗрте тӗрлӗ функци тупать ҫак герой.
Диалог мелӗ те ӑнсӑртран кӗмсӗрт сиксе тухмасть. Вӑл
кунта (илемлӗ хайлавра) геройсен калаҫу йӗркине мар,
сӑнарӑн пӗр тымартан тухнӑ икӗ енлӗхне тытса тӑрать.
Ахмет агайпа Кӗлпук диалога кӗни апла пулсан - поэмӑра ҫӗнӗ пурнӑҫ хывӑннин палӑрӑмӗ вӑл, ҫӗнӗлле
сӑнар хывӑнни.Вӑл ҫехте мар, аваллӑхпа та, юмах-халап
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чӑнлӑхӗпе те «диалога кӗрет» персонаж. Ҫӗнӗ пурнӑҫ
юхӑмне ун ритмӗ самай ӳсӗмлетет.
Мён курнать ҫак сценӑсенче? Сухал пуррипех власть
туянасси те, тӗлӗкре патша пулни те ҫӑлӑнӑҫ мар
Кӗлпукшӑн, халапла ҫӑлӑнӑҫа шанмасть вӑл. Ун чун
апачӗ — ӗҫ, ҫавӑнпа кӑна вӑрӑм ӗмӗр, вараланми чыс
туптать этем хӑйӗнче. Кун-ҫулӑн кашни пӑтӑрмахӗ ӑна
ҫирӗплетсе пырать, ҫавӑнпа унра палӑракан антитеза
(тӗрлӗ енсен хирӗҫ тӑрӑвӗ) ӑнсӑртран мар. Герой хӑйӗнче
ҫын тивӗҫне ҫӗре ӳкерменнин палли вӑл.
30-мӗш ҫулсенче анлӑ эпос паллисем шырас, халӑх
эпосне ҫырас хавал вӑйланать. Анчах ку туртӑма та ирониллӗн хирӗҫлет Ухсай.Ун геройӗ те юмахла эпоссӑрах —
Улӑп. Апла кӑна та мар. Чӑваш халапӗ-преданийӗ
Кӗлпукри улӑпла хастарлӑха кӑтартма та кирлӗ. Эппин
юмах-легенда кулӑш палли ҫеҫ те мар кунта, Кӗлпукӑн
чӑн чӑвашла чунне кӑтартни те. Тивӗҫлӗ те сӑваплӑ
пурнӑҫ ҫулӗпе утса вӑл хӑй хыҫҫӑн маттур йыш хӑварать:
Хам тавра хура вӑрманӑн
Кӗрлесе хитре тӑма
Ывӑлсем чылайӑн манӑн,
Ачйсем вёсен нумай.
Ҫакӑ мӗнпурӗ Кӗлпук сӑнарӗ мӗншӗн хура саманапа
тавлашуллӑн хывӑннине аван кӑтартать. Сӑвӑлла повеҫре
ку тӗлӗшрен антитеза питӗ пысӑк пӗлтерӗшлӗ, унра (маларах каланӑ пек) пӗтӗм хайлава витерекен сиплӗ ирони
тапса тӑрать. Стильпе сӑнарлӑ шухӑшӑн ҫак «ҫулӑмне»
вӑйлӑрах ялкӑштарма Уртемей сӑнарӗ пулӑшать. «Сӑсар
ҫӗлӗк» сыпӑк ун хӑтланкаларӑшӗсене те ӳстерсе, кӑштах
халаплӑн ӳкерет. ...Пар лашаллӑ кӳме вӗҫтерсе пынине
курнӑ хресчен туять — генерал пырать: «...Ҫӳретчӗ ӗлӗк,
Хӑпартатчӗ сехрене, Тӗл пулсан тытса хӗнетчӗ...» Ӑна
тавӑрас тӗв тунӑ Уртемей генералӑн сӑсар ҫӗлӗкне хывса
илет, улпут тумтирне тӑхӑнать... Ку ӗнтӗ — пӑтӑрмахлӑ
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(авантюрӑллӑ) герой хӑтланкаларӑшӗ, ӑна камитлӗн
сӑнани. Хресченрен «генерал» пулса тӑни этем тӗлӗкре
патшана ларни ҫеҫ мар. Сухал пур ҫинчех староста пулайманни кӑна та мар вӑл.Уртемейре поэт ун ансӑртарах
тавракурӑмне курарах парать. Кӗлпук темле шаймӑклӑха
(приключение) лексен те ят ямасть: старостӑна кӗнӗ
Сӳсмете хӑйне мӑшкӑллама памасть, патшара ларса
йӳҫесси те пӑрнӑҫ-карнӑҫ кӑна уншӑн. Уртемей вара генерал тумӗпе мухтанма та именмест, уява, туя ҫӳрет унпа.Поэт ӑна ҫак мелпе ирониллӗн сӑнарлать.
^

Уртемей таса тытатчӗ
Пиншакпа шӑлаварне,
Якататчӗ, тӑхӑнатчӗ
Хӑнана каяс чухне.
Мухтанса пырса ларатчӗ
Уявра кӗрекене,
Пуҫӗнчен вара хывмастчӗ
Сӑсар тирлӗ ҫӗлӗкне...

Кулӑшшӑн ҫимӗҫ пулнӑ ӗҫ кулӑшпах вӗҫленет:
ҫӗлӗкне ҫухатать Уртемей, унта путене йӑва ҫавӑрать.
Арам не ҫӗлӗке ҫил вӗҫтерсе кайрӗ тесе суйни те ҫиеле
тухать ҫапла:
Яланах суя кӗперӗ
Тӑваканччӗ — ӳркенмен.
Пӗр сӑмах та чӗнеймерӗ
Пирӗн ватӑ Уртемей.
Пӗтӗмлетӗвӗ паллӑ — суя пӑтӑрмахпа истори умӗнчи
тӳрӗлӗхе, ҫирӗплӗхе, ун мал ӗмӗтлӗ перспективине
чыслӑн упрама май ҫук. Ав мӗншӗн Уртемей повеҫре
уйрӑм эпизодсенче уҫӑлакан герой кӑна пулса юлать.Ӑна
тивӗҫнӗ пӑтӑрмахлӑ халап поэтики повеҫре тӗл-тӗл кӑна
курӑнкалать (Уярӑн «Танатинчи» Яриле сӑнарӗ пирки те
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ҫакнах калама пулать).Уртемее тӑрӑхлама кирлӗ ирони те
иккӗмӗшлерех, тен. Вӑл, тен, Кёлпука ун тусёпе шайлаштарнӑ чух кирлёрех. Кёлпук вара пур сыпӑкра та тулли пурнӑҫпа пурӑнать. Унра истори оптимизмӗ, вӑл иронипе тачӑ ҫыхӑнни палӑрать.Герой ӗҫе хисеплени, поэт
ҫав ӗҫӗн чӑн пархатарне кӑтартни повеҫри новеллӑсене
пӗр тӗвве ҫыхать. Кӗлпукӑн тӗнчекурӑмӗ аслӑ, хаваллӑ,
ҫутӑ.Ҫак чӑнлӑха вӑл авантюрӑллӑ утӑм туса мар, куллен
тар юхтарса, ял-йышран уйрӑлмасӑр пурӑнса тупнӑ.Апла
тӑк халап-юмахри пӑрнӑҫ-карнӑҫ авантюрлӑха ҫӗнтерет
Кёлпук, истори ҫулёпе вӑл пӗр шиксӗр утать.
Ҫакна калани те пӑсмӗ. Ку герой М.Шолоховӑн
«Уҫнӑ ҫеремӗнчи» Ҫӑрттан мучийӗпе пёр рете тӑчӗ. Ухсайран курмалӑхне А.Т.Твардовский те Данила мучи
сӑнарне калӑплас ӗмӗтпе ҫунатланчӗ. Ухсай ку сӑнара
чӑн чӑвашла поэтика мелӗсемпе сӑнларӗ. Аса илӗр-ха:
Уяр та Ярилери пӑтӑрмахлӑх (авантюрӑлӑх) истори
тӗлӗшӗнчен пушанка пулнине кӑтартрӗ, Ухсай та Уртемейре ҫавнашкал пулӑмах тӗсерӗ.Апла-тӑк чӑвашсемшӗн
кунашкал ҫынсен хӑтланкаларӑшӗ ӑнсӑртран сиксе тухнӑ
пулӑм мар. Шахрунсем (Уяр), Урнашкасем (Илпек)
чӑваш пурнӑҫӗнче курӑнкаласах пынӑ темелле, ӑшӗчиккипе усалах мар ҫынсене те куштанлӑх вирусӗ ертнӗ
ҫав самана: Яриле (Уяр), Уртемей (Ухсай). Уяр кунашкал типсене (Илле, Ивук, Шахрун) Ухтиванпа, Ухсай
Кӗлпукпа хирӗҫлетеҫҫӗ.
Чӑваш литературин нацилӗхӗ ку сӑвӑлла повеҫре
тепёр енчен те уҫӑлса каять. К.Иванов тытнӑ Нарспипе
Сетнер сюжечӗ тухӑҫ литературинче (В.Г.Родионов профессор каланӑ тӑрӑх) 800—900 ҫул каяллах паллӑ пулнӑ.
Ку вӑл хатӗр ситуаци, ҫав ситуацире хатӗр геройсене
сӑнлани. Ухсай та, тӗрлӗ юмах-халапа иленсе хатӗр ситуацисемех хайлать темелле: Кӗлпука сӑнама кӑвапа историне каласа парать, ачана тӗне кӗртсе (пуппа хреснашшӗн авантюрӑлӑхӗ) чутах вӗлерменнине кӑтартать.
Тӗлӗкри юмах та хатӗр ситуациех (ҫӗрӗ тупни, ҫула тух151

ни), сӑсар ҫӗлӗк историйӗ те ҫав сӗмлӗ эпизод. Кунашкал хатӗр ситуацисем кашни сыпӑкӑн харкам хайлӗхне
ӳстереҫҫӗ, калӑплӑ жанр поэтикине ярӑмлӑн хывма хистеҫҫӗ.Ҫавнашкал мехеле эпир П.Хусанкайӑн сӑвӑ ярӑмӗсенче те, унӑн «Аптраман таврашӗнче» те, Хв. Уярӑн
«Танатинче» те куратпӑр. Ку тӗслӗхсем те чӑваш литературин хӑйне евӗрлӗхӗ ҫине тӗллесе кӑтартаҫҫӗ.
Пӗтӗмлетсе ҫапла калама пулать. «Кӗлпук мучи» уйрӑм хайлавсенчен тӑракан сӑвӑлла повесть. Ун никӗсӗнче калуллӑ интонаци выртать. Уйрӑм калавсем сӑнарлӑх тӗлӗшӗнчен ярӑмлӑн ҫыхӑнаҫҫӗ, ассоциациллӗн пӗрлешеҫҫӗ. Кашни новелла никӗсӗнче - пёр тёп герой, ӑна
тивӗҫлӗ поэтикӑн пӗр мелӗ. Ҫапах та хайлаври историлӗхе тӑтӑш йӗрпе аталантаракан мелеем те пур: халапсем, тӗлӗксен символлӑхӗ, вӗсем пушанка пӑтӑрмахлӑха
хирӗҫлени тата ытти те. Шӑп ҫак сӑнлӑх-сӑнар ӗнтӗ повеҫри новеллӑсене пуҫтаруллӑ пӗр тӗвве ҫыхать, ӑна романла анлӑлӑх енне сулӑнма памасть.
«Хура элчел» трагеди.
Сӑвӑҫӑн ытти трагедийӗсем.
Ухсай Яккӑвӗн пултарулӑхӗ драмӑра та курӑмлӑ йӗр
хӑварнӑ. Халӑх ун «Тутимӗр» (1940), «Шуйттан чури»
(1969) трагедийӗсене аван пӗлет. 1941 ҫулта вӑлах «Хура
элчел» ятлӑ сӑвӑлла трагеди ҫапса кӑларнӑччӗ, анчах историллӗ тӗрлӗ условисене пула ӑна халӑх умне
кӑлармасӑр усранӑ, унта патшалӑхшӑн сиенлӗ идейӑсем
каланӑ тесе авторне те самаях вӑрҫнӑ.Сӑвӑҫ пултарулӑхне
аван пӗлекен В.Чекушкин тӗпчевҫех ку драмӑна сивлесе
йышӑнать: унта К.Ивановпа И.Яковлев хушшинчи
хирӗҫӳсене ытла та «конфликтлӑ кӑтартнӑ» тет вӑл.
«Яковлев миссионерла тӗллевсемпе Иванов пултарулӑхӗпе хӑйне кирлё пек усӑ курать», «сывлӑхне хавшатать» имӗш.Ку вара «драмӑра историзм ҫителӗксӗр» пулнине кӑтартать... Маларах калани вара урӑха ӗнентерчӗ:
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сӑвӑҫӑн историзме апла ҫирӗп, тарӑн та анлӑ. Вӑл
философиллӗ оптимизмпа тулли.
Писатель-поэтӑн тӗрлӗ хайлавне тӗрлӗ саманара
тӗрлӗ ӑнланни сахал мар тӗл пулать. Вӑхӑт унашкал япалана тӳрлетсе тивӗҫлӗ коррективсем кёртет. «Хура элчел»
трагедие тӳрре кӑларма вӑхӑт та ҫитрӗ пулӗ тен. Иван
Яковлевичпа Константин Васильевич хушшинчи ҫыхӑнусен драматизмне пытарса ҫынна пӗлтермесӗр пурӑннин усси сахал. Ҫитменне, сиенлӗ те ку. Ухсай хайлавӗнчи ку ыйтӑва вулакансем хӑйсем пӗлнӗ пек ҫутатса
парӗҫ, хӑш-пӗр чух суя ӗненӳ патне те ҫитӗҫ.Мӗншӗн
кирлб-ши ку? Пӑхса тухар-ха малтан «Тутимӗр» трагедие.
«Тутимӗр» трагедире сӑвӑҫ Пӑкача вӑрҫи вӑхӑтне
сӑнлать. «Пушкӑрт чӑвашӗсем» патша тарҫисем хӗсӗрленине чӑтаймасӑр пӑлхава ҫӗкленеҫҫӗ, халӑх пурнӑҫне
лайӑхлатас ӗмӗте пурнӑҫласшӑн ҫапӑҫу пуҫлаҫҫӗ. Социаллӑ конфликта ӳкернинче Ухсай класлӑ хутшӑнусен
идеологине асра тытни курӑнать. Галахова, патша воеводине пахалани тӳрех хӑрах енлӗхӗпе куҫа тӑрӑнать: Тутимёр ашшӗн чӗлхине касса илсе йытта (!) пӑрахса парать пуянсен хӳрешки. Ку та ҫителӗксӗр уншӑн — чӑваш
ялӗсене тӗппипе ҫунтарас, кӗлӗ ҫине хура юпа лартас
ӗмёте пурнӑҫлать вӑл. Пӑлхавӑрҫӑсене тискеррӗн асаплантарать — пуҫӗсене кастарать, алли-урине таттарать,
хӗртнӗ тимӗрпе «ӑшалаттарать». Ку кӑна сахал: апшур
салтакӗсем Тяпук ятлӑ чухӑн хресченӗн килне ҫунтарса
кӗлпе вӗҫтереҫҫӗ. Галаховӑн арӑмӗ те чунӗпе йӑлт арканнӑ ҫын: хӑйсен ачине пӑхма илнӗ хӗрарӑма вӑл
йытӑсемпе туллатарса вӗлерет. Ку — тӗрлӗ событисене,
трагедири геройсене романтикӑллӑн,
хӑрах енлӗн
сӑрлани палли.Вӗсене ытла та субъективлӑн тӗссӗрлетнӗ,
ятнех, юриех тенешкел (хайлаври тӗнчене икӗ енлӗ —
ырри тата усалли хаяр конфликта кӗнине кӑтартса тума)
хура тӗспе ӳкернӗ.Ҫак тӗллеве вара пӗр-икӗ детальпе усӑ
курнипех пурнӑҫланӑ.
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Тепӗр енӗ те ҫапла романтикӑллӑ. Тутимӗр вун
ҫиччӗре кӑна-ха, анчах пӑлхавҫӑсен ертӳҫи вӑл. Эрпике — ун савнийӗ — ара тин кӑна кӗрекен хӗр, анчах вӑл
савнийӗпе пӗрле ҫапӑҫма каять, амӑшне хирӗҫлет. Лешё
ӑна качча парасшӑн, хӗрӗ килӗшмест, вӑл хӑй ҫулне кура мар ӑслӑ: «Тӗкленнӗ кайӑк <...> каять чӗри тӗлленӗ,
чӗри юратнӑ еннелле». «Юратнӑ ен» — ҫапӑҫу хирӗ.
Амӑшне кӑна мар, ашшӗне те хирӗҫ ҫак хӗр — ашшӗ
сутӑнчӑкне пӗлсен, ӑна хӗҫпе чиксе вӗлерет. Хӑш-пӗр
енчен «идеолог» та Эрпике — хурлӑх сӑнчӑрне татма пуласса шанать, хӗрарӑмеем ирӗк тупасса ӗненет. Ку та
ятарлӑ ҫутатнӑ характер, унра та романтикӑллӑ хӑрах
енлӗх уҫҫӑнах курӑнать. Чӑн та, хӗрӗн кунашкал тыткаларӑшне илемлӗ сӑрсемпе сӑлтавламалли майсем-ҫулсем
шырать поэт — ӑна ҫемьери, халӑх ҫинчи, юратури
хутшӑнусем урлӑ «тишкерет». Хушӑран тата легендӑри
харкамҫӑ пек курӑнса каять хӗр: «кӗтсен те пирӗн туй
пулмарӗ», — тет вӑл савнине. — Пире ҫураҫрӗ ҫапӑҫу,
Пӗрле пулма, пӗрле вилме.Вӗҫ, тутӑр, вӗҫ!»
Ак тата Тутимӗр. Пӑхасса куҫ шӑтарас пек пӑхать.
Чӗлхи ҫӗкленӳллӗ те сӑнлӑхлӑ, оратор темелле. Ӗненӗвӗ
ҫирӗп, пӑлхав тӗрӗсне пӗтӗм чунпа ӗненет. Хальлӗхе ҫеҫха вӑл Салават патӗнче, таркӑнра. Анчах кӑмӑл хӗрӗвӗ
иксӗлмест ку паттӑрӑн:
Пирӗн хурчӑкамӑр канӗ,
Вӑй-хӑвачё ӳсӗ ун.
Тепӗр хут вӗҫсе хӑпарӗ
Кӑн-кӑвак пӗлёт патне,
Вӑркӑнса анса тустарӗ
Хуп-хура ҫӑханеене.
Ку романтикӑлӑх халӑха ҫӗклеме пулӑшаймасть,
ҫынсен чун-хавалне ҫӗклеймест. Геройеем иккӗшӗ те пуҫ
хураҫҫӗ. Конфликт йӗрӗ икӗ ҫак ушкӑн хушшинче
ҫивӗчленсе пырать, ытти геройсене явӑҫтарать. Эрпике
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амӑшӗ — Курак — мӗн ӗмӗртен пуян ҫемьере пурӑнасса
кӗтнӗ. Ун упӑшки те нӗрсӗр этем, вӑл воевода килне
кӗрсе укҫа вӑрласа тухать, пӑлхав ҫине те, пӑлхавӑрҫӑсем
ҫине те сурса хурать. Хайлавра ытла та истории пёр
кӳлӗмӗ, конкретлӑ вӑхӑт таппи уҫҫӑнланнӑ.Унран хӑпма
Ухсай юмах-халап поэтики кирлине ӑнланнӑ пек пулать.
Воевода тумне тӑхӑннӑ Асамат (Курак мӑшӑрӗ) киле
пырса кӗрет, арӑмё ӑна палласа илеймест иккен, ун
умӗнче упӑшкине вӑрҫать. Ку ӗнтӗ е ирони, е юмах.Трагеди романтикӑлӑхӗ юрӑ-легендӑсенче те тулли палӑрать.
Тутимӗр ҫинчен пушкӑрт енчи чӑвашсем паттӑр юррисем те юрланӑ-мӗн. Ку вара сӑвӑҫ ҫак романтикӑлӑхӑн
историллӗ уйрӑм тапхӑр ытамӗнчен хӑтӑлас туртӑмне те
систерет. Анчах конкретлӑ тапхӑрӑн социаллӑ сӑнсӑпатне кӑтартассишӗн те хытӑ тӑрать поэт. Ҫакӑ вара
трагеди вӑйне чакарать те — реализмпа романтизм кунта
тивӗҫлипе ҫураҫса пӗтеймеҫҫӗ.
Халӗ «Хура элчел» патне те таврӑнма вӑхӑт.
М.Я.Сироткин профессор та хайлава тиркес кӑмӑллӑ:
«... И.Яковлева
поэт тӗрӗс
сӑнлайман.
И.Яковлев
К.Иванов талантне путарса пынӑ ҫын пек пулса тухнӑ».
Мӗнле-ши, чӑнах та, трагедири лару-тӑру? К. Иванов
трагедие тӑвӑлса-тулса ҫитнӗн (хатӗр хальлӗн) «килсе
кӗрет»: «... Китай ҫынни, «сар питлӗскер, ҫӗҫӗ хыпатчӗ»
пасар урамӗнче, «эп те ҫавах, хам чӗрене касатӑп та»
«ҫиес пӗр татӑк ҫӑкӑршӑн Библи куҫаратӑп». Чӗлхи
сӑнарлӑ поэт-геройӑн, ҫивӗч. Чӗмпӗр шкулӗн хуралҫи,
Микки, унран ӑнлантарса пама ыйтать: мӗне пӗлтереҫҫӗ
«Чӗмпӗр ҫинче чӗн вылять», «Хусан ҫинче хут вылять»
тенисем? «Нарспи» авторе куна хӑй шӑпине ӑнлантарса
хуравлать: Библи куҫарма тивни, сӑвӑ-поэма ҫырма май
килменни Чӗмпӗрти чӗн уншӑн; пӑлхава хутшӑннӑшӑн,
Хусантан килнӗ хута пула шкултан кӑларса яни Константин Ивановшӑн — «хут выляни». Иккӗшӗ те синкерлӗ, трагедиллӗ. Сӑмах хӑй еккипе И.Я.Яковлев ҫине
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куҫать: шкул директоре тӑлӑх пулнине, кӗтӳ кӗтнине
пӗлет икӗ герой. Иккӗшӗ те ӑна сума суса сӑмахлаҫҫӗ.
Ӑна чунтан саваттӑм эпӗ.
Вӑл пулмасан нихҫан та пирӗн
Мӑнтарӑн ирӗксӗр чӑвашӑн,
Хисеплӗ шкулӗ те лармастчӗ
Ҫак аелӑ Чӗмпӗр варринче, —
тет поэт хӑйне хисеплекен, хӑй хисепленӗ ватта (Яковлева) хакласа. Анчах турӑ кӗнеки куҫарма тивни ӑна май
ҫук тӑвӑлтарать. Чун ӗҫӗ Ивановӑн — урӑххи, сӑвӑ-юрӑ.
Яковлев вара «кутӑнланакан» ҫамрӑка «ҫилленет»-мӗн.
Чӗмпӗрти тӑвӑр та хӗсӗк, нӳрлӗ те кӑйттӑ, путвалти
пӳлӗмре - сывлӑш чӗрӗ. Ун тавралли лару-тӑру та тӑкӑс:
Вознесенский пуп та кӗркелех тӑрать — сыхлать-тӗр,
мӗн курни-илтнине Яковлева элеклесе пама чупать. Яш
этемӗн чӗлхи ҫивӗччи килӗшмест пупа, чӑрсӑрланакан
ҫамрӑка вӑрҫать асли, вӗреннӗ чухне вӑл (Иванов)
йӗркеллӗ ача пулнине ас илтерет. Ун чухне вӑл ӑна
(Кӗҫттентина) мухтанӑ та иккен-ха. Пулас классик куна
та хӑй ҫине туртать, Крылов юптарӑвӗнчи автанпа куккук пӗр-пӗрне мухтани вырӑнне хурать. Вӗҫне ҫитиех
тӳррӗн кастаракан сӑвӑҫ пачӑшкӑна студентсем Мамай
тесе витлени ҫинчен хыпарлать, вӗсене шкултан хӳгернине «Мамай похочӗпе» танлаштарать. Вознесенский
шухӑшӗ урӑхла: шкултан хӳтерни сахал, хӑш-пӗрне
тӗрме те кирлё пулнӑ.Ҫакӑ та ҫителӗксӗр, чӑваш йӑлине
хисеплекен яш каччӑ пупшӑн киреметҫӗ кӑна, Лермонтовпа айкашакан пуҫтах. Хыҫҫӑнах И.Яковлев ҫитет.
Шалта, чунӗнче Иванова савать вӑл, ӑна Вознесенскисенчен хӳтӗлет, ҫиелте — чиркӗве ҫӳременшӗн ӳпкелет.
Яковлевӑн та шӑпи ҫӑмӑл мар. Шутров пек завод хуҫисем, пупсем, тӗрлӗ офицерсем умӗнче ун хӑйшӗн кӑна
мар, чӑваш культуришӗн те, ун ӗҫченӗсемшӗн те
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ҫапӑҫма тивет.Ҫав тӗллевшӗн те Библи куҫарттарать вӑл,
ҫак ӗҫ Иванова шӑл ҫемми пуласса аван пӗлет.
Яковлев
Ҫӑхан-и эпӗ, Константин?
Юратнӑ тусӑм, ывӑлӑм,
Пыра-киле пӗрре ӑнланӑн,
Эп те сан пекчӗ, ырӑччӗ.
(Иванова хулӗнчен тытать).
Иванов
Мана хӑтарӑр «Библирен».
Хам ӑсӑмпа хамах ҫырасчӗ.
Яковлев
Пӗлетӗп эпӗ, Константин,
Пултарӑн, питӗ лайӑх ҫырӑн,
Анчах пичетлесен пире
Пурне те ҫакӑ Чӗмпӗртен
Хуҫа кӑларӗҫ.<...>
Ҫапах куҫар-ха Библие.
Унпа патшамӑр умӗнче
Чее пулатпӑр, ырӑ ятлӑ.
Асту, ҫӑханӗ эпӗ мар,
Ҫӑханӗ пысӑк, этак-так.
Ивановпа Яковлев диалогӗсем — пӗрремӗш тата
пиллӗкмӗш актсенче. Ку — драма пуҫламӑшӗпе вӗҫӗ.
Вӗҫӗнче те вӗренекен патне патриарх хӑй пырса кӗрет.
Поэтӑн кӳренӗвӗ тӳпене ҫитнӗ, шӑлами вӑл халь.
Сывлӑхӗ те хавшасах пырать ун: «Кунта ача чухне килсе
<...> Чие пек хӗрлӗ питӗме Ҫӗрсе саралнӑ пир пек
турӑм, Хӑва пек тӳрӗ пӗвӗме Амантрӑм, хуҫӑлчӗ ҫанҫурӑм», — ӳпкелешет вӑл. Яковлевӑн тыткаларӑшӗ
тӳрккесрех пек, ҫамрӑка «хурах» тесе вӑрҫать вӑл, пукан
ватнӑшӑн
хӑтӑрать. Ун
патне
Икасов
(Иванов
ҫулӗсенчирех офицер) ҫитнӗ-мӗн, сӑвӑҫ ҫинчен хура
элек акса хӑварнӑ. Унччен вӑл Иванов патӗнче пулнӑ,
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тантӑшне пӗтме ылханнӑ: «Хӗвел ҫинче кӗпӳ шӑрки
Чӑваш поэчӗ ӳт-тирне Ҫисе ҫӳренипе мухтанӗ». Пилсӗр
этем элекне чӑтайман директор тӑлмачӑ патне вирхӗнсе
ҫитет, ӑна ӳпкелесе калаҫма пуҫлать. Ҫапах та ку ӳпкев
поэта витереймест темелле, мӗншӗн тесен сӑвӑҫӑн чунӗчӗри ытла та кӳтсе ҫитнӗ.
Иванов
...Пӗрре те сирӗн умӑрта
Усал туса курманччӗ эпӗ.
Элекҫӗ офицер Икасов
Каланине илтсе, тархасшӑн,
Ан ярӑр хӑвӑр ятӑра, <...>
Ман хамӑн пӗчӗк чунӑм пур,
Тата хама кура пур пуҫӑм...
Ал хӗрнӗ самантра иккӗшӗн те сӑмах вӗҫерӗнет —
«нумай кышларӑр», «пӗрре ан тивӗр» персе ярать сӑвӑҫ.
Яковлев та вӗри:
...Хура куракӑн
Ялан пӗр юрӑ-кӗвӗ ҫеҫ.
Кӑранк та кранк.Ҫапах та сӑнӑн
Ӗмӗтӳнте чӑваш поэзи.
Мана ӑнлан-ха, ҫамрӑк тусӑм.
Патша империнче хырсем
Хӑҫан йӗпписене пӑрахӗҫ,
Ун чух вара хура чӑвашӑн
Пулсан та пулӗ тин поэзи.
Ку каллех романтикӑллӑ хӑрах енлӗх палли-тӗр.
М.Я.Сироткинпа В.С.Чекушкин тиркештернинче, эппин, хӑйне тивӗҫ тӗшӗ те пур темелле. Ӗмӗрне чӑвашшӑн
ҫунса ирттернӗ, халӑхшӑн шкул уҫнӑ, ҫӗршер кӗнеке
ҫапнӑ патриарх кунта шултрарах та пулса тухнӑ пек.
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Иванов патне киличчен Яковлев хваттерёнче пулса
иртнё калаҫу интереслё. Директор Шутрова чӑвашсен
ваттисем йёре-йёре ачисене салтака ӑсатни пирки хурланса калать. Шутрова ку сӑмах витмест. Чӑвашсем салтак пулас халӑх-и? — «Чӑлах та суккӑр». Патриарх хуравё — мӑнаҫлӑ: «Мана ҫуратнӑ халӑха ан тиркёрччё».
Шутров каллех хӑй шухӑшёпех супать: «Чӑваш пыракиле» ҫухалё вӑл, «Ӑҫта ун малашлӑх ҫулё?» Рима лексен
те чӑваш ҫӑпата сутма кӑна пёлё. Пёр-пёрне илтмелле
сӑмахлаҫҫё пек икё ҫын. Шутров чӑнах та илтесшӗн мар
пуль Яковлев сӑмахне. Яковлев вара — ҫине тӑруллӑ: «сепаратизм саракан Сӑпса йӑви тесе шкула хупасшӑнччӗ
министр Витте». «Евангели» кёнекине Тӳрех шаплаттарса
ҫеҫ хутӑм: — Ак, — терӗм, — хамӑр тунӑ ӗҫ!»; «Николай
(патша. — Г.Ф.) мана Юри чӗнсе илсе тав турӗ». Ка'лаҫӑвӑн ку ҫаврӑмё хыт чунлӑ Шутрова та витерет: «Сирте ҫитет пулас чеелёх. Ача чухне эсир сӑхманлӑ Кётӳҫ
пулса хирте ҫӳренё, Паян пуплетёр патшапа».
Килсе кёнё Икасов хӑйён фронта кайма тивессишӗн
пӑшӑрханать, «тупӑ шавӗ айӗнче» «вилём ташши»
сётесрен хӑрать. Вознесенскипе ун хёрё килсе кӗреҫҫӗ,
вёсем те хӑйле йёрпе ярасшӑнах сӑмах таппине. Анчах
Иван Яковлевич пуҫӗнче — Константин: «Ҫутти те ҫук
чӳречинче», — тет вӑл поэт чӳречине сӑна-сӑна. Шутров
та курайми пулнӑ Иванова: «Ҫавна салтак туса чикесчё
Чи тарӑн сивӗ окопа». Каллех Яковлевӑн поэтпа хӑй
тивӗҫӗшӗн тӑма тивет: «Эсир чикмесӗрех, ӑна Тёнче
хёвелё ҫуттинчен Туберкулез ансат ӑсатё.Талантӑн ёмёрё
кёске».
Чӑваш культурин аслашшё пулас ҫынна хура ҫӑхан
эшкерӗ пек хупӑрласа илнӗ персонажсем ытла пӗр
шухӑшлӑ. Шутров: «аслӑ турӑ Ун пек хресчен ачисене
Ахаль парать талант таврашӗ». Вознесенский: «Константин Пултаракан этем, анчах Унта хура шуйттан таланчё».
Шутров: «Вӑл, Иванов, ытла йӑвашшӑн, Ачаш ача пек
пурӑнать» (Яковлев хӳгтипе. — Г.Ф.) Икасов: «Сире
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Малтан хӑй аллипе хӑй ҫакӗ». Вознесенский: «Сире те
тиркесе хӑвармӗ...» Вӗҫӗмех ҫакнашкал калаҫусене илтсе
ывӑннӑ Яковлев парӑнмасть, Ивановра пуласлӑх курать:
«Вӑрҫатӑп та ӑна, ҫапах Сума сӑватӑп чӗререн.Талант ҫеҫ
мар,
хӑватлӑ
гений»,
«Чӑваш культури
пуласса
Ӗненмесен те, сӑмахран, Ун чӗрине лӑплантарма «Нарспи» пекех ҫырнисене Пӗр-икӗ кӗнеке кӑларӑп». Куна
илтнӗ Шутровӑн реплики каллех ҫӑханла: «Кӗнекене
кӑларсанах Сире вӑрҫни кӑна ҫитет-и, Ҫуна хыҫне ҫыхса
лартас та, Ярас сип-сивӗ Ҫӗпӗре». Чӗринчен нихҫан та
кӑлармасть Иванова Яковлев. Ҫак ӗҫкӗ-ҫикӗре те ун
чӳречинче ҫутӑ пурри-ҫуккине сӑнасах тӑрать, ҫутӑ
курӑнсанах Икасова поэта чӗнме чуптарать. Анчах Икасовӑн сӑвӑҫпа пёр чӗлхе тупасси мая килмест. Ашшӗ
килӗнче ӗҫлесе пурӑнакан хӗре пусмӑрланине пӗлнӗ
Кӗҫттентин Икасова чӑтма пултараймасть. Хӗрӗ халь ухмаха тухнӑ, ял-ял тӑрӑх кӗлмӗҫре ҫӳрет, вӑхӑчӗпе, ухмахскер, ачине те пӑвса вӗлерет вӑл... «Нарспи» авторӗ
офицера хӑй патӗнчен тарӑхса хӑваласа ярать, ун хыҫҫӑн
пукан ывӑтать.
Ҫапла хывӑнса пырать трагедири конфликт. Ҫамрӑк,
дипломати сахал поэт аслине ӑнланса пӗтеймест. Библи
куҫарса йӑпанасси уншӑн паянтан — чун тӑкӑски кӑна.
Яковлев ӑна тӗрмепе те хӑратнӑ пекки тӑвать (Библи дине сурса хуратӑп тени ытла та чыссӑр япала уншӑн),
каҫару та ыйтать ҫамрӑкран — усси ҫук. Чунри трагеди,
ӳтри суран арасланса ҫитнӗ: «Шупка сӑн-питӗм. Ҫын-и
эпӗ? Ҫын мар, ахаль шӑмӑ хутаҫӗ. Кунта эп килтӗм
ӳтӗмпе, Утсан урай та авӑнатчӗ, Анчах шӑммӑмсемпе
каятӑп». Каллех Сироткинпа Чекушкин ӳпкевне аса
илер — К.Иванов сӑнарӗ те шултрарах сӑнланнӑ темелле
пек: шкул директорне куҫранах кӳренмелле сӑмахсем
капать, Библие ҫӗре ҫӗклесе ҫапать, Яковлева хӑйӗн
сывлӑхӗ пӗтнӗшӗн айӑплать.
Тӗрӗссине каламаллах, кун пек сӑнарлура Ухсайӑн
субъективлӑхӗ виҫерен ытларах. Чаплӑ сӑвӑҫ кӑмӑлӗ ҫав
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териех
шултӑркаса
кайма
пултарасси
чӑнласах
иккӗленӳллӗ. Ҫапах та ҫак ӗҫченсен трагедиллӗ кун-ҫулӗ
питӗ курӑмлӑ. И.Я.Яковлев пӗрме-пӗччен трагедире, ун
тавралли ҫынсем уншӑн пурте ют. Пӗртен-пӗр шанӑҫ —
К.Иванов, ӑна патриарх «тусӑм», «ывӑлӑм», «талант»,
«гений» тет, культура ӗҫченӗсенчен вӑл чи пултаруллине
туять. Кивӗлле шухӑш хӳрешкисемпе патриарх пӗччен,
анчах тивӗҫлӗн кӗрешет, унӑн ку ӗҫре опычӗ те пысӑк,
ӑста дипломат та вӑл — Библипе Евагели кӑларса патша
чиновникӗеен кӑмӑлне лӑплантарать, «Нарспи» пек
кӗнекесем кӑларма майсем шырать. Анчах та чи шанӑҫлӑ
этем те ун майлӑ мар, вӑл та пӑрахса каять, куҫару ӗҫӗ
ҫине ал сулать. Ҫамрӑк сӑвӑҫа та ӑнланма пулать:
сывлӑхӗ тӗппи йӑшнӑ ун, хӑй сарӑхса-хуралса ларнӑ,
шӑммипе тирӗ ҫеҫ юлнӑ. Малашлӑхӗ ҫукне те туять —
кӗҫех ҫӗре кӗрӗ, ҫут тӗнчерен уйрӑлӗ. Кунсӑр пуҫне, ун
тавралла пӗрмай ылханҫӑсем, элекҫӗсем пӗтӗрӗнеҫҫӗ.
Чӑн, трагедире ӑна ӑнланакансем те пур (Микки,
Ф.Павлов), ун талантне курса тёлёнекенсем те сахал
мар. Иккӗмӗш актра ватӑ пулӑҫӑпа тёл пулать «Нарспи»
авторё, ун поэмине пёр пёчёк ача (вӑл Икасов ывӑлӗмӗн, амӑшӗ кӗлмӗҫре) каҫса кайса вуланине пёлет,
ҫавӑнпа ӑна ялта та Сентти тесе чӗнеҫҫӗ. Анчах Иванов
курса тӑракан туй сцени пач уйрӑм, тӳнтер сӑн
йышӑнать. Кунта Ухсай «Нарспири» лару-тӑрӑва та аса
илет пулё тен. ...Анюка вӑрласа кайнӑ, упӑшки пулассишӗн вӑл выльӑх вырӑнче, каярах, вӑхӑт иртсен, вӑл
арӑмне патак ҫитерсе ӑс парасса сӗмлентерет. Мӑн кӗрӳ
такмакӗ те халӑх ӑсӗнче юлнӑ тивӗҫ-чыса пурнӑҫлаймасть. Ухсай ку такмакра асамлӑ юмахсене аса илнипе мар, инҫет ҫулҫӳрев ҫинчен калакан халапсене те асра тытнӑ. «Утмӑл ҫухрӑм ҫеҫен хирпе» килнӗ иккен
хӑтасем — «сиккипе», «Утмӑл ҫухрӑм сӗм вӑрман» витӗр
тухнӑ — «ут юрттипе». Тем те курса тӗлӗннӗ: «Хӑла
пӑлан» мӑйраки ылтӑн иккен, «чӗрни вӗҫӗ кӗмӗлтен»;
«ҫил ҫунатлӑ урхамахӑн» «пуҫӗ лекмест пӗлӗте, ури ҫӗре
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тивеймест»; «Ҫавра кӳлӗ варринчи» ӑмӑрт кайӑк — пӑхӑр
ураллӑ, ылтӑн сӑмсаллӑ» т.. ыт. те. Ку хӑех прозӑлла пӗр
хайлав темелле.Анчах ҫак йывӑрлӑхсене ҫӗнсе килнӗ ҫӗре
«хӗр тарнӑ», шыва кайса сикнӗ. Мӑн кӗрӗвӗн ҫавӑнпа
шӑпӑрҫӑпа та килӗшӳ ҫук, мӗншӗн тесен такмакҫӑ —
чуна сутнӑ этем. Ахальтен мар вӑл часах ылхан чӗлхипе
калаҫма тытӑнать:
Ы-их, усал! Пуҫна тур куртӑр!
Эсрел илентӗр ӳт-тирне,
Чӗрӳ ҫине хӑйне сак тутӑр,
Ура усса унта вӑл лартӑр.
Ку сӑнар (мӑн кӗрӳ) Уярӑн Илли евӗр — халӑх йӑлийӗрки уншӑн ҫула май кӑна, вӑл хӑйне те, халӑха та
сутма хатӗр этем. Тӑван йӑх йӑлине те вӑл хура элчел
картине хупасшӑн. Пӗрлех К.Ивановри чун-чӗвӗме антитезӑллӑн хакламалли май та вӑл.Тӑван халӑхшӑн чӗрине
пама хатӗр этем ял икке пайланнине курать (кӗрӳ пуласси, мӑн кӗрӳ — пулӑҫӑ, шӑпӑрҫӑ).Хӑй вӑл Анюка ҫӑлма
пулӑшать, ӑна Чӗмпӗре чӗнет. Куна кура тӑркачӑ, Иванов чунӗнчи тӑвӑлу мӗнрен килнине уҫҫӑнрах куратпӑр,
халӑх йӑлин мешехине чыслӑн упрамаллине ӑнкаратпӑр.
Ҫак идейӑсене поэт кайран та пӑрахӑҫа хӑвармасть.
К.Ивановӑн ҫырӑнса пӗтмен «Шуйттан чури» трагедине
вӗҫлес шухӑш тытать вӑл, ӑна «Тимӗр тылӑ», «Тӑлӑх
арӑм» балладӑсем ҫине таянса ҫырса хурать. Ку хайлавра
халӑх мифӗсем, преданисем, балладисем ҫӗнӗлле уҫӑлса
каяҫҫӗ, Ухсай Якковӗ чӑннипех халӑх ӑнне тӗпренйӗртен пӗлнине кӑтартаҫҫё.
...Тӗлӗнмелле чаплӑ сӑвӑҫ пулнӑ Ухсай Якковӗ.
Ӗмӗрне асамлӑ поэзи анинче ирттернӗ вӑл.Курнӑ-илтнӗ,
туйнӑ-сиснӗ пулӑмсене ҫӗршер сӑвва, вуншар поэмӑна
хывнӑ. Хӑй хайлавӗсене сӑвӑҫ чунпа-юнпа ҫырнӑ. Унӑн
пултарулӑхӗнчи сӑнлӑхсене метафора, эпитет теме кӑна
ҫук та-тӑр, кашни йӗркере поэтӑн чунпа чӑн биогра162

фийӗ йӗрленнӗ. Питӗ нумай ҫырнӑ вӑл, вуншар кӗнеке
кӑларнӑ.Ун Кӗлпук мучийӗ пӗтӗм Раҫҫейӗпе паллӑ сӑнар
пулса тӑчӗ, нумай чӗлхепе куҫарӑнса тухрӗ. Хӑй, поэт,
К.Иванов ячӗллӗ Чӑваш патшалӑх, Горький ячӗллӗ Раҫҫей патшалӑх премисен лауреачӗ ятне илме тивӗҫ пулчӗ.
ЛЕОНИД АГАКОВ
(1910-1977)
Ҫыравҫӑ кун-ҫулӗнчен
Леонид Агаков. Ку ят чӑваш вулаканӗшӗн питӗ ҫывӑх.
Ӗмӗр тӑршшӗпе лӑш курмасӑр ҫырнӑ ӑста; тӗрлӗ жанрсене
(роман,
повесть,
калав,
новелла,
очерк,
тӗрленчӗк, статья) алла илнӗ автор. Литература анине
14—16 ҫултах ура ярса пуснӑ ӗҫчен. Учитель ачи
пулнӑран,
Етёрнери
педтехникумра
вёрентекенсем
сённипе Жюль Берн, Майн Рид, Фенимор Купер, Конан Дойль кӗнекисене вуласа пултарулӑх хакӑлӗ хывнӑ
вӑл. Прозаик мӗнле кӗнеке вулани-туни ӑнсӑртран мар,
ҫав роман-повеҫре писатель мӗншӗн тата мӗнле хайлавсем ӑсталама тытӑнни куҫ кӗрет. Акӑ вӑя кӗрсе ҫитнӗ,
ҫырас ӗҫе ал хӑнӑхтарнӑ ӑстан асаилӗвӗнчи пӗр сыпӑк:
«Питӗ нумай вулаттӑм эпӗ, вырӑс классикӗсемсӗр пуҫне
ытти халӑхсен кӗнекисене «ҫӑтаттӑм». Пӗр хушӑ Шерлок
Холмс тата ытти сыщиксем ҫинчен ҫырнӑ детективсем
пуҫа ҫавӑрсах яратчӗҫ.Тен, ҫавӑнпа та-и эпӗ приключениллӗ жанра паян кун та юрататӑп, хам та, вӑй ҫитнӗ
таран, ҫав жанрпа ӗҫлеме тӑрӑшатӑп».Вырӑс ҫыравҫисен
кӗнекисемпе паллашни те харама кайман — М.Горькирен социаллӑ пурнӑҫа сӑнама, класлӑ кӗрешӳ ҫивёчлӗхне
курма хӑнӑхать каччӑ; И.С.Тургенев ӑна лирика еннелле
туртать; А.П.Чехов сатирӑпа юмор пулӑхӗпе илӗртет,
ироние лирикӑпа пӗтӗҫтернипе тӗлӗнтерет т.ыт.те. Совет
тапхӑрӗнчи ҫыравҫӑсенчен те нумая вӗренет яш Лео163

нид — В.Катаева куҫарнӑ чух асра, ӑшра юлнӑ шухӑшкӑмӑл ӑна ача-пӑча прози хайлама пулӑшать, Б.Горбатов
прозине куҫарни вӑрҫӑри паттӑрлӑха тимлӗрех сӑнама
хистет. Ҫырас ӑсталӑха Агаков, эппин, вырӑҫ литературипе паллашса та туптать.
Чӑн-чӑн литература ҫулӗ ун 1928 ҫултан пуҫланнӑ,
анчах вак-тӗвек заметкӑсем 1924 ҫултах (ун чух ҫыравҫӑ
ача ҫеҫ пулнӑ-ха, 14 ҫулта кӑна) кун кура пуҫлаҫҫӗ.«Кан а т » , «Ҫамрӑк хресчен», «Пирӗн ял» пек хаҫатсем,
«Капкӑн» журнал хапӑлласа йышӑнаҫҫӗ вӑл ҫырнитунине. Вӑл ҫех те мар, ачаранах сӑмах техӗмне туйнӑ
ҫамрӑка Степан Лашман, Аркадий Золотов, Иван Мучи
тӳрех асӑрхаҫҫӗ, 1928 ҫулта Шупашкара чӗнсе илеҫҫӗ.
Унтанпа вара перопа ручкӑна алран ямасть ҫыравҫӑ, хӑй
60 ҫул тултарнӑ (1970)тӗле 49 кӗнеке кӑларать, «Пӗрре,
ҫуркунне...», «Тӑван юншӑн», «Юманлӑхра ҫапла пулнӑ»
пек повеҫсен, «Чи хакли», «Шанчӑк» романсен, нумай
новелла хайлавҫи пулса тӑрать.Тӗлӗнмелли ҫук, кӗнекиеем унӑн ҫулленех ҫапӑнса тӑраҫҫӗ. Вӑрҫӑпа вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи вӑхӑтах тӗслӗхе илсе пӑхар-ха: «Пӗрре, ҫуркунне...» (1940), «Манӑн туссем» (1941), «Фронтри ачасем»
(1942), «Тӑван юншӑн» (1943), «Ҫапӑҫу хирӗнче» (1944),
«Пӗр хулара» (1946), «Ылтӑн вӑчӑра» (1947)... Вӗҫӗмех
ҫапла. Ку кӑна ҫителӗксӗр уншӑн, ал пушатми ытти
халӑх ҫыравҫиеен произведенийӗсене куҫарать вӑл. Писатель чӑвашла янраттарнӑ ятсем хушшинче Юлиус Фучик
(чех), Ярослав Гашек (чех), Стефан Гейм (нимӗҫ),
К.Живульская (полячка), Хар Сен (кореец); вырӑс ҫыравҫисем:
А.Островский,
А.Герцен,
Л.Толстой,
А.Чехов, М.Горький, А.Фадеев, В.Катаев, Б.Горбатов
тата ыттисем.
Аслисем ӑна ырӑ сунса хавхалантарнӑран пуҫ
ҫӗклеми тенешкел ҫыра пуҫлать Агаков. 1931 ҫулта кӑна
унӑн пӗр харӑс виҫӗ кӗнеке тухать («Вӗтлӗхри отряд»,
калав; «Юлашки юмах», калавсен пуххи; «Инкесем»,
калавсен пуххи). Литература ӗҫӗн чӑн
пуҫламӑшӗ
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вырӑнне 1928-мӗш ҫулта пичетленнӗ «Тумхахлӑ ҫул» ятлӑ
пысӑк калава палӑртмалла пуль, ун айне пуҫлакан автор
хӑй хушамачёпе мар, Леон Линч псевдонимпа алӑ пуснӑ.
Ку яхӑналла ӗнтӗ унӑн тӗпрех туртӑмӗсем те чӑмӑртана
пуҫлаҫҫӗ, заметкӑсем ҫырас кӑмӑл унра очерксем хайлас
енне сулӑнать. «Капкӑн» журналта Иван Мучипе тытнӑ
тачӑ ҫыхӑну ун сатирӑллӑ юморлӑ пултарулӑхӗшӗн
юравлӑ пулса тӑрать.
Кунпа пӗрлех ачасем валли ҫырмаллине асра тытать
вӑл («Фронтри ачасем»); 1932 ҫулта хастар хаҫатҫӑ Чулхулара (Нижний Новгородра) пулса автозавод тӑвакансен ӗҫӗ-хӗлӗнчен тӗлӗнет. Кӗҫех «Хӑват» драма ҫуралать,
ӑна Чӑваш академи театрӗ сцена ҫинче кӑтартать.
Курӑсӑр, творчество диапазонӗ анлӑ сӑмах ӑстин. Вӑл
ача-пӑча литературин пултаруҫи, очеркист-журналист.
Вӑлах — прозаик, сатирик, драматург. Драматург пулма
очерк ҫырма пёлни ҫеҫ ҫителӗксӗр, куна Леонид Яковлевич аванах ӑнланать: драма хайланӑ ҫулах (1932) Мускава ҫул тытать, Луначарский ячёллё театр институтне
(ГИТИСа) кёрет. Куна пӗлтерӗшсӗр утӑм темӗпӗр —
малтан Чехов, Купер, Толстой пек ҫыравҫӑсен хайлавӗсене ытарайман ҫамрӑк халё (Мускавра) А.Афиногенов, Н. Погодин, В. Вишневский драматургсем каланине итлет. Ку та — литературӑн пысӑк шкулё. В.Катаев,
Л.Славин пек проз^иксемпе курнӑҫни те унра тарӑн йёр
хӑварать. Мёне тёпе хурать тейёр пулас ӑста ҫак лекцисенче, тёлпулусенче? Пултарулӑх ёҫён саккунёсене,
сӑмахпа ёҫлес мехеле. Вёсем ҫырнӑ повесть-пьесӑна вулать, вёсен ӑсталӑх саккунёсене ҫивӗч туйӑмлӑн, чёррён
ӑнланать, ӑша илет.
1935 ҫулта ГИТИСӑн театр пӗлӗвӗн факультетне
пётерет Агаков, Шупашкара таврӑнать. Ӑна тёп хулари
театр техникумне вёрентме илеҫҫё. Театр, драма пӗлӗвӗ
енчен ал ҫавӑрнӑ хастар Леонид ҫине-ҫинех тёрлё статья
та ҫырать, нумай куҫарать. Ку та вӑл — ҫырас ӑсталӑха
хӑй умён пурӑннӑ, вӑл ӗҫленӗ тапхӑрта ҫыракан клас165

сиксенчен вӗреннин кӑтартмӑшӗ. Паллах, пултарулӑха
чӑваш сӑмахӗн ӑсти кӗнеке вуласа ҫеҫ туптаман.«Канаш»
хаҫатра тӑрӑшнӑ чухах (Мускава каяс умён) вӑл ялсем
тӑрӑх нумай ҫӳрет, чӗрӗ пурнӑҫпа паллашать, куҫкурӑмне, туйӑм хӑватне ҫивӗчлетет. Куллен-кунри пурнӑҫра очерка тивӗҫ ҫынсене, тӗрленчӗке ӳкес ларутӑрӑва, калав-новеллӑра сӑнланас типсене тӳрех туйсасиссе илме алӑ ҫавӑрать.
1938 ҫулхине яш ҫамрӑка ҫара илеҫҫӗ. Хӗсметре
(сдужбӑра) вӑл Ленинградра (Петербургра) тӑрать. Ӗнтӗ
кӗнеке-хаҫат ҫеҫ мар, хӑй курни-илтни ытларах хумхантара пуҫлать ӑна. Мӗн кӗҫӗнрен сӑмах техӗмӗ-тутине туйса ҫитӗннӗскер, Чун-чӗре ӗҫне кунта та манаймасть вӑл —
сӑнать, ҫырать, шырать. Ку яхӑнчченхи вӑхӑт, ҫавна кура, Агаков пултарулӑхӗн курӑмлӑ пӗр кӳлӗмӗ ӗнтӗ. Ҫак
яхӑнра вӑл сӑмах анинче хӑйӗн ӑсталӑхне самаях туптанӑ.
Ун стиль туртӑмӗсем (лирика, сатира, приключени),
жаирӗсем (калав, повесть, драма) йӗркеленеҫҫӗ, литература иесӗлӗсеи (вырӑсла: литературный род) паллисем
(драматурги, публицистика, эпос, лирика) хывӑнаҫҫӗ.
Ал хӑнӑхмалла ҫырнӑ, опыт пуҫтарма хӑйне тӗрӗслесе
пӑхнӑ тапхӑр вӗҫленет. 1939 ҫултан пуҫласа писатель ӗнтӗ
вӑйпитти прозаик, сатирик. Драма ҫырас ӗмӗт ӑна
илӗртме те пӑрахать. Ку уншӑн ҫитменлӗх мар, ӳсӗм те.
Драма-пьеса вуласа ҫыравҫӑ конфликт ҫивӗчлӗхӗ мӗнре,
мӗнле палӑрмаллине тавҫӑрать. Сӑнланас кашни геройӑн
чунӗ-чӗри хӑйне майӑн пулмаллине ӑнкарать. Ку пӗлӳ
уншӑн проза ҫырнӑ чух та питӗ ал майлӑ.
Пӗрремӗш утӑмсенченех ҫамрӑк литератор пурнӑҫа
ҫапла тарӑннӑн сӑнанӑ. Ҫавӑнпа ытти ӑстасеннипе
пӑтрашми, хӑйне кӑна тивӗҫ туртӑм хывӑна пуҫлать унӑн.
Ачасем валли ҫырас ӗмӗт ӑна сюжета илӗртӳллӗ, кӑсӑк
хывмалли ҫинчен астутарсах тӑнӑ. Сатирӑпа юмор анине
килӗштере пуҫлани те ун умне пысӑк тӗллев лартать.
Кулӑш технологине алла илме шӳт калаканӑн чӗлхипуплевне лайӑх пӗлмелле, анекдотсен содержанине тиш166

кермелле, фельетонра палӑракан илемлӗх мелӗсене
сӑнамалла т.ыт.те. Очерксем енне туртӑнни пурнӑҫа куллен сӑнаса пыма, пултарулӑх ӗҫӗнче кирлё материала асра тытса юлма хӑнӑхтарать.Ахальтен мар вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче
те ҫар корреспонденчӗ пулас тивӗҫе пысӑка хурать салтак-ҫыравҫӑ. Фронтран таврӑнсан та ҫав кӑмӑла манӑҫа
хӑвармасть.
Прозаик пултарулӑхӗн пӗрремӗш тапхӑрӗ 1939 ҫулпа
вӗҫленет темелле, ҫак ҫулхине вӑл «Пӗрре, ҫуркунне...»
повеҫе ҫырса пӗтернӗ. Кунта, ҫинех тӑрсан, сатирӑллӑ
лару-тӑру та, журналистла чӑнлав та (документлӑ пек
туса ҫырни), приключенипе пӑтӑрмах та, ҫепӗҫ лирика
та тупма май пур. Ҫак мӗнпур ене писатель пӗр пысӑк
хайлавра чӑмӑртаса тӗртӗмлет. Ҫапла туса социаллӑ
пурнӑҫа анлӑн, нумай енлӗн сӑнлать. Кунпа пӗрлех повеҫе (теми-проблеми енчен пӑхсан) пӗрремӗшпе иккӗмӗш
тапхӑрӑн чикки теме те май килет.Ан тив, Финляндипе
вӑрҫнӑ тапхӑрта ҫырӑннӑ пулин те, ку хайлаври событисем ял пурнӑҫӗпе ҫыхӑннӑ. Хирӗҫлесе каламалли те пур:
унчченхи калав, очерк, пьеса-тӗрленчӗк Агаков кулленкунӑн уйрӑм йӗрӗсене сӑнланипе паллӑ.«Пӗрре, ҫуркуннере...» вара писатель социаллӑх енчен, истори аталанӑвӗ
тӗлӗшӗнчен панорамӑллӑ событисене сӑнарлать. Хайлав
геройӗсем те йышлӑ: кулакла вӑр-хурахсем, ҫӗнё пурнӑҫ
активисчӗсем, чухӑн хресченсем, халӑх т.ыт.те. Писатель
эпика енне сулӑнни, эппин, тӳрех куҫа ӳкет: пысӑках
мар повеҫрех 20-мӗш ҫулсен сывлӑшӗ тӗрлӗ енлӗн
курӑнса каять кунта, чӑваш ялӗн социаллӑ, хирӗҫ
тӑруллӑ, психологиллӗ ӑшӗ-чикки уҫӑлать, писателӗ хӑй
калӑплӑ проза, саккунёсене алла илнӗ ҫыравҫӑ пек тухса
тӑрать. Тата тепёр ен — 1939 ҫултах ҫӗн техӗмлӗ (вӑрҫӑ
сӑнарне калӑплакан) темиҫе калав ҫырать Агаков
(«Приказ», «Пулеметчик юрлать», «Разведчик Джунгали»).Ҫак самантран пуҫласа вӑрҫӑ сӑнарне мала хурасси
вӑй илет ҫыравҫӑн.
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Иккӗмӗш тапхӑрӑн ӑшӗ-чикки те хӑйне евӗрлӗ. Ытларах чухне ӗнтӗ новеллӑсем хӑйлать ҫыравҫӑ-фронтовик.
Хӑй ирӗкӗпе фронта кайнӑскер кунта та пичет ӗҫне
пӑрахмасть. Пӑрахма майӗ те ҫук иккен, вӑл сӑмах ӑсти
пулнине сиснипе пуҫлӑхсем Агакова дивизи хаҫачӗн редакцине куҫараҫҫӗ. Ку яхӑнта мӗншӗн ытларах кӗҫӗн
жанр шӑранса тухнине ӑнланма ҫӑмӑл — вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче
калӑплӑ жанрпа ятарлӑ ларма вӑхӑт пулман. «Л.Агаков
та, - тет Н.Дедушкин критик, - ҫавӑн пекех, ҫапӑҫу
хирӗнчех, ҫӗр пӳртсемпе блиндажсенче е пӗр-пӗр ҫӗтӗкҫатӑк ҫуртра, ӑҫта май килнӗ ҫавӑнта ҫырать». 19411945ҫулсенче нимрен ытла героикӑллӑ
хайлавсем
чӑмӑрта-наҫҫӗ ун, кӗҫӗн жанрсенче вӑл лирикӑпа романтикӑллӑ пафоса кӑмӑлла пуҫлать. Ачасен вӑрҫӑ
вӑхӑтӗнчи вырӑнӗпе пӗлтерӗшӗ те палӑра пуҫлать пӗчӗк
калавсенче. Хайлавӗсем - вӗҫренех, ҫулталӑкне темиҫешер:
1942 ҫул - «Юлташ пурнӑҫӗ»; 1943 ҫул - «Салтак чунӗ»,
«Лӑпкӑ ҫын», «Старик», «Хӗр юрри»; 1943-1945 ҫулсем «Вилӗмрен те вӑйлӑрах»; 1943 ҫул - «Тӑван юншӑн» («Партизан Мурат»), «Фронтри ачасем» т.ыт. те. Ку тапхӑрти
хайлавсенче час-часах каДавҫӑ сӑнарӗ мала тухать. Калуҫӑ
ӗҫ-пуҫа аякран курса тенӗ пек сӑнлать. Калавҫӑ вара ялан а х - пӗр-пӗр герой; вӑл хӑй тӳсни-курни ҫинчен чун уҫҫиллӗн пӗлтерет. Эпӗ тесе пӗрремӗш сӑпатран калаҫакан
патгӑр салтакӑн монологӗ психологи енчен ӗненмеллерех.
Ҫавӑнпа, ялан тенешкел, калуҫӑ калавҫӑ-героя сӑмах памалли условисем, экспозици хатӗрлет.
Ҫав ҫулсенче калавҫӑ-герой сӑнарӗ мала тухнин
сӑлтавӗсенчен пӗри - Л.Агаков ялан тӗрлӗ салтаккомандир, оккупацире пулнӑ ҫынсем каласа панине итлени, ҫыра-ҫыра пыни.Ҫав «калавсем» илемлӗ хайлавра
тӗртӗмленни. Акӑ 1943 ҫулта ҫыра-ҫыра пынӑ темиҫе
тӗслӗх.
«...Ӗненмелле
мар
хӑрушӑ
историсем
каласа
кӑтартаҫҫӗ. <...> Паян пӗр хӗрарӑмпа калаҫрӑм. <...>
Нимӗҫсем вёсен ялне тӑрук хупӑрласа илсе, пурне те
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хире хӑваласа кӑларса 197 ҫынна персе пӑрахнӑ. Ку
хӗрарӑмӑн 7 ачине, упӑшкине вӗлернӗ». «Эпӗ «Ылтӑн
вӑчӑра» ҫыра пуҫларӑм. Малтан вӑл повеҫе «Персе
пӑрахнӑ ача» тесе ят панӑччӗ».
«...Терюха ялӗ, Терехов р-нӗ, Гомель облаҫӗ. Ӗнер
нихҫан курманнине куртӑм... Ку ялта нимӗҫсем 38 ял
ҫыннине пухса пӗр пӳрте хупнӑ та чӳрече витӗр шалалла
ф а н а т а ывӑтнӑ, пӳртне ҫунтарма тытӑннӑ.<...> Хам куҫпа куртӑм ҫунса кӑмрӑкланнӑ ҫынсен кӗлеткисене».
«...Эпир ҫав хӗрарӑма тупса унпа калаҫрӑмӑр. Питӗ
хӑрушӑ пулчӗ унӑн калавӗ. Пӗр эрне ытла шухӑшласа
ҫӳрерӗм ҫав кун курни-илтни ҫинчен.Ҫунса кайнӑ ҫынсен кӗлеткисем, кӑкрисене касса янӑ ҫамрӑк хӗрарӑм,
хырӑмне штыкпа чиксе шӑтарнӑ виҫ-тӑват ҫулхи хӗр ача
вилли куҫ умӗнчен кая пӗлмерӗҫ».
«...Ҫакна ҫеҫ калама пултаратӑп, — аса илет каярах
ҫыравҫӑ, — «Вӗри чӗре», «Старик № 33», «Юрӑ пурпӗр
янӑранӑ» тата ыттисен те хӑйсен «биографийӗ» пур». Калавҫӑ-герой сӑнарӗн, эппин, прототиплӑ никӗсӗ питӗ
уҫӑмлӑ, паллӑ.
Чӑнах та, «Старик № 33» калавра (калӑпӑшӗпе вӑл
повесть патнеллех капашать) пёр дивизие канма илсе
тухнине кӑтартнӑ. Йӑлт, тӗппи ҫунтарса янӑ ялсем ҫуммипе иртеҫҫӗ фронтовиксем, ҫӗр пӳртсенче сывлӑш
ҫавӑрса яракан ватӑ-вӗтте кураҫҫӗ. Ку, паллах, герой калас сӑмахӑн ҫивӗчлӗхне ӳстермелли мел.Пӗр ҫуртра ватӑ
старик, учитель, ачасене хӑй тӗллӗнех вырӑс чӗлхи
вӗрентсе ҫӳрени экспозицишӗн паха. Ҫакӑн хыҫҫӑн тин
Яков Иванович старик калавӗ сыпӑнса каять, вал тылри
хӑрушӑ ӗҫ-пуҫ ҫинчен каласа пани кашни вулакан
чӗрине тытса илет. Ытти чылай новелла та тытӑмӗпе ҫапларах ҫырӑннӑ, пурте вӗсем вӑрҫӑ вӑхӑчӗ обществӑна чун
уҫҫиллӗ сӑмах кӳнине кӑтартаҫҫӗ.
Литературӑра ку яхӑнта каласа паракан ҫын сӑнарӗ,
ун монологӗн ӗнентерӳлӗхӗ, лирикӑлӑхӗпе романтикӑлӑхӗ (А.Артемьев, А.Медведев, В.Игнатьев, М.Ки169

пек, ыттисен прозинче) мала тухать. Калавҫӑ, хайхи,
ҫавна пула сатирӑпа юморта та хӑй валли пысӑкрах
вырӑн ыйта пуҫлать. Ҫавна пула шӳтпе камит те лирика
та техӗмлӗн хайланаҫҫӗ.«Кулӑшла япаласене вулама питё
юрататчӗҫ пирӗн паттӑр салтаксем, — аса илет каярах
ҫыравҫӑ. — Траншейӑсене, блиндажсене фронт, арми е
дивизи хаҫачӗсене илсе пырсан чӑн малтан Информбюро сводкине пӑхса тухатчӗҫ, унтан тӳрех фельетон шырама тытӑнатчӗҫ». Йӗплӗ калав ҫырма сӑмах-юмаха
вӑлтса, юплентерсе калама пӗлмелле. Агаков та ку ӗҫрен
пӑрӑнасшӑн мар, калас тенине ӳстеререх хайласа тӗрлӗ
шӳт ӑсталать вӑл («Голова в штанах», «Право на поцелуй», «Пёр ҫамка историйё» т.ыт. те). Анчах хӑш чух
юморлӑ хайлавра та лирикӑран писес темест. Мёне
пёлтерет ҫакӑ? Леонид Агаков, хӑй вӑхӑтӗнчи стиль, поэтика уйрӑмлӑхӗсене ҫивӗч туйса тӑнине пуль.
Виҫҫӗмӗш тапхӑрта проза пултаруҫи калӑплӑ жанрсем ытларах хывасшӑн.Ку яхӑнта «Ылтӑн вӑчӑра», «Пӗр
хулара», «Салтак ачисем», «Кӑсӑя» повеҫсем шӑрҫалать
вӑл, «Чи хакли», «Шанчӑк» романсем кӑларать. Повеҫсенче тылра е партизансемпе пӗрлех оккупацире е
ҫапӑҫу хирӗнче паттӑрлӑх кӑтартнӑ ачасене ӳкернӗ. Приключениллӗ, кӑштах романтикӑллӑ хайлавсем ҫапла Агакова ача-пӑча литератури еннелле тайӑлтараҫҫб.Сатирӑпа
юмор та-куҫран ҫухалмасть. Вӑрҫӑ анинче асӑрханисене
пӗр ҫӗре пуҫтарса, пёр тӗле курсе писатель-фронтовик
«Ҫӑпала Иванӗ каласа панисем» ятлӑ шӳтлӗ калавсен
ярӑмне хӑрталать (1945—1954). Ку хайлавсем шӳтлӗ кӑна
мар, ҫепӗҫ лирикӑллӑ та. Акӑ ӑҫта юрӑхлӑ пулчӗ эппин
Агаковшӑн А.П.Чехов опычб; вӑл та юморпа лирика
пӗрлӗхне кӑмӑлланӑ-ҫке! Ерипен шӳт хаяр сатирӑна та
куҫать. Ҫыравҫӑ тӗрлӗ сӑтӑрҫӑсене, услап-кахалсене,
пакӑлтисене питлесе вулакана ҫӑвар туллин култарать.
Ҫине-ҫинех шӳт-камит, мыскара-фельетон кӗнекисем
туха-туха пыраҫҫӗ: «Кулас килет» (1955), «Качака такисем» (1959), «Епле тӳсетӗн-ха кулмасӑр?» (1960), «Хаклӑ
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кӗрӳ» (1962), «Лайӑх эмел» (1967), «Сиенлӗ чап» (1969)
т.ыт.те. Ҫак ӑсталӑха ҫыравҫӑ Иван Мучипе хутшӑннӑран, Гоголь ҫырнисене асрах усранӑран тата ытларах
ӳстерсе пырать, приключениллӗ хайлавсенче вулакан
ӑна Иван Мучи ҫав тери пысӑк витӗм кӳнине сисет. Ку
мехел ҫамрӑк прозаик пархатарсӑр (сивлек) геройсене
сӑнланӑ чух аван курӑнать. Иван Мучи пекех вӑл та
чыссӑр-пилсёр ҫынсене гротескласа (шултралатнӑ, ытла
та ӳстерсе янӑ, сатирӑллӑ сӑрсемпе) ӳкерет. Теплерен
вара сӑнар карикатура еннех сулӑнать. Иван Мучи
евӗрлех, Агаков та шӳтлӗ лару-тӑру хывнӑ чух пӗр йышши пулӑмсене черетлесе ретрен-рет сыпса пырать. Ҫапла
туса вӑл геройри кулӑшла енсем ӳссех пынине, шултралансах тӑнине кӑтартать.
Писатель калавӗ-повеҫне вуланӑҫем ҫакна лайӑхрах
чухласа пыратӑн. Икӗ вӑрҫӑра пулнӑ сӑмахҫӑ вӑрҫӑри
терт-хурана, паттӑрсене, тискер фашистсене, вӑрҫӑри
ирсӗрлӗхе, ахаль салтаксене, командирсене, корреспондентсене, вёсен шӑпи-кун-ҫулне, тен, чӑваш литературинче никамран та туллирех, никамран та нумай
енлӗрех кӑтартнӑ пулӗ.
1939 ҫулта писатель-салтак шурӑ финсемпе ҫапӑҫать,
1941-1945 ҫулсенче — нимӗҫ фашисчӗсемпе. Вӗри кӑмӑллӑ
боец ҫапӑҫура шикленсе тӑмасть, пӗр иккӗленмесӗр вута
кӗрсе каять. 1943 ҫулхи «Чӑваш коммуни» хаҫатра ҫак
хастарлӑха ҫырса кӑтартнӑ статья ҫапӑнать: фронтран ку
тӗрленчӗке И.Кирьянов майорпа А.Фаюстов лейтенант
ҫырса янӑ. Тӑватӑ кун паттӑрсем нимӗҫсен «ҫирӗпленсе
ларнӑ» вырӑнне штурмлаҫҫӗ. Нимӗҫсем «ҫӳлтен бомба
тӑкнӑ, анчах боецсем, ҫине тӑрса кӗрешнипе, метр хыҫҫӑн метр малалла куҫнӑ» пирӗ.н салтаксем.«Нимӗҫсен ҫав
тӗреклетнӗ пунктне чи малтан пырса кӗрекенсем хушшинче кӗҫӗн лейтенант Леонид Агаков командир ертсе
пыракан подразделени те пулнӑ (Н.Дедушкинӑн «Писатель-салтак» кӗнекинчен). Ку фактсен кӑсӑкӗ ҫав
паттӑрлӑха кӑтартнинче ҫеҫ мар. Фронт ҫулӗсемпе чӑваш
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сӑмахӗн ӑсти ахаль салтак, командир, ҫар корреспонденчӗ пулса утса тухать, сӑнать, калав-очерк ҫырать. Ку,
паллах, — чӗрӗ пурнӑҫ, боецсен кашни утӑмӗнче ырӑ
хавал, ҫӗнтерес кӑмӑл, патриотизм курнин палли.
Чӑваш чунлӑ салтак тӑван халӑхӗ ҫинчен фронтра та
манмасть,
1943 ҫулта награда илме тивӗҫ пулнӑ
чӑвашсен слетне ирттерет, фронтовиксен асаилӗвӗсене
хут ҫине ӳкерсе хӑварать. Ку та ӑнсӑртран мар. Вӑрҫӑ
вӑхӑтӗнче те, каярах та чӑваш халӑхӗ, ун пурнӑҫӗ ялан
ҫыравҫӑ асӗнче.Пирӗн ентешсем ытти халӑх ҫыннисемпе
туслӑ пулнине кӑтартмасӑр вӑл пёр хайлав та ӑсталамасть
тейӗн. Уйрӑммӑнах вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи хайлавсенче ку ытла
та час-час курӑнать («Пӗр хулара», «Ылтӑн вӑчӑра»,
«Куккук», «Шанчӑк» т.ыт.те). Паллах, ку пӗр Агаковшӑн
кӑна кӑтартуллӑ теме ҫук, А.Артемьев та, сӑмахран,
инҫет ҫулсем ҫинче тӗл пулнӑ чӑвашсен паттӑрла
сӑнарӗсене асӑрхасах тӑрать («Ан авӑн, шӗшкӗ!», <Асран
кайми» т.ыт.те).
«Советский патриот» хаҫатра вӑй хуракан очеркист
публицистикӑллӑ хайлавсенче те хӑйӗн тӗп тӗллевне
манӑҫа кӑлармасть. «Мужественный комиссар» очеркра,
калӑпӑр, Миташвили фузинӑн ырӑ та ӑшӑ кӑмӑлӗ
лӑпкать вулаканӑн чунне. Вӑл — комиссар, салтаксем
ӑна питӗ юратаҫҫӗ, аманса сывалсан та унпа пӗрле
ҫапӑҫма ӗмӗтленеҫҫӗ. Кунтах — Хайруллин тутар, украинецсем, чӑвашсем. «Отважный сын чувашского народа»
очерк геройё — Гурий Захаров. Тракторист кӑна
пулнӑскер, хӗрӳ сӑмах калама ӑста, салтаксене хавхалантарма пӗлекен агитатор. Мӗне кӑтартать ку? Агаковшӑн
вӑрҫӑ витӗр утакансен паттӑрлӑхне кӑтартасси кӑна ҫителӗксӗр, ҫав паттӑрлӑх халӑхсем хушшинчи ҫирӗп
туслӑхран сӗтек илсе тӑни паха уншӑн. Патриотизм тени
пӗр-пӗр этем хӑй халӑхне кӑна
савни-юратнипе
хывӑнмасть, акӑ мӗне ҫирӗппӗн ӗненет чӑвашсен пултаруллӑ ҫыравҫи. Вӑрҫӑри журналист ӗҫӗ-хӗлӗ пирки прозаик хӑй ҫапла калать: «...фронтри писатель аллинче ҫав
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иккӗмӗш хӗҫ-пӑшал та питӗ вӑйлӑ-мӗн, вӑл та тӑшмана
снайпер винтовкинчен кая мар тӗл персе тивертнӗ».
Каланӑ шухӑшӑн тепӗр пайрӑмӗ те пысӑк пӗлтерӗшлӗ.
Фронтра вилӗмрен хӑрами ҫапӑҫнӑ паттӑрсем, писатель
шухӑшӗпе, тылра та, вӑрҫӑ хыҫҫӑн та хастар. «Паттӑр
комбат Сергей Урамов» ятлӑ очерк ҫырать Агаков, кайран ҫав материал «Туссем каллех тӗл пулаҫҫӗ» калава
чӗр вӑй парать. Геройсем вӑрҫӑ вӑхӑтне аса илеҫҫӗ, Сыт
шывӗ хӗрринчи хаяр тытӑҫусене тепӗр хут йӗрлеҫҫӗ. «Зениткӑсем ӳхӗреҫҫӗ, бомба тӑкӑнать, салтаксем аманаҫҫӗвилеҫҫӗ.Урамова та ҫӗрпе витсе хурать взрыв», икӗ эрне
тӑна кӗреймест салтак; пӗрех сывалать, мирлӗ ӗҫре ырми
тӑрӑшать. Вӑл ӗнтӗ «яланах салтак», яланах малти ретре.
Ун сӑнарӗ хӑй умӗнхи колхоз председателӗн тӳнтерлӗхне
кӑтартнипе тата уҫӑмлӑрах пулса тӑрать. Контраст мелӗ,
писателӗн ытги чылай хайлавӗнчи пекех, калавра
тухӑҫлӑ сӑнарлӑх мелӗ пулса тӑрать. Ытти мел евӗрлех
вӑл хайлавӑн илемлӗ структурине пур енлӗн шӑнӑрласа
пырать.
«Отвӑжный сын чувашского народа» очеркри Гурий
Захаров персонаж та илемлӗ (художествӑллӑ) хайлава
куҫать, «Пёр витре шыв» калав геройё пулса ӳтленет.
Кунта та вилӗмле тытӑҫусенче пӗрле пулнӑ тантӑшсем
(Руднев лейтенант, Захаров ефрейтор) ҫапӑҫу ҫулӗсемпе
ҫирӗм икӗ ҫул иртсен аса илсе ҫӳреҫҫӗ. Эппин, вӑрҫӑ
вӑхӑчӗ ҫӗтсе ҫухалмасть, салтаксен асӗнчех пурӑнать вӑл.
Туслӑх сӑнарне хайланӑ чух писатель, ытти унчченхи новеллӑсенчи пекех, пӗр-пӗр событие мала кӑларать. Урамовшӑн та, Захаровшӑн та ӑшра упраннӑ пӗр ҫапӑҫу
хаклӑ, ҫавӑнта тёрёсленнӗ те вёсен туслӑхӗ. «Пёр витре
шыв» та ҫапла тёлёшлё калав — Захаров чӑващ Руднев
вырӑса вилёмрен ҫӑлать. Иккёшё те паян таса та ҫутӑ
кӑмӑллӑ ёҫченсем, хӑйсене ёҫре те салтакри пекех
тивӗҫлӗ тытакансем.
Чун ёҫён хӑйне евӗр ритмӗ Агаков хӑй калавёновеллине хӑҫан, ӑҫта ҫырнине кӑтартса пынинченех
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аван курӑнать. Кун кӗнеки тейӗн ку асӑрхаттарусене —
кашни хайлав хыҫне вӑл мбн тапхӑрта ҫырӑннине
кӑтартнӑ: «1939, декабрь. Ленинград, госпиталь» («Разведчик Джунгали»); «1942, апрель. Гжатск патёнче»
(«Юлташ пурнӑҫӗ»); «1943, июнь. Курск облаҫӗ» («Салтак чунӗ»); «1943, ноябрь. Гомель облаҫӗ» («Лӑпкӑ ҫын»);
«1943, июль. Курск облаҫӗ» («Старик № 33», «Хёр юрри») т.ыт.те. Кун пек кӑтартмӑшсене ӑша хывсан писатель пултарулӑхӗн ҫулӗ мӗнле маршрутсемпе иртнине
ҫӑмӑллӑнах палӑртса тухма пулать. Ку тӗлӗшрен хайлавҫӑ
хӑй биографийӗнче ҫырса пани кӑтартуллӑ: «Манӑн пирвайхи заметкӑсемпе пӗчӗк очерк пеккисем Шупашкарта
1925—1926 ҫулсенче пичетленме пуҫларӗҫ»; «1926 ҫулта
хӗллехи каникула пырсан <...> эпир, хулара вӗренекен
темиҫе арҫын ачапа хёр ача, спектакль лартма шут
тытрӑмӑр. <...> Вырӑссен паллӑ писателӗ А.Неверов
ҫырнӑ «Молодые побеги» ятлӑ пӗчӗк пьесӑна тытрӑм та
чӑвашлӑ куҫартӑм. <...> Вӑл «Сунтал» журналта пичетленсе тухрӗ»; «1927 ҫулта манӑн «Капкӑнра» пӗрремӗш
фельетон тухрӗ». Акӑ тата ачалӑхранах асра юлнӑ теветкеллӗ ӗҫ-пуҫ ҫинчен калани: «...Ҫавӑн чухнехи фактсем
пурте тенӗ пекех «Пӗрре, ҫуркунне...» повеҫе кӗрсе вырнаҫрӗҫ. <...> (Эп ӑна 1938—1939 ҫулсенче, хам Хӗрлӗ
Ҫарта службӑра пулнӑ чух, чирленӗ пирки икӗ хут чылай
хушӑ лазаретра выртнӑ вӑхӑтра ҫырнӑ.)»
Пулас ҫыравҫӑ тӑтӑшах ӗҫлет, хӑйне пӗр кӳлӗмлӗхе
те ирӗке ямасть. Ҫарта, хӗсметре тӑнӑ тапхӑрта, дежурствӑри ҫыравҫӑ «Сахар мучи — чемпион...» калав
ӑсталаса хурать, 1939 ҫултах, госпитальте сывалнӑ вӑхӑта
сая ярас мар тесе, «Разведчик Джунгали» калав
хӑрталать, сывалса ҫитме киле ярсан «Пулеметчик юрлать» тата «Приказ» хайлавсем калӑплать. Вӑрҫӑн
пӗрремӗш ҫулӗсенче вӑтӑрсенчи ҫамрӑк командирсен
шкулӗнче вӗренет, тин ҫеҫ тӑшман ункинчен тухнӑ нумай ҫынпа паллашать. Вӗсем каласа пани кӗҫ «Партизан
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Мурат» (кайран вӑл «Тӑван юншӑн» ятлӑ пулса тӑрать)
повеҫе кӗрсе ӳтленет т.ыт.те.
Шухӑшласа кӑларни, чӑн пурнӑҫра тӗл пулманни сахал-тӑр Агаков хайлавӗсенче.Мӗн ҫырни-тунинче ҫыравҫӑ пурнӑҫ материалне аван пӗлни тӗпе килет, вӑл хӑй
курнине, тӳсни-чӑтнине, тӗлӗнни-ӑсланине ӳкерсе пани
курӑнать. Тарас
(«Пӗрре,
ҫуркунне...»)
пурнӑҫра
чӑнласах пулнӑ-ши? Вулакансем ҫапла ыйтни ҫине,
сӑмахран, автор ҫапла хуравлать: ку сӑнара фотоаппар а т у ӳкерсе илмен, анчах «Тарас пек ҫынсем нумай
пулнӑ. Пирӗн ялта та пурччӗ ҫавӑн пек ҫамрӑк ҫын —
граждан вӑрҫинчен таврӑнсан тепӗр куннех халӑхшӑн
ӗҫлеме тытӑннӑ ҫын». Ахӑртнех, ашшӗ ӗҫӗ-хӗлӗ те, ун
шухӑш-кӑмӑлӗ те кӗнӗ-тӗр-ха Тарас сӑнарне. Ҫавӑнпа
Тарас — пӗтӗмлетӳллӗ, пуҫтаруллӑ сӑнар. Каярах та
сисӗнет ку: час-часах ун калавӗ корреспондент ҫырса
пани евӗр те тӗрленет.
Таҫта та ҫитет ӑста: Финлянди фронтӗнче юн тӑкать,
Ленинградри госпитальте сывалать, Гжатск тӑрӑхӗнче
(халӗ Гагарин), Смоленск енче ҫапӑҫать, Белоруссие лекет, Днепр тӑрӑхне ҫӗнсе илнӗ ҫӗре хутшӑнать т.ыт.те. Ку
ӑнсӑртран мар, ун калавӗ-повеҫӗнче ялан тенешкел ҫул
сӑнарӗ курӑмлӑн калӑпланать. «Пӗрре, ҫуркуннери...»
сӑнарлӑ ӗҫ-пуҫ Тарас инҫет ҫултан таврӑнсан хӗрсе каять, «Хӗр юрринчи» лару-тӑру салтаксем Днепр хӗрне
ҫитсен ӳкерӗнет, «Старик № 33» новеллӑри эпизодсен
таппи фронтовиксене канма (Мускав патӗнчи хаяр
ҫапӑҫусем хыҫҫӑн) илсе тухсан ӗретлене пуҫлать т.ыт.те.
Кунсӑр пуҫне писатель ҫар корреспонденчӗ пулнин пайти те пысӑк: материал пухма ун вӗҫрен вӗҫех чаҫрен чаҫе, полкран полка ҫитмелле пулнӑ, малти линире те
час-час пулма тивнӗ.
Очерксем пйрки те каласа хӑвармаллах. Ҫул ҫинчи
тӗрленчӗксем, тӑхлан вучӗ айӗнче ҫырнисем, вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи пурнӑҫа сӑнани-тӗсени те пӗлтерӗшлӗ ҫыравҫӑн
пултарулӑх ҫулӗшӗн.Кашни произведенирех темелле ӳнер
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(искусство), ӗҫченӗсем сӑнарланаҫҫӗ унӑн: «Сӗрме
купӑсра»(1933) купӑс калама ӑста каччӑна ӳкернӗ,
«Шанчӑкра» Иван Актай писатель-геройпа
паллашатпӑр, «Чи хаклинче» кӑштах кулӑшларахта айван, анчах таса та тӳрӗ кӑмӑллӑ Чатта сӑвӑҫ тухать куҫ умне,
«Куккукра» (1948) фронтри салтаксене чӑваш юррисемпе тӗлӗнтерекен хӗр пурнӑҫӗ кӑсӑклӑ т.ыт.те. Ахальтен
мар кайран та Агаков театрпа ӳнер, музыка ӗҫченӗсем
пирки сахал мар пуҫ ватса шухӑшлать: «Ҫӗр ҫитмӗл
роль» (Б. Алексеев артист пирки, 1963), «Тава тивӗҫлӗ
артист» (Л.Семенов пирки, 1958), «Талантлӑ артист»
(А.Ургалкин ҫинчен, 1960) т.ыт.те. Кунран тӗлӗнмелли
ҫук: 1940—1965 ҫулсенче вӑйлӑ аталаннӑ чун уҫҫилӗх,
герой-калавҫӑ монологӗ мала тухни, ҫынсем тасалӑха,
тӳрӗ кӑмӑллӑха саварах пыни литература анине искусство ӗҫченӗсен, наукӑра пултаракан, ӗҫре паттӑрлӑх
кӑтартакан, вӑрҫӑ тертне манман геройсен сӑнарӗсене
кӳрет. Ку тапхӑр — романтикӑлӑх, лирикӑлӑх, ҫӗкленӳ,
тасалӑх, пысӑк энтузиазм тапхӑрӗ.Ун тымарӗсене тарӑна
яма Агаков нумай вӑй хурать: тӗрлӗ пӑтӑрмахҫӑсемпе,
авантюристсемпе кӗрешет (приключениллӗ хайлавсенче), пулчӗ-пулмарӗ йӑх-яха питлет (сатирӑра), чӑн тасалӑха ялавлӑн ҫӗклет (новеллӑсенче). Чӑваш литературин ҫак яхӑнти сӑн-сӑпачӗ хывӑнас тӗлӗшрен Агаков
тунӑ ӗҫӗн пайти калама ҫук пысӑк.

Леонид Агаковӑн илемлӗ тӗнчи
Критикӑпа литература пӗлӗвӗнче Л.Агакова час-часах
шаймӑклӑ проза ӑсти, приключениллӗ литературӑна
чӑваш культуринче пуҫарса яраканӗ тени тӗл пулать.
Пӑтӑрмахлӑ амаланакан сюжет хӑйне евӗрлӗхӗ, ун малтанхи тӗввисем чӑн та, тӗрлӗ йӗрсемпе, Сп.Михайлов,
Д.Кедров, Игн.Иванов, М.Данилов-Чалтун, М.Кипек,
В.Краснов-Асли ҫырнисенче те йӑлкӑшса илеҫҫӗ-ха. Хв.
176

Уярӑн хайлавӗсенче те тӗп вырӑнсенчен пӗрне йышӑнать
вӑл. Унашкал туртӑма Хумма Ҫеменӗн хайлавӗсенче те
сисетпӗр. Вӑл та самана аврӑҫ-пӑрнӑҫне тӗрлӗ авантюрӑсенчи сӑнарлӑх тӗшшипе тупса сӑнласшӑн. Ҫапах та
ӗнтӗ Агаков пултарулӑхӗнче ҫак ҫулӑм хӑватлӑнрах
ялкӑшать, туллинрех курӑнать. Ӑҫтан, мӗнрен шӑтса тухать ҫак сунӑм-туртӑм? Хв. Уяр пекех, Агаков та приключениллӗ хайлавсене нумай «ҫӑтать» (хӑгҫ калашле).
Куна эпир малтанхи йӗркесенчех асӑрхарӑмӑр.Пӗрех ӑста
ҫыравҫӑсен стиль хӑйне евӗрлӗхне ытти чӗлхеллӗ культурӑсен витӗмӗпе кӑна хаклама ҫук. Ку ытла та айванла,
кулӑшла пулӗччӗ.
Тата мӗнле ҫӑлкуҫсем, тымарсем пур-ши эппин?
Кунта самана витӗмӗ те пурах пуль. Писатель хӑй ҫапла
евитлет: «Пӗчӗккӗ пулнӑ пулин те яла урядниксем пынине, куланай тӳлеменшӗн чухӑнсене хӗненине, шкулта
«закон божий» вӗрентнине астуса юлнӑ (учитель ачи
пулнӑ май эпӗ парта хушшине питӗ ҫамрӑкла ларнӑ —
ултӑ ҫул тултаричченех).Ял ҫыннисене Пӗрремӗш тӗнче
вӑрҫине мӗнле ӑсатнине, хӗрарӑмсем епле ӳксе макӑрнине, салтака каяссинчен пӑрӑнса юлакансен чӳречисене «некрутсем» епле «чӑнкӑртаттарнине» те, фронтран
уксах-чӑлахсем мӗнле таврӑннине те астӑватӑп».
Ҫыравҫӑн ачалӑхӗпе яшлӑхӗ ҫитнӗ тӗлнелле самана
йӗрки ытла та хытӑ арканса кайнӑ: шуррисемпе
хӗрлисем тытӑҫса ҫапӑҫнӑ, ял халӑхӗ 1921 ҫулхи выҫлӑха
чӑтса ирттернӗ, прозаикӑн ашшӗ ялти выҫӑ ачасене
тӑрантармалли столовӑй ӗҫне йӗркелесе пынӑ т.ыт.те.
Кулаксем писатель ашшӗне чут кӑна ҫапса пӑрахман.
Каллех Агаков асаилӗвӗсене вулар: «Нумай ҫулсем иртсен ҫавӑн чухнехи фактсем пурте тенӗ пекех «Пӗрре,
ҫуркунне...» повеҫе кӗрсе вырнаҫрӗҫ».Ҫакӑ, паллах, Атакован приключениллӗ хайлавсем ӑсталас туртӑмӗ ӑҫтан
тапса тухнине аванах кӑтартать.
Вӑл кӑна та мар. Ашшӗ учитель, хастар активист,
халӑх ӗҫӗн тӑрӑшуҫи пулнӑран вёсен килӗнче пӗрмаях
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халӑх хӗвӗшнӗ. Хӑйӗн тӗрлӗ «хӑнисемпе» хытӑ тавлашакан асли кӗҫӗннин чунӗнче ӗмӗрлӗх вут чӗртнӗ, социаллӑ .событисен хӑйне евӗрлӗхне чун тӗпне хывма хистенӗ. Ҫитменнине, ун ашшех комбед секретарӗ те пулнӑ.
Пуянсен пурлӑхне туртса илмелли списокеене те ҫак
килтех ҫырнӑ. Тӗрлӗ агитаторсемпе уполномоченнӑйсем
те ялан тенешкел вӗеем патӗнче ҫӗр каҫнӑ. Пуянсем
чышкӑ чӑмӑртаса юнанине те манман ача, вёсен чӳречисене ватнине те манӑҫа кӑларман.Выҫлӑх ҫул ачасен столовӑйё валли кӳрсе килнё апат-ҫимӗҫе ашшёне шанса
пани те ӑшра тарӑн йӗр хӑварнӑ — кӗлет тӑррине
шӑтарса таварсене вӑрласа кайнӑ пулнӑ-ҫке, кайран вара
халӑх Яккӑва хӑйнех айӑпланӑ... Урӑхла каласан, кӗҫӗн
ҫулсенчех вёри лару-тӑрӑва лекет Леонид: вулӑсран килекенсем кӳнё политикӑллӑ информацие кӑмӑл варне
хывать, ашшӗпе тавлашакансен шухӑшёсене сӑнать.
Мёнпурё ку — ял пурнӑҫӗн социалӑхё ҫав тапхӑрта ытла
та пӑтӑрмахлӑ, шаймӑклӑ пулнине кӑтартать. Ҫакӑ вара
пулас писателӗн эстетика принципёсене хывма тытӑнать.
Ахальмар 1970 ҫулта писатель ҫапла хыпарлать автобиографире: «Приключениллё жанра юрататӑп». Эппин,
20-мӗшпе 30-мёш ҫулсен авантюрӑлӑхё Агаков чӗринче
тарӑн тымар ярать, каярахпа та ун пултарулӑх ҫулне ҫав
тӗлӗшлӗн шӑнӑрласа пырать. Кунсӑр пуҫне ҫав тапхӑрӑн
историллӗ сӑн-сӑпатне ҫыравҫӑ мӗнле ӑнланнине те туятпӑр ҫав пулӑмра.
Ҫула май каласа хӑвармалли сӑмах та пур. Маларах
асӑннӑ Хумма Ҫеменёпе Чалтун та, Уярпа КрасновАсли те самана пӑтӑрмахӗсене хӑйсен ёнсипе тӳснё.
Тёрлё пӑтӑрмахҫӑсем вёсене кӑна мар, ытти чылай
сӑмахҫӑна та пайтах шар кӑтартнӑ. Обществӑра пёчёккён
пухӑнса пыракан хура вӗчӗх, путсёр пӑтӑрмахҫӑсен
ӑмсанӑҫ-курайманлӑхё 30-мӗш ҫулсем варринелле самана уттине пӳлме тытӑнать.Хумма Ҫеменё тытнӑ ӗмӗтсене
пурнӑҫлаймасӑрах вилсе каять. В.Рсайӑн ҫырма пӑрахма
тивет, В.Краснов-Аслине пуҫ иле ӑсатаҫҫӗ, Хв. Уяр ав
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Инҫет Хӗвел тухӑҫне ҫул тытать, Митта лагерь тертне
тӳсет т. ыт.те. Агаков ҫак лару-тӑрӑва сисмест-туймасть
мар. «Пӗрре, ҫуркуннере...» Лява Уртемӗ, Махорка евӗр
сӑнарсем курӑмлӑн сӑнланни ӑнсӑртран кӗмсӗрт пулӑм
теме май килуӗ. Пурне те кӑкласа кӑларма, вӗсем й ы ш ши путсӗрсенчен тӗппи хӑтӑлма пулнӑ-ши? Хӑй хайлавӗсенче ку ыйтусем ҫине хурав парас темест ҫамрӑк
ҫыравҫӑ. Анчах самана хушшине такана ҫинчи шыва
пӑтратнӑ евӗр пӑтратакан хурахсем, ултавҫӑсем, вӑрттӑн
тӑшмансем хывнӑ пӑрнӑҫ-карнӑҫ куҫ умне кунта
калӑплӑн тухать. Кун сӑлтавӗсем истории вӑл пурӑннӑ
кӳлӗмри кутӑн-пуҫӑн авкаланчӑксенче тупӑнаҫҫӗ. Ҫавна
пулах-тӑр повеҫри Назар пурнӑҫӗнче прозаик ашшӗн
кун-ҫулӗ ахрӑмланать, ҫамрӑк пултаруҫӑн тӑван ялӗнчи
событисем сӑнара ӳкеҫҫӗ. Повеҫри мӗнпур авантюрӑлӑ
ӗҫ-пуҫа чӗр вӑй парса тӑракан Лява УрТемӗ те пӳрнерен
ӗмсе кӑларнӑ персонаж мар, каччӑ ача ҫулӗсенчех
сӗмленнӗ, хӑй ӑшӗнче пуҫтаруллӑ калӑпЛанӑ герой вӑл.
Ашшӗ килӗнчи ӗҫ-пуҫ кӑна йӗр хӑварман ача
чӗринче. Историллӗ сисӗм тымарӗсем те парка пулнӑ ун,
хӑй пурӑннӑ тапхӑрӑн социаллӑ уйрӑмлӑхӗсене ӑша
тарӑннӑн хывнӑ вӑл.Вӗсене сӑнарлӑн курнӑ.
Самана хушши питӗ пӑтӑрмахлӑ пулнӑ ун чух:
вӗҫӗмех вӑрҫӑ-харҫӑ пырать, класлӑ кӗрешӳ вӑйланать.
Чухӑнсемпе пуянсем пӗр-пӗрин пуҫне ҫиеҫҫӗ, яла инҫет
хӗсметрен
(службӑран)
таврӑннӑ салтаксем
тӗрлӗ
пӑлхав-хумхану ҫинчен каласа параҫҫӗ, выҫлӑх ҫул ял
халӑхӗ ҫавапа ҫулнӑн тӑкӑнать, пуянсемпе власть хӳрешкисем
чараксӑр
иртӗхеҫҫӗ... Шӑпах
ҫак
вӑхӑтӑн
пӑтӑрмахлӑхне ӑша хывса юлать те каччӑ. Пӑтӑрмахлӑ тата шаймӑклӑ поэтика ҫак тапхӑрӑн илемлӗх палли, содержанийӗ пуласса ӑнкарать. Хайхи тӗрлӗрен приключени илӗрте пуҫлать ӑна, анекдотра тупӑнакан авантюрӑлӑх
ҫыравҫӑ хывнӑ илемлӗ тӗнчен пёр енӗ пулса хывӑнать.
Асӑннӑ «Пӗрре, ҫуркуннере...» кун паллисем питӗ
курӑмлӑ. Повеҫӗн тёп геройӗсенчен пӗри, Тарас, салта179

кран 1922 ҫулхине, выҫлӑхҫул иртес тӗлелле, таврӑнать,
амӑшӗпе шӑллӗ выҫӑпа аптранине курса хӑраса ӳкет. Ҫул
ҫинче иртнӗ пурнӑҫне, ачалӑхне «шӗкӗлчет» герой:
ашшӗ кӗтӗве кӗрӗшнӗ ун, Мӑклӑ Якур патакне ҫинӗ
(лешӗ, ӳсӗрскер, килте тӑракан пӑрӑва та асӑрхаман,
кӗтӳҫӗ ӑна ҫухатса хӑварнӑ пуль тенӗ); кӗҫ вӑрҫа ӑсанать
ҫемье пуҫӗ, киле аманса таврӑнать, кӗлетки ҫинче —
командирсем хӗненӗ йӗрсем ун т.ыт.те. Ялти ӗҫ-пуҫ та
ҫав йӗрлӗ-тӗплӗ: Лява Уртемӗ пуянсен хӳрешкисене хӑй
тавра пухса чӑмӑртать, вӑрманта пурӑнакан хурахсене
пулӑшать,
Махорка,
Чалӑшкуҫ,
Пӑшатан
пек
пилсӗрсене ял халӑхне пӑтратма тӗллеттерсе пурӑнать.
Авантюрӑпа
приключени
— повесть стилӗн
пӗр
уйрӑмлӑхӗ, вӗсене пула сюжет ҫивӗч аталанса пырать,
калу таппи событисем пӗр-пӗрин хыҫҫӑн хиврен,
ӳсӗмлӗн ылмашни ҫине таянать.
Кунашкал мехел каярахпа Агаков пултарулӑхӗн
никӗсне вырнаҫать. «Юманлӑхра ҫапла пулнӑ» повеҫре,
тӗслӗхрен,
Илюк тавралли
вӑрӑ-хурахах
мӗн-мӗн
хӑтланса пурӑннине сӑнланӑ. Ниҫта та ӗҫлемен Малани
пулӑшнипе айван ачана Артистпа Матрос, Шатрипе
Чалӑшши вӑрӑ ӗҫне хӑнӑхтарма тытӑнаҫҫӗ. Вӗсене пула
яшӑ арҫын ача йӑнӑш хыҫҫӑн йӑнӑш тӑвать, сӑтӑрла ӗҫ
тума хутшӑнать. Йӗрӗнчӗк ҫынсен суя романтики
вӑхӑчӗпе, колонире, сӗвӗрӗлсе пӗтет Илюкӑн, вӑл тӗрӗс
те тӳрӗ ҫул ҫине тухать.
«Чи хакли» романри ӗҫсем те ҫав тӗлӗшлӗ: Кира тата
Лариса (ҫамрӑк хӗрсем) ял лавккинче таса кӑмӑлпа
ӗҫлесшӗн, анчах Кагаева сутуҫ вӗсене ура хурса
чӑрмантарать. Вӑл ӗнтӗ тахҫанах вӑрӑсен шайккипе ҫыхланса кайнӑ-мӗн. «Шанчӑк» роман та приключенирен
татӑк мар. Чӑн та, вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи приключени кунта
героикӑллӑ чём тупать. Вӑрҫӑри терт-шар этем ӑна
чыслӑн ҫӗнтерни урлӑ ӳкерӗнет. Ҫакӑ мӗнпурӗ Леонид
Агаков тӗнчин тепӗр енне курӑмлӑ тӑвать. Тарасӑн,
сӑмахран, шаймӑклӑ-пӑтӑрмахлӑ ӗҫ-пуҫ юхӑмне кӗрсе
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кайма, тӗрлӗ пӑтӑрмахҫӑпа кӗрешме тивет («Пӗрре, ҫуркунне...»). И л ю к шаймӑклӑ лару-тӑрӑва лексе чун суранӗ
туянать,
ӑна
хирӗҫ
кӗрешсе
кӑмӑлпа
пиҫӗхет
(«Юманлӑхра...»). Ларисӑпа Кира, Чатта поэт пӑтӑрмах
тӑллисене татаҫҫӗ, Кагаева йыттисене тӑрӑ шыв ҫине
кӑлараҫҫӗ («Чи хакли»).
Калӑплӑ (пысӑк) жанр ҫапла хайланса пынине пула
прозаик хире-хирӗҫ тӑракан икӗ ен тапӑҫӑвӗ патне пырса
тухать. Илюк, ӑна пулӑшакан милици, суд органӗсем
вӑр-хурахсене хирӗҫ тӑраҫҫӗ. Матроспа Артист, Маланипе Шатри йӗрӗсем Илюк йӗрне хирӗҫле пулнипе туллинрех сӑнарланаҫҫӗ. Хире-хирӗҫлӗх стиль уйрӑмлӑхӗнче
те сисӗнет: Матрос пеккисене,
Кагаева тавралли
сӑтӑрҫӑсене автор шултралатнӑ, гипербола туса гротескланӑ сӑрсемпе (ытла та хуратса, тӗксӗмлетсе) ӳкернӗ.
Илюк, Лариса, Кира пек геройсемшӗн чун пурнӑҫӗ,
кӑмӑл амаланӑвӗ кирлӗрех. Ку ӗнтӗ антитеза мелӗ, Агаков прозин тӗп хатӗрӗсенчен пӗри. Антитезӑлӑх пӗр
й ы ш ш и геройсенче вёсен гротесклӑ карикатурӑлӑхне мала ӳкерет, тепӗр йышшисенче лирикӑллӑ сисӗм-туйӑм,
романтикӑллӑ ҫӗкленӳ палӑрарах пырать. Карикатурӑлӑх
тепӗр чух анекдот евӗрлӗрех, анчах ҫав анекдотра синкер
тапса тӑрать.
Тӗрлӗ сӑпатлӑн палӑрса пыракан. ик енлӗх Агаков
тӗнчи романтикӑллӑ хирӗҫ тӑру ҫинче хывӑннине
кӑтартать. Ытти романтиксем пекех, вӑл та пархатарсӑр
геройсемпе ӗҫ-пуҫа тӳрех (хатӗрлесе ҫитермесӗрех) хура
тӗспе ӳкерме тытӑнать, тӗксӗм енсен тӳпи-виҫине ӳстерсех пырать. Ҫутӑ героя е ӗҫ-пуҫа вара ҫӗкленӳллӗ хавха
(пафос), романтикӑллӑ сӑрсен илемлӗхӗ, лирикӑллӑ тата
психологиллӗ стиль тивӗҫет. Эппин, антитеза та, сатирӑллӑ гротеск та, лирикӑллӑ сӑрсем те кунта илемлӗ
тӗнче романтикӑллӑ, икӗ енлӗ пулнине кӑтартакан
паллӑсем.Тепӗр уйрӑмлӑхта пур: кунашкал антитеза ытларах чухне повесть-романра палӑрать. Апла пулсан вӑл
(ҫак хире-хирӗҫлӗх) Агаков хайлакан калӑплӑ жанр пал181

ли. Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи кӗҫӗн жанр вара, тӗслӗхрен,
тӗпренех лирикӑллӑ ун; сатирӑллӑ калавсем кулӑш
объектне питлемелли гротескпа килӗшӳллӗрех. Кунта антитезӑллӑ контраст калав-новелла жанрне сюжет енчен
калӑпласа, шӑнӑрласа тӑмасть. Повесть-романра вара
ялан тенешкел жанр хӑйне евӗрлёхӗ шӑпах тарӑнланса
пыракан контрастра тупӑнать.
Пӑхса тухар-ха ҫак енчен «Пӗрре, ҫуркунне...» повеҫе.
Пархатарсӑр сӑнарсенче хура сӑрпа сӑрламалли енсене
ытларах асӑрханӑ, вёсен тискерле ӗҫӗсене ытларах
кӑтартнӑ. Ҫутӑ сӑнарлӑ этемсем маттур, ҫивӗч, кӑмӑлӗпе
таса, ӗмӗчӗпе ҫунатлӑ. Ҫак икӗ енлӗх сӑнланас тӗнчене
ирӗксӗрех хирӗҫ тӑруллӑ вӑйсен кӗрешӗвӗ пек курма хистет, повесть никӗсӗнче романтикӑллӑ антитеза выртать.
Чӑнах та, пӗр сыпӑкӗ унта ҫутӑ сӑнарсене тивӗҫет, тепри — тӗксӗммисене. Мӗн вӗҫне ҫитичченех калуҫӑ
сыпӑксене ҫакнашкал ылмаштарса пырать. Ку мехел —
Агаковӑн приключенилӗхне тӗпрен шӑнӑрласа тӑракан
услови. Событисен таппи ҫивӗч те хӗрӳ. Ак Лява Уртемӗ
патӗнчен тухнӑ Пӑшатан Назар лашине вӑрлама тӑрать;
ак ӑна Тарас хӑваласа ҫитсе тытать; кӗҫ вӑрра халӑх умне
тӑратаҫҫӗ,
ял советӗнчи вӑрттӑн сӑтӑрҫӑ
Иливан
Пӑшатана пӗлменҫи туни ҫиеле тухать. Тепӗр темиҫе
сыпӑкран ачасем валли пӗҫернӗ апатра шӑши вилли
тупӑнни ҫинчен пӗлтерет калуҫӑ; ун хыҫҫӑнах Уртем
Каҫӑр Куҫмапа Иливана хупса лартнӑ ҫӗртен тартма
ӑшталанса ҫӳрени тухать куҫ умне т.ыт.те.Ҫакна кура калу татӑк-кӗсӗкрех пек те хайланать темелле, анчах Тараспа ун йышӗн ӗҫӗ ҫав сыпӑксене ҫирӗп шӑнӑрлӑ пӗр
йӗре ҫыхса пырать. Кӗтмен пӑтӑрмахсен таппи хирӗҫ
тӑруллӑ тепӗр енӗн динамикине те ӳстерет. Хире-хирӗҫле
йӗрсем пӗр-пӗринпе питрен-пит ҫапӑннине пула сюжет
та хивреленет.
Сюжетӑн антитезӑллӑ хӗрӗвне тытса пыракан пӗр
мел — Тарас сӑнарӗ. Ун тавралла хастар чӗреллӗ, мал
ӗмӗтлӗ яшсем (Верук, Исай, Микиш, Марине т.ыт.те)
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чӑмӑртанаҫҫӗ, таса чунлӑ, ӗҫчен ватӑсем (Назар, Кулине
инке) пухӑнаҫҫӗ. Тарас граждан вӑрҫи вучӗ витӗр тухнӑ;
ӗҫчен. Арканса юхӑннӑ саманана тӗреклетес, ял-йыша
пулӑшас ёҫе вӑл пӗтӗм чунӗ-юнӗпе кӳлӗнет. Туйӑмӗпе
ҫивӗч, тавра курӑмӗпе аслӑ этем, вӑл истори ҫулӗ
пӳлӗннине, общество аталанӑвӗ пӗр тӑрук арканса кайнине, ку юхӑмӑн анлӑлӑхне куҫ кӗретӗн курать:
«...пристаньсенче,
чугун ҫул станцийӗсенче
халӑх
вӗҫӗмсӗр йӑшӑлтатать — ватти, вӗтти, арҫынӗ, хӗрарӑмӗ;
<...> вӗсем ҫӑкӑрлӑ вырӑнсене, ӑҫта та пулин Ҫӗпӗрелле,
Украинӑналла, кайма тухнӑ пулӗ, анчах ниҫтах та ҫитеймен. Пӑрахутсемпе пуйӑссем ҫине лараймасӑр эрниэрнипе выртаҫҫӗ вӗсем, ҫавӑнтах хӑйсем мён пурҫуккине ҫиеҫҫӗ, ҫав таврашрах тула каяҫҫӗ, ҫавӑнтах вилеҫҫӗ...» Ку вӑл — выҫлӑх ҫулӗ кӳнӗ панорама. Ял сӑнсӑпачӗ те ҫакна"майӑн: «сӑрт хӗрринчи ҫуртсем нӗрсӗр
хура капансем пек», «чӗрене ҫӳҫентермелле тӗслӗ», «сасчӗв те ҫук, чӑннипех кунта пурте вилсе пӗтнӗ пек
туйӑнать». Анчах кӑшт вӑхӑт иртсен Тарас инҫетри тусӗ
патне урӑхла ҫырать: «...ӗҫсем юсанма пуҫларӗҫ темелле,
ҫамрӑксене пӗрлештертӗмӗр.<...> Ял пурнӑҫне епле
улӑштарса ҫӗнетсе пымаллине тӗкӗр ҫинчи пек куратӑп...» Ҫак ӗненӳ ялта ҫеҫ ҫуралман геройӑн, виҫӗ ҫул
хушши пӑшал тытса ҫӗршыва хӳтӗленӗ Тарас.Ку, хайхи,
ялти кӗрешӳре те ҫирӗп пулма пулӑшать ӑна.
Пёр шутласан, Лява Уртемӗпе Махорка тупса
кӑларнӑ тӗрлӗрен-тӗрлӗ пӑтӑрмах Тараспа ун йышне аптратса та ӳкермелле пек. Ҫук, «ал хӑнӑхнӑҫем», сисӗмтуйӑмӗ те ҫивӗчленсех пырать ун, ҫавна май хастарлӑхӗ
татах ӳсет, героикӑллӑ сӗм йышӑнать. Ялан сыхӑ
кӑмӑллӑскер, Варук ашшӗн сассине илтнӗ-илтмен лаша
вӑрри хыҫҫӑн чупать. Вӑрри Махорка эшкерӗнчи
Пӑшатан-мӗн.Ҫӑмӑл пул масса пӗлнӗ ҫӗртех, ҫамрӑксене
ячейкӑна чӑмӑртать. Ачасене ячейкӑна явӑҫтарас мар
тенӗ ваттисене чӑтӑмлӑн ӑнлантарать, политикӑри ларутӑрупа паллаштарать, хӗрарӑмсене ял ӗҫӗнче ӗҫлеме
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явӑҫтарать. Тарас ялан халӑх ҫинче: пухусем ирттерет,
района ҫӳрет; вӑл ҫутӑ та идеаллӑ сӑнар, таса чӗреллӗ
этем, пурнӑҫ йывӑрлӑхӗсене ӳсӗмлӗн ҫӗнтерекен ҫын.
Сюжет ӑна пула тӗрлӗ пӑтӑрмаха сирни, ҫӗнтерни пек
хывӑнса пырать. Тарасӑн сюжетри вырӑнне тӗрӗс
ӑнланни ҫакна кӑтартать: тӗрлӗ авантюрӑпа приключенире пурнӑҫ малашлӑхӗ тупӑнмасть. Пур шаймӑктаймӑка сирсе ывӑтни кӑна истори ҫулне такӑрлама май
кӳрет. Мӗн сирнӗҫемӗн, ҫӗнтернӗҫемӗн Тарасӑн хастарлӑхӗ, кӑмӑл ҫирӗплӗхӗ сарӑларах пырать, опыт
пухӑнать. Ял халӑхӗн истори умӗнчи, хирӗҫле вӑйсем
умӗнчи шиклӗхӗ, хӑюсӑрлӑхӗ чакнӑҫем чакать. Ҫынсен
социаллӑ сисӗмӗ вӑйланать. Ҫакна Агаков Хв. Уярпа,
М.Илпекпе пӗр шайлӑн кӑтартса пырать, Чалтун, Трубина хывнӑ йӗрсене тарӑнлатать.
Сюжетӑн антитезӑллӑ йӗрне чӗр вӑй паракан тепӗр
сӑнар — Лява Уртемӗ.Ун тавралла — кулак хӳрешкисем,
вӑр-хурах эшкерӗ. Хӑйсемшӗн ҫеҫ чӑрманакан Каҫӑр
Куҫмапа Иливан ял советне вырнаҫнӑ, халӑх ӗҫне шалтан, тымартан сиенлеме тӑрӑшаҫҫӗ вӗсем. Вёсен сӑтӑрла
ӗҫӗсем ял-ял тавралла хурах пусса ҫӳрекен Махорка,
Чалӑшкуҫ пек пилсӗрсен хӑтланӑшӗсемпе пӗр тӗлӗшлӗ.
Уртем те хурах йӑхӗнчен. Ашшӗ ун почтӑна ҫаратса
пуйнӑ-мӗн. Аса илӗр-ха: «Танатари» Илле те пуян майрана ҫаратса пуйнӑччӗ. М.Илпекӗн «Хура ҫӑкӑрӗнчи»
Шерккей аслашшӗ те ҫак енпехҫылӑха кӗнӗ.Эппин, Лява та, Илле те хурахла шухӑшпа ҫӳрени ӑнсӑртран мар.
Шӑпах 30-мӗш ҫулсенче пысӑккӑн курӑнса каяҫҫӗ вӑрхурах сӑнарӗсем.Л.АГаков геройӗсем те ҫак шухӑша аванах ҫирӗплетеҫҫӗ. Таврара пӗртен-пӗр пуян пулса тӑнӑ
Лява «темиҫе арман тытнӑ, чӑпта ҫаптарнӑ, ҫӑмарта,
пан улми, ҫӑм, ҫӗтӗк-ҫатӑк» пухнӑ.
Ӗмӗтӗнче «кӗҫех чӑваш патши» пулас ӗмӗт усранӑ
вӑл. Фантазиллӗ, карикатура евӗрлӗ ҫак ӗмӗт тулаймасть, вырӑс улпучӗн ӑйӑрне вӑрланӑскерне, лешсем
вӗлермеллех хӗненӗ. Уртем пиччӗшӗ те, Ҫемен те, ста184

ростӑна кӗнӗскер, хӑйне «ял патши вырӑнне хурса кӑкӑр
ҫапнӑ, ял тӑрӑх «Я хто-о?» тесе кӑшкӑрашса ҫӳренӗ. —
«Вӗлере-еп! Тыттарса яра-ап! Тӗрмере ҫӗрте-еп!..» Ку та
анекдотлӑрах лару-тӑру. Апла пулин те ку анекдот ҫакнашкал геройсен хаярлӑхне сӗвӗртмест.Анекдот, эппин,
икӗ енлӗ: унра шӳтлӗ, карикатурӑллӑ пушӑлӑх та пур,
трагеди техӗмӗ тутаннӑ трагизм та. Ҫапах та, ашшӗпе
пӗрех, Ҫемен ҫӗре кӗрет. Ӳсӗрскер, шартлама сивӗре
шӑнса вилет вӑл. Уртем шӑллӗ те пуҫне ҫиет: продотряд
тыррине туртса
илме тапӑннӑскерне,
ӑна
персе
пӑрахаҫҫӗ.
Тӳрех курӑнать: сатирӑллӑн сӑнланӑ пӗрешкел эпизодсем черетленсе пыраҫҫӗ. Черетленӳ мелӗ-мехелӗ иронипе, сатирӑпа тачӑ ҫыхӑннӑ. Кунашкал поэтика Хв.
Уярӑн Ярилинче те, Иллинче те аван палӑрать,
М.Илпекӗн романӗнче те нумай вырӑн йышӑнать.Уярпа
Агаков ку енпе Иван Мучие аса илтереҫҫӗ, Илпек - Гоголе. Черетленӳллӗ событисем, хайхи, шӳтпе питӗ тачӑ
ҫыхӑннӑ.Кашниех вӗсем приключениллӗ кӑна мар, авантюрӑллӑ та. Черетленӳ градаци йёркелет; событисене те,
геройсене те ӳстеререх хакланӑ, сатирӑллӑн кӑтартнӑ.Ҫак
никӗс ҫинче «шӑтса ӳснӗ» Уртемре те кунашкал -енсем
тӗпре. Чӑнах та, Махорка эшкерӗ валли патрон, апатҫимӗҫ, эрех-сӑра хатӗрлесе пурӑнать Лява ывӑлӗ, укҫа
янтӑлать. Вӑлах Пӑшатана лаша вӑрлама тӗллеттерет. Махорка хӑй патне пырса тухсан ял ачисем валли турттарса
килнӗ апат-ҫимӗҫе вӑрлама хистет. Уртем — тӗрлӗ
пӑтӑрмаха йӗркелесе тӑракан тӗпкӗч. Ун тавра тӗрлӗ
катӑк-тӑмсай (Микстур Михали) явӑнать, ун патнех —
ҫӗрлешер — тӗрлӗ хурах (Чалӑшкуҫ, Пӑшатан) килекиле тӑрать.
Махорка та пӑтӑрмахлӑ тӗрлӗрен ӗҫ-пуҫа хӑй тавра
шӑнӑрласа пуҫтаракан персонаж. Ун хӑтланкаларӑшӗсем
ялан тискер, синкерлӗ.Хура чунлӑ ҫак бандит Хв.Уярӑн
Шахрунӗнчи хурахла, террорла тыткаларӑша аса илтерет; вӑрманта пытанса пурӑнать вӑл, халӑх пурлӑхне ҫа185

ратать, ҫын вӗлерет, ҫамрӑк хӗрсене пусмӑрлать. Хӑй
вӑхӑтӗнче ҫак этем патша ҫарӗнчи офицер пулнӑ, Василий Разумов хушаматпа ҫӳреиӗ. Каярахпа хӑй валли
хушма ят тупнӑ — Махорка. Ун пурнӑҫ принципӗ —
вӗчӗхӳллӗ тавӑру: «Тавӑратӑп, пуриншӗн те тавӑратӑп!
Мана нимсӗр хӑварнӑшӑн та, тӗрмере хупса усранӑшӑн
та, аттен пӗтӗм пурлӑхне туртса илнӗшӗн те», — тупа
тӑвать хурах хӑй умӗнче.Хӗсӗк тавра курӑмлӑскер, пӗр ял
ҫыннисене
тавӑрнипе
самана
улшӑнас
ҫуккине
ӑнкараймасть вӑл. Ӗҫсе супсан ҫак прапорщик пушшех
кулӑшла,
анекдотла:
«хама
чинсӑр
хӑварнӑшӑн»
тавӑратӑп тесе ҫухрашатьхӑй пеккисен йышӗнче.«Манӑн
хамӑн ҫар пулать... Полк!» «А эп — полковник пулатӑп»,
«...Эп халь Разумов мар, эп халь — Махорка...» (курсив
манӑн. — Г.Ф.). Лява «патша», Лява Ҫеменӗ «ял патши»
тесе янратнипе пӗрех ку, сӑнламалли мелё те ҫавах —
сатирӑллӑ гротеск. Лява йӑхӗнчи, Махоркӑри кунашкал
енсем Агаков хывнӑ шаймӑклӑхӑн (приключении) тата
тепӗр уйрӑмлӑхне — сатирӑллӑ гротеска — палӑртма май
параҫҫӗ. Ку ӗнтӗ пурнӑҫ тӳнтерӗн палли; ҫын шутлӑ ятшыв та тивӗҫеймест кунашкал персонажсене. Махоркӑна
ҫын теме те йывӑр. Уртем арӑмӗн шӑллӗ - вӑл ытла та
чыссӑр — хурах шайккине явӑҫса поездсене тапӑнать,
«пассажирсене пӑшалсемпе хӑратса ним юлмиччен» ҫарамаслантарать; кайран хӑй ҫӗнӗ ушкӑн пухать, «халӑха
террорлама» пикенет. Анчах вӑрӑма тӑсӑлаймасть ун террорӗ, вӑл милици аллине лекет. Ку ӗнтӗ Махорка йышши геройсен историллӗ перспективи ансӑр та кӗске пулнине систерет.
Антитеза, паллах, сюжета йӗркелес тӗлӗшрен кӑна
кирлё мар ҫыравҫӑна. Хире-хирӗҫлӗх повеҫре пӗтӗм
сӑнарланӑ ӗҫ-пуҫа, сӑнарланӑ саманан тытӑмне, вӑхӑтӑн
пӑтӑрмахлӑ таппине ытамлать.Ак епле пуҫланать хайлав:
«Садсем чечекре...
Яштак чиесем, ҫӗмӗрт йывӑҫҫисем, ҫатрака туратлӑ
улмуҫҫисем — пурте шап-шурӑ та ҫемҫе тумпа витӗннӗ.
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<...> Вёсем ытармалла мар тутлӑ, кӑмӑла йӑпатакан
шӑршӑ сарса лараҫҫӗ. Кӑнтӑрла ку ырлӑха пит асӑрхасах
каймастӑн, анчах каҫхине вара <...> кирек кам та киленет ҫурхи чечексен шӑршипе, весен тутипе тулнӑ
сывлӑша пӗтӗм кӑкрипе сывласа ҫӑтать». Кӗҫ урӑх ларутӑру килет куҫ умне: ҫынсем хӗл каҫах мӑянпа, йӗкелпе
тӑранса чун усранӑ; чиркӳре «вилӗм кӗлли» туман кун
иртмен; каччӑсемпе хӗрсем вӑййа тухмаҫҫӗ, «юрӑ-сӑвӑ,
купӑс сасси таврашӗ илтӗнмест»; ял «вилнӗ пек» тӑрать.
Пӗрремӗш абзацсенченех, ҫапла, пӗр аслӑ, калӑплӑ
хирӗҫ тӑру тӗвӗлене пуҫлать, тӗрлӗ енсен тапӑҫӑвӗ сюжета сӑрхӑнса кӗрет, ӑна антитезӑпа тутлӑхлантарать.Чӑнах
та, пурнӑҫа чӗкетсе-юсаса яма шанӑҫ ҫук та пек — сак
ҫинчи карчӑкӑн вырӑн ҫинчен тӑма та халӗ ҫитмест,
апат-ҫимӗҫ пӗтсе ҫитнӗ, пӗрмай шыв ҫеҫ ӗҫнипе вӑйӗ
татах чакать ун. «Шел, Тараса кураймасӑрах вилетӗп», —
хуҫӑлать вӑл кӑмӑлӗпе, салтакри ывӑлне курса юлаймасран шикленет. Анчах ҫав каҫах вӑйпитти ывӑлӗ (ҫуркунне
пек яшӑ ҫамрӑк) килсе ҫитет. Вӑл таврӑннипе пӗр ҫемье
кӑна мар, пӗтӗм ял ҫӗнӗ ӗненӳ, ҫирӗп шанӑҫ тупать.
Ӗнтӗ карчӑк та расна хавал вӑркатать хӑй чӗринче:
«Этемлех пурӑнӑпӑр-и-ха, тен, малашне...» Ку хӑех вара
садсем чечеке ларнин пӗлтерӗшне анлӑлатать — ҫут ҫанталӑк чечеклене-ешере пуҫларӗ тёк, пурнӑҫ пӗтмен-ха
апла, шанӑҫӗ сисӗнсех тӑрать.
Анчах ҫак тӗллеве пурнӑҫлама ансат пулман.Ахальтен
мар Тарас кил карти варринчи урапа кустӑрмасӑр, ҫара
ҫуна хӑрах тупанлӑ пулнине асӑрхать; тӑпсинчен
вӗҫерӗннӗ алӑк «хӑяккӑн выртать»; ҫурт-мӗн тӑрне витнӗ
улӑм ҫине вӗлтӗрен, мӑян шӑтса тухнӑ; «лаҫ пекки тӳнес
патнех ҫитнӗ».Шӑллӗ — выҫӑ, амӑшӗ паян-ыран вилесле
выртать. Ку, паллах, пӗр хусканусӑр, аталанусӑр пурнӑҫ
палли темелле: йӑлтах тӳнет, ҫӗрет, йӑшать, арканать;
кӳлсе ӗҫе каяс ҫуни-урапи ванчӑк.Ҫапах та повесть сюжечӗ кӗҫех хӗрӳн те ҫивӗччӗн аталанма пуҫлать. Событисем пӗрин хыҫҫӑн тепри ҫав тери хӑвӑрт (шаймӑклӑ хай187

лавсенче вал кирек хӑҫан та ҫапла) аталана пуҫлаҫҫӗ.
Хайлав поэтикине шӑнӑрлакан, ун идейине сӑнарлӑн
палӑртакан теп мехел кунта — событисем, вёсен динамики. Ҫак
«васкавлӑх»,
хивреленӳ
хӑй
ытамне
пӑтӑрмахлӑ тӗрлӗ ӗҫ-пуҫа явса илет (ҫак та шаймӑклӑ
хайлавсен яланхи палли), хушӑран фантастика пек
курӑнса каякан тӗлӗксемпе тӗсленет (ку та шаймӑклӑ
стилӗн анлӑлӑхнех кӑтартать). Антитезӑра, эппин, социаллӑ, анлӑ панорама курӑнса каять, истории уйрӑм
тапхӑрӗ, ун хирӗҫӳлӗхӗ. Чарӑнса ларнӑ вӑхӑт, вилӗм патне ҫитнӗ халӑх пурнӑҫӗ чӗрӗлет кӑна та мар, ӳсӗмленет,
хӑвӑртланать.
«Пӗрре, ҫуркунне...» — ҫак ят тӳрех повесть
пӗррехинче
мӗн-мӗн пулса иртнине сӑнлас,
сӑнас
тӗллевлӗ пулнине астутарать. Сюжетӑн татӑк-кӗсӗк йӗрпе
пыракан юхӑмне калуҫӑ тӗрлӗ стильсен ик енлӗн амаланакан хӑйне евӗрлӗхӗпе палӑртрӗ.Ҫапах та пёррехинче текен пулӑм повесть идейине Уртем сӑнарӗ тытса
шӑнӑрласа тӑракан сатирӑлӑх енне сулӑнтарать. Тараспа
ҫыхӑннӑ лирикӑпа психологи таппи повесть ятӗнче
курӑнмасть.
«Ылтӑн вӑчӑра» вара ку тӗлӗшрен пачах ӑрасна.
Ылтӑн вӑчӑра— Ванюшкӑпа Санькӑшӑн тавӑру символӗ.
Ҫак символра вёсен ашшӗ-амӑшӗн шӑпи палӑрать, геройсем вӑчӑрара аслисен умӗнчи сӑваплӑ тивӗҫе кураҫҫӗ,
ӑна нимӗҫсене ашшӗ-амӑш юнӗшӗн тавӑрмалли йыхрав
пек ӑнланаҫҫӗ. Ку ылтӑн — чун тирпейӗ-таси, ун йыхравӗ — тӑван ҫӗршыва таптакан ирсӗр тӑшмана пӗтерме
кирлине ӑнкарни, ӑшран туйса тӑни. Генрих Шварц
офицершӑн ылтӑн урӑх пӗлтерӗшлӗ, вӑчӑра ҫак фашистри ҫӑткӑнлӑха, пилсӗр хапсӑнчӑклӑха, вӑрӑ чунлӑ этемӗн
тискерлёхне ӳтлентерет. Эппин, ку анлӑ метафора поведён лирикӑллӑ туртӑмё ҫине шак хурать. Пёрлех ун
(ҫак метафорӑн) ик енлёхё Л.Агаков Пултарулӑхӗшӗн
ялан тёпре тӑракан антитеза ҫинчен те астутарать.
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Чӑнах та, вӑрҫӑ ҫулӗсенче ҫыравҫӑн лирикӑлӑхӗ самай вӑйланать, кӗҫӗн жанрлӑ хайлавӗсене вӑл тӑтӑшах
лирикӑллӑ новелла пек хывать. Асӑннӑ повеҫре те ылтӑн
вӑнӑра метафора ун пӗтӗм идейине сӗткен парать. Вӑл
Санька ашшӗн пулнӑ-мӗн, ӑна 1938 ҫулта Хасан кӳлли
патӗнче «Япони самурайӗсене хирӗҫ паттӑр ҫапӑҫнӑшӑн
тав туса оборона халӑх комиссарӗ» панӑ. Шварц нимӗҫ
вара ҫав парнене туртса илет, Санька амӑшне персе
пӑрахать. Партизансен отрядне ҫырӑннӑ ачасем (разведкӑра ҫӳренӗ чух е нимӗҫсен аллине лексен) ҫак офицера час-часах кураҫҫӗ. Вӑр-хурах вӑчӑрана ҫирен ямасӑр
ҫакса ҫӳрет иккен, ачасене тавӑру ҫинчен аса илтерсех
тӑрать. Повесть те хайхи тавӑруҫӑсем фашиста йӗрленӗ
евӗр калӑпланать. Кунта та приключениллӗ событисен
хӑйне евӗр юхӑмӗ ум илнӗ, анчах кашни ҫавнашкал эпизод героикӑллӑ, вӗсенче ачасен хастарлӑхӗпе тавҫӑрулӑхӗ
ӳснӗҫем ӳсет. Тепӗр шухӑш сӗвемӗ те пур. Ылтӑн вӑчӑра
метафора сюжета аталантарма кирлӗ вӑрттӑнлӑх та.
Тупсӑмӗ ун Тӳрех уҫӑлмасть, сюжет йӗрӗпе Ванюшкӑн
ҫав вӑрттӑна уҫма самай «утма тивет».
Ак пӗрремӗш сцена: ял ҫине хуп-хура самолетсем
вӗҫсе килеҫҫӗ, бомба тӑкаҫҫӗ. Тепӗртакран ылханлӑ салтаксем ҫитеҫҫё, вёсен пуҫӗнче — ырханкка офицер,
Генрих Шварц. «Ванюшка сасартӑк ун кӑкрин сулахай
енче ылтӑн вӑчӑра ҫакӑнса тӑнине асӑрхарё».«Вӑчӑраллӑ
офицер» яла ҫунтарса ярать, ял халӑхне тӗппипе перепере пӑрахтарать, ҫӑлӑнасса пӗртен-пӗр Ванюшка кӑна
ҫӑлӑнать. Ку — интрига, сюжета хиврелентермелли мехел.
Тек ӗнтӗ ачасен шӑпи вёҫёмех ҫав офицер тавралла
явӑнё, ӑна тытса кӑнтас тӗллев пётём повеҫе шӑнӑрла
пуҫлӗ. Сюжетӑн кунашкал тёллеве пӑхӑннӑ авкаланчӑкёсем пёрин хыҫҫӑн тепри хӑвӑрттӑн (приключени
палли) ыткӑнса пыра пуҫлаҫҫӗ: пёр-пёччен ача партизансен отрядне пырса тухать; унтан тухса кайса
нимёҫсен аллине лекет, лешсем ӑна Германие хӑваласа
каймалли йыша ертеҫҫӗ; поездпа каякан Санькӑпа Ва189

нюшка тарса хӑтӑлаҫҫӗ, тепӗр партизан отрядне лекеҫҫӗ;
отрядра вӗсем часах ӑста разведчик пулса тӑраҫҫӗ, полицая тытса таврӑнаҫҫӗ т.ыт.те.
Ку эпизодсен юххине харкам хӑй ритм кӳрекенни —
Шварц, ун кӑкри ҫинчи ылтӑн вӑчӑра. Отрядран (малтанхи хут) тухса каяс умён Ванюшкӑн куҫӗ умне каллех
ҫав нимӗҫ тухса тӑрать, кӑкри ҫинче ун «ылтӑн вӑчӑра
ялтӑртатать». Тухса кайсан та ҫав фашистах ун ӑспуҫӗнче: отрядри фельдшертан Шварц полицай отрячӗ
йӗркелесшӗн пулнине илтнӗскер, вӑл «полицай пуласшӑн» вӑл, Шварца персе пӑрахасшӑн. Ку ӗнтӗ —
иккӗмӗш, виҫҫӗмӗш эпизодсем.Ак тата тепри: Германие
ӑсатас халӑха пуйӑс ҫине лартнӑ чух каллех ҫав ирсӗр
тӑшман пулать ача куҫӗ тӗлне: «Ку — хайхи каратель,
ҫӗр хут ылханлӑ Шварц».Ун хыҫҫӑн тин тупӑнать вӑчӑра
вӑрттӑнӗ, тыткӑна лекнисен хушшинчи Санька калавӗнче уҫӑлать. Акӑ детектив мелӗ хывӑнчӗ: пӗр-пӗр
вӑрттӑнлӑха майӗпен уҫса пыни сюжета вӑчӑра тавра
явӑнтара-явӑнтара калуҫӑ детективлӑ интрига йӗркелерӗ,
вулакан кӑмӑлне хӗртсе-хӗмлентерсе ячӗ. Детективпа
шаймӑклӑх пӗр кӑкранах шӑтса ӳснӗ, анчах вӑхӑчӗпе
вӗсем
хӑйле,
расна
сӑн-сӑпат
тупнӑ.
Шыравпа
ҫыхӑннӑран, детектив васкавсӑр аталанать, сюжет тӗрлӗ
авкаланчӑксем тӑвать. Ку мехелре Л.Агаков ҫыракан
шаймӑклӑ прозӑн тата тепӗр енӗ курӑмлӑн палӑрать: писатель приключение детективпа пӗтӗҫтерет, событисен
хӑвӑртланнӑ таппинче шырав идейи палӑра пуҫлать.
Вӑчӑра вӑрттӑилӑхӗ тупӑннӑ хыҫҫӑнхи сюжет, паллах,
тата вӗрирех: икӗ йӗр пӗр-пӗринпе ытларах та ытларах
ҫапӑнаҫҫӗ,
конфликт ҫивӗчлеисех пырать. Повесть
вӗҫӗнче Ванюшка фашиста персе пӑрахать, вӑчӑра «каллех хӑйӗн хуҫи патне таврӑнать». Вӑчӑра кӑна та мар,
ашшӗн чысӗ, ун паттӑр ячӗ.
Повесть туратлана-туратлана хайланса пырать. Ванюшкӑна, ялтан кайс.ан, вӑрманта партизансем тупаҫҫӗ.
Ӑна Федор Иванович фельдшер сыватать, ҫавӑнпа ун
190

сӑнарӗ те калӑплӑн ӳкерӗне пуҫлать. Германие ӑсатас
йышра каччӑ Санькӑпа паллашать, ун сӑнарӗ те вӗҫӗмех
туллиленсе пыма тытӑнать. Икӗ ачан шӑпи тӳрремӗнех
Шварцпа ҫыхӑннӑ, писатель ун сӑнарне анлӑлатмаллине
те манмасть.Туссем иккёшӗ те тёлӗнмелле паттӑр та тавҫӑруллӑ Михаҫпа разведкӑна ҫӳреҫҫӗ, Михаҫ чунӗ-чӗри
те уҫӑлсах пырать повеҫре т.ыт.те. Сӑнарланӑ кашни геройӑн, ҫапла, хӑй шӑпи, кун-ҫулӗ; анчах хайлава, вӑл
тулли, нумай енлӗ пулсан та, роман теме ҫук.Сатира та,
детектив та, лирикӑллӑ йёрсем те пёр пётём тёп йёре,
шаймӑклӑ стиле пӑхӑнса тӑраҫҫӗ кунта. Романра вара нумай сий, нумай стиль, нумай саслӑх ытларах палӑрать.
Тишкернё икё повеҫре калу пёр сӑпатлӑ хывӑнать,
пӑтӑрмахлӑ,
детективлӑ,
шаймӑклӑ
событисене
сыпӑнтарнин лирикӑллӑ таппи пулса йёркеленет. Ахальтен мар повеҫсене ялан тенешкел писатель аталантарнӑ
ӗҫ-пуҫӑн
тёппи-йёрне
пур
енлён
сӑлтавласа
ӑнлантаракан пёчёк эпилогсемпе вёҫлет. Ҫав енчен Агаков повеҫӗсем новелла евёртерех, вӗсенче ялан ёҫ-хёл
пёрлёхё (вырӑсла: принцип единства действия) мала
ӳкет. «Ылтӑн вӑчӑрара» та ҫаплах: сӑмах ялан вӑчӑра тавралла сыпӑнать, унпа пуҫланса унпах вёҫленет. «Пёрре,
ҫуркунне...» те ҫав сывлӑшлӑ — калу тӑтӑшах Уртемпе ун
хӳрешкисем тунӑ ирсӗр ёҫсемпе ҫыхӑнать.
Тепрер чух повеҫри тӗрлӗрен событисемпе пёр-пӗр
герой-калавҫӑ паллаштарать. Мӗнпе кӑтартуллӑ-ши ку?
Герой — субъективлӑ сӑнар, пурнӑҫа вӑл хӑй чухланӑпёлнё пек кӑна йӗрле-йӗрле сӑнлать.«Пёр хулара» повеҫех акӑ: ун никӗсне Мускав ҫывӑхӗнчи вырӑс ачи, Юра
Репкин калавӗ выртнӑ. Ун пурнӑҫа пёлесси-тӑвасси те
пысӑках мар-ха, улттӑмӗш класс кӑна пӗтернӗ.«...Манӑн
атте граждан
вӑрҫи вӑхӑтёнчех взвод
командирӗ
пулнӑ», — пуҫлатьвӑл хӑй эпопейине.Ашшӗне кётсе илнипе, ӑна каллех фронта ӑсатнипе вёҫленет хайлав. Кунта та хӑйне евӗрлӗн аталанса ӳтленнё сӑнарсем чылай:
Сережӑпа Ваҫҫа Авдеевсем, ачасене пулӑшакан типо191

графи директоре (листовкӑсем пичетлеҫҫӗ каччӑсем, хулара ҫыпӑҫтарса ҫӳреҫҫӗ), чӑваш ҫӗрӗнче ҫуралнӑ,
вӑрҫӑра аманнӑ лейтенант (ӑна ачасем тупаҫҫӗ,
нимӗҫсенчен пытарса вӑрттӑн сиплеҫҫӗ) т.ыт.те.Ҫапах та
вӑл сӑнарсем те калавҫӑ-герой курнӑ-ӑнланнӑ пек
сӑнланаҫҫӗ. Чӑн та, ултӑ класс пӗтернӗ ача кӑна пӗтӗм
повеҫе тытса-шӑнӑрласа тӑни ӗненӳсӗртерех те пуль.
Ҫавӑнпа ун калавӗнче ӗҫ-пуҫа тарӑнрах пӗлекен калуҫӑ
алли те сисӗнет, анчах вӑл та герой чӗлхипех калаҫать.
«Л.Агаков, — ҫырать Н.Дедушкин тӗпчевҫӗ, — хӑйӗн
ҫамрӑк геройӗсен психологине, шухӑш-кӑмӑлне лайӑх
пёлет. Пурте вёсен ача-пӑчалла пулса пырать, пурне те
хӑйсем ӑнланнӑ пек тума пултараҫҫӗ, ҫав вӑхӑтрах кирек
хӑш ӗҫе те аслисенчен вӗренсе пыма тӑрӑшаҫҫӗ».
Ку — тёрёсех. «Пёр хулара» повеҫри типографи директорё ӑс вӗрентсе пырать ара кёрсе пыракан
ҫамрӑксене, «Ылтӑн вӑчӑрара» — Михаҫ разведчик. Нумай паттӑрла ӗҫ тӑваҫҫӗ ачасем. Полицайсене тытса отряда
илсе
ҫитереҫҫӗ,
нимёҫсем
юсанӑ
кёпере
сирпётеҫҫё, нимёҫ офицерне тытаҫҫӗ, ним хӑрами разведкӑна ҫӳреҫҫӗ («Ылтӑн вӑчӑра»), Оккупацири халӑха
листовкӑсем сарса фронтри лару-тӑрупа паллаштараҫҫё,
нимӗҫсен тискерлёхё ҫинчен пёлтереҫҫё, фашистсем
Хӗрлӗ площадьре парад ирттерме сёмленни кӑлӑхран
хывӑх вӗҫтерни пулнине кӑтартаҫҫё, аманнӑ салтаксене
вӑрттӑн сиплесе ура ҫине тӑратаҫҫӗ т.ыт.те. Тёлёнмелли
ҫук: Юрӑпа Коля ашшӗ — граждан вӑрҫинчех пиҫӗхнӗ
салтак, ун чухне вӑл командир пулнӑ, нумай хут аманнӑ.
Тӑван ҫӗршӗн вӑл чуна парса ҫапӑҫнӑ, фронта хӑй
ирӗкӗпе тухса кайнӑ. Ҫак ҫемьере ҫитённё ачасем
тӑшман умӗнче алӑ усса ларма пултарайман. Кӑткӑс та
йывӑр пурнӑҫра вӗсем хӑйсемех паттӑрла ёҫ тумалли
майсем тупаҫҫё. Ҫакнашкал условисенче вёсем хӑвӑртрах
ӳсеҫҫӗ, ҫитёнсе ҫитичченех аслисен ӑсӗпе пуянланаҫҫё
(«Пёр хулара»).
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«Салтак ачисем» повесть те ара тин кёрекен яшсене
сӑнлать. ...Вӑрҫӑ хускатнӑ ҫынсем ҫапӑҫу пыракан
ҫӗрсенчен хӗвел тухӑҫнелле куҫаҫҫӗ, Чӑваш республикине те ҫитеҫҫӗ. Эстонецсемпе белоруссем хушшинче юлташлӑ ҫыхӑнусем тӗвӗленеҫҫӗ, ачасем пӗр-пӗринпе туслашсах каяҫҫӗ.Ачасем хушшинчи туслӑх, вӑл пур йывӑра
та ҫӗнтерме пулӑшни Агаковшӑн юратнӑ проблема темелле. Ванюшкӑпа Санька та хӑйсен туслӑхӗпе ҫӗр тӗслӗ
йывӑра ҫӗнтереҫҫӗ, пӗр-пӗриншӗн вӗсем вута кӗме те
хатӗр («Ылтӑн вӑчӑра»), Ваҫҫапа Сережа, Юрӑпа Коля —
вӗсем те алран-ал тытӑнса ҫапӑҫаҫҫӗ тӑшманпа («Пӗр
хулара»). «Салтак ачисенчи» яшсем те ҫавнашкалах темелле — хурҫӑ пек ҫирӗп туслӑх шӑратса колхоз
хирӗсенче тӑрӑшаҫҫӗ, фронт валли ӑшӑ тум-тир, апатҫимӗҫ хатӗрлеҫҫё.
Тӗп геройсем — Евгенипе Аркаш — хӑйсен чӗлхине
эстонпа белорус ачисене вӗрентеҫҫӗ, тӑван сӑмаха,
тӑван культурӑна тата тӑрӑшарах упрама хӑнӑхаҫҫӗ.
Пысӑккисем вырӑнне тӑрса ӗҫлесси ҫӑмӑл мар, выляс
та, ытларах ҫывӑрас та килет ачасен, анчах хӑйсене
хытӑрлаҫҫӗ ҫамрӑксем: ана-ҫаран сухаламалла, лаша е
плуг тытса пыма хӑнӑхмалла. Гитлера тӗп тӑвас сӳнми
ӗмӗт вӗсене шанӑҫ та, тӗрек те парать. Вӗсемпе ҫумӑн
сӑнланнӑ аслисен сӑнарӗсем те ӗненмелле. Вӗсенчен
вӗренмелли нумай ачасен. Колхоз председателӗ Назар
Егорчӑ кӑмӑлӗпе ҫирӗп кӑна та мар, ырӑ та таса. Пауль
Киккас эстонец та ҫутӑ чунлӑ, пысӑк ӗмӗтлӗ. Вӑл та
йывӑрлӑх умӗнче алӑ усмасть. Яланхиллех хӑй хывакан
тӗнчен романтикӑллӑ икӗ енлӗхне асӑрхама манмасть
писатель.Тӑрӑшуллӑ та хастар, тӳрӗ те таса чунлӑ геройсене тепӗр енлӗ сӑнарсем хирӗҫ тӑраҫҫӗ. Аркашпа Евгение Палля антитезӑллӑн хирӗҫлет: вӗренессе начар
вӗренет вӑл, ӗҫрен пӑрӑнма тӑрӑшать, вӗҫӗмех пуҫтахланса ҫӳрет. Амӑшӗпе куккӑшӗ те ҫав сӗмлех ун: пӗри
сӑмакун юхтарса сутӑ тӑвать, тепри вӑрӑ-хурахла
хӑтланса пурӑнать. Анчах хӑй ӳсӗмӗнчи юлташӗсен
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туслӑхӗ, вёсен ӑмӑртуллӑ ӗҫӗ кунашкал ачасене те
тӳрленме пулӑшать.
Вӑтам жанрӑн асӑннӑ енӗсем ытти повеҫсенче те
тупӑнкалаҫҫӗ. «Партизан Мурат», «Кӑсӑя», «Юманлӑхра
ҫапла пулнӑ» евӗр хайлавсенче те детективпа приключени пӗрлӗхӗ тухӑҫлӑ, сатирӑпа пӑтӑрмах пӗрлешсе «ӗҫе
кӗни» ӑнӑҫлӑ. Сюжет йӗрне «Кӑсӑя» повеҫре, сӑмахран,
дивизи хаҫачӗн корреспонденчӗ каласа кӑтартнӑ пек
йӗркеленӗ. Калавҫӑ Телегин разведчик тата медсанбатра
ӗҫлекен Наташа Синичкина хушшинчи ҫыхӑнусене
йӗрлет. Пӗри теприн умӗнчи парӑма татнӑ евӗр
сыпӑнаҫҫӗ событисем: малтан Телегин тырӑ хушшинче
выртакан йывӑр аманнӑ хӗре ҫӑлать, кайран Телегин
аманать, ӑна Кӑсӑя пулӑшать.Пӗчӗк те вӑр-вар хӗре медсанбат ӗҫченӗсем Синичкина хушамата ансатлатса, ҫапла чӗнеҫҫӗ. Вӑр-вар кӑна та мар, хастар та вӑл, хӑюллӑ.
Аманнӑ салтаксене пӑхнӑ чух нимӗҫ шпионне тытма
пулӑшать, Хӗвел тухӑҫ Пруссире чух нимӗҫ ачине
вилӗмрен ҫӑлать. Повеҫре писатель санбатӑн кулленкунхи ӗҫне аван пӗлни куҫа ӳкет, «Шанчӑк» романра ку
тата туллирех палӑрать.
Вӑрҫӑ ҫулӗсем Агаков пултарулӑхне ҫӗнӗ сывлӑш
вӗрсе кӗртеҫҫӗ. Шаймӑклӑх героикӑллӑ вӑй-хавал туянать, лирикӑпа романтика тӳпи палӑрмаллах ӳсет,
сӑнланӑ ӗҫ-пуҫ ӑшӑ иронипе шӑварӑнать. Сӑлтавӗсем
паллӑ: ку тапхӑр, 30-мӗш ҫулсемпе танлаштарсан, пачах
урӑхла. Хӑрушӑ вӑрҫӑ терчӗ-хурӗ пӗрлештернӗ ҫынсем
пӗрне тепри ӑшӑ кӑмӑл, ырӑ сӑмах парнелеме ӳркенмеҫҫӗ, пӗрне-пӗри палламанскерсемех уҫӑ чунлӑн калаҫса
каяҫҫӗ. Илемлӗ прозӑра та ҫавна май, хайхискер,
вӑрҫӑри пӗр-пӗр паттӑр, тылри хастар ӗҫчен каласа пани, герой монологӗ ҫул ертӳҫине ҫаврӑнать. Юн, вилӗм,
тылри йывӑрлӑх, тыткӑнри асап, ытти тем-тем витӗр
тухнӑ-тӳснӗ яш-кӗрӗмпе ватӑ-вӗтӗ пӗр-пӗрин умӗнче
хӑйсен пурнӑҫ историне аса илеҫҫӗ, чун уҫҫи (вырӑсла:
исповедь) хываҫҫӗ.
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Туртӑмӗ ку вӑрҫӑн пӗрремӗш ҫулӗсенчех вӑй иле
пуҫлать, мӗн 60-мӗш ҫулсен ҫурричченех аталанать. Чун
уҫҫиллӗ
ҫакнашкал
проза
мехелӗ
ҫав
ҫулсенче
А.Артемьева,
М.Кипеке,
В.Игнатьева,
каярахпа
А.Емельянова илентерет. Л.Агаков та туйса илет психологиллӗ е лирикӑллӑ прозӑн хӑйне евӗрлӗ тути-техӗмне.
Вӑл та фронтовик, тӑшман тыткӑнӗнче пулнӑ ҫын,
тылри ӗҫчен каласа пани евӗр ӑсталанӑ калавсем нумай
ҫырать. Ӗнтӗ кун пек хайлавсенче ун пӑтӑрмахлӑх,
шаймӑклӑх тӳпи самай чакать, пӑтӑрмахлӑ, шаймӑклӑ
ҫаврӑнса тухнӑ событи-эпизода ҫыравҫӑ ҫӑмӑл кулӑшпа
витерет, лирикӑллӑ сисӗм-туйӑмпа сӗтеклентерет. Часчасах ҫепӗҫ те евӗклӗ интонаци кун пек чух героикӑллӑ
романтикӑпа пӗрлешсе каять.
Акӑ «Хӗр юрри» новеллӑнах илес. Ӑна та геройкалавҫӑн монологӗ пек йӗркеленӗ. ...Днепр хӗрне ҫитнӗ
салтаксем аслӑ шыв илемӗпе киленеҫҫӗ, Гоголь ӑна мухтаса мӗн ҫырнине аса илеҫҫӗ. Сасартӑк «улӑхра,
шурлӑхлӑ вырӑнсенче ӳсекен ҫӳҫе тӗмӗсем хушшинче»
юрӑ янӑраса каять, «таса шыв юххи пек уҫҫӑн»
шӑнкӑртатма тытӑнать. Ку - экспозици, калавҫӑ-героя
сӑмах пама хатӗрленни. Калавҫи, монолог хывакан геройӗ — сапер-разведчиксен взвод командирӗ, ламран
лама ҫӳре пуҫланӑ историпе паллаштарать Днепр
хӗрринче ларакансене.Ӗҫӗ «хура виселицӑллӑ ялта» пулса
иртнӗ-мӗн, взвод командирне ун ҫинчен «вӑрмантан
таврӑннӑ хёр партизансем каласа панӑ». Цветники ятлӑ
ял халь ҫук, ӑна гитлеровецсем ҫӗрпе танлаштарса
хӑварнӑ. «...Пӗр ҫакса вӗлермелли такан кӑна фашистсен
тискерлӗхӗн символӗ пек тӑрса юлнӑччӗ», — пуҫлать калавҫӑ хӑй сӑмахне. Контрастлӑ ӑнлав-пулӑм ӗретленет:
юрӑ, Днепр илемӗ, чечеке аса илтерекен ял ячӗ тата
вӑрҫӑ тискерлӗхӗ, хура такан т.ыт.те. Малалла та палӑрса
пырать контрастлӑх: пёр енче — паттӑр хӗр, тепринче —
нимӗҫ офицерӗ.
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Хӗр кашни каҫах яла килсе кӗнӗ путсӗр оккупантсене питлесе юрӑ янратать. Комендант-офицер та
«мусӑкҫӑ»,
тахҫан
ылтӑн
медальпе
консерватори
пӗтернӗскер. Каҫсерен аккордеон тытать, «епрешке
вальссем» калать. Тӑшман сӑнарӗ шалтан, тымартан
хирӗҫӳллӗ: консерватори пӗтернӗ, анчах вилӗм акса
ҫӳрет, оккупацири ҫынсене вилсе кайиччен хӗнеттерет;
вальссем калать, хӑй вара ют ҫӗрте «хӑйне валли чи
лайӑх ҫӗрсем суйлама» пикенет, кунта ҫӗр улпучӗ пулма
ӗмӗтленет. Кӗввисем те ун «пытару кӗвви» майлӑ. Чӗлхи
те пуклак: хӑйне сыхлакан полицая вӑл «пӑхӑр ҫамка»
тесе чӗнет, хӑй «сысна пек самӑр», нимӗҫсене питлекен
хӗре вара выльӑхпа танлаштарма хӑять.«Мӗн ҫинчен юрлать вӑл сысна?» — хаяррӑн ыйтать полицейскирен. Комендант хӑтланкаларӑшӗсем тискер те, кулӑшла та.Урса
кайса шыраттарать хӗре, анчах лешӗ тупӑнмасть, кашни
каҫ урӑх ҫӗртен илтӗнет ун сасси: юррисенче вара «партизан, партизанка, полицай, йытӑ» тенӗ сӑмахсем
илтӗнеҫҫӗ.
Калав тӑршшӗпех пӗр-пӗрин хыҫҫӑн черетленсе пыракан событисем ӳкерӗнеҫҫӗ. Гротескланса пыракан комендант сӑнарӗ кулӑшпа витерӗне пуҫлать. Йӗрлесе
пӑхар-ха ак ҫав черетленӳ ёретне. Пӗрремӗш хут яла икке
уйӑракан ҫырмаран янӑраса каять хӗр юрри: «Тарӑр,
йытӑ-фашистсем, хӗрлисем килеҫҫӗ». Комендант «юман
юпа пек» хытса тӑрать, «пӗрре кӑвакарса, тепре хӗрелсе
каять». Кӗҫ «шӑнтакан чир ернӗ пек», чӗтреве ӳкет, автомат илсе тухса тӗлсӗр-мелсӗр пере пуҫлать. Юрри вара
кашни каҫах янрать, юрлаканӗ тупӑнмасть. «Полицайсене тытса Шаккаса хураҫҫӗ», — мухтать хӗр партизансене.
Анчах хӗре тытса ҫакаҫҫӗ, юрӑ илтӗнми пулать; пӗрех
вӑхӑтлӑха кӑна. Каллех вӑйлӑ сасӑ янӑраса каять, каллех
хӗр юрлать. «Кайса пӑхӑр, ҫакни юрламасть-и?» — урать
комендант. «Юрлать пулсан тепӗр хут персе вӗлерӗр», —
хушать хӑйне сыхлакансене. Пӗр кӳлӗме чарӑннӑ юрӑ кӗҫ
татах янра пуҫлать, комендант, ҫав хӗрех юрланине
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ӗненнӗскер, ӑна масара чикме хушать: «Ҫӗр айӗнчен
кӑшкӑраймӗ», - тет вӑл хаярланса. Комендант сӑнарӗ
авӑксерен карикатура сӗмӗ тупса пырать.
Юрӑ сӑнарӗ пӗтӗм калава шӑнӑрлать. Малтанхи хут
калавҫӑ сӑмахӗ пуҫланичченех янраса каять вӑл, такам
вӑйлӑ саспа Днепра мухтаса юрлать, ку вара калавҫӑ
чунӗнче аса илӳ вӑратать. Иккӗмӗш хутӗнче оккупацири
хӗр паттӑр юрри шӑратать, ӑна пула нимӗҫсем канӑҫа
ҫухатаҫҫӗ, кашни каҫ облава ирттереҫҫӗ. Виҫҫӗмӗш хут
илтӗнекен юрӑ малтанхи хӗр паттӑрлӑхӗ ҫӗре ӳкменнине
кӑтартать. Тӑваттӑмӗш хутӗнче партизансем юрлаҫҫӗ,
хорпа хӑватлӑ,
«никам
пусарса лартайман
юрӑ»
шӑратаҫҫӗ. Солопа шӑратнӑ кӗвӗ (пӗччен юрланӑ юрӑ),
ҫапла, хӑватлӑ хор юрлани пулса тӑрать. Черетленӳ таппи
тавӑру кӗввине романтикӑллӑ, героикӑллӑ сӗм парать.
Комендант тыткаларӑшӗ вара карикатура, анекдот пулас
енне сулӑнать, вӑл та черетленӳ поэтики ҫинче
хывӑннӑ, гротесклӑн ӳкерӗннӗ.
Контрастлӑ антитеза комендант суя пафослӑн
хӑлаҫланнипе вӗҫленет. «Унӑн пуҫӗнче» каллех ҫак
вырӑнта ҫӗр улпучӗ пулса тӑрасси: «Темиҫе пин гектар
ҫӗр... Вунӑ-вун пилӗк ял ман алӑра пулать... Миллионлӑ
доходсем!» Ҫунатланса кайнӑскер, ташӑ кӗвви янрата
пуҫлать путсӗр эт'ем, жандармсем вара ташша ҫапа пуҫлаҫҫӗ. Ку, паллах, вилӗм умӗнхи ахӑрашу. Яла партизансем пырса кӗреҫҫӗ, хӗршӗн тавӑраҫҫӗ. Антитеза хутламхутламӑн, сийӗн-сийӗн хайланать калавра: комендантпа
хӗр хире-хирӗҫлӗн сӑнланаҫҫё, комендант каланӑ епрешке вальссем халӑх юрланӑ паттӑрла юрӑсемпе контрастлӑ, нимӗҫ офицерӗ искусство тӗллевӗсене ӑнланни
калавҫӑ ӑнлавӗнчи юрӑ пӗлтерӗшӗпе пёр мар т.ыт.те. Ҫапах та ҫак контраст повеҫсенчи пек ҫивӗч конфликт
йӗркелеймест. Вӑл калавӑн героикӑллӑ, романтикӑллӑ
хавхине (пафосне) вӑйлатать кӑна. Офицер вырӑнӗ ҫак
калавра хушма пӗлтерӗшлӗрех.
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Романтикӑллӑ, лирика сывлӑшӗллӗ тепӗр калав —
«Куккук». Унта икӗ чӑваш каччи фронтӑн малти линийӗнче сасартӑк чӑваш юрри илтсе хавхаланса кайнине
кӑтартнӑ. «Куна эпир пачах кӗтменччӗ вара! — пӗлтерет
калавҫӑ. — Кӗтме мар, шутлама та пултарайман ун ҫинчен... Чӑваш халӑх юрри!.. Чӑваш ҫӗршывӗнчен пин
ҫухрӑмра, фронт ҫывӑхӗнчи темле вӑрманти пӗчӗк ялта,
ҫак ҫурри ишӗлнӗ ҫуртра, тӗрлӗ чӗлхепе калаҫакан ҫынсем умӗнче, вӗсем ҫапӑҫӑва кӗме хатӗрленнӗ чух...»
«Куккук» юрӑ ентешсене пӗр тӗвве ҫыхать, фронтри хастарлӑха ӳстерет. Виҫӗ чӑваш ҫынни пӗр-пӗрне час-часах
тӗл пулаҫҫӗ, чӑваш юррисене аса илеҫҫӗ. Приемникран
шӑранса тухакан концерт хавасӗ-вӑйӗ вӗсене татах та
ҫывӑхлатать. Умӗнхи калаври пекех, кунта та хайлав
идейине юрӑ сӑнарӗ шӑнӑрлать, чӑваш юрри пӗтӗм новеллӑна лирикӑллӑ интонаци парать.Ахальтен мар чӑваш
каччисем Настя ятлӑ чӑваш пикине, музыка училищи
пӗтерсе фронта хӑй ирӗкӗпе килнӗ хӗре, Куккук тесе
чӗнеҫҫӗ. Фашистсем этем чунне выльӑхлатас тӗллев тытни эппин — кӑлӑх нуша.Паттӑр салтаксем чун пуянлӑхне
ҫӗре ӳкермеҫҫӗ, халӑх юрри-сӑввине манмаҫҫӗ. Ҫавна пулах йывӑрлӑха та парӑнмаҫҫӗ вӗсем. Настя та ав связист
пулса тӑрать, темиҫе фашистпа пӗччен тӗллӗн ҫапӑҫса
ҫӗнтерет, чӑваш юррине пӗтерме, янрами тума ирӗк памасть, ҫӗнтерӳччен пурӑнасса шанать. «Пурӑнатпӑр,
Настя! — шантараҫҫӗ ӑна вашават чӗреллӗ чӑваш каччисем. — Эсир Мускаври пысӑк театрта юрланине те илтетпӗр-ха!..» Хайлава А.Артемьевӑн лирикӑллӑ повеҫӗновеллипе танлаштарма ал майлӑ, унта юрӑ-кӗвӗ, метафора пулакан пӗр-пӗр деталь хайлавсен лирикӑллӑ
сывлӑшне тытса шӑнӑрлать. Мӗне кӑтартать-ши ҫакӑ?
Л.Агаков хӑй шыравӗсемпе пӗрре 30-мӗш ҫулсен стиль
пулӑхне, тепре 1945-1965 ҫулсенчи лирикӑллӑ интонацине кӑмӑлланине.
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«Шанчӑк» роман

Писатель калӑпланӑ романсем хушшинче «Шанчӑк»
хайлав та ӑнӑҫлӑ произведенисен шутне кёрет. Чылай
повеҫри евӗрех, кунта та калупа сюжет аталанӑвне уйрӑм
геройсен шӑпипе ҫыхӑнтарнӑ.«Пӗрре, ҫуркуннере...» Уртемпе Тарас тӗпреччӗ, «Ылтӑн вӑчӑрара» — Ванюшкӑпа
Санька...«Шанчӑкра» мӗн пуҫласа вӗҫне ҫитиччен Римма
Сурская, Тимофей Сарьялов, Иван Васильевич Васильев-Актай,
Андрей Кованый сӑнарӗсем ум ертӳҫе
ҫаврӑнаҫҫӗ. Ҫак геройсем ҫине роман нумай сийлӗхӗн
палӑрӑмӗ тиенет. Римма — санитари пуйӑсӗ ҫинче
ӗҫлекен санитарка, халӗ ӑна хӑйне те амантнӑ.Тыла сывалма тухнӑ май вӑл иртнӗ тертлӗ ҫулсене аса илет, ҫак
асаилӳ вара хӑйӗнче чылай сыпӑка ытамласа пӗтӗҫтерет.
Ку вӑл — калӑвӑн пӗр тӗсӗ, Сурская курнӑ, ӑнланнӑ,
туйнӑ, вӑрҫӑ пурнӑҫӗ пек ӳкерӗннӗ сӑнсем. Сарьялов хӑй
ҫинчен хӑй каласа кӑтартнӑ пек йӗркеленӗ калав тата субъективлӑрах: сӗрме купӑсҫӑ пулма ӗмӗтленнӗ каччӑшӑн
пӳрнесӗр юлни — чӑн-чӑн трагеди. Калавҫӑ чӗлхипуплевӗнче такама ӳпкелени, тарӑхни ҫиеле тухать, ҫут
тӗнчене те ӗнтӗ герой-калавҫӑ тӗксӗммӗн кӑна, пӗр хавассӑр хакласшӑн. Пурӑннин усси те пачах ҫук уншӑн:
тытнӑ ӗмӗте пурнӑҫлаймасӑр пурӑннин мӗн пайти? Ку
йӗр Римма йӗрӗпе тӗпрен хирӗҫле.Хӗр-санитарка санбат
хӗрӗсем йывӑрлӑхсене мӗнле ҫӗнтернине,
кун-ҫул
илемне тӗссӗрлетменнине аса илет. Икӗ юхӑма хирехирӗҫлетсе кунта калуҫӑ калавҫӑ (Сарьялов)
тупнӑ
тӗнчерен самай аслӑрах, анлӑрах тӗнче уҫать. Вулакан
ҫакна пула пӗр инкекшӗнех пуҫ ҫухатма юраманнине
аван туйса илет.
Анчах калу капла ҫеҫ хайланни ҫителӗксӗр ҫыравҫӑшӑн. Хӑй вӑхӑчӗ ҫитсен Кованый та калавҫӑ пулса
тӑрать, парашютпа сиксен тӑшмансен блиндажне анса
тӑни ҫинчен вӑл шӳтлӗн каласа кӑтартать. Анранӑ
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нимӗҫсем ӑна тухма памасӑр уринчен туртсан та аптрамасть каччӑ, тӑшман аллине те ҫакланмасть.Хушамачӗ те
хӑйне тивӗҫ ун, украинец инкеке парӑнма шутламасть,
чӑваша та (Сарьялова) ҫаплах паттӑр та ҫирӗп пулма
хистет. Ҫакна кура каярах Риммӑпа Андрей Сарьялова
ҫӑлма тем-тем шухӑшласа тупни, унра чӗр пурнӑҫ
кӑсӑкне вӑратма пултарни те ӗненмелле. Ку икӗ герой —
аманнисен чунӗеене сиплекенсем.
Иван Актай сӑнарӗ те пӗлтерӗшлӗ калупа еюжетшӑн,
романӑн нумай енлӗхӗпе нумай сийлӗхӗшӗн. Ун сӑнарӗ
ума вӑрҫӑ ҫыруҫи пек сӑнланса тухать. Сӑмахӑн ытармӑш
тӗшшине туйса илнӗ ҫыравҫӑ-герой хӑйпе ҫумӑн
ҫапӑҫакан паттӑрсем ҫинчен очерксем тӗрлет. Пёр енчен
пӑхсан хӑрах енлӗ этем пек вӑл — героикӑллӑ приключенисем ҫинче кӑна чарӑнать ун куҫӗ: Римма чӑваш каччине Володя Аруткина хӑй юнне парса ҫӑлнине очерклать, салтак пӗҫҫине кӗрсе ларнӑ минӑна тухтӑрсем
йывӑрпа касса кӑларнине ҫыравлать т.ыт.те. Анчах кунта
Агаков хӑйне евӗр тӗллеве асра тытни те сисӗнет. Романра ӳнерленес пурнӑҫ писателе нумай саслӑх, нумай
сӑпатлӑх еннелле тайӑлтарать.
Курӑр-ха: Сурская асаилӗвӗнче, вӑл шута ӳкнинче
(рассужденире) санитари пуйӑсӗн, медперсоналӑн кулленхи пурнӑҫӗ чӗрӗлсе тӑрать. Фашистсем бомба тӑкнӑ
вӑхӑтра та операци тума тивет тухтӑрсен, хӑйсен хӗр
тусӗсене те ҫухатаҫҫӗ санитаркӑсем, аманнисене тыла
илсе тухнӑ чух тӑшманпа та тӗл пулма тивет. Аманнисем
те тӗрлӗрен: пӗри ик урине татсан та хытарать кӑмӑлне,
тепри ик пӳрнине ҫухатнӑшӑнах трагеди тӑвать пек. Эппин, Сурская асаилӗвӗ Риммӑшӑн кӑна кирлӗ мар, ҫак
мелпе калуҫӑ вӑрҫӑри лару-тӑрупа чун уҫҫиллӗн паллаштарать. Сарьялов калавӗ те хӑрах енлӗ ҫеҫ мар. Музыкант
пулнӑран пушӑ вӑхӑтра вилесем те илсе тухма лекнӗ
Сарьяловӑн. Вӑл ӗҫ те ҫӑмӑл пулман: «Пӗтӗм ӑш
пӑтранатчӗ! — хыпарлать калавҫӑ-герой тусӗсене. — Анчах этем тени теме те хӑнӑхать — эпир те хӑнӑхрӑмӑр».
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Тепрер чух ытла та хӑрушӑ сценӑсем курма тивнӗ.Йывӑр
осколок ав пӗр санитарӑн ҫур пуҫ шӑммине татса илнӗ.
Анчах каярах ҫав этем мародер пулни палӑрать: «гимнастеркин шал енне вӑл вун ҫичӗ пин тенкӗ укҫа, кӗсйере
чиксе ҫӳремелли тӑватӑ сехет ҫӗлесе хунӑ» иккен... Эппин, Сурская асаилӗвӗнчи пекех, кунта та калуҫӑ алли
те сисӗнсех тӑрать.
Проблематика тӗлӗшпе те нумай енлӗ ку роман. Актай, Римма сӑнарӗсем урлӑ чӑвашлӑх, чӑваш литературин, чӑваш культурин ыйтӑвӗсене хускатать писатель.
Актай Шупашкарпа тачӑ ҫыхӑну тытать, вӑрҫӑран чӑваш
хаҫачӗ-журналӗ валли материал ҫитерсех тӑрать. Ентешлӗх туйӑмӗ те чӗрӗ ҫак геройсенче, Хӗрлӗ Чутай каччине, Володя Аруткина тӗл пулни вӗсенче тӑван тавралӑх туйӑмне ҫӗнӗлле ялкӑштара пуҫлать. Ахальтен мар
ӑна ҫӑлма Римма хӑй юнне парать. Халӑхсем хушшинчи
туслӑх ыйтӑвӗ те курӑмлӑ. Тӗрлӗ повеҫсенчех малти
вырӑнтаччӗ вӑл — «Ылтӑн вӑчӑрара» вырӑс Ванюшкӑпа
чӑваш Санька туслӑ, «Пӗр хулари» вырӑс ачисем аманнӑ
чӑваш
лейтенантне
сиплеҫҫӗ,
«Салтак
ачисенчи»
ҫамрӑксем эстонецсемпе тата белоруссемпе юлташлӑ пулаҫҫӗ т.ыт.те. Кунта та ҫав мехелех — чӑваш ятпа ҫапӑҫу
хирне тухнӑ Римма Кованый украинецпа туслашать, унпа пёр пулса чӑваш мусӑкҫине тивӗҫлӗ ҫул ҫине кӑларать.
Геройсен моральпе кӑмӑл-сипет ыйтӑвӗ те пысӑк проблема
— чун ҫирӗпӗпе тӳсӗмлӗхне
харкамҫӑсем
ҫапӑҫура, туслӑ хутшӑнусенче туптаҫҫӗ.Стиль тӗлӗшпе те
нумай енлӗ ҫак хайлав — Сарьяловӑн пессимизмлӑ психологине Актайӑн героикӑллӑ ӗҫсен ҫыруҫи ролӗ хирӗҫ
тӑрать, Риммӑн лирикӑлӑхпа оптимизмлӑ куҫкурӑмне
Актаевӑн героикӑллӑ романтикипе ҫывӑхлатнӑ т.ыт.те.
Кашни стиль йӗрӗ, проблемӑсен кашни палӑрӑмӗ, нумай енлӗ калӑвӑн кашни пайрӑмё хӑйне тӗллӗ, пӗри теприне пӑхӑнмасть.
Пултарулӑх ӗҫӗн интеллигенчӗсем, музыкантсем, актерсем, юрӑҫсем, писательсем, журналистсем, учитель201

семпе тухтӑрсем ҫинчен калакан роман 1944 ҫулхи январьпе февраль кунӗсене ҫырса кӑтартнинчен пуҫланать. >
«Апла пулин те 1941—1945 ҫулсенчи вӑрҫӑ тапхӑрӗ куҫ
умне анлӑн тухса тӑрать» (Н.Дедушкин). Вӑрҫӑ сӑнарӗ
романра тӗрлӗ енлӗ. Ретрен-рет, геройсем курнӑ пек туса
тӗрлӗ симулянтсене сӑнланӑ: «Пӗри тактикӑллӑ занятире
аллине тӑм илтерет, тепри — хӑлхине», тахӑшӗ юри ӳксе
урине мӑкӑлтать», малти линие каясран хӑтӑлать ҫапла.
Ҫакна аса илекен Римма шухӑшӗ-кӑмӑлӗ вӑрҫӑ кӳнӗ
терт-шар, аркану-ишёлӳ тавралла ҫаврӑнать. Малтанласа
хӗре нимеҫсен ӳксе арканнӑ самолетне курма та ҫӳҫентерӳллӗ. Кайран вӑл тӗлсӗр-палсӑр перекен самолетсем
тӑкакан вут айӗнче те аптраса ӳкмест. Чӑн та, хӑнӑхман
ҫамрӑк рота чӑл-пар сапаланса каять: хӑшӗ юр ӑшне
чӑмать, хӑшӗ тара пуҫлать. «Ҫакӑ вӑл паника тени пулать
те ӗнтӗ», — ӑнлантарать рота командире хёре. «Салтак
тӗнне кӗресси» ансат мар-мӗн. Кӗҫ чӑн ҫапӑҫу та
тытӑнать, аманнисем йышланаҫҫӗ. «Юн курма хӑнӑхма»,
чуна ҫирӗплӗх хывма вӗренме тивет Риммӑн. Вӑл кӑна-и?
Ҫывӑх тусӗсем — Таняпа Женя — пуҫ хуни амантать чуна, эрпин, ҫывӑх ҫынсене ҫухатма та хӑнӑхмаллах
вӑрҫӑра. Тыла каяс ҫул ҫинче те тӗл пулсах тӑраҫҫӗ
хӑрушӑ сценӑсем. Тин ирӗке кӑларнӑ ялсенчен пӗринче
Римма Тима ятлӑ ачана курать: куҫӗсем чарӑлнӑ, тӗлсӗр,
хӑй йывӑр сывлать, йӗмсӗр ҫӳрет. Ашшӗ ҫук, амӑшне
Германие ӑсатнӑ, хӑй кӳршӗсем тӑрӑх апат ыйтса ҫӳрет,
йӗмне нимӗҫсем туртса илесрен пытарса хунӑ. Кӳршӗсем
ҫитерни те ҫӑлаймасть тӑнран кайнӑ мӗскӗн ачана, киле
ҫитсе выртать те, вӑйран кайнӑскер, тек тӑраймасть те.
Ҫакнашкал сценӑсене курсан та чунпа хуҫӑлса
ӳкмест ҫамрӑк хӗр, пурнӑҫ оптимизмне алран ямасть.
Хӑйшӗн кӑна мар, Сарьяловшӑн та, кӗҫ вилсе выртас
Таньӑшӑн та ӑшӑ кӑмӑллӑ хевте тупать. Сывалма Шупашкарти госпитале ҫитсен телейсӗр мусӑкҫӑна иккӗмӗш
хутран сиксе вилесрен хӑтарать Кованыйпа пӗрле, унпа
пӗрлех чӑваш хулинче Сарьялов тусӗсене шыраса тупать,
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лешсене ун патне ҫӳреме, ӑна ҫӑлма ыйтать. Кӑмӑлӗпе
Римма тӗлӗнмелле аслӑ этем. Вӑрҫӑ пуҫлансан хӑй савнӑ
ҫынни фронта кайнине пӗлсен вӑл та хӑй ирӗкӗпех вӑрҫа
кайма шут хывать. Хӑй чӗрине чӑн чӑтӑмлӑх хывса ҫепӗҫ
чунлӑ ҫак хӗр тем те тӳссе курнӑ салтаксемшӗн те чӗрӗ
тӗслӗх пулса тӑрать. Тем пек паттӑр пулсан та хӑйӗнчи
хӗр сӑпайлӑхне те ҫухатмасть, ун пирки Актай хаҫатра
ҫырма кӑмӑл тунине пӗлтерсен те ырӑмарланать. Андрей
Кованый унпа мӑшӑрланма шухӑш тытнине пӗлсен те
тивӗҫлӗ хурав парать — ун хӑй савнӑ Сергей Пастуховах
кӗтесси килет. Тӑван ҫӗршыва та, тӑван тавралӑхне те
чӗререн юратать Римма, шӑп вӗсене хӳтӗлеме каять те
вӑл вӑрҫа. Вулакан туять: хӑй Сергейне кӗтсе илӗ-илех
хӗр, унпа чӑн-чӑн телей тупӗ.
Сарьялов сӑнарӗ те ӑнӑҫлӑ, унра пултарулӑх интеллигенчӗсене вӑрҫӑ кӳнӗ трагеди туллин ӳтленет. Сӗрме
купӑса юнпа-чунпа парӑннӑ, консерватори пӗтернӗ
ҫамрӑк пысӑк ӗмӗтсемпе ҫунатланнӑ. Аманнӑ хыҫҫӑн
унӑн кӑмӑлӗ масар еннелле туртӑнать. Анчах ҫывӑх та
шанӑҫлӑ юлташсем тупӑнаҫҫӗ ун тӗллӗн, Сарьялов дирижер ӑсталӑхне алла илет, хӑй валли ҫӗнӗ пурнӑҫ
тыткӑчи тупать. Юратура та телейлӗ вӑл халӗ, хӑй савнӑ
Олимпиада ятлӑ юрӑҫпа ҫемье чӑмӑртать. Ҫакна аван
ӑнланать пулӗ Сарьялов: ҫумра ҫывӑх юлташсем, ӑшӑ
коллектив пур чух этем пӗтмест. Ҫирӗп ҫынсем вара ун
тавралла питӗ нумай. Крутогоров хирург ӑна тӳсӗмлӗ
пулма хушать, Шупашкарти тусӗсем унра ҫутӑ талант
пуррине асрах тытаҫҫӗ, савнӑ хӗрӗ ӑна ҫӗнӗ ҫунат парать.
Романра ун пӗлтерӗшӗ Риммӑнни пекех пысӑк мар — ун
ҫинчен вулакан Римма шухӑшлани-калаҫни, Кованый
сӑмахлани урлӑ ытларах пӗлет. Апла пулин те творчествӑри ӗҫченӗн хӑйне евӗрлӗ шӑпи хайлавра харкам
хӑйле сӑпат тупать. Унра эпир ери пен чун суранё епле
йывӑрпа, анчах ӳсӗмлӗн сипленнине куратпӑр, искусство ӗҫченӗсем вӑрҫӑра мӗн шухӑш-кӑмӑлпа пурӑннине
ӑнкаратпӑр.
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Тӗпри кашни сӑнарах ҫапла ятарлӑн пӑхса тухма пулать, кашниех вӗсенчен хӑйне тӗллӗ идея шӑнӑрне тытса
пырать. Кованый шӑпи те ҫӑмӑл мар, пур тӑванӗ-пӗтенӗ
оккупацие юлнӑ унӑн, вёсен шӑпи пирки ҫамрӑк ҫын
нимӗн те пӗлмест. Ҫук, пӗрех нӑйкӑшмасть арҫын, хӑй
ҫунни-пӑшӑрханнине ҫынна кӑтартмасть. Сарьяловпа е
Сурскаяпа танлаштарсан ку — пач расна характер. Ав
мӗншӗн вӑл романра Сарьялов трагедийӗ хӗрсе ҫитнӗ
самантсенче тӗл пулать, шӳтпе героика ҫинче хывӑнать.
«Шанчӑк» роман — чӑваш литературишӗн пысӑк
ҫитӗнӳ. Кунта приключени те, пӑтӑрмах та сатирӑллӑ мехелтен пӑрӑнаҫҫӗ, героикӑллӑ, легендӑри евӗр событисемпе ҫыхӑнаҫҫӗ. Повеҫсенчи евӗрех, роман та событисен хивре аталанӑвӗ ҫине таянать. Событисен таппи
курӑмлӑ, кашни событи сюжет аталанӑвӗнче тӑтӑш
ахрӑмланать. Пӗрремӗш эпизодах ак (Сарьялова санитари
пуйӑсне илсе кӗни, вӑл кӑмӑлпа хуҫӑлса ӳкни) пӗтӗм
романа витерет. Римма Володя Аруткинпа паллашни,
ӑна юн парса ҫӑлни те хайлав юхӑмӗнче тӑтӑшах тӗл пулать. Мӗнпурӗ ку ҫак хайлава пысӑк оптимизмлӑ произведени тесе хаклама май парать.
1974 ҫулта ҫыравҫӑ «Чи хакли» роман кӑларать. Хайлав сюжечӗ нумай сийлӗн аталанать, романтикӑллӑ антитеза, приключени мехелӗ ҫураҫтармасть кунта автора.
Катаева (ялти сутуҫӑ) тавар хакӗсене ӳстерсе сутать,
тӗрлӗ сӑтӑрҫӑсем стройкӑран вӑрласа тухнӑ материала
машинӗ-машинӗпе йышӑнса юлать, кайран вӗсене те
хаклӑпа
ярӑнтарать.
Герои ньӑн
ҫакнашкал
хӑтланкаларӑшӗсемпе ҫыхӑннӑ сюжет пӑтӑрмахпа приключенирен сӗткен илет.Чыса, халӑх умӗнчи тивӗҫе мала хуракан хӗрсен сӑнарӗсем Кагаевӑн тӳнтерле йӑлисене
хирӗҫле. Вӗсене иккӗшне те чун пурнӑҫне кӑтартни, лирикӑри кӑмӑл-туйӑма палӑртни урлӑ ӳкернӗ.Чатта поэтӑн
та сюжетри йӗрӗ хӑйне евӗрлӗ. Вӑл айван ача пек таса,
ырра ытла та шанать. Анчах ултав-суяпа тӗл пулсан пӗр
иккӗленмесӗр ҫапӑҫӑва ыткӑнать. Катаева эшкерӗнчи
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сӑтӑрҫӑсем хӗнесе хӑварни те пӑраймасть ӑна тӗрӗс дулран. Сумбатов милиции те, райпо председателӗнче
ӗҫлекен Фроловӑн та хӑйле вырӑнӗ-пӗлтерӗшӗ пур. Вӗсем
романри конфликт ҫивӗчлӗхне ӳстерсех пыраҫҫӗ.
Кирӑпа Лариса яла «аякран», урӑх вырӑнсенчен
килнӗ персонажсем. Сюжет аталанӑвӗшӗн ку питӗ ал
майлӑ: тӗрлӗ кӑлтӑк-шӑйрӑка, ӳсӗр-какӑра, сӑтӑрла
ӗҫсене вӗсем ҫавӑнпа ыттисенчен ҫивӗчрех кураҫҫӗ. Калу
та ҫавна пула час-часах ҫак геройсем курнӑ ӗҫ-пуҫпа
ҫыхӑнса пырать: акӑ хӗрсем столовӑйӗнчи буфетчицӑна
сӑнаҫҫӗ, ӳсӗрсем ҫапӑҫнине кураҫҫӗ; ак райпо председателӗце, ырӑ чунлӑ Фроловпа сӑмахлаҫҫӗ; ак вӗсемех
чайнӑйри официантка калавне тӑнлаҫҫӗ... Инна официантка тӗрлӗ ирсӗрлӗхе курса йӑлӑхса та ҫитнӗ, никама
та шанмасть. Ӗненме пулать: продавщицӑра ӗҫленӗ чух
ӑна улталаса чутах хуптарман...
Ку вӑл — экспозици, романри ӗҫ-пуҫ мӗнле,
мӗнрен, ҫыхӑнса каяссине хатӗрлени.Суту-илӳре ӗҫлесси
питӗ йывӑр иккен, ҫакна хӗрсем тӳрех ӑнланса илчӗҫ,
хӑйсем умне татӑклӑ ыйту лартрӗҫ: «Нивушлӗ вара эпир
вӑрлама, тавар илекенсене улталама... пултаратпӑр?»
Тӳрех ҫивӗч те тӑкӑс, хире-хирӗҫле лару-тӑрӑва кӗрсе
ӳкеҫҫӗ геройсем: Фролов тӳрӗ кӑмӑллӑха, ырӑпа ӗҫлеме
май пуррине ӗненет, Иннӑшӑн — суту-илӳре ултавҫӑ
мар пёр этем те ҫук. Малалла та ҫаплах йӗрленет конфликт таппи: ултавҫӑ Кагаевӑпа ҫумӑн тӑлӑх, таса
кӑмӑллӑ, телейсӗр шӑпаллӑ Христин сӑнарне ӳкерсе
панӑ. Христина та пёлет: Кагаева хапсӑнчӑк, ултавҫӑ,
сӑтӑрҫӑ, кахал, хаяр. Анчах унӑн ниҫта кайма ҫуккипе
Кагаева патӗнчех тӑрмашма тивет. Тӳнтер сӑнлӑ сутуҫӑ
тавралли лару-тӑру, ҫапла, тӑкӑскалансах пырать — ҫӗр
варринче ун патне вӑрланӑ тавар кӳреҫҫӗ, кунашкалли
(Христин каланӑ тӑрӑх) яланах пулать иккен; эрех ил ее
текенсенчен вара сутуҫӑ ытларах шӑйӑрать-мӗн т.ыт.те
Анчах майӗпен Ларисӑпа пӗр шухӑшлӑ ҫынсем те тупӑнаҫҫӗ: Чатта поэт, шкул учителӗ Цветков. Вӗсем
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И н н ӑ п а Христин пек ҫемҫешке мар, тӗрӗслӗхшӗн ҫине
тӑма пултараҫҫӗ. Ҫакӑн пек кӗрешӳре тӗрӗслӗх тупӑнать,
Кагаева йышшисен суд сакки ҫине ларма тивет.
Леонид Яковлевич Агаков пултарулӑхӗ нумай енлӗ.
Унӑн тавракурӑмӗ пысӑк пулнӑ, хӑй ӗҫӗнче вӑл кӑмӑлсипет, несӗп (мораль) тасалӑХӗшӗн нумай кӗрешнӗ,
этем чунӗнчи ҫутӑ ӗмӗте, кӑмӑл тирпей-килпетне мухтакан вуншар калав-повесть, роман-очерк ӑстапанӑ. Хӑй
ӗҫӗпе вӑл паян та пин-пин ҫамрӑкшӑн паха тӗслӗх, ҫул
ертӳҫӗ пулса тӑрать.
АЛЕКСАНДР АЛКА
(1913-1977)
Сӑвӑҫ кун-ҫулӗнчен
Этем ҫут тӗнчене хӑиалӑха ҫеҫ килет тет ваттисен
сӑмахӗ. Ҫаплах-ши вӑл? Александр Алка сӑвӑҫ куна
татӑклӑнах хирӗҫлет: «ҫын килмест ҫӗр ҫине хӑнана».
Ҫул каять тӑвалла, тӑвалла.
Ҫӗнмелле шӑрӑха, тӑвӑла.
Ҫӗнмелле вӑрҫӑ чӗртнӗ вута,
Чармалла ирсӗр-пилсӗр юта.
Тухмалла выҫлӑхран, асапран,
Пурнӑҫ пултӑр-и ӗмӗт таран...
Ҫак йӗркесенче Алка хӑйӗн пӗтӗм пурнӑҫне, пӑхса
тухнӑ тейӗн; вилес умён пӗр ултӑ ҫул маларах калӑпланӑ
сӑвӑра вӑл леш тӗнчене, халӑх умӗнчи сӑваплӑха
тёшёленӗ тейён. Чӑнах та, тем те пёр курнӑ сӑвӑ ӑсти:
выҫлӑх шарне те тӳснӗ, вӑрҫӑ вучӗ витӗр те тухнӑ (пилӗк
хут аманса), этем космоса ҫӗкленнине те курнӑ т.ыт.те.
Чӑнласах «пыл та ҫу» кӗтмест-мӗн этеме ҫутӑ тӗнчере,
чыса-тивёҫе упраса ҫине тӑруллӑн кӗрешмелле ун ҫак
ҫёр ҫинчи сӑваплӑ пурнӑҫшӑн.Йёрлесе тухар-ха Алка хӑй
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шӑпи пирки тӗрлӗ ҫулсенче каланисене, ӑна тӗрлӗ ҫынсем мӗнле хакланине, поэт кун-ҫулӗн хӑш-пӗр авкаланчӑкӗсене.
Ҫураласса сӑвӑҫ И.Я.Яковлев ҫут ӗҫлевҫӗ, Иги. Иванов прозаик, И.С.Максимов-Кошкинский режиссердраматург, Тихӑн Петӗркки писатель-фантаст кун курнӑ
ялта, Кӑнна Кушкинче ҫуралать. Пӗр ялтанах ҫавӑн
чухлӗ паллӑ ҫын! Ку, паллах, — тӗлӗнмелле! «Питӗ
йывӑрпа ӳстерчӗ пире анне, — аса илет сӑвӑҫ. — Лаша
пулман, картишне ӗне йӗрӗ ӳкмен.Тепле пурӑнкаланӑ!..».
Ҫаплах, тырӑ-пулӑ ҫитмен, анчах амӑшӗпе аппӑшӗ ачана
пӗчӗклех ӗҫе вӗрентнӗ: «Хамӑра тивекен ҫӗре сухаласа,
акса парассишӗн эпӗ, вунӑ-вун иккӗри ача, ҫын анисене
сӳрелеттӗм, ҫӗрле выртмана каяттӑм, пушӑ вӑхӑтра ачисене пӑхаттӑм». Ашшӗ ҫук, ӑна салтака илсе кайнӑ, вара
унтах пуҫ хунӑ вӑл.Ҫиме ҫӑкӑр ҫитмен, ҫие тӑхӑнма тумтирӗ пулман.Каярахпа пӗр сӑвӑра ҫапла ӳтленет ачан ҫак
вӑхӑтри терт-нушаллӑ кун йӗрки: «Пӗчӗкрен ман аллӑм
тытнӑ суха пуҫ. Мӗскӗнччӗ ман ятӑм: пӳртсерен пӗр куҫ».
Ҫавӑнпа калать те лирика геройӗ (Алкапа пӗр саслӑ пулса): «Эп ялта ҫуралнӑ, терт-асаплӑн ӳснӗ, Тӑпрапа хуралнӑ, хурлӑх, выҫлӑх тӳснӗ». Кун пирки сӑвӑҫ хӑйӗн
«Акӑ каҫ та пулчӗ», «Инҫетре», «Анне» сӑввисенче каласа пӗлтерет. Ашшӗне те астумасть вӑл: пулас поэт ҫуралсан тепӗр ҫултанах ӑна вӑрҫа ӑсатнӑ, ача ҫулӗнченех хайхи ун ҫурма тӑлӑххӑн ӳсме тивнӗ. Ҫапах та амӑшӗпе
аппӑшӗ парса хӑварнӑ пил — ӗҫ — ӑна, пулас сӑвӑҫа,
пурнӑҫ ҫулӗпе тӳррӗн, йывӑрлӑх умӗнче пуҫ пӗкмесӗр
утма вӗрентнӗ. «Аннепе аппа та ахаль ларнине астумастӑп», — аса илет хӑй ачалӑхӗпе яшлӑхне Александр
Егорович.
Сӑвӑ-юрӑ хайлас тивлет те унра ҫавнашкалах хӗрсе
пырать, чунӗнче тарӑн тымар ярать. Малтанхи сӑвви Хусанта ҫапӑнать ун, «Утӑм» альманахра. «Ҫавӑнтан вара
эпӗ сӑвӑ ҫырмасӑр пӗр ҫул та ирттермен темелле», —
ҫырать
поэт
педтехникумри
ҫулсене
аса
курсе.
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Тӗлӗнмелле мар-им — выҫӑллӑ-тутӑллӑ, ҫурма тӑхӑннӑ,
ҫурма тӑхӑнман ача пӗр тӑтӑш сӑвӑсем шӑрҫалать. Ҫук,
нӑйкӑшмасть, чун пурнӑҫӗпе пурӑнать.
1921 ҫулхи хӑрушӑ выҫлӑх ун амӑшне те илсе каять,
тӑлӑх турата вара ача ҫуртне вырнаҫтараҫҫӗ. Сӑнарлӑ
сӑмахтутине астивнӗ ачана тутлӑхлӑ телей те тивӗҫет.Хусанти педтехникума кӗрет ара кӗрекен яш, унта паллӑ
ҫыравҫӑсене
курать. «Унччен,
колхоз
ҫамрӑкӗсен
шкулӗнче вӗреннӗ чухне, сӑвӑсем ҫыркалама тытӑннӑччӗ.
Кунта ҫав туртӑм ман пӗтме мар, вӑйланса кайрӗ. Литература
кружокне
ҫӳре
пуҫларӑм. Вӑл
кружока
Д.Д.Данилов (литературовед — Г.Ф.) ертсе пыратчӗ.
Пирӗн патра Н.И. Шелепи, Н.Е.Евдокимов юптаруҫӑ,
Петёр Хуеанкай, Виктор Рсай пулатчӗҫ. Ҫав ҫулсенчех
эпӗ чи малтанхи хут Ҫеҫпӗл Мишши сӑввиеемпе паллашрӑм, вӗсенчен тӑрӑшса вӗренме тытӑнтӑм». Ку вара
мал туртӑмлӑ ачана хавхалантарсах ярать. «Утӑм» альманахра унӑн кӗҫ (1931) «Юрӑ», «Шавлать тӗнче», «Эпир»
сӑвӑсем
ҫапӑнаҫҫӗ.
Сӑввисем
малтанлӑха
ал
хӑнӑхтармалла ҫырниеем кӑна-ха. Революцие мухтать
вӗеенче ҫамрӑк Александр, индустри ҫӗкленнине курса
хавхаланать, капитал тӗнчине хурлать. Ҫапах та сӑмахӑн
публицистикӑллӑ витерӳлӗхне, кӑмӑл хӗрӗвне туймакӑтартма вӗренни куҫӑнах кӗретленет. Политикӑллӑ конъюнктурӑна сӑвӑҫӑн евӗк ритмӗ, чӗнӳллӗ-хистевлӗ
ҫаврӑмсен таппи пӳлме тытӑнать: «Шав шавлать уй-хир.
Юрла, тӑриҫӗм... Сан юрруна итлетӗр чӗрӗ чун...»
(«Юрӑ»). Юрӑ сӑнарӗ ку тапхӑрти ытти сӑвӑсенче те
курӑнкалах тӑрать: «ман ҫӗр-шыв — юрӑсен ҫӗршывӗ, —
пӗлтерет сӑвӑҫ. — Кашни ҫыннӑн чӗри Хӗрнӗ хурҫӑ пек
паттӑр та сывӑ, Ун юрри те кӑвар пек вӗри» («Юрӑсен
ҫӗршывӗ»). Вулакан тӳрех тавҫӑрать: Ҫеҫпӗлӗнни евӗр
сӑрсем тӗпре («Чӗрем юрри — пин ҫын юрри», Ҫеҫпӗл — «Кашни ҫыннӑн чӗри...Ун юрри...», Алка). Е тата: «Хӗрнӗ хурҫӑ», «кӑвар пек» сӑнлӑхсем те ҫавнах
палӑртаҫҫӗ. «Тинӗспе сывпуллашни» хайлав та Ҫеҫпӗл
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хавхине ӑша хывнипе паллӑ. «Икӗ тӗнче — икӗ юрӑ»
сӑвӑра та ҫамрӑк шыравҫӑ хӑй умӗнхи классик опытне
мала хунине куратпӑр, аваллӑха ҫамрӑк сӑмахҫӑ ҫӗршер
ҫул, ӗмӗрсен тарӑнӑшлӗн ярса илет:
Пусмӑрлӑ ҫӗр-шывӑн пусмӑрлӑ кун-ҫулӗ —
Кӗрхи тӗттӗм каҫ пек, тӗм хура кунсем...
Асилме те йывӑр: асилсен куҫҫулӗ
Тумлатех тееҫҫӗ тӳснӗ ват ҫынсем.
Ахаль мар кайран куна хирӗҫле йӗрке шӑранса тухать
ҫак сӑвӑрах: «Ирӗклӗ ҫӗршывӑн ирӗклӗ кун-ҫулӗ». Ҫак
сӑвӑсенчех палӑрать: тин ҫеҫ ҫырма хӑнӑху ҫавӑракан
шыравҫӑн алли ҫирӗп, сисӗм тымарӗсем чӗрӗ, куҫкурӑмӗ
анлӑ. Сӑмах ҫулӗ ҫинчи ертӳҫисем те, тӗслӗх пулнӑ юлташӗсем те пӗри тепринчен сумлӑрах: Ҫеҫпӗл, К о ш к и н ский, Хусанкай т.ыт.те. Хусанкаях — ҫамрӑк юлташӗн
кашни утӑмне сӑнаса тӑрать. Малтан Бачков тесе алӑ пусакан я ш этем сасартӑк Алка пулса тӑрсан «Шелепи шерепинче» (1936) ҫапла шӳтлет: «Александр Бачков сӑвӑҫ
ҫук, — Чап ҫуртне уҫаччен алӑка Вӑл хӑйне чӑвашлатнӑ
ку чух: Пулмалла теҫҫӗ сӑвӑҫ Алка».Анчах ҫӗнӗ ят тупнӑ
поэт ӳркенмест — ҫырать, куҫарать, шкулта вӗрентет,
педучилищӗре ӗҫлет.
Хӑйӗнче ҫурхи шыв-шур таппи кӗрленӗн туйӑнать
ӑна: шавах хальхи ирӗке мухтать, авалхине сивлет. Куна
ӑнланма та пулӗ: выҫӑллӑ-тутӑллӑ, шӑтӑк-шатӑк пӳртҫуртра пурӑннӑ ача халь — вӗреннӗ ҫын, учитель, сӑвӑҫ.
Ун чӗрине хаваслӑх тултарса тӑрать: «Ман чӗрере чи
илемлӗ юрӑ, чи капӑр ҫуркунне», — манифест хывнӑн
пӗлтерет вӑл тӗнчене хӑй кӑмӑлне.
Вӑрҫӑ тапхӑрӗ ҫитет, яш каччӑ ҫара ӑсанать.«Вилӗме
аса илтерекен хӗреслӗ усал ҫунат айӗнчен бомбӑсем чи
малтан пирӗн ҫинелле тирӗнчӗҫ, — пӗлтерет вӑл асаилӗвӗнче. — Вӑрҫӑн саккӑрмӗш кунне мана пуҫран тата
алӑран амантрӗҫ». Ак тата каллех: «пирӗн ӑрӑва шӑпа
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пуҫран ачашламарӗ»:'Фронтра вӑл — чӑн-чӑн патриот,
ытти халӑх ҫыннисене те самай пулӑшнӑ этем.
1949 ҫулта Шупашкара Польш^ран ҫыру ҫитет. Ӑна
Польша писателе Мечислав Френкель ҫырнӑ. Хаяр
ҫапӑҫусем хыҫҫӑн хулана пыра-пыра ҫӳрекен Алка поляк
ҫыравҫине хӑй культурипе тӗлӗнтерсе пӑрахнӑ. Ӑна,
выҫӑскерне, вунӑ ҫӑкӑр илсе пырса панӑ, хӑйӗн чӑвашла
сӑввисене вуласа кӑтартнӑ. Шӑп ҫавӑн ҫинчен ҫырса
пӗлтерет те поляк ҫыравҫи «Ялав» журнала. Вӑрҫӑ ҫулӗпе
тӑхлан айӗн утса тухнине, вут витӗр тухнӑ ҫулӗсене сӑвӑҫ
«Тӑватӑ ҫулталӑк» кӗнекинче пӗтӗмлетет, унти каш ни
сӑвва поэт-фронтовик чунпа-юнпа ҫырнӑ.
Ак тата тепӗр сцена. Писатель хӑй ҫырса хӑварни.
«Эпӗ хир тӑрӑх ансӑр сукмакпа утрӑм, — пӗлтерет вӑл
Германири госпитальте сывалнӑ авӑк пирки.— <...> Пӗр
пахчара пӗчӗкрех кӑна хуралтӑ умне ҫитсе тӑтӑм.Чӳречесем те пур, ахӑртнех, ҫулла пурӑнмалли пӳрт пулас.
Алӑкӗ уҫӑ. Мӗншӗн кӗрсе пӑхас мар юриех? Шалта пӗр
сӗтел, пукан, кравать — урӑх нимӗн те ҫук. <...> Ҫав
пӗчӗк' сӗтелте вара эпӗ пӗр хулӑн тетрадь тупрӑм... Тетрачӗн хуплашки ҫине... «Мезенцева Эвелина» тесе
ҫырнӑ».Шӑп ҫак тетрадь-дневник выртатьте «Ютра» повесть никӗсне. Пӗр сӑмахпа, сӑвӑҫ-прозаик ӗҫре кирлӗ
материал пухма пӑрахман, фроитри йывӑр лару-тӑрура
та пултарулӑх ӗҫӗ-тӗллевӗ ҫинчен манман.
«Вӑрҫӑн хура-шурне лайӑх пӗлекен поэтӑн хӑй курни-тӳсни ҫинчен каламалли пайтах» (Н.Дедушкин). Ак
мӗншӗн вӑрҫӑ сӑнарӗ уншӑн калас сӑмахӑн тӗп тытӑнки
пулса тӑрать. Ку, паллах, — тепӗр ен. Фашистсем
тапӑничченхи яхӑита поэт хальхи пурнӑҫа иртнипе шайлаштарма кӑмӑллать. Ҫак икӗ еи (вӑрҫӑ тапхӑрӗ, иртнӗ
саманапа хальхин шайлашӑвӗ) ун пӗтӗм пултарулӑхне
шӑнӑрласа тӑрать.
Каласа хӑвармалӑх тепӗр ей те пур. Сӑввисем чылай
чух сюжетлӑ ун, калуллӑ, поэмисенче прозӑлӑх палли
тата ытларах сисӗнет. Ахаль мар Л.Агаков «Хамӑръялсем»
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хайлава сӑвӑлла повесть пек хаклать. Ҫак шухӑшах
Н.Евстафьев поэт та капать.Акӑ хайхи! - Ухсай кӑна мар
иккен сӑвӑлла повесть ӑсталаканни! Ытти тӗпчевҫӗтишкерӳҫӗ те маларах каланӑ шухӑшсем ҫинех тӑрать.
«Тӑван ҫӗршывпа халӑха мухтакан сӑвӑсем», — хаклать
Алкана Н.Иванов. «Паттӑрлӑх поэзийӗ», — пахалать вӑл
ҫырнисене 'А.Ӗҫхӗл. Акӑ урӑх, ытти хаклавсем: «поэтсалтак» (Л.Агаков), «вӑхӑтпа пурнӑҫ юрӑҫи» (Г.Ефимов),
«поэзи салтакӗ» (Г.Орлов), «кӗрешӳпе ҫӗнтерӳ юррисем»
(М.Юрьев) т.ыт.те. Хакдавҫӑсем пурте пӗр саслӑ: А.Алка чӑн-чӑн халӑх поэчӗ, вӑхӑтпа самана ҫыруҫи, сисӗмлӗ
лирик, сӑвӑлла калав-новелла ӑсти, прозӑри пултаруҫӑ.
Александр Алкан илемлӗ тӗнчи
А.Алкан пултарулӑх ҫулӗ виҫӗ тапхӑра пайланать.
1931-мӗш ҫултан пуҫласа 1940 ҫулччен сӑвӑҫ мирлӗ
пурнӑҫа
мухтать,
ун
ҫӗнелӗвне
курса
хӗпӗртет.
Пӗрлешӳллӗ ӗҫ, ял ӗҫченӗн шухӑшӗ-кӑмӑлӗ, тырӑ
сӗрӗштерекен пуян хирсем, ҫулҫӑ палӑрми улма-ҫырла
ӳстерекен садсем — акӑ мӗне ытараймасть ҫак яхӑнра
лирик. Пӗрлех антитеза мехелӗ те тёпе ӳксе пырать.
Вӗҫӗмех поэт хальхи саманана авалхи терт-хурпа шайлаштарать (расналӑхсем тупса). Теплерен вӑрҫӑн сивӗ
варкӑшне те туять сисӗмлӗ чӗрипе, Испанири граждан
вӑрҫине сивлет.Тӑван тавралӑха савса ӑсталанӑ, ҫӗршыва
мухтав юрри юрланӑ йӗркесенче час-часах риторикӑллӑ
ҫӗкленӳ, хистевлӗ-чӗнӳллӗ интонаци, юратнӑ ял-хула
умӗнче тупа туни мала тухать: «Ҫӗршыв, ҫӗршыв, эс
чаплӑ та пуян. Сан пур телейлӗ, хаклӑ ачусем» («Ҫуралнӑ
ҫӗршывра»); «Юрӑсем ҫилпе тӑванлӑ — Кайӗҫ инҫене
Тав туса, савса мухтавлӑ Пурнӑҫ илемне» («Ӗшнере»);
«Ман ҫӗршыв — юрӑсен ҫӗршывӗ» («Юрӑ»); «Шӑнкӑрчӑсем юрлаҫҫӗ юрӑ... Кулать ҫанталӑк, мухтанать»
(«Ҫумӑр»); «Ҫул
ҫинче ем-ешӗл
сад пуҫ тайӗ...
Шӑрантарӗ ӗҫ юрри комбайн» («Садра»)
т.ыт.те.
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Сӑвӑсенче дёклараци, публицистика тӳпи пысӑк. Ҫапах
та ӗнтӗ пыра киле поэт кӗвӗпе ритмӑн сӑнарлӑ содержанине туйма вӗренни те куҫ кӗрет. Ку — аван. Йӗркесен
анлӑ та сулӑмлӑ, марш пек янравӗнче (вӑрҫӑ сӑввисенче
ку пушшех те аван палӑрать) пурнӑҫӑн каялла чакми,
ҫине тӑруллӑ таппи, ун тӑн-тӑн ритмӗ сисӗнет, гражданлӑх тӗвви чуна савать:
Ҫӗршывӑмӑр, тӗнче пек, ирӗк, аслӑ,
Кирек хӑш кӗтесси те — ылтӑн. сад...
Кирек ӑҫта та туйӑпӑр хаваслӑх,
Ӗҫлер ӗҫчен этемшӗн савӑнса!
(«Юлташсене»)
Тӳрех куратпӑр — Ҫеҫпӗл сӑввисенчи евӗр йыхрав
янӑрать. Чӗнсе каланин хавхи (пафосӗ) малтанхи икӗ
йӗркене (сывлӑш ҫавӑрса илнӗн пайласа) хӑйне евӗрлӗ
ритмпа хайланипе те вӑйланать: «Ҫӗршывӑмӑр, / тӗнче
пек, ирӗк, / аслӑ, // Кирек хӑш кӗтесси те — / ылтӑн
сад...» Шалти техӗмпе тапса пыракан ҫак йӗркесем, тулли те витӗмлӗ рифмӑсем (аслӑ - хаваслӑх, сад - -са) пуртан ытарми чипер. Иксӗлми хӗрӳлӗх, ҫамрӑк вӑй-хал
ялкӑшӑвӗ палӑрнипе паха. Гражданлӑх, марш кӗввинчи
пек ӳсӗмлӗ ритм лирика геройӗ пӗччен маррине, вӑл
йышпа пӗрлӗхлӗ пулнине кӑтартать. Ҫавӑнпа калать те
харкамҫӑ: «Кашни ҫыннӑн чӗри Хӗрнӗ хурҫӑ пек паттӑр
та сывӑ, Ун юрри те кӑвар пек вӗри» («Юрӑсен ҫӗршывӗ»), Ӗҫ теми, садсен, юрӑСен илемӗ этем чунӗнчи
хастарлӑхран уйрӑлми, пурнӑҫӑн анлӑ панорамипе пӗр
чун-хаваллӑ. Ҫеҫпӗлле хывнӑ ритмӑн янравлӑхӗ, унӑнни
евӗрлӗрех хывнӑ сӑнарсен («Хурҫӑ пек», «кашни ҫыннӑн
чӗри...— вӗри», «кӑвар пек» т.ыт.те) таппи эппин Алкана ҫамрӑк ҫын чӗринчи паттӑрлӑха, ун евӗклӗ, анчах
ҫирӗп кӑмӑлне асӑрхарах пыма хистет. Ахаль мар, ҫепӗҫ
кӑмӑллӑ хӗр сӑнарне те ҫакнашкал ҫирӗп те ӑнтӑлуллӑ
ритмпах ӑсталама чун-хакӑл ҫитерет ӳнерҫӗ:
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Яштак хӑва пек унӑн пӗвӗ-сийӗ,
Ун пичӗ-куҫӗ — кӑварпа ҫырла.
Куҫпа ачашлӗ те
Куҫпах вӑл ҫийӗ,
Асту, пиҫсе ҫитмесӗр ан вӑрла!
Е савӑнса
Хӗрсе ӗҫлет уйра вӑл,
Е тумланса
Ҫиҫсе тухать вӑййа, —
Сасси! Сасси!..
Питӗ кӑтартуллӑ тӗслӗх. Пёр енчен, калуллӑрах техӗм
вӑй йлнӗ пек кунта. «Нарспие» асилтерекен йӗркесем
хывӑнаҫҫӗ: «Е савӑнса <...>, Е тумланса» (Аса илӗр-ха —
«Е пурҫӑн ҫип илет те <...>, Е ӗҫлеме ларать те, <...> Е
пир тӗртме ларать те...»). Тепӗр енчен тата ҫак калулӑх
марш еннелле те талпӑнни те куҫ кӗрет: «Ун пичӗкуҫӗ — / кӑварпа ҫырла. // Куҫпа ачашлӗ те // Куҫпах вӑл
ҫийӗ, // Асту, / пиҫсе ҫитмесӗр ан вӑрла!» // Йӗркесен
юххи татӑла-татӑла пырать, ку вара ритмӑн тӑн-тӑн янравлӑхне татах та вӑйлатать. Лирика геройӗ хӑй туйӑмсисӗмие сӑмахшар виҫелесе пырать тейӗи. Эмоции,
кӑмӑл тӑрӑмӗн тӳпи — питӗ хӗрӳ.
«Е савӑнса хӗрсе ӗҫлет уйра вӑл,
Е тумланса ҫиҫсе тухать вӑййа...» —
кун пек тулли йӗркесем туса ҫырнӑ пулсан сӑвӑ пафосӗ
йӳнелсе кайӗччӗ.Поэт вара чуи хумханнине кӑтартмалли
майсене паузӑсем (сикчӗсем) черетленнинче тупӑнасса
аван туйса илнӗ: «Е савӑнса // Хӗрсе ӗҫлет уйра вӑл, // Е
тумланса // Ҫиҫсе тухать вӑййа, // — Сасси! Сасси!..»
Асӑрхӑр-ха:
ҫурма цезурӑсем
(вӗсеие
пӗр
йӗрпе
палӑртнӑ) ҫукпа пӗрех, икӗ йӗрпе палартнӑ тулли, сулмаклӑ паузӑсем ытларах ҫак йӗркесенче. Пӗр тӑтӑш
йӗркепе, сикчӗсӗр ҫырсан ҫухалма пултарас эмоци
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пусӑмӗсене лирика геройӗ хӑй гражданлӑхне кӑтартакан
пӗчӗк сыпӑксем ҫине пайланӑ. Апла пулсан сӑвӑ
йӗркисен хӑйне евӗр пайланӑвӗ, ритмпа кӗввӗн хӑйне
тайӑн таппи Алка поэзийӗшӗн питӗ пӗлтерӗшлӗ (сӑмах
май, Митташӑн та кӑтартуллӑччӗ ку мехел).
Ҫинех тӑрсан ку гражданлӑха тӑрлакан ытти енсем те
тупӑнӗҫ. Сӑвӑҫ повторсен тӗрлӗрен тӗсӗсене ытараймасть
(«Кирек хӑш кӗтесси те...«Кирек ӑҫта та»; «куҫпа ачашлӗ
те куҫпах вӑл...»; «е савӑнса... е тумланса...»; «ҫӗршыв,
ҫӗршыв, эс чаплӑ та...»; «Кашни халӑх чӗри... кашни
ҫыннӑн чӗри...» т.ыт.те). Ку мелеем шухӑшӑн ҫутӑ та
уҫӑмлӑ аталанӑвне курӑмлӑ тӑваҫҫӗ. Антитеза та ҫак публииистикӑлӑхшӑнах кирлӗ; Ҫеҫпӗлле мел-мехелех вӑл.
Кун хӑйне евӗр екки-килпечӗ «Икӗ тӗнче — икӗ юрӑ»
сӑвӑра уйрӑмах ӑнӑҫлӑ, тухӑҫлӑ хывӑнать. Шухӑша витерӳллӗрех, сӑнара ӗнентерӳллӗрех ҫавӑрма хирӗҫле танлаштару кирлине ӑнкарать ҫамрӑк автор: «Ваттисем юрлаҫҫӗ: ҫумӑр шӑпӑртатнӑ, Вӗҫ-хӗррисӗр ҫунӑ уй-хирсем
ҫине». Ку ик йӗрке — танлаштару хирӗҫле пулмаллин
никӗсӗ: «Ӑшӑ ҫумӑр мар вӑл, пирӗн хура тар вӑл юхнӑ
пирӗн хытӑ анасем ҫине». (танлаштару тупсӑмӗ: ҫумӑр
мар ҫунӑ, хура тар юхнӑ). Глаголсен ылмашӑвӗ те
кӑтартуллӑ: «ҫумӑр ҫунӑ», ҫумӑр мар, тар юхнӑ». Я пала
ячӗсем те ҫавӑн евӗрлех хирӗҫленеҫҫӗ: «ҫумӑр мар» —
«хура тар», «тӑвӑл ҫилё мар» — пусмӑр саламачӗ» т.ыт.те.
Танлаштару, эппин, - хирӗҫле. Ку тӗслӗх — асӑннӑ
сӑввӑн
иккӗмӗш
ҫаврӑмӗ;
строфи).
Виҫҫӗмӗшпе
тӑваттӑмӗшӗ те ҫав сӑмахсенченех пуҫланаҫҫӗ: «Ваттисем юрлаҫҫӗ: тӑвӑл явӑнатчӗ», «Ваттисем калаҫҫё: халӑх
ӗмбтленнб». Кун пек меле (йӗрке пуҫламӑшӗсенче пӗр
сӑмахах тбл пулнипе хывӑннӑ повтора) анафора теҫҫӗ.
Анафори ҫеҫ мар, хирӗҫле танлаштарӑвӗ те повторланать. «Шйхӑратчӗ ҫилӗ пирён ҫӗр ҫинче, Тӑвӑл ҫилё мар
вӑл — пусмӑр саламачӗ» т.ыт.те. 30-40- мӗш ҫулсенче
хирӗҫле танлаштару мелӗ ытти (Уйӑп Мишши) поэтсен
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те курӑнкалать. Ку вара сӑмахӑн ӗнентерӳллӗ, риторикӑллӑ хевтине палӑртать.
Кунашкал публицистикӑллӑ, риторикӑллӑ поэтика
сӑвӑҫӑн малтанхи тапхӑрӗнче тӑтӑшах тӗл пулать, ун
пултарулӑхӗн хӑйне евӗрлӗхӗ мӗнле хывӑннине кӑтартать.
Ҫеҫпӗлӗнни евӗрлех, уйрӑм, пӗчӗк детальсем ҫине
ӳкмест Алкан куҫӗ, тавралӑха, истори аталанӑвне пӗр
пӗтӗм
сӑнлӑн курма ӑнтӑлать вӑл: «Хӗвел шевли
ҫӗршывӑм ҫийӗн Чӗнтӗрленсе вылянӑ пек...»; «Йрӗклӗ
ҫӗршывӑн ирӗклӗ кун-ҫулӗ» т.ыт.те. Аса илер-ха Ҫеҫпӗле,
унӑн та ҫукчӗ-и вара ҫакнашкал анлӑлӑх? — «Курап,
чӗрӗлет чӑваш ячб», «Ҫӗн тӗнче, эй Ҫӗнӗ Кунӑм!», «Катаран каҫ килсен...» Чӑваш поэзи классикӗн ҫак енӗсене
асӑрхани Алка сӑввисене романтикӑллӑ хавха та вӗрсе
кӗртет, ӑна патриотла мотивсем патне туртать.
1945 ҫулта Алка «Ҫуралнӑ ҫӗршыва таврӑнни» сӑвӑ
хайлать. Ку яхӑналла унра прозӑлла шухӑшлас техӗм вӑй
илсе пырать. Асӑннӑ сӑвӑ та хӑй тытӑмӗпе сӑвӑлла новелла пекрех. Сюжетлӑ хывӑннӑ ҫак хайлавра калу ҫыра мехелӗпе аталанса пырать. Тӗрлӗ сӑн-пуҫа, ӗҫе-хӗле черетлӗн, ретрен-рет сӑнлӑхланӑ: «...Кӳлсем ҫинче хӗвел
вылять, <...> Шур хурӑнлӑх пуҫне тайса юлать (1). Ак
поезд чарӑнать.Ҫынсем чупаҫҫӗ.<...> Палласа илес пекех
пӑхаҫҫӗ Йӑл ҫӑлтӑрлӑ кӑкӑрлисем ҫине» (2). «Перрон дине сиксе анать ак ҫӑмӑл Пӗр йӗкӗт. <...> Ӑна ун ватӑ
амӑшӗ тӗл пулчӗ.Куҫне шӑлатьхӑй тутӑр вӗҫӗпе» (3).«Ав
тепӗр каччине тӗл пулчӗ сарӑ хӗр. Чуптурӗҫӗ — пӑхмарӗҫ
кӑнтӑра» (4). «Йӑмра айне пуҫтарӑннӑ ав халӑх Иӑл
ҫӑлтӑр кӑкӑрлӑ маттур тавра...» (5). Кашни кунашкал
сӑна лирикӑллӑ (сӑвӑри) калуҫӑ тӗрлӗ комментариӑнлантарупа тӑрлать: «Ҫынсен куҫӗсенче — мухтавлӑ
кӑмӑл, «Килеҫҫӗ» шухӑшӗ чӗрисенче» (2); «Туятӑп:
кӑмӑлӗ ҫӗкленчӗ, тулчӗ» (3) т.ыт.те. Кунашкал черетленӗве вӗҫсӗр тӑсма пулать пек те, апла мар.Сӑввӑн пуҫлавӗ (зачинӗ) пур: салтак вӑрҫӑран таврӑнать, чӳрече
умӗнчен хӑпа пӗлмест (1-мӗш, 2-мӗш ҫаврӑмсем).
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Вӗҫлевӗ те пӗлтерӗшлё: «Ҫӗнтертӗмӗр! Епле вӑл пысӑк
шухӑш!» (юлашки строфа).
Сӑвва ҫапла мелпе ҫырни ӑна хӑш енчен пуянлататьши? Куҫ умне анлӑ, эпикӑллӑ картина тухать, герой
шӑпи халӑх кун-ҫулӗпе нумай енлӗн ҫыхӑнать. Формитытӑмӗпе ку сӑвӑ питӗ хӑйне евӗрлӗ: зачин хыҫҫӑн аталану вӑя кӗрет, ҫыра мелӗнче ӳгленет.Кульминаци герой
шухӑшӗ хӗрсе-уҫӑлса ҫитнине кӑтартакан сӑмахсенче
тӗвёленет: «Ҫынсем тӗпчеҫҫё, лешӗ асӑнмалӑх: —
Ҫӗнтертӗмӗр! — тесе сӑмах таврать». Юлашки строфа —
пӗтӗмлетӳ, вӗҫлев:
Ҫӗнтертӗмӗр! Епле вӑл пысӑк шухӑш!
Епле ҫӳле ҫӗклет вӑл кӑмӑла!
Ҫав кӑмӑлпа-ҫке пире кӗтнӗ Тухӑҫ
Тӑватӑ ҫул пӑхса Анӑҫалла».
Пӗтӗмлетӳ
(рефренсемпе,
повторсемпе
хывӑннӑскер) — витӗмлӗ, афоризмлӑ, татӑклӑ.Хайлава туллин
ӑнланма тепӗр уйрӑмлӑха асран ямасан лайӑх. Строфа
тытӑмӗ те, шухӑш синтаксисӗн таппи те Алка ҫырнитунинче пӗр-пӗр сӑмаха ятнех пусӑмласа каланинчен
сӗтек илет: «епле вӑл пысӑк», «епле ҫӳле ҫӗклет»; «вӑл
кӑмӑла»,
«ҫав кӑмӑла-ҫке» т.ыт.те. Ҫак мелре калас
шухӑшӑн, хывӑнас сӑнарӑн аталану шӑнӑрӗ тупӑнать.
Алка поэзийӗнче вӑл — чи тӗпри мелсенчен пӗри.
«Ҫуралнӑ ҫӗршыва» сӑвӑра та вӑл пӗтӗм хайлава витерекен мехел пек хывӑнать: «пӗр ырӑ савӑнӑҫ, пӗр лӑпкӑ
хурлӑх»; «Ҫӗнтертӗмёр! — тесе сӑмах таврать. —
Ҫӗнтертӗмӗр!» Ҫак мел сӑвӑри ҫирӗп те ӳсӗмлӗ интонацие тымартан паркалантарать, ӑна пулах йӗркесен ритмӗ
те ҫирӗпленсех пырать. Ҫапла пӗтӗмлетӳ тума пулать:
паттӑрлӑх сӑввисенчи ритм, шухӑш пусӑмласа каланӑ
сӑмахсем ҫине таянни, тӗрлӗ повторсен пӗлтерӗшӗ Алка
поэзине шанӑҫлӑх, ҫирӗп ӗненӳ техӗмӗпе сӗтеклентерет.
Ку вӑл сӑвӑҫ сӑнарлӑхӗн. тӗп паллисенчен пёри.
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Ҫак ҫулсенчех тӗрлӗ поэма та хайлать хастар яш
(«Ануш аппа», «Иккӗн»). Паллӑ, поэма — расна жанр,
сӑвӑ хывӑмӗн йӗрки-шывне чухланипех калӑплӑ хайлав
ҫырма йывӑр. Традициллӗ поэмӑра (Миттан «Тайӑр»
ярӑм-поэми кӑшт урӑхрах) калу ӑсталама пӗлни кирлӗ,
унта герой характерне уҫмалли самант-эпизод тупӑнма
тивӗҫ. «Ануш аппара» калуҫӑ хӗрарӑма пуппа хирӗҫлетсе
сӑнлать. Чиркӳ ҫынни унран ывӑлӗ ӑҫта пурӑннине
тӗпкӗчлет, турра шаннӑ хӗрарӑм (ҫылӑх каҫарттарма)
тӳррине капать, пупӗ вара шуррисене ун ывӑлне тытса
кайма тӗллеттерет. Ӗнтӗ чӑваш хӗрарӑмӗ пупа мӗншӗн
курайми пулни сӑлтавланчӗ темелле, апла пулсан
ывӑлне ҫухатнӑ амӑшӗн чун пурнӑҫне кӑтартма ку питӗ
меллӗ. Анчах Ануш улшӑнса ҫӗнелни поэмӑра питӗ васкавлӑ пулса иртет; хӗрарӑм сасартӑк аналитик-ритор,
хастар агитатор пулса тӑнине, ун хӑтланкаларӑшӗсене
ӗненсех те пӗтерместӗн. Ҫитменне поэмӑри ӗҫ-пуҫ та,
калу юхӑмӗ те проза саккунӗсем еннелле сулӑнаҫҫӗ, сюжет сӑвӑлла калаври пек аталанать.
«Иккӗн» поэмӑри Павӑл ашшӗ те пуп майлах
хӑтланать, ывӑл тусӗн (Сантӑрӑн) ашшӗ ӑҫта пытаннине
шуррисене пӗлтерет. Сюжет каллех малтанхиллех, «пӑта
ҫине пӑта ҫапнӑн» (П.Хусанкай) сыпӑнать. Сантӑр
ашшӗне персе пӑрахаҫҫӗ. Калу авкаланчӑкӗсем кӑсӑк:
Сантӑр Павӑла курайми пулмасть, ывӑлӗ ашшӗшӗн
айӑплӑ мар тесшӗн вӑл. Ку ӗнтӗ — Сталинла идеологи
палли, ашшӗсемпе ачисене тапӑҫтарас туртӑм. Культ
тапхӑрӗнче вӑп пушшех вӑйланса каять, час-часах ачисем ашшӗсене ҫӑмӑллӑнах сутаҫҫӗ, лагере ӑсатма
пулӑшаҫҫӗ. Алка ҫав синкере ҫийӗнчех туйса илеймест.
Сантӑр Сталинла шухӑшланинче те мар-ха инкекӗ, поэт
ун кӑмӑлӗ
Павӑл енне ҫаврӑннине туллин сӑлтавламаннинче.Сантӑр та хӑйне майлӑрах герой: «Ануш аппа» поэмӑри евӗр сӑнарах вӑл: автор кӑмӑлне хисеплесе
(хӑй ирӗкӗпе мар!) Павӑл вилсен те ун тӑпри ҫинче
хӗрӳллӗ сӑмах капать (Ануш пекех, вӑл та хӗрӳ ритор ик217

кен). Сюжет авкаланчӑкӗсем ку поэмӑра та уҫӑмлӑн
сӑлтавланса ҫитеймеҫҫӗ, геройсен ӗҫӗ-хӗлӗ пур чухне те
ӗнентерӳллӗ мар. Пӗрех пухӑннӑ опыта тӗппипех хурласа
тӑкма ҫук: икӗ ача хушшинчи туслӑх йӗрӗсене автор
тимлӗн йӗрлет, Павӑл ашшӗн хӑравҫӑлӑхӗ те (туллинех
мар пулин те) курӑмлӑ, иртнипе хальхин антитезӑллӑ
хирӗҫ тӑрӑвӗ те чылай енчен вырӑнлӑ,
Павӑлпа
Сантӑрӑн Инҫет Хӗвел тухӑҫӗнче патшалӑх чиккинче
тӑнӑ чухнехи пурнӑҫӗ те хитрен тӗвӗлене пуҫланӑ.
Мӗнпурӗ ку — поэт хӑй чунӗнче ҫӗр-шывӑн социаллӑ
историне ӑнланае, сӑнлае туртӑм хывнине систерет.
Алка пултарулӑхӗн иккӗмӗш тапхӑрӗ — вӑрҫӑ вӑхӑчӗ.
Ку яхӑнти сӑвӑ-поэмӑра патриотизм туйӑмӗ хӑватлӑрах
ялкӑша пуҫлать.Тӑшман ӗмӗчӗ кӑлӑха варӑнаееине ҫирӗп
ӗненет поэт, вӑрҫӑн пӗрремӗш кунӗнче шӑрҫаланнӑ
сӑвӑрах татӑклӑн калать: «Сӳ килчӗ, еӳ кайрӗ хӗрӳ...
Пӗрех ҫирӗп шанчӑк ҫуралчӗ чунра, Ун ячӗ — асту —
Ҫӗнтерӳ» («Июнӗн 22-мӗшӗ»).Ҫак тапхӑртанах аллитераци-ассонанс мелӗеем ытларах курӑна пуҫлаҫҫӗ ун
сӑввисенче:
Сасартӑк тревога янрарӗ ирпе
Сасартӑк пӗр харӑс тӑрса
Эпир вӗтлӗх витӗр, еӑрт урлӑ, хирпе
Васкарӑмӑр аслӑ вӑрҫа.
Унчченех мал вырӑнта пулнӑ анафора мелӗ кунта тата вырнаҫуллӑрах, ӑна пула ритм салтаксен, полксен
ҫирӗп утти пек хывӑнать: «Сасартӑк тревога... Сасартӑк,
пӗр харӑс...» «Эпир вӗтлӗх втӗр...Эпир — малтисемччӗ...»
Сӑмахсен кунашкал повторланӑвӗ салтак урин пусӑмӗ,
ун сулмакӗ пек илтӗнет. Сӑвӑ ритмӗпе кӗввинче тарӑн
содержани пуррине Алка вулакана тата ҫине тӑруллӑнрах
ӗнентерет. Аллитераци те тарӑн сӑнарлӑхлӑ кунта, ш
сассӑн черетленӗвӗ вӑрҫӑри шар, шатӑртату, шартлату
идейисене аван ӳтлентерет: «Кӗрейрӗмӗр ҫулӑм ӑшне, —
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Ахлатрӗ тавралӑх шартах чӗтренсе, Тем шӑхӑрчӗ, хӑшӗхӑшне — Вӑл вут пек снаряд-мӗн шартлатрӗ ҫумра...» X,
р, сасӑсен пусӑмлӑ черетленӗвӗ ку сӑнарлӑ идейӑна татах
та вӑйлатать.
Мӗне кӑтартать-ши ҫакӑ? Илемлӗ хайлавра (вӑл
чӑнласах талантлӑ ҫырӑннӑ пулсан) ӑнсӑртран кӗмсӗрт
сӑнлӑх е сӑмах, ритм е рифма ҫук, пурте вӗсем хайлавӑн
сӑнарлӑхӗнчен тымарланса тухаҫҫӗ. «Мускавӑн урамне
таккать Пин-пин салтак урин таканӗ», — тенӗччӗ
П.Хусанкай «Таня» поэмӑра.Алкан та ҫав сулӑм-сулмак,
кунта та полксен уттин таканӗ янрать: «Сасартӑк тревога... Сасартӑк, пӗр харӑс...» Йӗрке таппи те хӑйне
курӑмлӑ: «Эпир вӗтлӗх витӗр,
сӑрт урлӑ, хирпе...»
Ҫавӑнпа та В.Алакӗр прозаик калани шӑпах тӗлне: «ку
сӑвӑсене, паллах, фронтра, хаяр ҫапӑҫусенче пулман
салтак ҫырма пултарайман...»Чӑнах та, рифмӑсем те
ӑнсӑртран, йӗркесен янравне пӗрешкел тӑвассишӗн
тупнӑскерсем мар, вӗсем хурҫӑран шӑраннӑ евӗр:
«...Улӑхсем чӗрӗ юнлӑ... <...> Тӑшман иртнӗ вырӑн пуш
хир пулса юлнӑ»; «...ҫав ҫӗлен-калтана Час нӳрлӗ ҫӗр
ҫӑтӗ, час нӳрлӗ юн витӗ, <...> Пире Ҫӗнтерӳ курӑнать
ҫулӑм витёр».
Рифмӑпа ритм, аллитераципе ассонанс, анафорӑпа
антитеза
вӑрҫӑ
вӑхӑтӗнчи
сӑвӑсенче
тӗлӗнмелле
пӗрлӗхлӗ, ытарми. Акӑ «Каҫар, ҫут ҫанталӑк» сӑвӑ. Унта
«Икӗ тӗнче — икӗ юрӑри» евӗрлӗ поэтика механизмӗ
унчченхиллех пиҫӗ, вырнаҫуллӑ, ҫапах функцийӗпе
кӑштах урӑхла та.Сӑвӑра виҫӗ ҫаврӑм, ҫаврӑм пуҫлавӗсем
питӗ курӑмлӑ: «Эп куртӑм паян» (1), «Эп илтрём паян»
(2), «Эп пӑхрӑм вара» (3). Ку фразӑсем ҫаврӑм пуҫлавӗ
темелле. Аталанӑвӗпе кульминацийӗ те, вӗҫлевӗ те пур:
«Ту айӑкки пуҫланӑ шап-шурӑ сӑнпа уҫӑлма» (аталану),
«Вӑл ҫӗмӗрт ҫеҫки-мӗт{кульминаци),
«Йӑл кулӑ пиллерӗ хаяр куҫӑма» (вӗҫлев) (1). Ытти ҫаврӑмсен тытӑмӗ
те ҫавнашкал: «Украина тӑмри Янратрӗ... ир ҫинче
вӑрмана. Вӑл шӑпчӑк юрри-мӗн. <...> Ҫемҫетрӗ иккен
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сивӗ витнӗ чуна» (2). Кашни ҫаврӑмрах, кашни тӑват
йӗркелӗхрех хывӑнса пырать кунашкал поэтика, виҫӗ
тӑватйӗркелӗх вара тата урӑх шухӑш амаланӑвне вӑй парать. Чӑнах та, уҫҫӑнах палӑракан ӳсӗм, шухӑш таппи
вӑйланни, вӑл строфаран строфана куҫни виҫҫӗмӗш
ҫаврӑма тата курӑмлӑрах: «...Хам ҫӗршыв еннелле, Ман
ӗмӗт вӗҫрех аслӑ шыв хӗррипе: <...> аса илтӗм, элле,
Ҫеҫке пек пикен шӑпчӑк пек юррине». Икӗ ҫаврӑмӗнче
те антитеза вырӑнӗ пӗлтерӗшлӗ: «йӑл кулӑ» — «хаяр
куҫ», «сивӗ витнӗ чун» — «шӑпчӑк юрри» (3). Хирехирӗҫлӗхӗн вӗҫлевӗ пӗтӗм сӑвӑ шухӑшне шӑнӑрлать:
шурӑ ҫӗмӗртлӗхри шӑпчӑк юрри лирика геройне сар хӗр
юррине аса илтерет, салтаксен вӑрҫӑпа хытнӑ чунне ҫемҫетет (З).Хитре сӑвӑ!
Антитеза, анафора, хирӗҫле танлаштару, аллитераципе ассонанс, ритмӑн гражданла таппи-юхӑмӗ Алка поэзийӗнче тӗлрен-тӗл кӑна курӑнкаламаҫҫӗ, вӗсем унӑн
пӗтӗм пултарулӑхне, сӑнарлӑ шухӑш ӑшӗ-чиккине витереҫҫӗ. Сӑвӑсенче Алка, Ухсай пекех, час-часах тӑван ялне таврӑнать, Атӑла асне кӳрет, салтак кӑмӑлӗ-сунӑмӗ
куна пула чуна ҫывӑхрах ӳкерӗнет. Асӑннӑ кашни мел
мӗн сӑвӑ пуҫламӗшӗнчен вӗҫне ҫити аталанса пынипе
паха. Вёсен тӑтӑшлӑхӗ сӑввӑн ритмпа интонаци килпетне
шӑнӑрласа пырать. Акӑ ҫ, ш, р сасӑсем «Тӑшман ҫӗршывне кӗрсен» сӑвӑра епле аталанса пынинех сӑнар-ха.
Пуҫ урлӑ шӑхӑрать шав тӑтӑшшӑн
Анӑҫалла пиншер снаряд.
«Тӑван ҫӗршывшӑн! Халӑхшӑн!» —
Саспа пӗтӗм вӑрман янрать.
Ҫиҫет-и тупӑсен вут ҫиҫӗмӗ,
Кӗрлет-и аслати юрри, —
Сехри хӑпать анранӑ нимӗҫӗн:
Ҫӗр ҫӗмӗрет вӑрҫӑ турри.
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Вут хирӗҫет.Чарасшӑн. Курӑпӑр!
Танксем тухаҫҫӗ мӑн ҫула.
Тӑшман тарать.Хӑтласшӑн.Пурӗпӗр
Ая пулса выртса юлать.
Пӗрремӗш ҫаврӑмри ш сасӑ снаряд шӑхӑрнине
сӑнлать, «тӑтӑшшӑн» сӑмахра вӑрӑмланса та янрать вӑл.
Ҫ сассӑн пӗрремӗш строфара палӑрсах кайман сӑнарлӑхӗ
иккӗмӗшӗнче уҫӑлать, виҫҫӗмӗшне куҫать: «тухаҫҫӗ»,
«ҫӗр ҫӗмӗрет вӑрҫӑ турри». Р сасӑра пытарӑннӑ сӑнлӑх
орудисен кӗрлевне аса илтерет. Кунашкал сӑнлӑх-сӑнар
«Шухӑш», «Асил-ха, юлташ», «Ырӑ ят», ытти сӑвӑсенче
нумай енлӗн, туратлӑн аталанать, <Атӑл каччи», «Полк
ялавӗ», «Ҫулӑм витӗр ҫул выртать» поэмӑсенче йӗрленет.
Поэмӑсенче те пысӑк панорама, черетленӳ мехелӗ
кирлӗ сӑвӑҫа: «пӗр ватӑ\ Чакатӑр-им, ывӑлӑм? — тет»;
«ачаллӑ хӗрарӑм <...> — Пире тӑлӑха ан хӑварӑр! — Тесе
уртӑнать хул ҫине»; «Ача-пӑчасем сырса илчӗҫ <...> —
Пичче, хӑвӑрпа пире илччӗ! — Тесе ҫакӑнаҫҫӗ пиртен»;
«Садра чечексем йӑлӑнаҫҫӗ»; «Хирте тырӑсем тархаслаҫҫӗ...» («Атӑл каччи» поэма). Вулакан чӗрине ҫак хавал
ытла та ыратуллӑн кӗрет, анчах ку поэма та пуҫтарусӑртарах ҫырӑннӑ: паттӑр салтаксем епле ҫапӑҫни кунта курӑнсах та пӗтмест. Унчченхи кӑлтӑках: традициллӗ
поэма ҫырма сӑвӑсенче хитрен палӑрнӑ илемлӗх мелӗсем
кӑна ҫителӗксӗр. Шухӑша пӗтӗмӗшле, декларациллӗ калани ҫиеле тухать, тӗллӗн-тӗллӗн поэма уйрӑм сӑвва
куҫасшӑн сыпӑксем ҫине пайланса вӑйсӑрланать.
Виҫҫӗмӗш тапхӑрӑн сӑн-сӑпачӗ унчченхисемпе пӗр
мар. Вӑрҫӑ хыҫҫӑн ытларах прозӑлла хайлавсем ҫырма
кӑмӑллать
Алка,
«Юлташпа
юнашар»
(1954),
«Ҫамрӑксем», «Пурнӑҫпа вилӗм» (1961)
кӗнекесем
кӑларать, «Хурама та хурӑн», «Хӗҫпе ҫурла» повеҫсем
хайлать. Ку повесть-калавӑн шалти тытӑмӗ тӗрлӗрен.
Паллӑраххисем хушшинче — «Ютра», «Лира» ятлӑ произведенисем. Пӗрремӗшне оккупацири, Германие ӑсатнӑ
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хӗр дневнике пек ҫырнӑ, иккӗмӗшӗ лирикӑлла монолог
евӗртерех. Дневникра мӗн пӗлтернине вуласа пынӑ пек
паллашнӑ хӗр сӑнарӗ — питӗ драмӑллӑ. Германие ӑсатнӑ
хӗрсем «тамӑкра» пурӑнаҫҫӗ, кунӗ-кунӗпе валашка
умӗнче тӑраҫҫӗ, кёпе-йӗм ухса тертленеҫҫӗ.Хӗрсем лагере ҫакланман, анчах унсӑрах хӑрушӑ асап тӳснӗ. Дневник
авторӗ - Эвелина Мезенцева; вӑл хӑй сисӗм-туйӑмне ытла та чӗррӗн ҫырса кӑтартать, инҫет ҫӗрти чӗре асапне
чун уҫҫиллӗн йӗрлесе пырать: «Миҫе километр пулӗ
ҫакӑнтан киле ҫитме? Ҫапла та шухӑшласа илтӗм эпӗ,
айванскер, хам каллех хӗвел тухӑҫнелле пуҫа ҫӗклерӗм.
Ирӗк пулсан терӗм, халь тесен халь ҫуран тухса утӑттӑм.
Каялла ҫаврӑнса пӑхмасӑр, ниҫта чарӑнса тӑмасӑр, сивӗ
ҫумӑрсене уямасӑр васкӑттӑм». «Ютра» повесть, — тет
Н.Дедушкин критик, — малтан пуҫласа вӗҫне ҫитичченех вулакана хӑйӗн тарӑн шухӑшӗпе, ӑста тунӑ сюжечӗпе, яр уҫҫӑн ӳкерсе кӑтартнӑ сӑнарсемпе туртса пырать». Чуна тытакан интонаци психологиллӗ: хӗр аса илӗвӗсем иртнӗ пурнӑҫа тыткӑнрипе контрастлӑн шайлаштараҫҫӗ, ҫемҫе чун хуҫӑлӑвӗпе вулакан кӑмӑлне амантаҫҫӗ.Формипе питӗ хӑйне евӗрлӗ жанр ку, дневникра хӗр
никама каласа пама ҫук шухӑш-кӑмӑлне ҫырса пынӑ. Ку
вара интимлӑ, камерлӑ кӑмӑл-туйӑм таппи ҫеҫ темелле
пек. Ҫук, чун уҫҫидлӗ (исповедьлӗ) калу ритмӗ повесть
жанрне питӗ хӑйне евӗрлӗ тӑвать. Ку хайлав Алка прозинче - чи пахисенчен пӗри.Унта Германие хӳтерсе кайнӑ пин-пин ҫамрӑк шӑпи чун ыратӑвӗллӗн кӗретленет.
«Лира» повеҫре икӗ тӗрлӗ шухӑшлакан, расна принципсемпе, пурӑнакан ҫынсене — Захаров капитанпа Сахаров лейтенанта хирӗҫлетнӗ. Сахаров — кахал, кӑмӑлӗпе
арканчӑк, юрату мӗнне те чухламасть, хӗрарӑмсене хисеплемест. Захаров урӑхла этем: ывӑна пӗлмесӗр ӗҫлет,
юратӑва хакла пӗлет.Икӗ сӑнар пӗр-пӗринпе ялан пурнӑҫ
йӗрки-шывӗ ҫинчен сӑмахлаҫҫӗ, пӗр-пӗринпе килӗшми
тавлашаҫҫӗ. Ку, паллах, конфликта та чӗр вӑй кӳрет.Ҫа-
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пах конфликт витӗмӗ — вёсен характерёсем пёр-пёрне
хире-хирӗҫ тӑнинче те.
1968 ҫулта писатель «Хёҫпе ҫурла» ятлӑ хайлав пичетлет, ӑна роман тесе хаклать. Анчах сюжечё пушанкӑрах ун, событисене сӑнлани хӑрах енлӗ, калу
тӑсӑларах кайнӑ.
Паллах, ку тапхӑрта та сӑвӑ хайламасӑр пурӑнмасть
поэт. 1971 ҫулта вӑл «Тӑван тавралӑх» ятлӑ поэма
кӑларать («Ытарайми тӑван тавралӑх» кёнекере ҫапӑннӑ).
Хӑш-пӗр тишкерӳҫӗ ун жанрне лирикӑллӑ поэма тесе
палӑртать. Анчах та хайлав уйрӑмшар, тӑватӑ ярӑма пайланӑ сӑвӑсенчен тӑрать-ҫке! Ҫапах та сӑвӑсене лирикӑллӑ
монологри евёр пёрне теприн хыҫҫӑн сыпӑнтарса-ҫыхса
пынӑ. Ку тёлёшпе вӑл А.Т.Твардовскин «За далью —
даль» поэмипе пӗрешкелрех. Поэмӑна кёрекен сӑвӑсен
пёрремёш ярӑмё — «Атӑл ҫинче», вӑл «Ҫула тухсан»
сӑвӑпа пуҫӑнать. Атӑл тӑрӑх ракетӑпа анакан герой ГЭС
ӑҫта пулассине пёлсе савӑнать («Ӗмӗт»), Сёнтёрвӑррине
ҫитсен Николаев космонавт пирки шухӑша каять
(«Сӗнтӗрвӑрри», «Ҫӑлтӑр ҫулӗ» сӑвӑсем) т.ыт.те. Кунашкал тытӑм, сӑвӑсене уйрӑм хайлав пек хаклама хистесен
те, кашни-пёр произведенире калупа лирика пётёҫёвне
мала кӑларать.
«Ӑшӑ ҫумӑр» сӑввах илер (вӑл поэмӑн «Уйсемхирсем» ятлӑ иккёмёш ярӑмне кӗрет).Хитре те тулли метафорӑсемпе сӑнланнӑ пейзаж ӳкерёнет умра, черетлӗнчеретлён сӑнарланса пыракан сӑнсенче вара ҫумӑрӑн пӗр
пӗтӗм ытарлӑхё тӗвӗленет: 1) «Варман ҫинче ҫёкленчё
пӗлӗт, Шав кайрё <...> Шартлатрё аслати.Хир урлӑ кустарчё мӑн урапине.Те юхан шыв, те путӑк-шурлӑх таҫтаҫке татрӗ ун ҫулне». Ҫак ӳкерчӗк хыҫҫӑн тин ҫумӑр ҫӑва
пуҫлать. Темиҫе ҫаврӑмран тӑракан пёр кӑшӑл вӗҫленет,
ӑна халӑх юррин йӗркисемпе палӑртнӑ: «Ҫумӑр, ҫумӑр,
яра пар, Ярапине пире пар!» Кёҫ тепӗр кӑшӑл чӑмӑртана
пуҫлать: 2) «пӗлӗт шӑтрё», ҫумӑр сапать «аларан»,
«ҫӗрпе тавлашнӑн шӑпӑртатать». Паллах, ҫумӑрё хӑй ҫеҫ
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кирлӗ мар сӑвӑҫа, лирика геройӗн эмоци виҫи-тӑрӑмне
те палӑртасси килет ун. Пӗрремӗш кӑшӑлрах пурччӗ ҫак
тӗллев: «ан тарӑхӑр, йӗпентӗр тумӑр». Иккӗмӗшӗнче те
сиктерсе хӑварман герой сисӗм-кӑмӑлне: «Шывран
ҫӗленё ҫут пӗркенчёк — Пӗр ҫавӑ ҫеҫ халь хӳтлӗх ман».
Ҫумлӑ аталанакан ҫак икӗ йӗре (виҫӗ строфана) кашнинчех рефренлӑ йӗркесемпе пӗрлештернӗ («Ҫумӑр,
ҫумӑр, яра пар...»).
Тӑватӑ кӑшӑл хывӑнать ҫапла сӑвӑра, вӗсенче самантсерен анлӑланса-тарӑнланса пыракан ҫумӑр сӑнарӗ
калӑпланать: аслати (кӗрле-кӗрле чупнӑскер) такӑнать те
ҫумӑр тумлам-тумламӑн ӳке пуҫлать, унтан пӗлӗте
шӑтарса ала тӑвать, ылтӑн-кӗмӗлрен сӗрен кӗперӗ хывать
(Атӑлтан шыв кӳме) т.ыт.те. Ҫумӑрпа ҫуммӑн пек
сӑнлӑхланнӑ хушма сӑнарсем те ҫумӑршӑнах кирлӗ:
хбвел йӗпеннӗ хир питне шӑласшӑн, кӑвак тӳпе «таса та
тарӑн кӳлӗ евӗр» йӑлтӑртатать т.ыт.те. Ку вӑл — сарӑлсах,
калура туллиленсех пыракан анлӑ метафора аталанӑвӗ.
Ӑна пула сӑвӑ калуллӑ, сюжетлӑ пулса тӑрать, ҫумӑрӑн
асамлӑ, юмахри пек сӑнарне Алка анлӑлатнӑ, туратлантарнӑ ҫыра (пейзаж) йӗркелесе калӑплать.
Лирикӑллӑ сюжетпа калу ҫапла хывӑнса пыни «Тӑван
тавралӑх» поэмӑна та хӑйле сӑн кӗртет. Хайлав,
пӗтӗмӗшле илсен, тикӗсех пулса тухайман. Анчах вӑл вулакана тарӑн шухӑша ярать. Вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи чӑваш поэмисем тӗрлӗ енлӗ иккен: ярӑм-поэма (Миттапа Хусанкай хайлавӗсем), лирикӑллӑ поэма (Ухсайӑн Раҫҫей
патшалӑх премине тивӗҫнӗ япалисем), сӑвӑлла повесть
(«Кӗлпук мучи») т.ыт.те.Мӗнле хайлав-ши Алкан «Тӑван
тавралӑхӗ»? Ӑна, тен, лирикӑллӑ монологсен ярӑмӗ темелле? Авторӗ хӑй ӗҫне вӗҫне ҫитереймен, куна критикӑра А.Воробьев, Ст. Шавли аванах кӑтартрӗҫ. Апла
пулсан та ку хайлав — чӑваш поэзийӗнчи ҫӗнӗ пулӑм.
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«Шыв арманӗ»

Ку хайлава сӑвӑҫ хӑй пултарулӑхӗн пуҫламӑш
тапхӑрӗнчех ҫырнӑ, анчах вӑл Ф.Васильев вара композитор ун тексчӗ ҫинче никӗслесе опера ҫырсан кӑна, вӑрҫӑ
хыҫҫӑнхи ҫулсенче ҫеҫ анлӑ сарӑлать. Вёсен туслӑхӗ нумай ҫула тӑсӑлать, Алка Васильевӑн икӗ опери валли
(«Шыв арманӗ» тата «Хамӑр ял») либреттосем ҫырать.
Жанр тӗлӗшӗнчен «Шыв арманӗ» нумай пӗлтерӗшлӗ темелле, унта юмах-халап, легенда-баллада, предани паллисем пур. Сӑнаса пӑхар-ха кунашкал палӑрӑмсене.
Тӗлӗнтермӗш ӗҫ, фантастикӑлӑх легенда-поэмӑн (е поэма-балладӑн)
4-мӗш сыпӑкӗнче тӗл пулать: «Шӑппӑн
юрланӑ тет Сарпи Ҫыран хӗрне тухса. Юрланӑ тет ун
ӗмӗрне Сая яни ҫинчен», «Юрланӑ тет вӑл асӑнса Чун
савнӑ каччине». Куна чӑн фантастика теме пулать-ши?
«Тет» сӑмахпа ӗҫ-пуҫӑн аваллӑхне, ламран лама куҫаслӑхне, преданилӗхне пӗлтермен-ши автор? Фантастики, тен, урӑххинче: арман шывӗнчен ишсе тухайман хӗр
паян (ӗмӗрсем иртнӗ хыҫҫӑн) «ҫӑрттан пек ярӑнса»
ишет, вӑл авӑстарнӑ хум «шарланкӑ сас» кӗрлеттерет,
таппине инҫе-инҫе ярать. «Ҫынсем ҫав вырӑнта ҫӗрле»
ҫӳреме те хӑраҫҫӗ.Апла тӑк мистикӑллӑ темле вӑйсем те
пур-ха Сӗве тӑрӑхӗнче. Ытах тесен, паянхи пурнӑҫ таппине те ахрӑмланса кӗрет ку фантастикӑлӑх: «Шарланкӑ — вӑй ҫаврать, ҫаврать Арман урапине, Вара
электро ҫиҫӗмӗ вӗҫет Хире, яла...» ЭПпин, Сарпи шарланкӑлантарнӑ вӑй-хӑват сӳнмест-ха.
Предани йӗрӗсем ҫук тесе те калаймӑн.Тӗрлӗ ӗҫ-пуҫ
юхӑмӗ
«тет»
сӑмахпа
палӑртӑнса
пырать,
кун
палӑрӑмлӑхӗ 4-мӗш сыпӑкрах хытӑ сисӗнет.Ҫапах поэмапреданири пӗтӗм лару-тӑру (аваллӑха аса илнӗ чухнехи)
тахҫан авал пулни-иртнине каласа пани евӗр. 2,3-мӗш
сыпӑксенчи лару-тӑру чӑн пулнине ҫывӑх: «Тӑмпай пуян
патӗнче» Сарпи мӗн ачаран лӑш курми ӗҫлет; Тӑмпайӑн
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чипер хӗре хӑй мӑшкӑлӗ тӑвасси килет; тухса тарнӑ пикене хӑваласа ҫитеҫҫӗ, арман пӗвине ывӑтаҫҫӗ... Анчах
юмах-легенда сывлӑшӗ те пурах: унччен те пулмасть
Сарпи каччи пырса тухать, Тӑмпай тарҫисем саланса
пӗтеҫҫӗ, ҫ а м р ӑ к ҫ ы н пуяна шыва вӑрать. Куна мӗнле-ха
легенда темӗн! Ахальтен мар 1-мӗш. сыпӑкра сӑвӑҫ ҫакна астутарать: «Шарлак пӗве ҫинчен тахҫан Эп илтнӗччӗ
юмах», «Вӑл пулнӑ тет ӗлӗк-авал». Ҫитменнине мифла
ӗненӳ те палӑрса пырать хайлавра — чӑвашсем арман
пӗвине хӗр (е ача) тытса персен арман пӗви татӑлмасса
ӗненни.Кун пек туни ҫурхи шыв арканӑвне те тамалтарма пултарать имӗш.Тата тепӗр ен — ӗмӗрхи сюжет тёвви
ҫине шак хуни. Чухӑнпа чухӑн юратӑвне пуянсем
хапсӑнни, хӗр шӑпине кая хуни. Авалхи сюжетсенче
(800—900 ҫул каярахахтет В.Г.Родионов профессор) хӗр
шӑпине кутӑнла ҫавӑрса янисем икӗ тӗрлӗ пулнӑ: е ӑна
пуяна качча панӑ, е ют ҫӗре сутнӑ. «Шыв арманӗнчи»
хӗр кун-ҫулне те ҫав сюжетӑн ахрӑмӗ пек хаклама пулать
пуль: вӑхӑтлӑх йӑпану хатӗрӗ пулма килӗшмен хӗр пуҫне
ҫиет Тӑмпай.Пӗр сӑмахпа, хайлав жанрӗ кӑткӑс.
Паянхи пурнӑҫа сӑнлӑхлани поэма жанрӗн тавлашулӑхне татах та ӳстерет. Вӑрҫӑ ҫулӗсем умӗнче палӑрнӑ
ӳкерчӗксем кунта питӗ уҫӑмлӑ: ҫап-ҫуттӑн ялкӑшакан
пӗве, ытарми садсем, йӑлтӑр-йӑлтӑр каҫсем, шап-шур
хӑва, «каҫхи кӑвак тӗтре», «Ӗҫ хыҫҫӑн каччӑсем, хӗрсем
Тухаҫҫӗ шыв хӗрне...» Кунашкал сӑнсем поэтӑн вӑрҫӑ
умӗнхи поэзийӗшӗн питӗ кӑтартуллӑ.Тепӗр енӗ пирки те
каламалла. «Икӗ тӗнче — икӗ юрӑри» евӗрех, кунта та
хальхи пурнӑҫа авалхи тӳнтерлӗхпе хире-хирӗҫлетнӗ. Чылай сӑвӑ-поэмӑри евӗрех, кунта та антитеза хайлав
шӑнӑрӗ пулса тӑрать. Калуҫӑ сар хӗр портретне ӳкерет
(ҫыра мелӗпе): шур хӑва пек вӑл, кӑлкан пек кӑтра
ҫӳҫлӗ, куҫӗсем алка пек». Сарпие характеристика пани — калӑвӑн тепӗр мелӗ: ир пуҫласа каҫчен ӗҫлет, ҫӑвӗхӗлӗпе тӑрмашать, савнине юратма тупа тӑвать, хӑйшӗн
тӑма та пӗлет (вӑхӑтлӑх йӑпанӑҫшӑн асӑхакан Тӑмпая
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питрен сурать), телей тупас ӗмӗте те пӑрахӑҫ тумасть,
чухӑн качча савма пӑрахмасть. Тӑмпайпа паллаштаракан
калӑвӑн урӑх енсем: тискер вӑл, ват супнӑ, йӗрӗнчӗк,
еӑхланчӑк, хаяр, ултавҫӑ (парне сӗнсе хӗре улталама
пӑхать), вӗчӗхчунлӑ (характеристика).Ун портречӗ ҫинче
чарӑнса тӑрас та темест калуҫӑ. Икӗ йӗр, хире-хирӗҫле
геройсен аталанӑвӗ хывӑнчӗ.Ҫак антитеза поэмӑн сюжет
тытӑмне йӗркелет. Антитези кӑмӑл-сипет, несӗп енӗсене
ҫиеле кӑларнипе ҫырлахмасть, геройсенчи социаллӑх
сӗмӗсене те курать: Тӑмпай — арман хуҫи, пуян,
хӗсӗрлевҫӗ; Сарпи — тарҫӑ, чысне упрассишӗн вилме те
хатӗр яш. Композици тӗлӗшпе Сарпипе
Тӑмпай
хирӗҫӳлӗхӗ, авалхипе хальхин шайлашӑвӗ пӗлтерӗшлӗ.
Композициллӗ уйрӑмлӑхсем хӑрах енлӗ: паянхи
пурнӑҫ сӑнарне ытла та якатса,
идеализацилесе
кӑтартнӑ, идилли пек сӑнланӑ. Тӑмпая ятнех тенӗ пек
тӗксӗмлетнӗ. Куна ун ятӗнченех куратпӑр, сӑмахӗ паянхи
чӗлхере «катӑк, ухмах, пилсӗр» пӗлтерӗшлӗ. Чӑн та,
куншӑн пёр Алка кӑна айӑплӑ мар, ун чухне пархатарсӑр
сӑнарсен чун пурнӑҫне сӑнасси-сӑнлӑхласси йӑлара пулман.Уярӑн Шахрунӗпе Агаковӑн Махорки е Лява Уртемӗ
те ҫапларах персонажсем, пурте кашкӑр чунлӑ. Яка Иллере те («Таната») Тӑмпайпа пӗрешкеллӗх пур: Илле ҫӗр
вӑрланин йӑли ҫын вӗлернипе ҫыхӑннӑ, Тӑмпай хӗре
вӗлерсе ҫурхи шыв вӑйне ҫӗнтересшӗн. Ку ӗнтӗ романтизмлӑ ик енлӗх палли-тӗр.
Поэма 5 юрӑран тӑрать, кашни юррӑн хӑйле сӑнсӑпачӗ пур.Ҫакӑ та хайлав композицийӗ хӑйне евӗр пулнине кӑтартать. 1-мӗш юрӑра пирӗн ума халапҫӑ сӑнарӗ
тухать тейӗн: «Эп илтнӗччӗ юмах, Шутларӑм эп ӑна паян
Сӑвва-юрра хума». Анчах юрри сӑвӑлла калав пекрех
шӑрҫаланать, халапҫӑ хӑй сӑмахне пуҫарас умён экспозици хатӗрлет: «Вӑл пулнӑ тет ӗлӗк-авал»; «Унта-мӗн
пурӑннӑ пулать Сарпи хӑй каччипе» т.ыт.те. Каҫхине
урама тухнӑ каччӑ юрӑ юрлать, савнине мухтать.
«...Ҫапла юрла-юрла Шыранӑ савнине».2-мӗш юрӑра ха227

лапҫӑпа каччӑ ҫук та, кунта 3-мӗш сӑпатран калаҫакан
калуҫӑ сӑмах илет, Сарпипе паллаштарать, Тӑмпайӑн
ирсӗр ӗмӗчӗсене уҫать, сарӑ хӗр тухса тарнине
сӑнлӑхлать. Ку юрӑ реализмлӑ темелле, геройсене ӳстерсе
кӑтартни ҫук, пурте ялан мӗнле пулать, ҫапла кӑна,
кулленхилле. 3-мӗш юрӑ романтикӑллӑ: вӑрман шавла
пуҫлать, арман тӑп чарӑнать, Сӗве юххи арпашӑнать,
ҫанталӑк «ҫӗршыв питне» лӑскать... Ку — трагедиллӗ ӗҫпуҫ пуласса туйса илни.Чӑнах та, Тӑмпай Сарпие, каччӑ
Тӑмпая шыва ывӑтаҫҫӗ. Ҫанталӑк та хӑрушӑ сӑнлӑ: «Хум
хыҫҫӑн хум. Тискер. Ҫӗрле. Сӗве ҫинче тӗтре». 4-мӗш
сыпӑкри калу юхӑмне каллех халапҫӑ аллине панӑ: «Юрланӑ тет ун ӗмӗрне Сая яни ҫинчен», «Юрланӑ тет вӑл
ылханса», «Юрланӑ тет вӑл асӑнса». Ш ӑ п ҫавӑнпа
аваллӑх халапҫӑ сӑмахӗ пек чӗрӗлсе тӑрать: «Анчах та ҫав
каҫа Ял ҫынӗ тепӗр ӗмӗрте Яман-ха манӑҫа», куллен
«шавланӑ сӗм вӑрман», «Ҫаплах шарланӑ ҫав арман...»
Юлашки сыпӑк — идилли, ҫамрӑксем паян тупнӑ
савӑнӑҫ. Юрӑсен ҫапла ылмашӑвӗ пӗрре калуҫӑ хӑй
сӑмахланӑ чух, тепре халапҫӑна сӑмах панӑ чух
тарӑнланса пырать.
Поэтӑн калӑплӑ хайлавӗсене сӑнани-тӗсени ҫакна
кӑтартать: легенда-халап, юмах-предани ытарлӑхне тӗпе
хунӑ чух сӑвӑҫ поэми-баллади чылай ӑнӑҫлӑрах. Куна
эпир «Юн», «Тупӑпа сӗрме купӑс» хайлавсенче аван куратпӑр. «Юнра» аманнӑ, вӑйран кайнӑ салтак ҫине ҫӑхан
вӗҫсе анать. Куна сиснӗ паттӑр хӑйӗнче ҫирӗп вӑй пухать,
амӑш пехилне асилсе ура ҫине ҫӗкленет. Сӑвӑ ритмӗ
тикӗс кӑна та мар, тӑн-тӑн та ҫирӗп, марш кӗвви пек
кӑрӑн-кӑрӑн: «курӑпӑр, — терӗ вӑл, — хӑшӗ-хӑшне!»
«Ҫак шухӑшпа тӑшмансем енне утрӗ, Утрӗ вӑл пурнӑҫ
илме вут ӑшне». Повторсем («енне утрӗ, утрӗ вӑл»), ш
сасӑ черетленсе пыни (аллитераци) куҫ умӗнчи ӳкерчӗке
курӑмлӑ кӑна мар, ытарлӑ та тӑвать: снарядсем шӑхӑрни
айӗн, вут ӑшӗнчен тухса ҫӗнтерет герой ҫӑханла тӑшмана.
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Ҫӑхан сӑнарӗ кунта балладӑлӑха, легенда сбмне паркалантарса, вӑй парса тӑрать.
«Тупӑпа сёрме купӑсра» та ытарлӑ,
символла
сӑнарсем тӗпе ӳкеҫҫӗ. Ирсӗр фашистсем хӑйсен ӗмӗчӗ
пӑчланнине тавҫӑрнӑ, анӑҫалла тараҫҫӗ.Ҫил-тӑвӑл тустарать, сивӗ хӑвалать, ҫанталӑк фашистсене хаяррӑн питлет: «Эс мар-и юнлӑ аллупа Пӑрахрӑн ҫулӑм <...> Хирте
ҫӗкленчӗ вут юпа», «Хуҫаеӑр йытӑ пек хутланӑн. Ху
айӑплӑ!» Ҫамрӑк ача та ҫилпе пӗр шухӑшлӑ, сӗрме
купӑспа
вӑл
(15 ҫулхискер)
Россини,
Пуччини
кӗввисене калать. Путсӗр офицер сӗрме купӑса тупӑпа
улӑштарма сӗнет, анчах та ӗнтӗ юрра, илеме вӑрҫӑхарҫӑпа улӑштарма май пур-ши? Юрӑпа чун вӑранать,
чун чӗрӗлет. Ахальтен мар, пӗр шкула пырса кӗнӗ,
ӑшӑнас тенӗ нимӗҫсемшӗн ниҫта та хӳтӗ ҫук, кунта та
вӗсене шакӑр шӑмӑллӑ скелет сӑнать. Ҫил-тӑман, юр
сӑнарӗсем те ҫавна евӗр — тӑшманӑн чунӗ арканнӑ, юрпа юнакан хирте вӗсем юлашки кунӗсене пуҫтараҫҫӗ...
«Александр Алка, — ҫырать Н.Дедушкин, — тӑван
халӑха пысӑк ӑсталӑхпа ҫырнӑ нумай хӳхӗм хайлав парнелерӗ». Ун «Шыв арманӗ» поэми чӑваш культуринчи
чӑн классикӑлла тӗслӗх пулса тӑчӗ.

ИЛПЕК МИКУЛАЙӖ
(1915-1981)
Ҫыравҫӑ кун-ҫулӗнчен
Илпек... Мӗнешкел хитре, мӗнешкел хӑйне евӗрлӗ
сӑмах! Авалтанах килет, маньчжур, монгол, алтай
чӗлхисенчех тӗл пулать. «Тулӑх», «тухӑҫлӑ», «ытлӑҫитлӗ», «нумай» — ытти ҫакнашкал пӗлтерӗшсене тикӗс
упрать,
ӗмӗрсен тӑршшинче аталантарса
усранать.
Н.И.Ашмарин (тӗнчипе паллӑ тӗпчевҫӗ, чӗлхеҫӗ) хӑйӗн
«Чӑваш сӑмахӗсен кӗнеки» ятлӑ 17 томлӑ словарӗнче
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Илпек тени арҫын ячӗ пулнине те астутарать. Ҫакӑ
мӗнпурӗ пёрле Николай Филиппович Ильбекова пур енчен те пёр пекех ӑнӑҫлӑ тивӗҫет. Прозӑри, литература
анинчи пултарулӑхӗ, ӗҫӗ-хӗлӗ чӑннипех те тухӑҫлӑ, илпек пулнӑ ҫыравҫӑн — вуншар очерк, статья, калавновелла, повесть ӑсталанӑ вӑл; А.Пушкин, Н.Гоголь,
А.Чехов хайлавӗсене чӑвашла янраттарнӑ, Л.Кассиль,
А.Веселый,
В.Каверин романӗ-повеҫӗсене
куҫарнӑ;
чӑваш вулаканӗсене белорус (Я.Брыль, Э.Бядуля), украин (И.Франко), пӑлхар (О.Васильев, И.Вазов), молдаван (И.Друце), китай (Ф.Ма), араб (И.М.Дакруб) писателӗсен ӗҫӗсемпе паллаштарнӑ. Вӑл ҫырнисене вырӑсла,
тутарла, пӑлхарла, эстонла, ҫармӑсла, украинла, белорусла, ирҫелле куҫарса кӑларнӑ.
Аваллӑха асӑнни кӑлӑхран мар, вӑл ҫуралнӑ Виҫпӳрт
Шӑмӑршӑ ялӗнче тӗне кӗмен чӑвашсен мӗн ӗлӗкрен килекен йӑли-йӗрки упраннӑ. Шӑп ҫак ялта, 1915 ҫулта ҫут
тӗнчене килет те халӑх ҫыравҫи. Илпек ҫинчен кӗнеке
ҫырнӑ И.А.Зотов тӗпчевҫӗ калани кӑсӑклӑ: «...Инҫет
Пензӑран пуҫласа мӗн анлӑ Атӑл хӗрне ҫитичченех кашласа ларакан сӗм-сӗм вӑрман таппи татӑлнӑ вырӑнта,
Чӑваш, Тутар, Чӗмпӗр ҫӗрӗсем чикӗленнӗ тӑрӑхра
сарӑлса выртать Виҫпӳрт Шӑмӑршӑ. Ҫакӑнта, авалхи
чӑваш ялӗнче, чухӑн хресчен кил-йышӗнче ҫуралать те
халӑх писателӗ пулас ҫын...»
Тӑван тавралӑхӗ ытарми хитре ҫыравҫӑн. Сӑртлӑ
вырӑнсем, ҫеҫен хирсен анлӑшӗ, инҫех те мар кашласа
ларакан кӗр-кӗр вӑрман ача чӗринче ӗмӗрлӗх йӗр хӑвараҫҫӗ, вӑхӑчӗпе ун хайлавӗсенче ӳкерчӗкленсе пыраҫҫӗ.
Ҫуралнӑ ял ҫыннисем те ҫавна май — тӗне кӗмесӗр упранса юлма пултарнипе мухтанаҫҫӗ, сӗм-сӗм аваллӑх
пирки тӗрлӗ халап-юмах калаҫҫӗ, пулни-иртнине аса
илеҫҫӗ. Унран та ытларах тӗлӗнмелли ҫакӑ: ҫур ял патнеллех — ӗмӗрхи йӑла-йӗркене тытса-чысласа пурнакан
чӑвашсем, ҫав йӑласенчи патриархаллӑ кӑмӑл-сунӑма,
ӗненӗве тӗрӗс-тӗкел упракансем. Ахальтен-им каярах ҫав
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йӑла-йӗркесене прозаик «Хура ҫӑкӑрта» тӗлӗнмелле
чӗррӗн ӳкерсе кӑтартать. Чӑваш йӑлипе
ниме туса
ӗҫлени, чӳк туни, шыв вӑрлани... — темле мехел-ӗненӳ
те ӳкет вӑхӑчӗпе роман страницисем ҫине. Ку ӗнтӗ Микулай ача ҫулӗнчех сисӗмлӗ, ҫивӗч туйӑмлӑ пулнине
кӑтартать. Аслисем калани, вӗсем ырми ӗҫлени, тӗрлӗ
йӑла ирттерни-туни ун чӗрине ӗмӗрлӗх кӗрсе юлнӑ ҫеҫ
мар, ун сӑнарлӑ шухӑшне чӗр вӑй парса паркалантарнӑ.
Хӑй пурӑннӑ вӑхӑтри ҫынеене сӑнама юратни, вёсен
калавӗ-халапӗсене итлеме кӑмӑллани уссӑр иртмест,
ҫамрӑк ҫынра сӑнарлӑх, илемлё чӗлхе сисӗмӗ вӑранать,
сӑвӑсем ӑсталас туртӑм ҫуралать. Хӑйсен ялёнче, пуҫламӑш классенче вёреннё чухнех пёчёк Микулай хивре
ӑслӑ пулни палӑрать — хурал пӳртне тӑтӑш ҫӳрет, тавлашу каҫёсенче аслисем мён кӑмӑл-сунӑмпа хёрсе
тупӑшнине тӑнлать, хут пӗлменнисене хаҫат-журналти
материалсемпе паллаштарать. Эппин, пулас ӳнерҫё (художник) ҫав ҫулсенчех культура ёҫне хастар хутшӑнать,
хӑйӗнчен аслӑрах Владимир Бараевпа туслашать, унпа
пӗрле К.Ивановӑн «Нарспине» вула-вула тӗлӗнет. Паллӑ
поэмӑра ҫырса пани ача хӑй хӑлхипе илтнӗ аваллӑх халапёсемпе пёрлешсе каять. Сисёни-сисёнми сӗмленӳпе
Илпек хӑй те сӑнарлӑ сӑмах енне хытӑрах туртӑна пуҫлать. «Нарспири» сценӑсем, хайхине, пулас ҫыравҫӑ
чунӗнче хӑй илтнё историсемпе, хӑй курса тӑнисемпе
пёр карта лараҫҫӗ пулё тен.Чӑн та, 1926 —1927 ҫулсенчех, Тутар теспубликинчи Пӑва районне кӗрекен Хурӑн
варта чухнех (ку тапхӑрта вӑл 11 — 12 ҫулта ҫех пулнӑха) Н.А.Некрасовӑн «Заунывный ветер гонит...» хайлавне чӑвашла куҫарса пӑхать. «Бараев ӑна сӑвӑ техники
ҫинчен ӑнлантарса панӑ хыҫҫӑн, — ҫырать Г.Я.Хлебников тӗпчевҫӗ, — хӑй те сӑвӑ ӑсталама тытӑнать».
Чӑннипех событисемпе тулли, культура тӗлӗшӗнчен
тёрлё вӑхӑтра, илпек саманара ӳссе пиҫёхет чӑвашсен
паллӑ ҫыравҫи.
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Ҫапах та илпеклӗхӗпе туллилӗхӗ пӗр енлӗ кӑна пулман писатель тӗллӗн. Хӑй пурӑннӑ вӗри, анчах та тертлӗ
вӑхӑтри ытти чылай сӑмахӑстинни пекех, Микулайӑн та
кун-ҫулӗ ҫӑмӑл килмест. Вӑл ултӑ ҫула ҫитнӗ тӗлелле
вӗсенчен (виҫӗ ачаран) юратнӑ ашшӗ уйрӑлса каять. Кун
пирки Г.Я.Хлебников ҫапла ҫырать: «Микулай ашшӗ
пӗрремӗш тӗнче вӑрҫинчен аманса таврӑннӑ. Анчах виҫӗ
пӗчӗк ачине ӳстерме ӗлкӗреймен. 1921 ҫулхи выҫлӑх
вӑхӑтӗнче кил-йышне тӑрантармалӑх тырӑ тупас тесе
Ҫӗпӗре тухса кайнӑ та таврӑнайман. Ҫул ҫинче чирлесе
вилнӗ.Микулай ашшӗнчен ултӑ ҫулта тӑлӑха тӑрса юлнӑ».
Ача ӗнси ҫине, ҫапла, ҫак ҫулсенчех ялти йывӑр ӗҫ тиенет — сӳре хыҫҫӑн утать вӑл, кӗтӳ кӗтет, тырӑ та вырать,
утӑ та ҫулать, ҫӑпата хуҫать, ҫӗр улми кӑларать, выльӑх
пӑхать...Пӗрлех ҫичӗ ҫултискер, шкула та утать, пӗлӳ пухать. Малтанхи ҫулсенчех ансат мар ачан кун-ҫулӗ: хуҫалӑхра та ӗҫлемелле, шкулта та ыттисенчен кая юлмалла
мар.
Тутар республикинчи икӗ сыпӑклӑ шкула ҫӳре пуҫласан йывӑрлӑхӗ татах ӳсет. Шкулӗ — инҫере. Писатель хӑй
аса илнӗ тӑрӑх, пӑрлӑ-юрлӑ айӗн те утма тивнӗ ун, ҫилтӑманра ҫӗтсе кайни те, ҫурхи пӑрлӑ шыва анса каясси
те, ҫурма выҫӑ ҫӳресси те пайтах пулнӑ. Кун пирки Илпек «Тимӗр» повеҫре питӗ тӗплӗ каласа парать.Тимӗр —
чӑваш поэчӗ пулса тӑнӑ Владимир Бараев — ҫамрӑк Микулая чӑтӑмлӑха вӗрентет,
кӗнекепе туслаштарать.
Маншӑн, аса илнӗ каярахпа прозаик, йывӑр самана ҫапла пиҫӗхтерни питӗ усӑллӑ пулчӗ: тепле йывӑр та чуна
хуҫаймастчӗ. Ахальтен мар, шкулта та вӑл — малтисенчен пӗри: сцена ҫинчен сӑвӑ калать, хорпа юрлать, декорацисем ӳкерет, спектакльте вылять, сӑвӑ ҫырать,
кӗнеке вулать. Аслисен сӑмахӗсенчи аваллӑх сӑнарӗ,
тӑван тавралӑх илемӗ-шепӗ ҫапла майпа, литературӑна
юратнипе кӑна мар, ачалӑхри сисӗм-туйӑм ҫивӗчлӗхӗпе
те, писатель хӑй тӳссе ирттернӗ терт-йывӑрпа та вӑй илсе тӗрекленет. Саманан вӗри сывлӑшне, ыттисемпе тан232

лаштарсан, ҫамрӑк ача самай туллинреххӗн илет хӑй
ӑшне, аслисен тавлашӑвне-калаҫӑвне тимлӗн тӑнланиитлени ӑна пӗчӗклех тарӑннӑн шухӑшлама вӗрентет,
пурнӑҫа тӗрлӗ енлӗн сӑнаса тӗсеме хистет.
Ку тапхӑрта, ял пурнӑҫӗнчи тӗрлӗ сӑнсем ун чунӗнче
ҫапла ӳтленни-туни мӗн 1937 ҫулчченех, Илпек ҫара
кайичченех, тӑсӑлать. Пултаруллӑхӗн ҫак кӳлӗмӗнче пулас писатель ял пурнӑҫӗпе туллин паллашать, тӗрлӗ
вырӑнсенче вӗренсе е ӗҫлесе хӑйӗн тавракурӑмне сарать.
Хурӑнвар хыҫҫӑн ун ҫулӗ ӗнтӗ Шӑмӑршӑналла, сакӑр
класлӑ шкулалла выртать, унтан (1931 ҫулта) вӑл
Патӑрьелти педтехникумран вӗренсе тухать, ҫав районтах вырнаҫнӑ Васан ялӗнчен шкулта ӗҫлеме пуҫлать
(1932—1932 ҫулсем). Общество ӗҫне ӗмӗрпех хастар
хутшӑннӑскер, вӑл ку яхӑнта та ырми активист,
ҫамрӑксен пултаруллӑ ертӳҫи, общество ӗҫӗн хӗрӳ
тӑрӑшуҫи. Тӑван ялта тата Хурӑнварта культура вучахне
чӗртекеннисем урӑххисемччӗ, кунта ак вара Илпек хӑй
те ял культурин канӑҫа пӗлми ӗҫченӗ пулса тӑрать.
Ялӗнче ӑна кӑмӑлласа вӗрентсе пыраканни, литература
ани еннелле ҫул кӑтартаканни В.Бараев пулнӑ (вёсен
туслӑх вӑйӗ кайран та чакмасть), Хурӑнварта —
сӑмахлӑха вӗрентекен Беззубов учитель. Тепӗртакран
каччӑ хӑй те сӑвӑ-калав ҫыра пуҫлать, вӗсене «Пионер
сасси», «Ҫамрӑк колхозник», «Канаш» хаҫатсенче,
«Сунтал»,
«Капкӑн»
журналсенче
ҫапса
кӑларать.
Малйӗпенех ҫапла искусствӑн кӑткӑс саккунӗсене ӑша
хывать каччӑ, унра (искусствӑра) яланах ҫӗннине курма
хӑнӑхмаллине ӑнкарать. «Ҫӗнни йӑлӑхтармасть, — тет
вӑл вӑхӑчӗпе ҫамрӑксене халал парса хӑварнӑ сӑмахра,—
Искусство прооизведенийӗнче эпир халиччен куҫ
кӗретӗн асӑрхаса юлайманнине чӑн-чӑн художник
кӑтартнӑ май тинкеререх пӑхакан пулатпӑр. Хамӑр камсем иккенне тепӗр куҫпа пӑхса хаклани иртен кун-ҫулра
пире тата чипертерех пулма вӗрентет, вӑй-хал кӗртсе
тӑрать.Акӑ хайхи — кӗнеке хӑвачӗ».Мӗн пурӗ ку — писа233

тель мӗн ачаран пурнӑҫа тӗрлӗ енлӗн, туллин ӑнкарма
хӑнӑхнин палли.
Ҫапах та сӑмах ытарлӑхӗ ытларах та ытларах туртать
Илпеке. Ҫапӑннӑ калав-очерк, сӑвӑ-тӗрленчӗк пушшех
хавхалантарнӑран, вӑл 1934 ҫулта тӗп хулана куҫать,
Шупашкарта пурӑна пуҫлать. Ку ӑнсӑртран мар —пурнӑҫ
тавракурӑмӗ анлӑланать ҫапла, тӗрлӗрен тӗрлӗ ҫынсемпе
паллашать ҫыравҫӑ, тӗрлӗ ӗҫре тӑрать.Тӗп хулара вӑл акӑ
ӗнтӗ радиора, литература передачисен редакторӗнче вӑй
хурать, студент сакки ҫине ларать (чӑваш пединститутӗнче кӗретсӗр (заочно) майпа вӗренет).
Ку тапхӑрти калав-новеллӑра ял пурнӑҫӗ, хресчен
сӑнарӗсем курӑнарах параҫҫӗ. Хӑй ачалӑхӗнченех асӗнче
упранӑ сӑнсене, курни-илтнине ҫамрӑк Микулай тӗрлӗ
тӗрленчӗксенче иртнипе хальхине шайлаштарса ӳкерет.
Ку вара ӑна социаллӑ пурнӑҫӑн тӗрлӗ енӗсене ытларах
сӑнама хӗтӗртет. Чӑнах та, тӗрлӗ геройсен чунӗнче социаллӑ психологие курарах парать писатель: «Хула курма»
калавра ача психологине ӗненмелле кӑтартать, «Ӑсату»
новеллӑра — салтака каякан яш ҫыннӑн ӑшӗнчи кӑмӑл
хуҫӑкне т.ыт.те. Кунашкал ӗҫ мехелӗ Илпеке ҫакна та
кӑтартать — событисене хӑйне тӗллӗн кӑна ӳкерни ҫителӗксӗр, вӗсем ӗненмелле пулччӑр, герой чунӗнчи
кӑмӑл-сунӑмпа ҫураҫчӑр. Анчах та ку кӳлӗмри хайлавсен
поэтики ӑнӑҫлӑ та паха теме май килмест-ха. Писатель
хӑй курни-туйнипех ҫырлахать, сӑнарсене вёсен аталану
логики енчен тӑрласа ҫитересси курӑнсах та каймасть.
Ҫапла 1937 ҫул ҫитсе тӑрать, писатель пултарулӑхён
пёр юхӑмӗ, пёр йӗрӗ хывӑнса-тӗрекленсе ҫитет. 1937 ҫулта вӑй питти ҫамрӑка ҫара илеҫҫӗ. 1939 ҫулта вӑл артиллери полкёпе пёрле Анӑҫ Украинӑпа Белоруссине
хӑтарас акцие хутшӑнать, идея, политика енчен самай
ӳсет. Анчах илемлёх туйӑмё те ҫивӗчленсех пырать ун,
халё ёнтё вӑл пулас геройсенче урӑх енсем асӑрхать —
салтаксен, фронт ёҫченёсен чун ҫирӗплӗхне, патриотлӑхне, вёсем тӑван ҫёршыва юратнине курарах парать.
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1937— 1940-мӗшсенче
унӑн
калавсемпе
очерксем
тӗрленеҫҫӗ, «Ирена» повесть ҫырӑнать. 1941 ҫулхине Микулай тӑван килне таврӑнать, анчах кунта нумай
пурӑнма тӳр килмест ун: хаяр вӑрҫӑ кӗрле пуҫланӑпуҫланман вӑл хӑй ирӗкӗпе фронта кайма шут тытать.
Кунта Илпек - политрук, ахаль салтак. Мускава хӳтӗленӗ
кӳлӗмре — зенитчик. Вӑхӑчӗпе ӑна, ун ҫырас пултарулӑхне асӑрханӑран, дивизи хаҫачӗн («За разгром врага!») редакторӗ туса хураҫҫӗ. Хайхи, пурнӑҫри трагедипе
синкер, ӑна хӑюллӑн хирӗҫ тӑракан ҫынсен сӑнарӗсем
урӑх лару-тӑрура, урӑх хавхаллӑн (пафослӑн) ҫуталса
каяҫҫӗ. Илпекӗн илемлӗх туйӑмӗ ҫивӗчленни, пултарулӑхӗ ӳсни — куҫ кӗретех. Ӗнтӗ очерксене те вӑл илемлӗ
калавсене ҫывӑх ҫырать, калавӗсем те хӑш чух повесть
еннелле туртӑнаҫҫӗ. Очеркпа калав пӗрлӗхӗ пулас ҫыравҫӑна материалпа тимлӗрех ӗҫлеме, материал мӗн шухӑш
калама пултарассине сӑнама хӑнӑхтарать.
Вӑрҫӑ журналистики ҫамрӑк художникшӑн ун пултарулӑхӗн тата тепӗр енчен палӑрнӑ пултарулӑх шкулӗ. 1937
ҫулччен ҫырнӑ очерксенче вӑл пӗр яла, пӗр-пӗр этеме
тӗплӗн сӑнланипе ҫырлахнӑ. Сӑнарланнӑ пурнӑҫ калавсенче кӑна мар, очерксенче те субьективлӑрах хайланнӑ.
Халӗ (тепӗр кӳлӗмре) вӑл дивизипе пӗрле Сталинградран пуҫласа Балкана ҫити утса тухать, Запорожьене
нимӗҫсенчен тасатма хутшӑнать, Никополь, Одесса,
Николаев хулисенче ҫапӑҫать. Шӑп ҫакӑнтан килет те
пулӗ ҫыравҫӑ пӑлхар прозине кӑмӑлла пуҫлани, Украинӑпа Белорусси писателӗсен хайлавӗсене куҫарма
шухӑш тытни. Тӑлмачӑ ӗҫӗ кӑсӑклантарса яни кӑна ҫителӗксӗр Николай Филипповичшӑн, фронт пичетӗнче
тӑрӑшса вӑл хӑйӗн пубицистика ӑсталӑхне самай ӳстерет, очеркпа тӗрленчӗк жанрӗсене алла илет.
Вӑрҫӑ хыҫҫӑн проза ӑсти Шупашкара таврӑнать
(1948). Вӑл ӗнтӗ халӗ пуян опыт пухнӑ, вӑрҫӑ витӗр
тухнӑ, хӑй пурнӑҫӗн (ачалӑхпа, яшлӑхрине таншаштарсан) тепӗр, расна шкулӗнче хал пуҫтарнӑ. Ҫакӑ вара ӑна
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хӑй пултарулӑхӗн тата тепӗр йӗрне калӑплӑма май панӑ.
Ку тапхӑртан пуҫласа уншӑн вӑрҫӑ, вӑрҫӑри паттӑр салтаксем яланлӑхах тӗпе ӳкеҫҫӗ. Сӑмах ӑсти мирлӗ пурнӑҫ
ытамӗнче тунӑ ҫитӗнӳсемпе лӑпланмасть, «Куҫукпа
чӗрӗп», «Кӑмпара» кӗнекесем кӑларать, ача-пӑча литературин вӑрттӑнӗсене иленет. Материала аван пӗлни сӑмах
ӗҫченӗн ҫӗнӗрен ҫӗнӗ кӗнекисенче уҫҫӑн палӑрать.
Вӗсенчен чи пахисем, чи кӑтартуллисем — «Хура ҫӑкӑр»
роман, «Эпир — совет салтакӗсем», «Вӑрҫӑпа ҫӗнтерӳ»,
«Сурпан», «Тӑватӑ кун» кӗнекесем. К.Иванов поэзийӗпе,
П.Хусанкай лирикипе хавхаланса, Ҫеҫпӗле хӑй чунне
ҫывӑххӑн йышӑнса, Н.В.Гоголь, А.П.Чехов прозине
тимлесе Илпек чӑннипех халӑх писателӗ пулса тӑрать.Ун
пултарулӑхӗ пӗчӗк сӑвӑран пуҫӑнать те эпикӑллӑ, нумай
томлӑ роман тӳпине ҫӗкленет
Илпек Микулайӗн илемлӗ тӗнчи
Илемлӗ сӑмахлӑх вӑртӑнӗ Илпеке нимрен малтан поэзире уҫӑлать. К.Иванов поэмине, П.Хусанкай, Ҫеҫпӗл
сӑввисене чунпа парӑнса вулать ача,
Н.Некрасов
сӑввине куҫарса пӑхать. Кӗҫ хӑй те ҫӗн туйӑмсемпе
ҫунатланса каять, сюжетлӑ сӑвӑсем шӑратма тытӑнать.
Пӗрин хыҫҫӑн тепри ҫуралаҫҫӗ лирикӑллӑ,
ҫепӗҫ
тӗрленчӗксем. Ӑшӗ-чиккипе
вӗсем
сӑвӑлла
калав
майлӑрах, вӗсенче калу техӗмӗ тӗпе ӳкесшӗн. Ку, сӑмах
май каласан,
ҫав тапхӑрта пӗр Илпекшӗн
кӑна
кӑтартуллӑ пулман.Сӑвӑсенчи сюжетлӑх пулӑмӗ И.Тӑхти,
Н.Шелепи, П.Хусанкай, Я.Ухсай лирикинче те курӑмлӑ.
Ивановпа Ҫеҫпӗл сӑввисенче те калулӑх пысӑк вырӑн
йышӑнать. «Икӗ
хӗр»
балладӑра,
«Выҫӑпа
аптранӑскерсем» сӑвӑра «Нарспи» авторӗ те, сӑмахран,
тӗрлӗ ӗҫ-пуҫа логика, хронологи йӗркипе, пӗрин хыҫҫӑн
теприне сыпӑнтарса пырать. Ҫеҫпӗл те, тӗслӗхрен,
«Чӑваш арӑмне» сӑвӑра калулӑх принципӗсене ум ярать.
Хӗрарӑм шӑпи пирки лирика геройё шута ӳкни (рассуж236

дени), вӑл ун тертлӗ кунӗсене ҫыра (описани) мелӗпе
йӗрлесе пыни куҫкӗретех палӑрса-ӳтленсе пырать. Илпек
те ҫавнах пысӑка хурать. Кунран тӗлӗнмелли ҫук,
вӑхӑчӗпе вӑл (пулас писатель) прозӑна ытларах кӑмӑлла
пуҫлать. Ҫыра, шута ӳкни мелӗсем тёпе тухни вӑхӑчӗпе
писательсемшӗн
проза саккунӗсем . кирлӗрех пулса
тӑрасси ҫине шак хурать. Ҫапах та ҫамрӑк ҫыннӑн малтанхи сӑввисенче вӑл халӑх юррисен ытарми поэтикине
кӑмӑллани те сисӗнет. Лирикӑллӑ хайлавсенче сӑвӑҫ кирек хӑҫан та эмоцие, чун тӑрӑмне мала кӑларать. Туйӑмсисӗм аталанманнине кура лирикӑллӑ сӑвӑра сюжет
вырӑнӗ пӗчӗк. Халӑх юррисен стилӗпе
илемлӗхне
килӗштернӗ Илпек вӑхӑчӗпе прозӑра та («Тимӗрте»,
«Хура ҫӑкӑрта») .час-часах лирика отступленийӗсем хывать. Драмӑллӑ, трагедиллё ӗҫ-пуҫ юхӑмӗ кун пек чух
евӗклӗ, ҫепӗҫ интонаципе пуянланать.
Ача-пӑча сӑввисенче (вӗсем те сюжетлӑ, калуллӑ)
иоэтӑн чун уҫилллӗ сасси, ача чӗринчи пӑшӑрханчӑклӑ
кӑмӑл таппи тӗпре («Куҫукпа чӗрӗп»). Ҫитменнине, ку
пӑшӑрханчӑк юморлӑ интонаципе пӗрлӗхлӗ. Ку хӑех Илпекӗн пулас ӑсталӑхӗ ҫине аван тӗллесе кӑтартать: поэзие юратсан та ҫыравҫӑ проза саккунӗсенех иленесшӗн,
уйрӑм геройсен чун хусканӑвӗ ҫеҫ мар, туйӑмсен аталанӑвӗ прозӑри евӗрехтӗпе тухасшӑн ун.«Художник пултарулӑхӗ, — асӑрахать Г.Я.Хлебников, — Илпекӗн ытларах калав жанрӗнче палӑрнӑ». Куна тӗпчевҫӗ прозаикӑн
«Вӑхӑт», «Ӑсату», «Хула курма» (пурте 1936 ҫулта кун
курнӑ) калавӗсенче асӑрхать. Вӗсенче автор пурнӑҫа
анлӑн кӑтартма ӗлӗкхипе хальхин шайлашӑвне курма
пӗлет тет тӗпчевҫӗ. Кун хӑйне евӗрлӗхӗ уйрӑмах «Ӑсатура»
уҫӑмлӑ. Ӗлӗкхи саманара ывӑлне салтака ӑсатакан Сайте
куҫӗсене «кӗрхи тӗттӗм ҫӗрсен сулхӑнӗ карса» илет,
хӑйне вӑл ун «йӗри-тавра ҫӗр ищӗлсе аннӑ» пек туять,
тӑнне ҫухатать... Ку, паллах, типлӑ характер калӑплама
пӗлниех.Чӑваш хӗрарӑмӗ, тен, ачипе ӗмӗрлӗхех уйрӑлать.
Ун чунӗнчи сирсе сирӗлми ыратӑва уҫҫӑнлатма писатель
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типлӑ ситуацисем те тупнӑ. Асату тени пурнӑҫӑн пӗр саманчӗ кӑна мар,
унта героиньӑн кун-ҫул панорами
калӑплӑн ӳкерӗннӗ.
Мӗн пӗрремӗш утӑмеенченех ӳнерҫӗ проза патне
туртӑнни, хайлавсенче пурнӑҫ драмипе трагизмне курма
пӗлни, тӗрлӗ лару-тӑрӑва кулӑшпа, лирикӑллӑн хаклама
пултарни, сӑнланӑ ӳкерчӗкеенче кун-ҫул анлӑшне мала
хуни — ӑнсӑртран мар. Ку поэтикӑпа илемлӗхӗн ҫӑлкуҫӗ
проза ӑстин ачалӑхӗнчех тӗвӗлене пуҫлать. К. Иванов,
Н.В.Гоголь ҫырнисемпе паллашни пурнӑҫа социаллӑ
типлӑх енчен курас сисӗм-туйӑма пушшех вӑйлатать.
Каярахпа «Хура ҫӑкӑрта» Шерккей шӑпинчи трагизма,
ун
инкек-синкекне
Илпек
Гогольтен
курмалӑхне
тарӑнлатнӑ юморпа та витерет. Селимепе Тухтар пуҫӗсем
ҫине йӑтӑнса анас трагедии талпӑнуллӑ, ӳсӗмленеех пыракан таппине лирикӑллӑ ҫепӗҫлӗхпе витерет. Ку мӗн
пурӗ ҫакна ӗнентерет: пултарулӑх тӳпине ҫӗкленнӗ Илпекӗн (романра) илемлӗхпе поэтика хӑйне евӗрлӗхӗ —
тӗлӗнмелле анлӑ, нумай сӗмлӗ, тӗрлӗрен тӗрлӗ енлӗ. Романри тёп герой пурнӑҫӗ уйрӑм ҫын кун-ҫулӗ кӑна мар.
Унра вӑтам хресчен (Шерккей) майӗпен кулакла, буржуалла шухӑш-туйӑмпа (психологипе) хӗрсе аталаннине
куратпӑр.
«Ӑеатура» та ҫакӑн тымарӗсем уҫӑмлӑ.Салтак амӑшӗн
кӑмӑлӗ аманнине те уйрӑм еӑнарӑн чун тӑрӑмӗ теме ҫук.
Чун тӑрӑмӗ пулсан вӑл лирикӑна юрӑхлӑ мехел ҫеҫ
пулӗччӗ. Кунта вара автор пӗр хӗрарӑм пӑшӑрханӑвӗхурланӑвӗ урлӑ нумай-нумай чӑваш хӗрарӑмӗн чӗре
асапне тытса илсе сӑнарланӑ. Салтак амӑшӗн тыткаларӑшӗнче ӗлӗкхи самана паллисем уҫҫӑн сӑнланнӑ:
кашни амӑшьхӑй ывӑлне салтака йывӑрпа ӑсатнӑ, ачине
вуншар ҫул хушши кураймасса аван пӗлнӗ, пуриншӗн те
ҫак ӑсату тӑнӑҫ пурнӑҫ кашти хуҫӑлса аннипе пӗр пулнӑ.
Тимлӗрех сӑнасан ҫакӑ та куҫкӗрет: «ҫӗр ишӗлсе аннӑ»
тени калавра салтак амӑшӗшӗн унчченхи тӗнче йӑтӑнсаарканса аннипе пӗрех. Илпек апла ҫак ишӗлӳ сӑнарӗнче
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символла пӗлтерӗш те тупать. Ӑсату сцени те салтак
амӑшӗн типлӑ сӑнарне кӑтартмалли типлӑ ситуаци пек
хайланать. Тӳрех курӑнать: ӳнерленӗ (сӑнласа кӑтартнӑ)
картинӑсенче Илпекӗн ҫын чунӗнчи
хусканусене,
этемӗн психолоиллӗ аталанӑвне социаллӑ типлӑх енчен
тишкерес ӑсталӑхӗ ӳссе пырать. Ҫакна та астумалла: кунашкал (прозӑлла) калав-повеҫре калу ирӗксӗрех темиҫе
сийлӗ
хывӑнать,
туратланса
аталанать. «Пурнӑҫа
витӗмлӗрех, ӗнентерӳллӗрех кӑтартма», тет Г.Я.Хлебников, Илпек «этем характерне тарӑнрах ӑнланса,
шухӑш-кӑмӑлне питӗ тимлӗн, тӗплӗн» сӑнлама вӗренет.
Геройсен чунӗнчи ырату-хӗпӗртӳре социаллӑ психологи
енӗсем курать (Шерккейре — пулас кулак психологине;
«Госпитальте» калаври Михайловра — салтак-патриот
шухӑшӗ-кӑмӑлне т.ыт.те); характера социаллӑ характер
пек ӑсталать; малтанхи калавсенче социаллӑ антитеза
мелне килӗштеререх парать (обществӑлла пур-нӑҫӑн
иртнӗ тапхӑрӗпе хальхине хирӗҫлетет; ҫавна пула ку ҫулсенче конфликт кӑштах ҫиелтентерех те палӑрать).
Паллах, 20—30 ҫулсенче историллӗ икӗ тапхӑрӑн хире-хирӗҫлӗхӗ пысӑк вырӑн йышӑннӑ.Ҫак антитеза (хирехирӗҫлӗхе кӑтартакан троп) социаллӑ пурнӑҫӑн тӗрлӗ
сийӗсене хирӗҫ тӑратнипе паллӑ: чухӑнсем кулаксемпе
кӗрешнӗ, шуррисем — хӗрлисемпе, авалхи хальхине
хирӗҫ тӑнӑ т.ыт.те.Хв.Уяр, А.Алка, Л.Агаков пекех, Илпек те ҫӗнӗ вӑхӑт пархатарне курма хыпӑнать. Пирвайхи
сӑвӑ-калавра вӑл та ирӗклӗ ӗҫ тивлетне мухтать, ҫӗнӗ,
ӳсӗмлӗ саманан кал-кал утӑмӗсене савать, хӑй пурӑннӑ
тапхӑрти ҫынсен тӗрлӗ хутшӑнӑвӗсене сӑнать, кулленхи
пурнӑҫӑн йӗрки-шывне сӑнлать.Кӗҫ ун хайлавӗсем писатель герой шухӑш-туйӑмӗн хире-хирӗҫлӗхне, чун диалектикине асӑрханине систере пуҫлаҫҫӗ. Ял калавӗсенчех
палӑра пуҫланӑ ҫак мехел вӑрҫӑ прозинче тата туллирех,
тата ӗнентерӳллӗрех.
Ку енчен «Госпитальте» калав уйрӑмах ӑнӑҫлӑ.Ун тӗп
геройӗ, ҫамрӑк офицер Михайлов, ӳнер (художество)
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академинче вӗренес ӗмӗтлӗ. Вӑрҫӑ вара ун ӗмӗчӗсене
улӑштарать. Хӗрлӗ Ҫар ҫуртӗнче художник пулса ӗҫлеме
те килӗшмест вӑл, малти линие кайма тӗв тӑвать. М и хайлов — тавҫӑруллӑ командир, хӑюлӑхӗпе вӑл салтаксене хӑй тавра таччӑн пӗтӗҫтерет, ҫапӑҫура аптраса
ӳкмест,
батальон
комиссарне
вилӗмрен
ҫӑлать.
Калӑпӑшӗпе калав пӗчӗк кӑна. Пурпӗрех унта темиҫе герой характерӗ чӗрӗлсе тӑрать. Лейтенант ҫапӑҫура аманать, тӑпра айне пулать. Л.Толстой мелӗпе (чун диалектикипе,
чунри туйӑмсен хире-хирӗҫлӗхне йӗрлесе)
ӳкерӗннӗ сценӑра геройӑн таткаланчӑк сисӗм-туйӑмӗ
ӳтленет: ун умӗнче темле муклашка сирпӗнсе каять.
М ӗ н ч ч ӗ - ш и вӑл? Гранатӑччӗ-ши? Ҫӗр м у к л а ш к и - ш и ?
Михайлов ӑна урипе тапать те тӑнне ҫухатать... Тӑпра
айӗнчен ҫӑлӑнма ӑна Оля санитарка пулӑшать... Хайхи,
Оля сӑнарӗ те тарӑнланать — вӑл тимлӗ хӗр, йывӑр
вӑхӑтра пӗр тӑхтамасӑр татӑклӑ йышӑну тума пӗлет. Мӗне
пӗлтерет-ши ҫак поэтика туллилӗхӗ? И л п е к майӗпен
прозӑра нумайсийлӗхе кӑмӑлла пуҫланине. Пӗр пӗчӗк
эпизодрах, э п п и н , пёр жанр ытамӗнчех вӑл тӗрлӗ ҫ ы н сене сӑнлама хӑнӑхать. Пӗр енлӗ, пӗр сӑпатлӑ, пёр героя
к ӑ н а тӗп вырӑн паракан хайлавсем ҫураҫтарми пулаҫҫӗ
ҫыравҫа. Ж а н р калӑпӑшӗ апла тӑк чылаях сӑрӑлать,
тарӑнланса ӳсет.
«Госпитальте» калавра та «Ӑсатури» ситуациех. Чӑн
та, кунта вӑл кӑткӑсрах, ӑнӑҫлӑрах. Тӗпе хывнӑ пӗр-икӗ
эпизодра геройсен чун тарӑнӑшё, вёсен кун-ҫул панорами ӳнерленет (сӑнарланать). Паллах, к а ш н и хӑйне
тӗллӗн с ӑ н а р хӑйёнче п и н - п и н ҫынна ытамлать. Э п п и н ,
И л п е к пурнӑҫӑн социаллӑ типлӑхне анлӑн сӑнлама алӑ
ҫавӑрса та ҫитернё. Вӑл ҫеҫ-и? Михайлов характерӗн
т а р ӑ н ӑ ш - а н л ӑ ш н е вӑл ҫав сӑнар ытти геройсемпе мёнле
ҫыхӑнусене кӗнинчен тымарлантарать. Сюжет та, калу
та, ҫапла майпа, туратланать. Ку ёнтё И л п е к м ё н ш ё н
малтанхи
сӑвӑсенчех сюжетлӑха ытларах хакланин
вӑрттӑнне уҫса кӑтартать.Чылай хайлавра (калавра) халё
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ӗнтӗ уншӑн — палӑрнӑ тӗрлӗ ӗҫ-пуҫ ҫыхӑнӑвӗ кӑна ҫителӗксӗртерех те. Нумай калавӗ ун шухӑша уҫса ҫитереймен евӗртерех.Ҫыравҫӑ повесть-роман енне туртӑна пуҫлать, калав-новелла ани уншӑн тӑвӑр та хӗсӗк пулса
тӑрать. Чӑн та, вӑрҫӑ умён ҫырнӑ ял калавӗсем тӗрленчӗк
евӗртерех, вӗсенче ҫыравҫӑ социаллӑ тӗрлӗ йӗрсене
палӑртса хӑварнипех ҫырлахать. Геройӑн чун хусканӑвне
курса ӗлкӗрнипех лӑпланать. Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи лару-тӑру
ун куҫкурӑмне самай урӑхлатать, писатель этеме те, ун
характерӗ палӑрмалли условисене те анлӑрах туя пуҫлать.
«Ирена» (1944); «Тӑватӑ кун» (1953) повеҫсенче вара ку
ӑсталӑх пушшех вӑйлӑ ялкӑшса каять.
«Тӑватӑ кунра» Илпек хӑй сӑнланӑ пурнӑҫа тӗрлӗ
сӑпатлӑх, расна енчен курма ӑнтӑлни куҫа ӳкет. Кашни
герой —хӑйне тӗллӗ идея тытса-шӑнӑрласа пырать.
Паллӑ-ха, повеҫе вӑтам жанр пек чӑмӑртакан пӗтӗмӗшле
идея та пур кунта. Автор вулакана Европӑна ҫӑлакан салтаксен чун пуянлӑхне кӑтартма ӗмӗт тытнӑ. Ку тӗллеве
туратлантарать Илпек, тӗрлӗ шухӑш-кӑмӑллӑ салтаксен
чун-чӗринчи хусканусем урлӑ ӑнкарса-тӗшмӗртсе пырать.
Ҫӗнтерӳҫӗ паттӑрсем Карпат тӑвӗсем патӗнче, румын
ялӗнче чарӑннӑ. Тӑватӑ кун хушшинче хӑйсен чунӗсен
пахине вӗсем тӗрлӗ енчен кӑтартма ӗлкӗреҫҫӗ.Фатых Ибраев виноград ӳстерес тӗлӗшри пултарулӑхпа тӗлӗнтерет.
Куна уҫҫӑнлатма писатель хӑйне тивӗҫ сценӑсем хайлать,
румын хресченӗпе совет салтакӗн хутшӑнӑвӗсене хӑйне
майлӑ йӗрлет. Васильев салтак Бетховен музыкине каласа
кӑтартать, хресченсене кунпа ӑнранах ярать. Куна, паллах, урӑх майлӑ событи-эпизод ытамӗнче сӑнланӑ. Шкурупий шофер румын хӗрарӑмне ача ҫуратма пулӑшать.
Кашни хутӗнчех ку е вӑл герой хӑйне тивӗҫ типлӑ ситуацисем хайлама хистет. Повесть, хайхи, ан тив, пёр идея
тавра кӑна пӗтӗҫсен те, кашни геройӑн, ӑна тивӗҫлӗ лару-тӑрӑвӑн харкамлӑхне мала кӑларать, хайлав нумай
сийлӗ пулса тӑрать.
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Прозӑллӑ жанр содержанийӗ тулса-сарӑлса пыни
Илпекӗн чи паха енӗсенчен пӗри. Куна эпир «Хура
ҫӑкӑр» романра, «Тимӗр» повеҫре уйрӑмах аван туйса
илетпӗр. Пысӑк калӑплӑ жанрсем хайласси чылай ал
майлӑрах-мӗн Илпекшӗн. Калав ӑшӗ-чиккинчи илемлӗ
содержани пурнӑҫа нумай сӑпатлӑн ӑнкарса илме май
паманнине питӗ ҫивӗччӗн туять ҫыравҫӑ. «Хура ҫӑкӑра» та
вӑл 7—8 томран тӑракан эпопея пек калӑпласа ҫыраешӑн пулнӑ. «Тимӗр» повесть «Хура ҫӑкӑр» хыҫҫӑн,
1971 ҫулта ҫапӑнса тухать, кунта та прозаикӑн хайлава
роман еннеллех тайӑлтарас сунӑмӗ пысӑк.Хайлава тимлӗ
вулакан тӳрех туйса-чухласа илӗ: халӑх ҫыравҫишӗн
ачалӑхран пирченсе юлнӑ сисӗм-туйӑм, ун тымарӗсем
питӗ пӗлтерӗшлӗ-мӗн. Сӑнланас ӳкерчӗксене ача курнӑӑнкарнӑ пек шӑнӑрласа пыни, кӗҫӗн ҫулхи ҫын чунӗнчи
тбрлӗрен тӗрлӗ хусканусене,
кӑмӑл-сунӑма туймапайӑрлама пӗлни ҫыравҫӑ кӗнекисенче питӗ уҫӑмлӑ.
Пӗчӗклех социаллӑ пурнӑҫӑн кӑра авӑрне лекет Микулай, самана пӑтранни-туни «Тимӗрте» уйрӑммӑнах
вӑйлӑ палӑрать. Сюжет аталанӑвӗ кунта тӳреммӗнех Микулай ятлӑ ача куҫкурӑмӗпе ҫыхӑннӑ. Ун юлташӗ те —
тин ара кӗрсе ҫитнӗ Тимӗр — ачалла шухӑшлама
пӑрахайман-ха. Апла пулин те, вӑл хӑй юлташӗнчен
аслӑрах, ӑслӑрах, нумай енлӗрех. Калуҫӑ икӗ каччӑ пӗрпӗринпе мӗнле хутшӑнни-ҫывӑхланнине тимлӗн сӑнать.
Чылай чух повеҫе Микулай каласа пани евӗртерех
ӑнланма та пулӗ, Микулая вара хӑйне герой-калавҫӑ теме те юрӗ. Акӑ икӗ ача каҫса кайса «Нарспи» поэмӑпа
паллашаҫҫӗ. Акӑ Микулай перре шкула ҫӗнӗ пиншакпа
пырать — тӳмисем йӑлтӑр-йӑлтӑр. Ку тума хёр ача валли
ҫӗленине пӗлмен каччӑ пӗтӗм шкулшӑн кулӑш тӗшши
пулса тӑрать. Акӑ Микулай «а» саспаллине мӗнле
ӑнкарнине ӑнлантарать — упут майри пек-мӗн вӑл.Ача
ӑна ашшӗпе Шӑмӑршӑна кайсан курнӑ. Лешӗ (улпут
майри) лутра пулнӑ, мӑн хырӑмлӑ, шӗлепкине чалӑш
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лартнӑ... Каллех кулӑш валли мехел тупӑнать, ачасем
варӗсене тытса ахӑраҫҫӗ.
Кун пек эпизодсем йышлӑ повеҫре. Вӗсенче хайлав
поэтикипе
стилӗн
пӗр
сийӗ
палӑрать:
ачасен
сӑнарӗсемпе ҫыхӑннӑ юморпа ирони йӗрӗ. Ҫула ҫитмен
геройсен тыткаларӑшӗсенче тӗрлӗрен пӑтӑрмах, авантюрлӑх сӗмӗ пур, анчах ку вара хайлава пӑсмасть, хӑйне
евӗр илем кӳрет кӑна. Ҫапах та хайлаври ӗҫ-пуҫ панорамӑллӑ та, унта 20—30 ҫулсенчи политикӑллӑ лару-тӑру
сӑнланнӑ, социаллӑ тӗрлӗ конфликтсем ӳкерӗннӗ, историллӗ тапхӑр сӑнарланнӑ. Куна вара тин ара кӗрекен ача
каласа пани, тӗшмӗртни-чухлани вырӑнне хураймӑн.
Хӑш-пӗр тӗлте калу Микулай (герой-калавҫӑ) сӑмахӗ
пек сыпӑнса пырать, тенӗччӗ. Политикӑллӑ лару-тӑру
пирки шухӑша ӳкнӗ калуҫӑ хӑй Микулайран уйрӑлса
тӑнине уҫҫӑнах систерет: Бараева ун социаллӑ активлӑхӗ
ҫине ятнех пусӑм туса шӗкӗлчет, ял пурнӑҫне тишкернӗ
чух йӑла-йӗрке мешехине (йӗркине)
тӗплӗн ҫырса
кӑтартать, класс кӗрешӗвӗн вӑрттӑнӗсене тӗсенӗ чух
Тимӗр хӑтланкаларӑшӗсенче кулӑшла самантсем асӑрхать.
Микулай та кун пек чух ача мар, иртнине кулӑшпа аса
илекен, ҫулланнӑ ҫын.
Совет саманинче Тимӗр тыткаларӑшне ӑнланма
йывӑр пулнӑ. В.Я.Канюков критик ӑна (ҫак героя) ҫине
тӑрсах сивлет. Тӗпчевҫе хастар каччӑ пуҫ иле ярас пуп
хӗрне качча иленҫи туса ҫӑлма хӑтланни килӗшмест. Бараев кулаксене хӗрхенни те унӑн кӑмӑлне каймасть. «Кулаксем те ҫынсемех-ҫке», «ӗмӗр тӑшмана хывма юрамасть», — тет Тимӗр. «Ак Ваҫҫа тӗрмеҫӗ. Вӑл Совет влаҫӗ
тунӑ чухне те левак пулнӑ»... Тимӗрӗн
кунашкал
сӑмахӗсем ҫумне Микулай асаилӗвӗ хушӑнать: «Ваҫҫа...
пысӑк айӑплӑ ҫын марччӗ, ман шутӑмпа»... Микулайӑн
субъективлӑ шухӑшӗпе тавлашсан та юравлӑ: Ваҫҫа халӑх
тыррине ҫӗртсе тӑкнӑ ҫын, ҫавӑнпа тӗрмене лекнӗ. Бараев общество пурнӑҫӗн кӑшкарне пур чухне те вырнаҫайм а н н и н е те ялан тӳрре кӑларса пӗтереймӗн... Ҫапах та
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пӑтравлӑ вӑхӑта сикчӗллӗ сӑнлаканни кунта калавҫӑран
ытла калуҫӑ (сюжет тытуҫи).Ку ӗнтӗ хайлавӑн тата тепӗр
сийӗ.Хайлавра, эппин, туллин аталанса каяйман пулсан
та, тӗрлӗ стиль палӑрӑмӗсем йӗрлене-тӗвӗлене пуҫланӑ.
Акӑ, сӑмахран, сатирӑпа пӑтӑрмах пӗтӗҫнин тӗслӗхӗ.
Масар ҫинче ӗҫсе супнӑ Шартиванпа шӑллӗ киле кайнӑ
чух шырлана йӑванаҫҫӗ. Вӗсем ҫине кӗҫех качака персе
анать. Пӗр тӑвансем шӑв-шав тунине Шартиван кӗрӳшӗ
илтет, вӗсене хӑтарма тӑрать. Анчах лешӗсем малтан качакана ҫӑлма шут хываҫҫӗ, анраса ӳкнӗ кӗрӳшӗ вара
«шуйттанран»
хӑранипе тарса
ҫухалать. Ку
ӗнтӗ
шаймӑкла стиль палӑрӑмӗ, ун нумай енлӗхӗ: кунта
пӑтӑрмах та, юмахларах ҫаврӑннӑ сюжет та, фантасмагори те, гротескланӑ, сатирӑллӑ ӗҫ-пуҫ та пур. Дидактикӑлӑх та сисӗнет — ӗнтӗ ҫак кунран пуҫласа ӑнӑҫсӑр
ӗҫкӗҫсен йӑхне Шуйттан ячӗ тивӗҫет. Тимӗре ун кӗҫӗн
юлташӗ (Микулай) каласа пани урлӑ сӑнланӑ; ҫав сюжетра тӗп геройӑн, Владимир Бараевӑн шӑпи ӳкерӗнет.
Кӗҫӗн юлташӗн ячӗпе калаҫнӑ пек туса калуҫӑ тепӗр чух
лирика отступленийӗсем патне пырса тухать. Ку отступленисен тӗп идейи — икӗ ҫамрӑкӑн романтикӑллӑ ӗмӗтсунӑмне ӳкерчӗклесси т.ыт.те. Ҫакнашкал йӗрсен (стиль
уйрӑмлӑхӗсен)
ҫумлӑ
(параллеллӗ)
аталанӑвӗнче
Тимӗрпе Микулай сӑнарӗсем социаллӑ анлӑ лару-тӑрура
калӑпланнипе пӗрле хайланаҫҫӗ.
Паллах, вёсен биографийӗнче пӑрнӑҫҫи те ҫук мар.
Повеҫре Илпек «Хура ҫӑкӑрта» тупӑннӑ ҫитӗнӳсенчен
чакать. Паллӑ-ха, ӗҫ-пуҫ историллӗ хӗрӳ тапхӑрта пулса
иртет.Вӑхӑчӗ — пӑтӑрмахлӑ, анлӑ.Анчах автор уйрӑм ҫын
биографине мала кӑларать, вак-шак ӗҫсене «ҫул парать».
Е тата ҫапла та — курӑмлӑн ӳкерӗннӗ сӑнарсем, ларутӑрусем сюжет юхӑмӗн пӗр авӑнчӑкӗшӗн кӑна кирлӗ
пулса юлаҫҫӗ. Акӑ Тимӗр кӗҫӗнрех Микулая ӑс парать:
ҫамрӑк ҫӑкасене пушӑтшӑн хӑртма шел, куна Бараев
тӗрӗсех калать. Анчах ытла та йӑвӑ шӑтса тулнӑ хунавсем
пӗр-пӗрне чӑрмантараҫҫӗ кӑна, вӗсене сайратмаллах.
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Лайӑх асӑрхать! Тимӗре ку ҫӗнӗ енчен уҫҫӑнлатать. Ҫапах
та ку деталӗн сӑнарлӑ пӗлтерӗшӗ ҫак эпизодра кӑна
пӗлтерӗшлӗ, ытти ҫӗрте тӗл пулмасть вал. Ун, эппин,
илемлӗ (художествӑлла) аталану вӑйӗ пӗчӗк.
Е ак Тима старик сӑнарӗ — йывӑҫран тем те пёр
ӑсталать, хӑй ӑсталӑхӗн вӑрттӑнне ҫамрӑксенчен пытармасть. Ӗҫне те питӗ юратать ӑрӑмҫӑ, асамӑҫ пек ӗҫлет.
Ҫапах та ку сӑнар та сюжетӑн аталанӑвӗнче урӑх
курӑнмасть. Паллах, пӗтӗмӗшле идея пур-ха хайлавра:
ҫамрӑксем ӗҫе хӑнӑхнине, ӗҫре пиҫӗхнине мала кӑларать
сӑмах ӳнерҫи. Пӗрех тӗрлӗ эпизодсем пӗри теприне вӑй
памасӑр
черетленсе
пынине
курса,
В.Я.Канюков
тӗпчевҫӗ хайлава ваккӑн-тӗвеккӗн сыпӑнса пыракан событисен речӗ пек хаклать. Кунашкалли кунта чӑнласах
нумай — акӑ ҫамрӑксем пӗр-пӗрне ниме туса пулӑшаҫҫӗ,
акӑ йӑла-йӗркене сӑнлӑхланӑ сценӑсем, акӑ вӗсем «Нарспие» вуласа савӑнаҫҫӗ т.ыт.те. Тӗрлӗ ӳкерчӗксен речӗ
кун кӗнекинче (дневникра) ретрен рет ҫырӑнса пыни
майлӑрах.Тимӗрӗн пӑтӑрмахлӑ хӑтланкаларӑшӗсем те повеҫшӗн ютрах. «Е вӑл картонран тунӑ шлепке ҫине»
паллӑ чӑваш поэчӗ тесе ҫырса хурать, ӑна тӑхӑнса Самара урамӗсемпе ҫӳрет. Е вӑл Микулай патне тӗрмерен тухса тарнӑ ҫынна илсе пырать т.ыт.те.
Илпек хӑй хайлавӗн жанрне роман тесе палӑртать,
анчах чӑн пулнӑ ӗҫсене пӗрин хыҫҫӑн теприне черетлени
чӑнлава (документлӑха) аса илтерет, жанр очерк паллисем йышӑнать; 20—30 ҫулсен социаллӑ сӑн-пичӗ туллин
палӑрмасть; повесть-очеркӑн сӑнарлӑ никӗсне герой
(Тимӗр) кӑна шӑнӑрласа пырать, ӑна та социаллӑ тип
пек хакласа ҫитермен. Романа тивӗҫ нумай сийлӗх, тӗрлӗ
енлӗх повеҫре вырӑн тупаймасть. Сӑлтавне тупса
кӑтартма та юрать пулӗ — «Хура ҫӑкӑрӑн» иккӗмӗш
кӗнекинче те Шерккейӗн авантюрлӑ хӑтланкарӑшӗсем
мала ӳкнӗччӗ. Унта та прозаик героя чӑнлавлӑ (документланӑ) очерк мелӗпе сӑнарлама кӑмӑлланӑччӗ. Ҫапах
та, тепле пулсан та, ҫак икӗ хайлавра халӑх ҫыравҫи
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пысӑк формӑллӑ проза ӑсти пек курӑнса каять. Маларах
каланиех ӗнентерчӗ, ҫак эпикӑлӑха вӑл ял тата вӑрҫӑ калавӗсем ӑсталаса «ҫӗнсе илет». Пӗрлех вӑл кам хайлавӗкӗнекине вулани те пӗлтерӗшлӗ, ку та ун чунӗнчи эпопейӑлӑх туйӑмне вӑйлатма пулӑшать.
Ял сӑн-сӑпатне ӳкернӗ чух прозаик халӑхӑн авалхи
пурнӑҫне
сӑнлассине мала хурать,
хӑйӗн
«Хура
ҫӑкӑрӗнче» тӗне кӗмен чӑвашсен пурнӑҫ йӗрки-йӑлине
кӑтартать. Ку вара ӑна калӑплӑ жанр (роман, ӑна вӑл темиҫе томлӑ эпопея пек ҫырасшӑн пулнӑ) хывасси патне
илее ҫитерет. Вӑрҫӑ прози сӑмах ӳнерҫине салтак чунӗн
пуянлӑхне, фронтовиксен паттӑрлӑхӗпе аптраманлӑхне,
ыркӑмӑллӑхне сӑнама хистет, жанр та, ҫавна кура, вӑтам
(повесть) е кӗҫӗн (калав-новелла) формӑллӑ пулнипех
ҫураҫать. Кунашкал лару-тӑру писатель кам хайлавӗсене
куҫарнипе те ҫыхӑнать. Пӑлхар прозаикӗн И.Вазовӑн
«Под игом» («Пусмӑр айӗнче») романне чӑвашла янраттарни уншӑн роман ҫырнӑ чух усӑллӑ, ку тӗлӗшпех
В.Каверин («Икӗ капитан» роман), А.Веселый («Юнпа
ҫӑвӑннӑ Раҫҫей» роман)
хайлавӗсемпе ӗҫлени те
пӗлтерӗшлӗ.Тӑлмачӑ пулса, Илпек хӑйӗн пурнӑҫа анлӑн,
нумай сийлӗн
курас
ӑсталӑхне татах ҫивӗчлетет.
Н.В.Гогольпе А.П.Чехов поэми-новеллине чӑвашла куҫарнин пайти те пысӑк — ҫыравҫӑн сатирӑпа юмор пултарулӑхӗ вӑйланарах пырать, кулӑш мехелӗ ун стилӗн
тӗпри мехелӗсенчен пӗри пулса тӑрать. Ҫак икӗ ен —
ӳкернӗ сӑнарсене иронипе, сатирӑпа витересси тата
сӑнланӑ картинӑсене нумай сӑпатлӑн кӑтартасси - Илпек
романӗн хӑйне евӗрлӗхне шӑнӑрласа тытса тӑрать.
«Хура ҫӑкӑр» роман
1950—1960 ҫулсенче Микулай Илпек пысӑк, темиҫе
томлӑ роман ӑсталать. «Хура ҫӑкӑр» — ҫапла ят парать
ӑна ҫыравҫӑ. Ячӗ хӑех кӑтартуллӑ: хайлав страницисем
ҫинче чӑнах та ҫӑкӑр нуши-хуришӗн чӑваш хресченӗ ҫӗр
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ҫул каярахах мӗнле терт-шар курни сӑнарланнӑ.Хайлавра социалӑх енчен тарӑн шухӑш-ӗмӗтлб, тӗрлӗ психологиллӗ геройсем чӗрӗлсе тӑраҫҫӗ. Кашниннех — истори
аталанӑвӗнче харкам хӑйле вырӑнӗпе тивӗҫӗ пур. Кашниех чӑваш халӑх пурнӑҫӗн курӑмлӑ пӗр-пӗр палӑрӑмӗ. Хайлав жанрне тӗрлӗ палӑртакансем пулчӗҫ. Г.Я. Хлебников
ӑна
социаллӑ-психологиллӗ
роман
пек
ӑнланать.
Сӑлтавӗсем ҫителӗклех. Критик шухӑшӗпе, писатель
«ҫын характерӗпе кун-ҫулне общество пурнӑҫӗпе, унӑн
йӑли-йӗркипе тачӑ ҫыхӑнтарса» сӑнланӑ, «геройсен психологине тарӑннӑн тишкернӗ». Социалӑхпа сӑнарлӑ
типлӑх, чӑнах та, никӗсре выртать. Харпӑрлӑхпа мулшӑн
хыпса ҫунакан Кантюкпа Шерккей пеккисен кӑмӑл
тайӑнӗ кулакла шелсӗрлӗх, ҫӑткӑнлӑх, ултав, икӗпитлӗх
еннелле. Вӗсенче буржуаллӑ психологи тӗпре. Элентейпе
Тухтаршӑн тӳрӗ кӑмӑллӑх, ҫынна хисеплесси, таса
чунлӑх мал ӗмӗтре. Халӑх ӑнӗнче ӗмӗртен тӗкел упраннӑ
чӑнлӑхпа тӗрӗслӗх, ҫынна пулӑшас туртӑм геройсен чун
пурнӑҫне (типлӑх, сооциалӑх енчен) мулҫӑсен кӑмӑл
туртӑмӗсемпе пӗрпеклетеймӗн. Шӑп ҫакӑнта
вара,
И.А.Зотов тӗпчевҫӗ калашле, ялти тӗрлӗ сийсем пӗрпӗрне хирӗҫлени, хирӗҫ тӑрусенче социаллӑ психологи
палӑрӑмӗсем ҫивӗчленсех пыраҫҫӗ, геройсен типлӑхӗ тата палӑруллӑрах пулса пырать. Чӑнах та, мӗн сюжет аталаннӑҫем Шерккейпе Кантюкӑн тӳрккеслӗхӗ курӑнарах
каять, пытарӑнчӑк сунӑм-юнӑмӗ ҫиеле тухать. Элентейпе
Тухтар йышши сӑнарсен психологийӗ те улшӑнать:
вӗсем ӗнтӗ куллен-кун ҫине тӑруллӑрах,
социалӑх
тӗлӗшӗнчен хастартарах. Селимепе Сайте сӑнарӗсене те
(амӑшӗпе хӗрӗ) асӑнса хӑвармаллах: вӗсенче чӑваш
хӗрарӑмӗн тертлӗ
шӑпи, ыркӑмӑллӑх туртӑмӗсем,
ӗҫченлӗхӗпе вашаватлӑхӗ, ҫын хуйхи-суйхине ӑша илме
пӗлесси
пӗр
тӗвве
пӗтӗҫнӗ. Чӑваш
хӗрарӑмӗн
пӑшӑрханӑвӗ-савӑнӑҫне те ҫыравҫӑ социаллӑ типлӑх енчен аван тишкерсе сӑнарланӑ.
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Е.В.Владимиров профессор ку кӗнекесенче историллё сём мала тухса пырать тесшён, апла пулсан, ӑна
(хайлава) историллё роман теме те май пур. Шерккее
хаклакан сӑнарлӑ детальсем урлӑ, тет вӑл, сӑнланӑ историллё тапхӑрӑн сӑн-сӑпачё палӑрать. Илпекшён XX ӗмӗр
вёҫёнчи Чӑваш ҫёрёнче буржуалла хутшӑнусем аталанни
мала ӳкнё. Элентей, Палюк, Тухтар сӑнарёсенче вӑл
пусмӑра хирёҫ кёрешес идея амаланса ялкӑшнине курать... Урӑхла шухӑшлама та май
пур. Ҫыравҫӑ
кӗнекисенче куҫ умне чӑваш пурнӑҫӗн анлӑ панорами
тухать: ялти буржуасен кӑмӑл еккипе тискер ёҫё-хӗлӗ,
чухӑн хресченсен кун-ҫул нуши, вӑтам хресченсен историллё шӑпи, революциллӗ ёҫ юхӑмне мала хуракансен
ёмёт сунӑмё. Ёҫ-пуҫ Утламӑш ялёнчен Пӑвана, Чёмпёре
куҫать, географиллӗ талккӑш-лаптӑк поэтики хывӑнать
ҫапла.Мул тӗнчи хӑйӗн сӗмсӗрлӗхне ӳстерсе пынӑҫемён,
ӑру-йӑх ылмашӑвӗ калӑплӑн, пысӑккӑн ӳтлене пуҫлать.
Арканнӑ ҫемье, ӑру сӑнарё хайлавра тёп вырӑнсенчен
пёрне йышӑнать. Ав: Шерккейпе Селиме, Шерккейпе
Ильяс
пӗр
ҫӑвартан
сурайми
пулаҫҫё;
ашшён
хӑтланкаларӑшӗсем ачисемшён пачах ют. Чӑн та, Тимрукӑн ашшён куҫёнчен пӑхаслӑхӗ пётмен-ха.Тепёр чухне
вӑл хӑй ӗмӗчӗсене ашшёнчен те ирттересле шараҫланать.
Шерккей ҫурт лартмалӑх делянка илсен, ывӑлӗ ҫапла
шухӑшпа хӗрет: мёншён ун (ашшӗн) вӑрманне ытларах
илес мар, мӗншӗн хаклӑ хакпа сутса пуяс мар? Асли ҫак
шухӑш патне ҫитейменни кёҫённине хытах тёлёнтерет.
Тӳрех куҫа ӳкет: ачисем икё ҫулпа кайрӗҫ ял пуянён. Анчах кунта ҫӗнни ҫук та тейӗпӗр — Ҫамакка ывӑлёсем те
(Элентейпе Шерккей) пёр тӗллӗ ҫул тупайман. Эппин
ӑрупа ҫемйе сӑнарӗ кунта истори сӑнарӗпе, социаллӑ
тапхӑр уйрӑмлӑхёсемпе пӗрлӗхлӗ. Конкретлӑ истори
тапхӑрёнчен анлӑрах, аслӑрах енсем те пур — Ҫамаккан
ашшё те ик енлё пурнӑҫпа пурӑннӑ авӑ, ӗмӗр тӑршшёпех
чыссӑрланнӑ вӑл, ачисене вара хӑй пек мар, тӳрӗ
пурӑнтарас ёмтпе ҫуннӑ.
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Уйрӑм ҫын тата истори хушшинчи ҫыхӑнусем те куҫ
кӗретех романра. Вӗсем те аваллӑх тымарӗсенченех паркаланса
килеҫҫӗ. Кантюксен
йӑх тӗпӗ,
Манюр,
тӗслӗхрен, Ҫамакка аслашшӗ пекех, хурахла ӗҫпе куннеҫӗрне ирттернӗ, лаша вӑрланӑ (аса илер-ха тӗслӗхрен,
Агаков хайланӑ Лявасен йӑхне). Кантюкӑн вӑр-хурахла
психологийӗ ӑҫтан тапса тӑнине ку аван кӑтартать. Самана пӑтранӑвӗпе ҫураҫса, ял пуянӗ чухӑн хресченсене ҫаратса-пусмӑрласа пурӑнать, мишавая ҫырлахтарса, чи
лайӑх ҫӗрсене хӑй валли кастарать. Влаҫра тӑракансене
юрама хӑнӑхни, вёсен кӑмӑлне тума тӑрӑшни Кантюкра
ҫиелтен курӑнакан евӗклӗх, ҫемҫелӗх хывма «пулӑшать».
Калаҫасса кулак ӑшӑ питлӗн, хисеплӗн пек калаҫать,
ҫапах, шалта, чӗрере вӑл халь-халь шӑши ҫине ӳкес кушак пек этем. Хӑй патне «ҫемлемира», Шерккее чӗннӗ
кун Кантюк хӑнасем валли кашнине хӑйне тивӗҫ вырӑн
валеҫет. Ку церемони — социаллӑ жест (хускану) палли.
XIX ӗмӗр вӗҫнелле чиновниксен ҫеҫ мар (куна Уярӑн
Ивукӗнче аван куратпӑр), ҫӗр хуҫисен те влаҫа юрама
тем те пёр шухӑшласа кӑлармалла пулнӑ. Пёрлех тата,
чухӑнсем умёнче хӑйне кӑтартасси те килет Кантюкӑн:
ик еннелле уҫӑлакан чӳречесем касаканни ялта вӑл
пӗрремӗш пулнӑ; тарҫӑсем валли пёр алӑк, хуҫасем валли урӑххине касаканни те вӑлах т.ыт.те. Ку та — жест,
хӑйне кӑтартас тени.Ҫакнашкал кӑмӑл еккине эпир Яка
Иллерех аван туятпӑр. Вӑл та, Ухтиван «ҫап-ҫара та япяка» пулнине сиссен юри шӑрттан чӑмла пуҫлать. Кун
пек мулҫӑсем, Илпек шухӑшӗпе, ерипенех этем нёрне
ҫухатса пыраҫҫӗ, халӑх ҫиллине хӑйсем ҫине ҫавӑраҫҫӗ.
Уйрӑм ҫын тата истори хушшинчи сӑнарлӑ шайлашусене
Тухтар, Шерккей, Элентей,
Селиме шӑписенче те
уҫҫӑнах ӑнкарса илетпёр.
Кунсӑр пуҫне, халӑх шӑпи тата истори аталанӑвӗ,
наци кун-ҫулӗ тата истори таппи евёр тата ытти нумай
ыйту та хускалать ку кёнекесенче. Куна шутра тытсан,
хайлава эпопея теме те пулать. Пёрремёш кёнеки хӑйне
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тӗллӗн, вӗҫленнӗ хайлав — унта Шерккейӗн социаллӑ
б и о ф а ф и й ӗ п е Тухтарпа Селиме
историйӗ ӳкерӗннӗ,
Элентейпе Сайте пек геройсен харкам хӑйлӑхӗ тӗпе ӳкнӗ.
Иккӗмӗш кӗнеки урӑх сӑпатлӑ, кунта Шерккейӗн
пӑтӑрмахлӑ,
Тимрукӑн
авантюрлӑ
«ҫулҫӳревӗ»
сӑпатланнӑ. Ҫак тӗлӗшрен «Хура ҫӑкӑра» Хв.Уярӑн
«Шурча таврашӗнче», П.Осиповӑн «Элкей таврашӗ»,
Н.Мраньккан «Ӗмӗр сакки сарлака», С.Асланӑн «Аслӑ
ҫул», А.Артемьевӑн «Тӑвӑл умён» эпопейисемпе пӗр рете
тӑратма пулать. Вӗсем те темиҫе томлӑ романсем.Хв.Уяр,
А.Артемьев дилогисем (2 томлӑ) хайланӑ, П.Осипов романӗ 3 кӗнекеллӗ трилоги, С.Аслан хайлавӗ — 4 томлӑ
тетралоги т.ыт.те.
Ҫапах та пӑхса тухар-ха уйрӑм геройсене. Шерккеех
ак. Малтан пӑхма — питӗ ырӑ ҫын: ӗҫчен, сӑмаха уяса
калаҫать, кашнине-пӗрне пӗрерӗн тенӗ пек виҫе-виҫе
пӑхать. Пулчӗ-пулмарӗ персе янӑ пуклак шухӑшпа вӑл
ҫынна кӳрентересрен хӑраса пурӑнать темелле. Куна кура
питӗ ырӑ ҫын ку тейӗн. Шерккей кӑна-и? Ялти чи
сӗмсӗр, тискер пуян Кантюк та ҫапла ҫемҫен кала-ҫать.
Кашни калас сӑмаха суйла-суйла илет, кушак утнӑ пек
ҫемҫен ҫавӑрса калать. Ҫак икӗ ҫын ҫумри кӳршӗре те,
тӗл пулнӑ пур этемре те тӑван кураҫҫӗ теме пулать. Ку
вӑл
икӗпитлӗхӗн
психологилле
курӑмӗ;
ҫиелти
йӑвашлӑх, суя пит тымарланать кунта. Ҫаплах, калас
шухӑша ҫемҫен пек кукӑртса икӗпитленни ырӑ ен теме
май килмӗ. Шерккей те, Кантюк та Уярӑн Яка Иллине
ҫывӑх сӑнарсем, анчах Илли сӑмаха пулчӗ-пулмарӗ персе
яма хӑнӑхнӑ, вӑл ялан шултран калаҫать. Илпек геройӗсем чӑваш пурнӑҫӗнчи тӳнтер социалӑхӑн тата тепӗр
енӗ, мулҫӑсенчи типлӑхӑн урӑх тӗсӗ — Селимене вӑрласа
кайнӑ, анчах пӑхӑнтарайман Кантюк, тӗслӗхрен, Шерккейпе те урлӑ, тӳррӗн кастарать, кунта ун вашаватлӑхӗн тӗсӗ те ҫук.
Акӑ прологри сцена: шалкӑм ҫапнӑ ашшӗ кӗҫ-вӗҫ
вилесле выртать, ун умӗнче — Шерккейпе ун шӑллӗ,
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Элентей. Кӗҫӗнни аслине тӳрӗ чунлӑ пулма ӳкӗтлет,
вӗсем пӗр юнран-ҫке. Аслин урӑх шут: «сана, шӑллӑм,
ҫӗнӗ пӳрт лартса патӑмӑр-ха, уйрӑлса тухрӑн та ырӑ курса пурӑнатӑн, тав тӑвас вырӑнне тата тем хапсӑнатӑнха...» Ҫук, ку шухӑшсене уҫҫӑн каламасть герой, ӑшра
пытарса усрать, тӑванӗ умӗнче — икӗпитленет.
Ҫыра мелӗпе писатель Шерккей чунӗнчи вӑрттӑн икӗ
енлӗхе уҫҫӑнлатать. Пролог пуҫламӑшӗ ҫапла: пӳрт
умӗнчи хурама «ларма хӗр пек капӑр», ун айӗнчи лапчӑк
ҫурта улӑм витнӗ, чӳречисем иккӗш икӗ еннелле
чалӑшнӑ. «Пӳртпе юнашар чӑнкӑ крыльца пур, ҫуртне
кура мар каҫӑрӑлса тӑрать». Вӑл — «ҫӗтӗк сӑхман ҫинчи»
«пустав» саплӑк пек. Шерккей те вара ялан чаплӑ крыльцапа ҫеҫ ҫӳрет. Ахальтен кӑна, сюжет юхӑмне вӑхӑтлӑха
вӑрахлатма кӑна хайланӑ интерьер мар-ши ку? Мӗншӗн
кирлӗ ку калура? Ҫук, кунта Шерккей психологийӗн социаллӑ тӗсӗ пытарӑннӑ. Пёр енчен питӗ чухӑн темелле
ӑна, ҫурчӗ — тайлӑк-тайлӑк, пахчана тухакан чӳрече
куҫӗ ҫӗмрӗк, акапуҫӗ — хӑрах турталлӑ, ҫил хапхин
юписем ҫӗрӗшнӗ... Тепӗр енчен, ҫын умӗнче (социаллӑ
хускану, жест туса) «каҫӑрлас» йӑли те пур ун:
чухӑнлӑхне
пытарать (хурама),
пытарӑнчӑк,
пуяс
кӑмӑлне ҫураҫтарма ялан крыльцапа ҫӳрет. Ку ӗнтӗ —
пуяна тухас ӗмӗтлӗ вӑтам хресченӗн кӑмӑл екки.
Вӑхӑчӗпе
пытарӑнса
упранакан
туйӑм,
хӑй
юрлӑхӗнчен, ҫуклӑхӗнчен вӑтанасси, асӑрханса калаҫасси сӗврӗлсе пӗтет Шерккейӗн. Ӑна сӑнлама Илпек япалалӑх, япалаллӑ тавралӑх мехелӗ кирлине шалти сисӗмпе
ӑнкарса илнӗ.Сӑнланӑ, ҫырса кӑтартнӑ кашни япала геройпа чунлӑн (интимлӑн) ҫыхӑнать, ун чӗринчи чи
вӑрттӑн сунӑм-юнӑмсем ҫинчен хыпарлать.Пуяс текенӗн
чее пулмаллине ӗненет персонаж, хаярлӑхпа тулса пымалла, хуҫалла туйӑмпа хӗрсе пурӑнмалла. Ахальтен мар,
Элентее те, Тухтара та, Тимрука та хаярланса вӑрҫать
Шерккей, мӑшӑрён, Сайтен кӑмӑлне те вӑл чӳпӗк
вырӑнне те хумасть. Кантюк патӗнче кӗрекере пулнӑ хы251

ҫҫӑн вара тахҫанах чун тӗпӗнче вӑрттӑн усраннӑ туйӑм
вӑйлӑрах ялкӑшма тытӑнать. Унччен кӑна-ха вӑл Тухтара
хисепленӗ пек сӑмахлать, ун ашшӗ вырӑнӗнче пулнӑн
кӑтартать, унччен кӑна вӑл хӗрӗн телейӗшӗн ӑнтӑлнӑ пек
курӑнать. Вӑхӑт ҫитет те ывӑлне, Тимрука (кӗлмӗҫе
кӑларнӑн) тырӑ пухма ярать, ӑна сутса пухнӑ укҫине
кӗсьене чикет; Ильяс вӗренме каймаллӑх ӗҫлеее илнӗ
укҫана ывӑлӗнчен туртса илет; Тухтар пӳртне хӑй патне
куҫарса каять.
Ҫапла майпа япала, япалалӑх мехелӗ Илпек пултарулӑхӗшӗн — питӗ пысӑк пулӑм, вӑл чи пысӑк поэтика
мелӗсенчен пӗри. Персонажа хупӑрлакан вак-тӗвеке те,
шултрине те писатель ӑнсӑртран кӗмсӗрт илмест, малтан ку е вӑл тум-тир (ӗҫ хатӗрӗ, т.ыт.те) сӑнарланнӑ
этем чунӗпе килӗшни-килӗшменнине шута илет. Кунта
вара герой малалла мӗнле йӗрпе тарӑнланса пырасси
тупӑнать. Чӑнласах та, роман пуҫламӑшӗнчех Шерккее
хупӑрлакан сӑнарлӑ лаптӑк, унӑн илемлӗх теорриторийӗ
лӑках япалапа тулса ларнӑ. Япалалӑх (ӑна япалаллӑ тавралӑх теме те юрать) пулӑмӗ кунта Шерккейӗн социалӑхне кӑтартакан пулӑм, ун психологийӗ ҫине шак хуни. Пӑхӑр-ха ак: пӳлӗмре пӑчӑ, чӗрӗ сывлӑш. «Алӑк
патӗнчи йӑрхахсенче — тӗрлёрен тум-тир.Урлӑ сак ҫинче маччана перӗнес пек тӳшек-минтерӗ», тенкел «ҫинче сӑран питлӗ минтер». «Кансӗр шӑплӑх», тӑвӑр та
кӑйттӑ
лару-тӑру. Селимепе
Тухтара
сӑнланиех,
калӑпӑр, пач урӑхла: ҫулма кайнӑ хёр пирки калама ҫава «сӑнне» кӑтартни те ҫителӗклӗ, Тухтарпа Селиме
юратӑвӗ ҫинчен систерме — Селиме тӗрленӗ к ӗ п е . Ш е р ккейӗн социаллӑ тавралӑхӗ вара ялан тем-тем тӗрлӗ
япалапа ҫыхӑннӑ. Ытла та йывӑрланнӑ, ҫӑралнӑ ҫыра
мелӗ, ҫапла майпа, тӳнтер психологи палли пулса
тӑрать.
Кантюк килне те ҫаплах ҫыралать (ҫырса кӑтартать)
ӳнерҫӗ, унта та тӗрлӗ япала тёпе ӳкет (Кантюк кӗреки,
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Кантюк ҫурчӗпе пӳлӗмӗ т.ыт.те). Ҫакнашкал илемлӗх
мелӗ Илпекӗн малтанхи калавӗсенчех йӑл илет, анчах
Гоголь хайлавӗсемпе паллашнӑран пушшех вӑйланать.
Гоголь пекех, пархатарсӑр геройсене вӗсем тавралли
япаласемпе вӑл «чунлӑн ҫыхӑнтарать» (хурама, чӳрече,
крыльца, ҫӗрӗшнӗ юпасем — пурте вӗсем Шерккей
ахальтен мар ҫынран вуҫех ютшӑннине кӑтартаҫҫӗ. Каярах та ҫаплах пурӑнать герой: чӳречесене тимӗр решетке
тыттарать, алӑкӗ урлӑ тимӗр кӗле (питӗркӗҫ) ярать.
Шерккее хаклакан детальсем Е.В.Владимиров профессор шухӑшӗпе вӑл пурӑннӑ саманапа тачӑ ҫыхӑннӑ:
ялта
буржуаллӑ
хутшӑнусем
аталанаҫҫӗ,
мулшӑн
антӑхакан пуянсем кӑмӑл-сипетпе несӗп (мораль) енчен
юхӑнса пыраҫҫӗ. Ку чӑнах та ҫапла: Кантюкпа курнӑҫнӑкалаҫнӑ хыҫҫӑн Шерккейӗн хапсӑнчӑклӑх туйӑмӗ тата
ытларах вӑйланать — ҫӑкӑра ҫемйинчен те питӗрсе, пытарса усра пуҫлать; харам пыр тесе кушакне вӗлерет; алла пуянлӑх кӗресне сиссен, тӑван хӗрне Кантюк ывӑлне,
Нямаҫа «сутса ярать». Пӗр урмӑшнӑ ҫул чӑтлӑхаллах туртать ӑна: Тухтар вилчӗ тесе суясси те, хӗре амӑшӗ вилни
ҫинчен пӗлтересси те шиклӗ мар тек Шерккейшӗн.
Ҫапла туса ачин чӗрине варринчен ҫурасса та сисми
пулса ларнӑ вӑл халӗ, уншӑн Кантюксен кӑмӑлне
ҫавӑрасси тем чул хаклӑрах. Ку вара Шерккейре социаллӑ психологирен урӑхрах енсем те курма хистет.Ун аслашшӗ (прологра каланӑ тӑрӑх) хурах пусса ҫӳренипе
пуйнӑ. Урӑхла каласан килес тӑхӑмсен пурнӑҫ каштине
хуҫса хӑварнӑ. Шерккей те ҫаплах тӑвать, пилсӗррӗн
хӑтланса Сел имен кун-ҫулне, кӗҫӗн ывӑлӗн, Ильясӑн
тӗнчине аркатать. Паллах, хӑй тӗнчи те тӗпренех арканать ун: кӳршё-аршӑ тек кирлё мар ӑна, ҫемйи саланать,
ӑру-йӑх тӑсӑмӗ пулас Ильяс ют ҫӗре ӑсанать.Эппин, мён
тума пурӑнать Шерккей? Ку тёлёшпе вӑл Михетерпе
пёрешкелтерех, вӑл та хӑй килӗнчи тётёме сӳнтерме мён
май пуррине пурне те турё. Анчах малалла пёрлёхсёр
хывӑнас кун-ҫулӑн трагедиллё варкӑшне Шерккей туйса
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илеймест-ха. Ку ӗнтӗ социаллӑ психологи картине ҫеҫ
вырнаҫмасть, персонажӑн тыткаларӑшӗнче, ӗмӗчӗсенче
чӑваш пурнӑҫӗн патриархаллӑ аваллӑхӗ те, ун тӳнтерле
енӗсем те ӳтленеҫҫӗ. Шерккей тӳнтерле хӑтланни — ун
аслашшӗ хурахланнин ахрӑмӗ.Чӑваш аваллӑхӗн тӳнтерле
сӗмӗсемпе пӗтӗҫнӗ буржуалла тапхӑр геройӑн пурнӑҫ
ориентирӗсене йӑлтах пӑтраштарса ярать.
Чӑнах та, Шерккей характерӗ халь хурама пек вушарланса пырать. Ҫавӑнпа ӑна автор хурамапа танлаштарни пӗрре те ӑнсӑртран мар: вӑл та, хуҫи пекех,
лапчӑк пӳрте ҫынсенчен пытарать, вӑл та, хуҫи пекех,
пушарта ҫунса амансан та чӗрӗлсе тепӗр хут ихсе каять.
Пушар геройӑн кил-ҫуртне тӗппи ҫунтарса ярать, ӗнтӗ
этеме ӑс кӗмелле пек. Анчах пуян хресчен чунӗллӗскер,
вӑл аптраса ӳкесшӗн мар.Хӑйне вӑл вутра аманнӑ тимӗр
пӑтаран та тӳсӗмлӗрех туять. «Пӑтине вара тӗрлӗ май
ҫавӑркаласа пӑхрӗ, хӑрах ал тупанӗ ҫине пуҫ пӳрнипе
шӑпах вӑта ҫӗртен пусрӗ.Пӑта лӑчӑрах авӑнса кӗчӗ.Тимӗр
пӑта та вута чӑтмасть те, мӗн чӑттӑр? Мӗн чӑттӑр-и?
Шерккей чӑтать». Ҫук, ку чӑтӑмлӑх урӑх сӑпатлӑ: ӗнтӗ
герой чунӗпе хытса-чурӑсланса ҫитнӗ — ӑна пулах,
мӑшӑрӗ, Сайте, ҫӗре кӗнӗ; ашшӗн ултавне пула, хӗрӗ,
Селиме шыва сиксе вилнӗ; Шерккей халӗ Кантюкпа пӗр
чӗлхе тупнӑ, укҫашӑн антӑха пуҫланӑ. Кил-ҫурт пулнӑ
вырӑнта тӗлкӗшекен вутпуҫҫине илсе ӑна та аллипе
чӑмӑртаса ватать вӑл, вут-амаран Та хӑватлӑрах пулма
тӗв тӑвать. Чӑтӑмлӑхӗ те ун — пуяс ӗмӗте тата ытларах
хӗртсе-амалантарса яни, сӳнме парас мар тени.
Кантюк та чылай енчен Шерккейпе пӗрешкелтерех.
Пӗри ҫын умӗнче курнӑҫланма кӗҫ пусӑрӑнса анас ҫурт
ҫумне каҫӑр крыльца лартать, ҫунакан машина (лампа)
туянать, Пӑвара курнӑ пек кирпӗч ҫурт лартать, хӗрне
пуяна качча парать. Тепри яла тӗлӗнтерме ик еннелле
яри уҫӑлакан чӳрече кастарнӑ, тарҫӑсем ҫӳреме пӗр
алӑк, хуҫасем валли тепре ларттарнӑ. Хӑй кӗрекинче кама мӗнле вырӑн тивӗҫмеллине уйӑрса пани те камитлӗ,
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ҫиелтен курӑнакан евӗклӗ. Шерккее те ятне сарнӑ палас
тӑрӑх уттарарҫҫӗ, чыслӑ вырӑна лартаҫҫӗ.Анчах кил хуҫи
шурӑ ҫӑм калушпа тухса тӑни ку лару-тӑрӑвӑн ултавлӑхне
те кӑтартать. Пуян ҫыннӑн ҫемҫе утти тискер кайӑкӑн
вӑрттӑн утти евӗр. Кантюк та ыр кӑмӑллӑх мӗнне пӗлмест.
Селиме шыва сиксе вилнӗ хыҫҫӑн Шерккее «ырӑ сунса»
панӑ парнисене каялла илет, тахҫан хӑй кӑмӑлланӑ
ҫыннӑн ҫуртне вут тӗрттерет.
Романра Элентейпе Тухтара та нумай вырӑн панӑ.
Элентей
мулшӑн
тӑрӑшнипе
суккӑрланса
ларнӑ
пиччӗшбнчен уҫӑрах, тарӑнрах ӑслӑ этем. Йӑх-несӗл
тёлӗшпе вӑл аслашшӗн ырӑ туртӑмӗсене малалла тӑсакан
тӑхӑмӗ темелле.Ашшӗ халалне те вӑл Шерккей пек мар,
урӑхла ӑнланать. Каллех пролог патне таврӑнар (унта романра сарӑлса тарӑнланас мёнпур идея палӑрнӑ-ҫке).
«Чирлӗ ҫын ҫав вӑхӑтра хӑрах урине мелсӗр хускатрӗ,
<.„> аллине улача тӳшек пичӗ тӑрӑх халсӑр шутарчӗ те
ҫӗрелле уерӗ, шӗвӗр пӳрнине урайнелле тӗллерӗ». Ҫак
ниме те пӗлтермен пек еценӑн романри тӑсӑмӗ питӗ
анлӑ. Роман композицийӗнче вӑл Шерккейпе Элентей
йӗрӗсене хирӗҫлетсе, антитезӑллӑн вӑйлатеа пырать.
Чӑнах та, ҫӗре тӗллесе кӑтартни Шерккей тӗллӗн мул
шырамалли мехел пулса тӑрать, мунча пӑснӑ чух
пиччӗшӗ ашшӗпе аслашшӗн пытарнӑ мулне тупать.
Элентейшӗн урӑх тӗлӗш пахарах. Ашшӗ тем вӑрттӑн
систернине ӑнкарма тӗпеакайне чавса та пӑхать, кун
пирки кайран та, пӗрремӗш кӗнеке вӗҫӗнче те (Шерккей
арча тупас умён) аса илет. Ҫук, шӑллӗшӗн чи кирли —
ӗҫ: вӑрман касать вӑл, тимӗр туптать, ҫӗр ӗҫлет. Ҫынна
та пулӑшсахтӑма хатӗр — Пикмӑрса ҫурчӗ ишӗлсе ансан
(шӑп ҫав кӳлӗмре Шерккейӗн ик хутлӑ чул ҫурт ҫӗкленсе
ларать)
вӑрман ӗҫлеме каять, вутра шар курнӑ
пиччӗшне тырӑпа пулӑшать, пӑру парать. Пуянлӑх тем
мар уншӑн, вӑл паян пур та, ыран — ҫук.Ҫавӑнпах Тухтара та кӑмӑллать, лешӗ чипер те хитре кӑна та мар, кахаланасси те, улталасси те ҫук, ӗҫре те хастар. Тухтарпа
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Селиме юратӑвне ӑш кӑмӑлпа йышӑнать вӑл, ку ун
чунӗшӗн питӗ те юравлӑ япала. Тухтар — ӗҫчен каччӑ,
чунӗпе таса та ырӑ ҫамрӑк. Шӑп ҫавӑнпа унпа пӗр чӗлхе
тупать те Ҫамакка ывӑлӗ, ялан ун хутне кӗрет, мӑшӑрлӑ
пулсан та пулӑшасса ӗмӗтлентерет, тиха ӳстерсе парасса
шантарать. Ун тӳрӗ кӑмӑллӑхӗ ҫирӗп те шанӑҫлӑ: Селимене вӑрласа кайнӑ Урнашкана та тӑн кӗртсе илет,
Шерпике юмӑҫа ӑс вӗрентме те именсе тӑмасть,
пиччӗшне те ҫирӗппӗн, йӑнӑшӗсемшӗн айӑпласа вӑрҫать.
Тӗреклӗ те кёрнеке ҫак ҫын — автор идеале, унра тӗкел
пурнӑҫӑн чӑн хавасӗ чӑмӑртаннӑ. Тухтарпа вӗсем пӗр
чунлӑ, пёр хаваллӑ.
Тухтар куллен кунах ӗҫре: хӑй анинче те тӑрмашать,
Шерккее пулӑшма та манмасть. Кӗсле-купӑс тума та,
ҫулма-вырма та ӑста ҫак ҫамрӑкӑн шӑпи тертлӗ; ҫын
хушшинче те хӑйне вӑл ют туять, вӑййа та тухмасть
(ҫынсен ачисем ҫинче капӑр тум, кун вара ҫийӗнче ним
те ҫук).Хӑр тӑлӑх ӳснӗскер, кӗтӳ кӗтнӗ каччӑ, пуян ҫынсем кӳрентернине пайтах чӑтнӑ. Теме те ӑста, маттур
пулсан та (каскалама пёлет, музыка инструменчёсем
ӑсталать, килти ӗҫре ӑнтарать, уй-хир ӗҫне те ӳркенмест) каппайланма, мухтанма пёлмест.Ака туйёнче утпа
ӑмӑртса ҫӗнтерсен те хӑй чӑннипех ҫӗнтернине ӗненсе
пӗтермест, парнине те (йӑлтах тенешкел) Шерккее парать. Путех, Элентейпе хутшӑнса, Палюкпа тӗл пулса
кӑштах хӑюлӑха та вӗренет-ха: Палюк парнеленӗ пиншака Шерккее пама килӗшмест, Селиме ӑна савнине
пӗлсен ун валли арча ӑсталать. Пурнӑҫа та, ҫынсем хушшинчи ҫыхӑнусене те Тухтар ача пек тасан, ӗненӳллӗн,
усал-тӗселе шанманнӑн йышӑнма хӑнӑхнӑ. Хайхи, Тухтарӑн социаллӑ психологийӗ ун кун-ҫулӗн авкаланчӑкӗсенче, ӗҫри тӑрӑшулӑхра, тур панӑ ӑсталӑхра (ал
ӗҫӗпе кӑсӑкланни урлӑ) палӑрать. Элентейпе Палюк
уншӑн тӑрӑшни те нумай пулӑшать ӑна пиҫӗхме. Тухтаршӑн тӑрӑдшипех Элентей пиччӗшӗпе урлӑ пулать,
каччӑ чухӑн пурӑннишӗн тӑванне айӑплать. Селимепе
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Тухтар хутшӑнӑвӗсене кӗрсе сӗкеннӗшӗн Урнашкана
«вут ҫурнӑ чухнехи пек хӗклеттерсе» тыттарса ярать.
Каччӑ чунӗнчи сисӗм-туйӑма уҫӑмлатакан тепӗр
ен — ӑна мул хуҫисем терт-шар кӑтартни. Шерккей
ҫамрӑк ҫынна тарҫа кӗрӗштернён ӗҫлеттерет; хӑй, ҫапах,
ӑна пулӑшнӑ пек туса мухтанкалать. Кантюкпа иккӗшӗ
вёсем каччӑран Селимене туртеа илеҫҫӗ, урҫа Нямаҫпа
пӗрлештерме хыпӑнаҫҫӗ. Ун хӗрне «хапсӑннӑ» Тухтар
Шерккейшӗн кӗлмӗҫ кӑна. Селимепе ӗҫ тухманнишӗн
юнӑхнӑ Кантюк та юратмасть каччӑна, шыв вӑрлама
кайнӑ чух ӑна шыв каччи тума «вӑй хурать». Ҫук, пӗрех
Тухтара социаллӑ психологи енчен хаклама йывӑр. Вӗчӗх
чунлӑ
пуян
авалхи
йӑласене тӳнтерле
ирттерме
тӑрӑшать, ку та вӑл чӑвашсен ӗмӗрхи йӑли-йӗркине те
хисеплеменнине кӑтартать. Тухтар, ҫапла, наци культурин аваллӑхне те илет хӑй ӑшне. Ку тӗлӗшрен вӑл Уярӑн
Ухтиванӗпе пӗрешкел. Анчах расна та. Тухтарпа Селиме
юратӑвӗнче «Нарспи» поэмӑри евӗр лару-тӑру ӳтленет:
ҫамрӑкӑн таса туйӑмӗссне Нямаҫ сӗмсӗррӗн пырса варалать (Нарспипе Сетнер хушшине, Михетере пула,
Тӑхтаман пырса кӗрст).Сӑнарлӑ ку ситуаци тухӑҫ культурисенче, мӗн авалтанах пырать, ӑна ниепле те конкретлӑ тапхӑрпа килӗшӳллӗ социаллӑ психологипе виҫме
ҫук.«Хура ҫӑкӑр», ҫапла майпа, панорамӑллӑ анлӑ роман.
Историллӗ уйрӑм тапхӑра сӑнланипех ҫырлахмасть вӑл,
наци пурнӑҫён аваллӑхне те анлӑн кӑтартать. Ку вара
Кантюкпа Шерккей, Селимепе Тухтар сӑнарӗсенче те
тымар ярать.
Хайлаври хӗрарӑм сӑнарёсем те чипер. Селиме
тёлёнмелле ҫепёҫ те сӑпайлӑ хёр, ҫемҫен те ӑш пиллён
калаҫнипех вӑл Тухтарта хӑюлӑх вӑратать, каччӑ хӑйне
хӑй хисепле пуҫлать. Нарспие аса илтерекен ҫак сӑнар
хёрарӑмӑн йывӑр шӑпине социалӑх енчен кӑтартнипех
«вёҫленмест».
Социалӑхӗ, тен, ун амӑшён шӑпинче, Сайтере
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кех, юрату мӗнне пӗлмесӗрех качча тухнӑ вӑл. Селиме
вара хӑй юратӑвӗшӗн ҫине тӑма пӗлет, вилсен те сӗмсӗр
Нямаҫпа пӗрле пулма килӗшмест. Сайте пуянлӑх яланах
телей кӳменнине ӑнланать, упӑшкине вара хӑйса
нимӗнпе те хирӗҫлемест. Селиме ку енчен расна ҫамрӑк,
Кантюк йӑхӗн пуянлӑхӗ уншӑн ҫӳп тӗшне те тӑмасть.
Сайте упӑшки ун ҫине алӑ ҫӗкленине те чӑтать, арҫын
ирӗкне сӑмах чӗнми йышӑнать. Селиме Кантюк килӗнче
те питӗрӗнсе ларать, Нямаҫа хӑй яхӑнне те ямасть.
Ӗлӗкхи йӑлапа ӑна вӑрласа кайни Селимешӗн ниме те
пӗлтермест, Сайте вара кунпа ирӗксӗртен те пулин ҫырлахнӑ пулӗччӗ. Ҫапах та ҫак икӗ сӑнар пӗр-пӗрне
тӗлӗнмелле ҫывӑх: Тухтарпа пӗрле пулассине амӑшё ырлама та хатӗр.Хӗрӗ пекех, упӑшкин хӑтланкаларӑшӗсене
кӑмӑлламасть вӑл. Ашӑ кӑмӑллӑ, ӗҫчен хӗрарӑм хӗрне те
ҫавнах вӗрентет, чунри тасалӑха, кӑмӑл аслӑлӑхне перекетлӗн упрама хӑнӑхтарать. Хӑй хитрипе каппайланасситӑвасси те ҫук ҫепӗҫ хӗрӗн, ытгисем хушшинче палӑрса,
уйрӑлса тӑрас темест вӑл.Хӗр асапӗпе чӑтӑмлӑхне Илпек
тӗлӗнмелле ӑста сӑнласа панӑ.Селимешсн хыпӑнни Сайтене те улӑштарать. Вилес пек чирлӗ выртаканскер,
юлашки вӑйне пухса мӑшӑрне хаяр сӑмахсем калать,
тӑван хӗрне «сутса ӗҫнӗшӗн» вӑрҫать. Нямаҫ ят та Сайтешён шуйттанран та хӑрушӑрах пулӑм, упӑшки хӑй
ачине ҫак ҫынпа пӗрлештерме шут хывни вӑл ӑсран
тайӑлнипе пӗр. Тӗрлӗ психологиллӗ, социалӑх енчен
тӗрлӗ пусӑмра тӑракан геройсен хутшӑнӑвӗсем романра
ҫивӗч конфликтлӑн амаланса пыраҫҫӗ. Класслӑ тенӗ
хутшӑнусем тӗне кӗмесӗр юлнӑ чӑвашсен йӑли-йёркине
пӗрлӗхленсе каяҫҫӗ.
Мӗнле хывӑнать-ши роман сюжечӗ? Ун композйцийӗ мӗнлерех? Сюжет калу юхӑмӗнче хайланать, ӑна
хываканни — калуҫӑ. Эппин ҫыра та, шута ӳкни те, калура тӗрлӗ ӗҫ-пуҫ йӗркине кӑтартни те сюжет хӑйне
евӗрлӗхне калӑплакан мелеем. Илпекшӗн ку раснах
пӗлтерӗшлӗ. Прологра, ҫапла, Шерккей кил-ҫуртне, ви258

ле выртакан пӳлӗме ҫырса кӑтартнӑ.Тёрлӗ япаласем, пу~
лӑмсем кунта пӗрин хыҫҫӑн тепри йӗркипе черетленеҫҫӗ:
«ларма хёр пек» «лаштра хурама», ун «парка турачӗсем»;
кил картинелле тухакан чалӑш-чӗлӗш алӑк; «чӑнкӑ пусмаллӑ крыльца», «ҫӗрӗшнӗ юпасенчен тыттарнӑ ҫил хапхи» т.ыт.те. Сӑнланӑ япаласем кунта хире-хирӗҫленсе
пыраҫҫӗ.
Ҫав
хире-хирӗҫлёх
самантсерен
ӳсет,
тарӑнланать: хурама, крыльца — пёчӗк чӳречесем,
ҫӗрёшнӗ юпасем т.ыт.те. Градациленсе пыракан антитеза
майӗпен путмар ҫинче выртакан чирлӗ Ҫамакка патне
ҫитет. Кунашкал ҫырара сюжет таппи, пудас ӗҫ-хӗл
(действи) ӳсӗмлӗхӗ уҫҫӑнах сисӗнсе тӑрать.
Тимлӗ вулакан, чӑнах та, ҫакна туйса илет. Амплификаци мелӗпе (героя, сӑнланнӑ пурнӑҫа тӳрех туллин
хакласа) писатель мапаллахи сюжет мӗнле антитеза ҫинче
хывӑнассине
(Шерккейпе
Элентейӗн
хирехирӗҫлёхне) курӑмлӑн палӑртать. Ывӑлёсем ашшӗ виллин икӗ енче тӑраҫҫӗ, виле урлӑ алӑ тытаҫҫӗ.Ку ёнтё икӗ
тӑван пӗр-пӗринпе шанӑҫлӑ, туслӑ пулма тупа тунин
кӑлӑхне пӗлтерет. Малалла, роман юхӑмӗнче, ҫак йӗр
самантсерсн тарӑнланса пырӗ. Эппин прологри пытарӑнчӑк вӑй вӑхӑчӗпе йӑл илсе, амаланса каять. Антитезӑллӑ ҫыран аталану хевти калуҫӑ аллинче. Вӑл хирехирӗҫ пулӑмсене (геройсене, япаласене) роман тӑршшӗпех пӗр-пӗринпе ҫапӑнтарать, ҫапла туса калас
смахӑн малаш хевтине тупать.
Ку яхӑнччен калани ҫапла пӗтӗмлетӳ тума май кӳрет.
Сюжет юхӑмӗнче икӗ тӑван, вӗсем тавра чӑмӑртаннӑ геройсем хушшинчи расналӑх ӳсӗнсех пырать. Хайхи, романӑн антитезӑллӑ композицийё хывӑнать. Пёр енче —
Кантюк, Шерккей, Урнашка, староста тата ыттисем,
тспӗр енчи геройсен йышӗнче — Элентей, Палюк, Тухтар, Пикмӑрса т.ыт.те. Расналӑх персонажсен ӗҫ-хӗлӗнче
ҫеҫ те
мар, калура та уҫӑмлӑ. Шерккей характерне
сӑнланӑ чух Илпек тӑтӑшах интерьер ӳкечӗкӗсем тӑвать,
кунашкал мел роман тӑршшӗпех тӑсӑлать. Прологра, ав,
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кил карти, пӳрт ӑшчиккине ҫыраласа панӑ, «Кӗтмен
пӑтӑрмах» сыпӑкра — пӑлтӑра; тухатса пырса хунӑ ывӑс
ҫинчи япаласене. «Кантюк кӗрекинче» — вӑрман пек
кашласа ларакан йывӑҫсене ӳкерчӗкленӗ... Элентей
урӑхла характер — ёҫе вӑл тӳрех тытса тӑвать, сӑмаха пат
татса калать, пит хӑвӑрт вӗриленсе каять. Ҫавӑнпа калуҫӑ
ун ӗҫ-хӗлне (действие) курарах парать, ун монологӗсене
мала кӑларать. Прологра та татӑклӑ ун ёҫ-пуҫӗ, Сёлиме
виллине киле илсе таврӑнсан та Шерккее ним тӑхтамасӑр, хаяррӑн питлет: «Эсӗ — пуҫне ҫиекенни», — тет
татса. Селимене Урнашка вӑрласа кайнине пӗлсен те
тӳрех ӑна ӑс пама тытӑнать т.ыт.те. Кунашкал
ҫыхӑнусенче конфликт тӗвӗленет, пурнӑҫ драми, кундул трагедийӗ хывӑнать. Шерккей сӑмахласса та чееленсе
сӑмахлать, вӑл пӗр-пӗр ӗҫ тӑвиччен йӗри-тавра пӑхса
илме «хӑнӑхнӑ», сӑмаха тӳррӗн, татса каласси ҫук ун.
Ҫавӑнпа ҫыравҫӑ ун тавралӑхӗнчи япалалӑха мала
кӑларнӑ та. Элентей пиччӗшӗнчен кӑмӑпӗпе чылай
аслӑрах, япалаллӑ тавралӑх уншӑн ют, писатель унри ӗҫхӗл (действи) юхӑмне ытларах асӑрхать, хӑйне сӑмах парать. Ку антитеза, паллах, романӑн жанр ӑшӗ-чиккине
пур енлӗн шӑнӑрласа тӑрать.
Ку икӗ сӑнарпа ҫыхӑннӑ калу ритмӗ те хӑйне евӗрлӗ.
Шерккее хаклама тивӗҫлӗ поэтика паллисем хӑйне евӗр
ылмашӑнса пыраҫҫӗ: интерьера, ҫутҫанталӑка, тӗрлё
япалана ҫырса кӑтартни герой шута ӳкнипе ылмашӑнать, шута ӳкни хыҫҫӑн каллех ҫыра вӑя кӗрет.
Элентей хӑтланкаларӑшёсем тӳрех татӑклӑ ӗҫ-пуҫра
уҫӑлса пыраҫҫӗ, ӗҫ-пуҫ йӗрки хыҫҫӑн герой монологӗсем
тӗпе тухаҫҫӗ. Тухтарӑн сюжетри йӗрӗ-хавалӗ тата урӑхла:
час-часах аваллӑхри тӗрлӗ лару-тӑру, ял историйӗ патне
пырса тухать вӑл. «Кӗтмен парне» сыпӑкра, калӑгтӑр,
персонаж Утламӑшри тӗне кӗмен чӑвашсен пурнӑҫне,
ун йывӑр-ҫӑмӑлне аса илет. «Ҫӑлӑнӑҫ» сыпӑкра ун куҫӗ
умне анлӑ хир, улӑх тухса тӑрать т.ыт.те. Ҫакна кура, тата
тепӗр пӗтӗмлетӳ тума юрать.Тӗрлӗ стильсем палӑра, ата260

лана пуҫлаҫҫӗ хайлавра. Шерккейпе ҫураҫуллӑ сюжет
йӗрӗнче, ӑна кӑтартма ӗҫе кӗртнӗ ҫырасенче публицистика сӗмӗ вӑйлӑ. Мӗнре куратпӑр-ха куна? Тӗрлӗ енсем
пӗр-пӗринпе хире-хирӗҫ пулнинче, ҫак хире-хирӗҫлӗх,
тӗрлӗ пулӑмсен тавлашулӑхӗ шухӑша ҫивӗчрех тума май
кӳрет. Персонаж пурӑннӑ историллӗ тапхӑра очеркри
евӗртерех сӑнлани те публицистика паллиех. Калуҫӑ
сӑмахӗ кун пек чух мала ӳкерех пани те ҫавнах кӑтартать.
Тата тепӗр ен те пур — буржуалла саманан (конкретлӑ
вӑхӑтӑн) чи хӗрӳллӗ, чи ҫивӗч ыйтӑвӗсене хускатать ҫыравҫӑ, истории уйрӑм тапхӑрӗшӗн кӑтартуллӑ енӗсене
курарах парать. Ҫапах та пӗр ҫак стиль палӑрӑмӗ кӑна-ши
Шерккейӗн сӑнарлӑ шӑцинче? Вӑл кӑна мар. Социаллӑ
психологие тарӑнлатма героя автор тӑтӑшах ирониллӗн,
тепӗр чух сарказмлӑн хаклани курӑнса тӑрать.
Чӑнах та, акӑ этем пӗрмай каҫӑр крыльцапа ҫӳрениех
питӗ кулӑшла. Герой Кантюк кӗрекинче пулни тата
юморлӑрах. Шерпике юмӑҫ ӑна (персонажа) пӑлтӑр тӑрӑх
лаша утланса тухма хушнине, Шерккей вӑл мӗн хушнине пурнӑҫланине кулӑсӑр вулама ҫук т.ыт.те.Анчах кулӑш
пӗр ҫак героя кӑна тивӗҫмест, Кантюкран та тӑтӑшах
тӑрӑхлать калуҫӑ. Публицистикӑллӑ стиль те ҫаплах — ун
палӑрӑмне Тухтарта та, Элентейре те, Палюкра та куратпӑр. Тухтарпа Селиме йӗрӗнче вара лирикӑпа трагеди
таппи вӑй илет, вӑл сюжет тӑршшӗпе аталанать. Мӗн
пурӗ ку — роман нумай стильлӗ поэтика ҫинче
хывӑннине кӑтартать.
Композици уйрӑмлӑхӗсем кунпа кӑна вӗҫленмеҫҫӗ-ха.
Чи тёп сюжет йӗрӗсенчен пӗри — Шерккейӗн
сӑнарланнӑ кун-ҫулӗ, ун социаллӑ тата нациллӗ сӑнсӑпачӗ. Элентейпе Тухтарӑн йӗрӗ те харкам хӑй
пӗлтерӗшлӗ, вӗсенче, Шерккейри евӗр, япалалӑх пулӑмӗ
малалла ӳкеймест.Селимепе Тухтар историйӗ, вёсен трагедиллӗ юратӑвӗ — сюжетӑн, композиции тата тепӗр
юхӑмӗ. Мӗнле мелеем кирлӗрех-ши композиципе сюжетшӑн, калу уйрӑмлӑхӗсемшӗн? Маларах каланине пӗр
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ҫӗре пуҫтарса ҫапла хуравлама пулӗччӗ: паллах, антитеза, амплификаци, градаци мелӗсем, контрапункт поэтики кирлӗрех.
Антитеза сюжетри тӗрлӗ енсене контрастлӑн, ҫивӗч
конфликтлӑн сыпӑнтарса пынинче аван палӑрать. Амплификаци — роман композицийӗ, сюжет хӗрӗвӗ мӗнле
ҫулпа каяссине тӳрех, малтанах палӑртса хӑварни. Чӑнах
та, тӗрлӗ ҫынсен конфликтлӑхӗ те, Шерккей вӑхӑчӗпе
тискерленсе каясси те, Элентей вӗҫӗмех пурнӑҫ вӑрттӑнне шырасси те («Эс, атте, темле вӑрттӑна хӑвӑнпа
пӗрле илсе кайрӑн», шухӑшлать Элентей ашшӗ вилли
умӗнче) тӳрех паллӑ. Куна ӑнкарса илнӗ, палӑртса
хӑварнӑ ҫыравҫӑн п р о л о ф и ӗҫ-пуҫа сарса анлӑлатма,
тарӑнлатма тивет.Апла пулсан, сюжет та, композици те
прологри программӑна пурнӑҫланӑ евӗр хывӑнаҫҫӗ.
Контрапункт пирки те каламалла — тӗрлӗ геройсем
сюжетри тӗрлӗ йӗрсем ҫумлӑн, параллеллӗн, анчах хӑйне
тӗллӗн, пӗр-пӗрне пӑхӑнми ӳсӗнсе хайланаҫҫӗ. Тухтарпа
Селиме йӗрне Шерккей йӗрӗпе ҫураҫтарма ҫук, Шерккейшӗн тивӗҫлӗ юхӑма Элентейӗннипе т.ыт.те. Кунтах
контрапунктӑн тата тепӗр мехелне куратпӑр. Малтан
евӗклӗ те асӑрхануллӑ пек Шерккей, тӗслӗхрен, вӑхӑт
иртнӗҫемӗн чурӑс та хаяр этем пулса пырать, ҫынна
юратми пулать. Ку меле пусӑма хирӗҫ пусӑм теме пулӗччӗ
(вырӑсла: точка против точки). Шӑпах контрапунктра
ӗнтӗ роман нумай сӑпатлӑ хайлав пулни, стильпе шухӑш
амаланӑвӗн кашни юхӑмӗ хӑйне тӗллӗн хывӑнни
палӑрать те. Кун тымарӗсем — маларах каланӑ пек —
пролофа. Пролог сюжет хӗрӳлӗхне те,
композици
уйрӑмлӑхӗсене те тытса, шӑнӑрласа тӑрать, произведение нумай сӑпатлӑ, нумай саслӑ хайлав пек хывмалли
п р о ф а м м а кӑларса тӑратать. Прологра, хайхи, амплификаци мелӗ никӗсе выртать, вӑл хайлавӑн сӑнарлӑ, эстетикӑллӑ хӑйне евӗрлӗхне чӗрӗ сӗткен парса тӑрать.
Антитезӑн хӑйне евӗрлӗхӗ, паллах, геройсене композици тӗлӗшӗнчен пӗр-пӗринчен уйӑрса вырнаҫтарнинче
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кӑна палӑрмасть. Уйрӑм геройӑн сюжетри вырӑнӗ те ҫак
мелпе таччӑн ҫыхӑнать. Шерккейре, тӗслӗхрен, пӗрпӗринпе ҫураҫман енсем тӑтӑшах курӑнса пыраҫҫӗ. Ял
пуянӗ-куштанӗпе танлаштарсан, ҫак персонаж самаях
чухӑн темелле пек, вӑл вӑтам хресчен пулнӑ пирки юрлӑ
ҫын пулас еннелле те сулӑнать пек.Хӑй вара ҫын умӗнче
каппайланма та хатӗр-ха (чӑн та, ку туйӑма ҫынсенчен
пытарать герой).
Шерккей тӗлӗнмелле ӗҫчен, вӑл чӗрӗм авӑк та
пушӑлла ирттермест. Пӗрех, ку ӗҫченлӗхӗ ун кутӑнларах
та: ҫынсем уяв тунӑ чух та (уяв вӑхӑтӗнче ӗҫлеме юраман) тем-тем ӗҫпе тӑрмашать; ӗҫ тесе ҫемйине те
пусмӑрлать (мӑшӑрӗ, Сайте, йывӑр ӗҫпех вилсе каять).
Калаҫасса та хӑйпе сӑмхлаканӑн кӑмӑлне уяса ҫеҫ калаҫать пек вӑл, ҫынна кӳрентересрен шикленет пек. Чӑн
чӑваш тейӗн ун пирки — сӑмаха аякран ҫавӑрса калама
килӗштерет. Анчах та ку вӑл — ҫиелти япала, суя тыткаларӑш. Ун пуплевӗнче евӗклӗхпе вашаватлӑх ҫеҫ мар,
хыпӑнчӑклӑ васкаварлӑх та тапсах тӑрать. Ял ҫыннин
кӑмӑлӗ-сунӑмӗ те тем мар уншӑн: Урнашкана (Кантюк
тарҫине) пӗтӗм ял хисеплемест, Шерккейшӗн вара пурӗ
пӗрех (вӑл Шерккейе ним те туман, мӗншӗн кураймасӑр
тӑмалла ӑна, тет персонаж) т.ыт.те.
Шерккее сӑнланӑ чух та антитеза градациллё. Градаци юхӑмӗнче вара хире-хирӗҫлӗх пулӑмӗ хӑй вӑйне чакарса пырать. Малтан вӑл Шинкӗлпе, Пикмӑрсапа, Тухтарпа юравлӑ, килӗштерсе пурӑннӑ пекчӗ,
роман
вӗҫӗнче вӗсене пурне те е кӑмӑллами, е курайми пулать.
Пуҫламӑш страницӑсенче Кантюк куҫӗнчен те ӳкме
хатӗрччӗ вӑл, вӑхӑчӗпе унран та асла капаша пуҫлать.
Ҫакна каламалла: антитезӑпа градаци мехелӗ пролограх
аван йӗрленет, романра вара вӑл сарӑлса-тарӑнланса
пырать, сюжет хӗрӗвне вӑйлатать. Градаци мелӗ те сюжетшӑн питӗ пӗлтерӗшлӗ, ӑна, ҫитменнине, антитезӑпа
кӑна ҫыхӑнтарма ҫук. Шерккеех, акӑ: малтан шӑллӗпе
кӑна пӗр чӗлхе тупаймастчӗ, каярах ӑна арӑмӗ ӑнланми
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пулать, кӗҫ хӗрӗ ун чыссӑрлӑхне пула шыва сиксе вилет,
юлашкинчен ывӑлӗ килӗнчен тухса каять.
Кунашкал черетленекен пулӑмсен градациллӗ таппи
Шерккейре темиҫе, сюжет хӗрӳлленнӗҫем вёсем ӳссех,
нумайлансах
пыраҫҫӗ. Сӑнӑр-ха:
Тухтара
малтан
кӑмӑлланӑ пек кӑтартать вӑл, кӗҫ ун япалисене туртса
илме тытӑнать, пӳртне хӑй патне куҫарать, юлашкинчен
ӑна хӑй патӗнчен хӳтерет. Е тата акӑ тепӗр йӗр — пролоф а х палӑрнӑччӗ: тӑван шӑллӗпе пӗр ҫӑварлӑ пулаяс ҫук,
кайран ав ун ҫемйи те саланать, юлашкинчен вара
кӳршӗ-аршӑшӑн та ют пулса тӑрать герой, тӑр пёччене
юлать. Ку тёслёхсенче ҫакна курма пулать — градаци
мелё геройсен пурнӑҫӗ трагедиллё пулса
пынипе
тӳррёнех ҫыхӑнать. Чи хёрӳллё, чи кульминациллё
кӳлӗмсенче (Тухтарпа, Сайтепе, Селимепе ҫумлӑ чух,
Шерккей пурнӑҫӗнчи трагизмлӑ лару-тӑрусенче) сюжет
юхӑмне Элентей килсе кёрет. Ҫапла туса писатель тёрлё
ситуаци, лару-тӑру, градаци чи ҫӳллё, чи вёри тӳпине
ҫитнине палӑртать. Чӑнах та, ашшӗ вилес умён курӑнса
каять
ун
(Элентейӗн)
сӑнё,
Тухтар
Селимепе
мӑшӑрланас ёмёте хӑйёнче тёреклетсе ҫитерсен, Сайте
вилсе выртсан, Селимене вӑрласа кайсан, пиччёшён
ҫурчё ҫунса кайсан т.ыт.те. Куна ӑнланатпӑр — Элентей
хӑй те питӗ вёри этем, питӗ ҫине тӑруллӑ, ӗҫе ҫийӗнчех
тума хӑнӑхнӑ ҫын. Ун тӳрӗ кӑмӑллӑхӗ те ҫавна евӗр —
ӳсӗмлӗ, татӑклӑ.
Эппин антитезӑпа градаци, амплификаципе контрапункт калӑва калӑпламалли мелеем те; сюжечё те, композицийё те калура хывӑнать-ҫке. Калу интонацийӗ градацие пула хивреленсех пырать, час-часах трагедиллё е
камитлӗ хавха вӑйланать. Илёпёр-и, акӑ, «Пӳкле вилӗм»
сыпӑкри калу хӑйне евӗрлӗхне. Кунти сӑмах Селиме виллине Шерккей килне илсе таврӑнни ҫинчен пырать. Калуҫӑ ретрен рет тӗрлӗ ӗҫ-пуҫ йёркине ҫырса кӑтартать:
каҫ; ача-пӑча шавлать, Кантюк вӗсене сӑнаса тӑрать —
ачисем «хӗҫ пек ырхан». Кун хыҫҫӑн герой шута ӳкни
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мала тухать: «Кама кирлӗ эсир пурӑнни? Кама?..» Ун
шухӑшӗпе, ку ачасенчен ҫурри вилсе пӗтмелле, юлнисем
ҫӗр ҫинчи чӑлах-суккӑрсен йышне пысӑклатӗҫ...
Шута ӳкни умӗнчи ҫырарах трагедиллӗ сӑнсем пур —
«хӑрах куҫлӑ Ваҫтик» тухать куҫ умне, «кукӑр ураллӑ
Мӑра Симукки...» Вулаканӑн сисчӳлӗхне хайхи, чир, пулас вилӗм ахрӑмӗ вӑйлата пуҫлать. Шерккей хӑйне тыткаланине те ҫапла ҫырарах кӑтартнӑ: урисене «тӑхлан
шӑратса янӑ тейӗн», пӳртре темиҫе шӑрчӑк шуйхашаҫҫӗ
(ку, паллах, каллех канӑҫсӑрлӑх палли, темрен тем сиксе
тухасса систерни); «шӑшисем тӗпӗртетсе те чӗриклетсе
таҫта тарса пытанчӗҫ»; «урайӗнче йӗпе», паҫӑрах кил худи салма тӑкса янӑ пулнӑ-мӗн... Кун хыҫҫӑн, черечӗпе,
каллех шута ӳкни тухать: Ӑҫта-ши Селиме? Элентей патне тарман-ши?..Тен, Тухтар патӗнче вӑл? (Кунран ашшӗ
вутран хӑранӑ пек хӑрать, ан тив, Тухтар вилчӗ тесе
хӗрне суйрӗ пулсан та)... Кӗҫ акӑ Селиме виллине илсе
килеҫҫӗ, сюжет кульминацие ҫитет, трагизм тӳпине ҫӗкленет, ҫавӑнпах Элентей хастарлӑхӗ мала тухать. «Кала,
мӗн туса хутӑн?» — ыйтать вӑл пиччӗшӗнчен хаяррӑн.
Трагедиллӗ хавха (пафос) ҫеҫ мар, камитли те градаци мехелӗпе хывӑнса пырать, унта та градаци пусӑм
хыҫҫӑн пусӑм ӳсӗнет.Акӑ «Кантюк кӗреки» сыпӑк. Шерккее пуян патне хӑнана чӗннӗ, вӑл вара хуҫа ҫуртӗнчен
тӗлӗне тӑрать.Ҫурт йӗри-тавралла вӑрман пек ӳссе кайнӑ
йывӑҫ кашласа ларать.«Пӳрчӗсен икӗ енче — икӗ крыльца» Пусмисем чӑнкӑ, сарлака», алӑкӗсем йӗс тыткӑчлӑ.
Алӑкӗсем, ҫитменне, темиҫе.«Пӗсмӗлле!» - тӗлӗнет Шерккей. - «Мӗне кирлӗ-ши, мӗне кирлӗ-ши ҫавӑн чухлӗ
алӑк?..» Хӑш алӑкран кӗмеллине пӗлмен «хӑна» иртсех
кайнӑ иккен, ӑна каялла тавӑраҫҫӗ... Шерккей вара хӑна
алӑкӗпе кӗрес умён ҫи-пуҫне пӑхать — «аптрамаллах
мар-ха», ҫӳллӗ пусмасем ҫине такӑна-такӑна пускалать,
аялалла ҫеҫ пӑхнӑран Нямаҫӑн аттине ҫеҫ курать...
Курӑсӑр: ятнех театрланӑ сценӑсем илнӗ. Кун
палӑрӑмӗ Кантюк хӑнасене вырӑн валеҫме тытӑнсан
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пушшех вӑйланать. «Ҫемлемира» кӗреке варри тивӗҫет,
ыттисем ун айккипе вырнаҫчӑр. Шерккее малтанах К а н тюк мӑшӑрё асӑрхасах та каймасть, арҫынни ӑна
хӑлхинчен тем каласан вара «хӑна» патне пырса
ҫатӑртатма тытӑнать... Черетленӳре шӳтпе гротеск паллисем
тупӑнаҫҫӗ,
геройсен
тӳнтерле
тыткаларӑшӗ
палӑрарах пырать. Градаци, гротеск тӳпи — «ҫемлемира»
ӑсатни. Ӑна, лав ҫине, ҫӑмарта хурса парса яраҫҫӗ, ку
вара, хӗрӗнкескер, ҫӑмартисене йӑлт лапчӑтса, ҫӗмӗрсе
пӗтерет. Ш ӳ г мехелне ҫакнашкал йӗркелекенни чӑваш
литературинче пёр Илпек кӑна мар, гротескӑн кун евӗр
хапи Илле Тӑхти, Иван Мучи, Хв.Уяр, Л.Таллеров пултарулӑхӗсенче те тӗл пулать. Анчах ӗҫӗ унта та мар,
Ш е р к к е й р е хаяр трагедипе гротесклӑ кулӑш пёр тёвве
пӗтӗҫеҫҫӗ. Ку вара пурнӑҫ шӑпа синкерӗ тӗрлӗ енлӗ пулни пирки те астутарать пире. Илпек хӑй сӑнланӑ
пурнӑҫри пур пулӑма та нумай енлён курать — Селимепе
Тухтарта, ав, лирикӑпа трагеди пӗтӗҫнӗ, терӗмӗр; Сайтере пурнӑҫӑн ӗмӗрхи ӑс-хакӑлӗпе ӑна упӑшки кӳнӗ
тӳнтер-урмӑш т.ыт.те.
Ку е вӑл ҫын, лару-тӑру пӗр сӑпатлӑ ҫеҫ пулайманни
э п п и н романра тёпе тухать.Ун тымарӗсем — Ҫамаккарах
пур. Кӑптӑрмӑш чунлӑ ашшӗ хӑй пухнӑ пурлӑха
ывӑлӗсене парса та хӑварайман. Анчах та ку вӑл ытарлӑ
шухӑш тӗвви ҫеҫ, паллах.Тӳрӗ кӑмӑлпа пурӑнакан Элентее хурах пусса пуҫтарнӑ пурлӑх усса та пымӗччӗ. Ахальтен мар ҫав мула чунсӑрланса кайнӑ, чӗрипе хытса
кайнӑ кӗҫҫе пек пулнӑ Шерккей тупать. Ш е р к к е й те,
ашшӗ
(Ҫамакка)
пекех,
хӑш-пӗр
кӑмӑл-сунӑма
халӑхран, тӑван-пӗтенӗнчен пытарса пурӑнать. Путех,
пытарма май пулнӑ-ши ирсӗр ӗҫе? Романра кун пирки
ытарлӑн ҫавӑрса каланӑ хурав пур. Ҫаратса ҫӳренӗ Ҫамакка ашшӗ, ҫапла туса хӑй тӗнчине те, ҫут тӗнчене килес ывӑлӗ-мӑнукӗ тӗнчисене те аркатса хӑварнӑ.Ахальтен
мар, тёп килтен тухса кайнӑ шӑллё тӑн-тӑн кӑмӑлпа
пурӑнать, Ҫамакка вырӑнне юлнӑ Шерккей ялан тем266

тем пытарать, хӑйӗнче вӑрттӑн шухӑш усрать (Ҫамакка
ашшӗ мулне пытарни те эппин — ытарлӑ пӗлтерӗшлӗ).
Ку ытарлӑх символ енне капашать. Аллегорипе символ
тӗл пулнӑ вырӑнсем йышлӑ романра. Ак Шерккей
пӑлтӑрта выртать, эрешмен шӑнана серепене лектернине
сӑнать. Ӗнтӗ писатель сюжет малалла мӗнле ҫулпа каяссине Сисрӗ эппин (геройӗ хӑй кун вӑрттӑнне тӗшмӗртсех
те пӗтереймест-ха) — Кантюк Шерккей тавра эрешмен
карти ҫавӑра пуҫлӗ.Акӑ тата тепӗр сӑнлӑх. Шерккей хапхи умне такам тухатнӑ япаласем пырса хунӑ иккен. Ҫав
япаласен синкерлӗ вӑйне (чӑваш ӗненӗвӗнче вӑл ҫапла
шутланнӑ) чухласах пӗтермен Селимепе Тухтар вӗсем
урлӑ каҫа-каҫа та ҫӳренӗ. Ку та пӗлтерӗшлӗ пулӑм — каярах ҫак пӗр-пӗрне юратакан икӗ чуншӑн урмӑш событисем, трагедиллё ситуацисем тупӑнсах пыраҫҫё...
«Хура ҫӑкӑр» роман — М.Илпекӗн чи паха, чи вӑйлӑ
хайлавё, вӑл чӑннипех чӑваш литературин классикла
тӗслӗхӗ пулса тӑчё. Ӑна чӑваш вулаканӗ ҫеҫ мар,
вырӑссем те аван пӗлеҫҫӗ.Ун пирки ирҫе, вырӑс, ҫармӑс
тӗпчевҫисем ырӑ с.ӑмах каларёҫ, унта чӑваш пурнӑҫӗ
тёлёнмелле туллин сӑнланнине кӑтартрёҫ.
СТИХВАН ШАВЛИ
(1910-1976)
Сӑвӑҫ кун-ҫулӗнчен
Стихван Шавли. Ку ят нумай чӑваш вулаканёшён
паллӑ. Ҫулӑмлӑ публицист, сатирик, тӑван литература
анинче вӑл 40 ҫул ытла ӗҫленӗ.«Шавли сӑввисене вуласа
пынӑ май, — ҫырать Н.Дедушкин критик, — куҫ умне
тин кӑна сухаласа пӑрахнӑ хир курӑнса кайнӑ
пек
туйӑнать. Касӑ ҫумне касӑ тӑсӑлса выртать. Тарӑн касӑ.
Ырми-канми сухаҫӑ нумай ёҫленё, вӑл тутӑ вӑрлӑх акнӑ.
Акӑ ҫав вӑрлӑх ашкӑрса пӳ илме, часах ылтӑн тёспе хумханса енчен енне юхма тытӑнмалла пек». Чӑнах та, кам
267

пӗлмест пулӗ унӑн «Вӗҫкӗн Ваҫҫа» сӑввине! Кам вуласа
савӑнман пулӗ «Маттур Якур», «Пурнӑҫ урапи», ытти
сӑвви-поэмине! Унӑн сатирӑллӑ «Ырӑ канаш», «Пӳрнепе
тӗллесе», «Ӑшӑ кулӑ — йӗплӗ хулӑ» кӗнекисене!
Сӑвӑҫ ӳснӗ тапхӑр Питӗ тертлӗ пулнӑ. Чухӑн хресчен
кил-йышӗнче ҫуралнӑ поэт мӗн ачаранах выҫлӑ-тутлӑ
пурӑннӑ. 1921 ҫулхи хӑрушӑ выҫлӑх ҫитсен ҫемье тутӑ Украинӑна туртӑнать, анчах кунта та телей пӳрмен иккен
пулае еӑвӑҫа — Харьков хулинче ун амӑшӗ тифпа чирлесе ӳкет, ҫӗре кӗрет. Тепӑртакран ун шӑллӗ те вилсе выртать. Пӗчӗк Стихванӑн ачалӑхӗ вара ача ҫуртӗнче иртет.
1923 ҫулта, вун виҫӗ ҫулхискер, ача яла таврӑнать, анчах
кунта ӑна телей кӗтмест — ашшӗ ӗнтӗ тепре авланнӑ,
Стихванӑн вара аелашшӗ патӗнче пурӑнма тивет. Ҫак
тапхӑра сӑвӑҫ кайран «Хӑяхван ҫамрӑклӑхӗ» автобиографиллӗ поэмӑра «Ватӑ ҫын тӑпри ҫине» сӑвӑра сӑнарласа
кӑтартать:
«...тӗттӗм каҫ, кӗрхи каҫ
Хам ҫуралнӑ килпе сывпуллашрӑм,
Пушӑ йӗрӗ паян та яртах
Тӑсӑлатьхул ҫинче шерепеллӗн.
Хӑй ҫуратнӑ тӑван ачине
Атте урӑх нимех пиллеймерӗ:
«Тухса кай эе килтен, Хӑяхван! —
Тесе хыттӑн кӑна ҫӗре тапрӗ».
(«Хӑяхван ҫамрӑклӑхӗ»)
Ҫапла ашшӗ пур ҫинчех тӑлӑха юлать ҫамрӑк ҫын.
Ҫийӗнчи тумӗ-юмӗ начар: «ҫӗр саплӑклӑ кив сӑхман»,
ҫӑпати сухалланнӑ, чӗринче кӳренӳ те ӳпкев.Хӳтлӗх ыйтеа куккӑшсен хапхине пырса шаккать арҫын ача, анчах
вӗсем те ытлашши пыр пулае ҫынна хапӑлах мар:
«...ӗҫлеме пултарсан,
Усрама та юрать» текелеҫҫӗ.
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«Шурӑмпуҫ киличчен вӑратса
Сухана, сӳрене ӑсататчӗҫ.
Таврӑнаттӑм хӗвел пытансан,
Вӑй-халтан пӗтӗмпех сулӑнатгӑм»,
— тесе
ҫырать ку кӳлӗмри пурнӑҫа аса илсе поэт.
Тӑванӗсене те ӳпкелеме йывӑр, хӑйсем те аран-аран
сыпӑнтаркаласа пурӑнаҫҫё, сӗтелӗ ҫинче е «тайнӑ салма», е паранкӑ кӑна.
1929 ҫулта Шавли Самарти рабфака кӗрет, ӑна
пӗтерсен — пединститута. Анчах аслӑ шкул пӗтерни ҫинчен калакан хута Хусанти пединститутра илет. Ҫак
кӳлӗмсенче вӑл сӑмах вӑйне туйса илет. «Колхозник»
хаҫатра ҫапӑна пуҫлать, журналист ӑсталӑхне туптать.Ялял тӑрӑх хаҫат ӗҫӗпе ҫӳрени уншӑн пысӑк шкул, сӑнарлӑ
сӑмах илемӗ хистенӗрен корреспонденцисем ҫырнипе
ҫырлахмасть, халӑх сӑвви-юррине пухать. «Самарта, ҫырать «Кун-ҫул сунталӗ умӗнче» статьяра сӑвӑҫ, — эпӗ
ҫуллахи каникулсенче «Колхозник» корреспонденчӗ пулса пӗтӗм крайри чӑвашсем патне тенӗ пек ҫитсе куртӑм.
Поездпа, лашапа ҫӳрерӗм, нумай чух ҫуран утрӑм. Пенза, Ремпур, Ӗпхӳ, Хусан енчи чӑвашсене ҫитсе куртӑм.
Хамӑр республикӑна куҫсан кунта та нумай ҫӳрерӗм.<...>
Кашни ялтах, кашни кил-йышрах сӑвӑ-юрӑ ӑсти пур.
Вӗсем с а н ^ юрласа, ташласа кӑтартма та хатӗр. Пирӗн
килте те ҫавахчӗ. Асатте-асаннерен, тетесемпе инкесенчен, шӑллӑмпа кинрен мӗн-мӗн кӑна ҫырса илмен-ши?»
Ку мӗн пурӗ ӑна уйрӑм фактӑн пӗлтерёшлӗ вӑйне, конкретлӑ саМанан хӑйне евӗрлӗхне сӑнама хӑнӑхтарать.
«Литкаҫ», «Аслӑ урам» сӑвӑсем, «Зоя» поэма пирки поэт
хӑй ҫапла капать: «Хӑҫан тата мӗнле ҫырӑнни кашнинчех
паллӑ». Апла пулсан, прототипсем тӳрех паллӑ.
Хӑй ӳсӗмӗнчи социаллӑ условисене, вӑхӑт ыйтнине
ҫивӗччӗн курни-туйни сӑвӑҫӑн публицистикӑллӑ пултарулӑхне ӳстерет. 30-мёш ҫулсенче вӑл шӑпах ҫавнашкал
жанрсене кӑмӑлларах парать те: йыхравлӑ сӑвӑсем, марш
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евӗр кӗвӗсем шӑрантарать.Уншӑн чӑнлавлӑ (документлӑ)
хайлавсем калӑпласси ҫак самантран тёпе ларать. Часчасах сӑвӑ-поэма никӗсне сӑвӑҫӑн хӑй пурнӑҫӗ ӳкет.
«Хӑяхван ҫамрӑклӑхӗ» поэмӑра (1934) поэт тертлӗ те
тӳсӗмлӗ ачалӑхӗпе яшлӑхне сӑнара хывать, пилсӗрленнӑ
ашшӗне питлет. «Ҫиҫӗм ҫиҫет» поэмӑра тӑван амӑшӗн
асран кайми сӑнне ӳкерет: «Эй, ывӑлна ҫуратаканӑм,
Ҫут тӗнчене кӑтартаканӑм! Ҫак ӗҫӗме, ҫак чун
талпӑнӑвне Сан ятупа пуҫлатӑп». Сӑввисем те, поэмисем
те кун пек чух Шавлин очеркларах, вӗсенче сюжетлӑх,
прозӑлларах сӑн-сӑпат, сӑвӑлла калав (очерк) сӗмӗ
сисёнерех парать. 30-мӗш ҫулсенчи хайлавсенче ал
хӑнӑхӑвӗ
ҫитсех пӗтмест-ха,
сӑнарсем
шупкарах,
рифмӑсем такӑнчӑклӑ, сюжет йӗрӗ сӑнарлӑн аталаннинчен ытла каласа кайнипе палӑркалать. Апла пулин те,
саманан шӑп ҫав тапхӑршӑн кирлӗ, актуаллӑ ыйтӑвӗсене
сӑмах пултаруҫи ҫивӗччӗн хускатать.
Институт пӗтернӗ-пӗтермен Стихван Шупашкара
куҫса килет (1939), «Сунтал» журналта вӑй хурать, писательсен
союзӗнче
консультант
ӗҫӗнче
тӑрать,
1954-мӗш ҫултан пуҫласа пуҫӗпех литература ӗҫӗпе
пурӑнма
тытӑнать. Малаллахи
ӗҫӗнче
пуҫламӑш
утӑмсенчен хывӑна пуҫланӑ туртӑмсем вӑйланса пыраҫҫӗ
ун. Вӑрҫӑ
вӑхӑтӗнчи
публицистикӑллӑ
поэмӑсем
шутӗнче — «Маттур Якур» (1944), «Зоя» (1944). Кунта та
документлӑ (е юри документланӑ пек хывнӑ) никӗс
тӗпре. Якур шӑпи хроника евӗр сӑнланнӑ. Вӑрҫӑ вӑхӑчӗ.
Эвакуаципе килнӗ Остаппа Якур (чӑваш ачи) туслӑ,
фронта пулӑшма вӗсем пӗтӗм вӑйне хураҫҫӗ: лашасем
пӑхаҫҫӗ, тырӑ выраҫҫӗ, госпитале ямалӑх апат-ҫимӗҫ пухаҫҫӗ т.ыт.те. «Зойӑра» сӑмах чӑваш хӗрӗ ҫинчен пырать,
тӑшмана пӗтерме вӑл, катюшӑран хӑй ҫине тӗллесе пеме
сӗнет. Ку паттӑрла ӗҫ ҫинчен калани те автор шута ӳкни
те очеркла чӗлхепе калаҫнӑ майлӑрах.
Вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи ӗҫӗ-хӗлӗ те Степан Антоновичӑн
гражданлӑх, патриотлӑх проблемисемпех ҫыхӑннӑ.«Ирхи
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кӳлӗм» сӑвӑра кун паллисене вӑл ҫакнашкал йӗркесенче
кӑтартать: «Патшалӑх юррипе пӗрле Ман харсӑр юнӑм та
кӗрлет». Поэт-публицист пултарулӑхӗ вӑрҫӑ хыҫҫӑн сатирӑллӑ сӑвӑсенче тата ытларах ялкӑша пуҫлать,
прозӑлла хайланӑ эссесемпе очерксенче тымарланать.
Поэт хайланӑ проза ялан тенешкел лирикӑллӑ
сӑрсемпе пуян, кӗвӗлӗхпе илӗртӳллӗ. Куна И.Тукташ,
А.Алка, Г.Ефимов, М.Сениэль прозипе паллашакан та
тӳрех сиссе илет. Шавли прози те ҫавнашкал — ҫепӗҫ те
таса чӗлхепе ҫырнӑ ӑна, очеркри сӑнсем юрӑра
сӑнарланнӑ ӳкерчӗксем евӗр. «Хушпу» очеркри пӗр
сыпӑках илсе пӑхӑпӑр: «Ҫӑка пыл тума чарӑнса вӑрлӑх
чӑмӑртать. Вӑрман шӑплӑхне вӑратса тухатӑп та, ывӑҫ тупанӗ ҫинчи пек, Волонтер курӑнса каять». Ҫапах кунта
та публицистика техӗмӗ чакмасть. Такампа тавлашнӑ пек
туса, шухӑша ҫивӗч публицистикӑрилле тавлашуллӑ аталантарса ҫапла калать вӑл: «Карловы Варӗсене те пирӗн
ҫитсе курмалла, анчах та ман Хурӑнлӑ Варсенче ытларах
ҫӳрес килет-ха».
Шавли ӑста тӑлмачӑ та, вӑл куҫарнӑ хайлавсем хушшинче Пушкин, Лермонтов, Крылов, Некрасов, Маяковский, Шекспир ҫырнисем, вырӑс былинисем. Ун
сӑвви-поэмисене вара вырӑсла, украинла, азербайджанла, тутарла, пушкӑртла куҫарса янраттарнӑ. Утмӑл ултӑ
ҫул хушшинче поэт-гражданин тӗлӗнмелле нумай ӗҫ тума ӗлкӗрчӗ, пурӗ 30 ытла кӗнеке ҫырса кӑларчӗ. Вӑл поэзи анинче ӑнӑҫтарса пуянлатнӑ публицистикӑллӑ жанрсем питӗ тӗрлӗ енлӗ. Кунта сӑвӑ-поэма ҫеҫ мар, марш та,
ода та, оратори те пур; сӑвӑҫ сюжетлӑ баллада, сӑвӑлла
хитре калав-очерк та, сатирӑллӑ памфлет та, публицистикӑллӑ ытти нумай хайлав та ӑсталанӑ. Вулакана вал
ҫырнӑ хайлавсем сунтал янӑраса тӑнӑн йыхӑраҫҫӗ, мал*тан мала утма ҫӗнӗ шанчӑк параҫҫӗ. Сӑвӑҫ хывнӑ публицистика мелӗсем чӑваш поэзине ҫав тӗлӗшрен нумай
енлӗн пуянлатрӗҫ. Ун традицийӗсене чылай ҫамрӑк поэт
иленчӗ.
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Сӑвӑҫӑн илемлӗ тӗнчи
Ӑҫтан шӑранса тухать-ши Шавлин хӗрӳ пафослӑ позийӗ? «Сӑвӑҫ тавракурӑмӗ, — тет вӑл хӑй, — унӑн теми
тӑван ҫӗртен, тӑван ялтан сарӑлса ӳссе пырать.<...> Ман
хамӑн Парнасӑм — Куйбышев облаҫӗнчи Шунталпа Чулҫырма ҫӗрӗсем, Ҫарӑмсампа Шарлӑ ҫырма-тӑвӗсем.»
Сӑвӑ ӑсталӑхне поэт Ҫеҫпӗлтен вӗренсе туптанӑ. Каллех
Шавли хӑй каланине илсе пӑхӑпӑр: «Юлашки ҫулсенче
унӑн [Ҫеҫпӗл М и ш ш и н ] сывлӑхӗ йӑлтах пӗтсе ҫитнӗ,
ҫимелӗх ҫӑкӑрӗ те кашии кун пулман — пурпӗрех вӑл
кӑмӑл пафосне, Ҫӗнӗ Кун акине тума» пӑрахман; «Пулас куна ӗненнӗ, шаннӑ, телейлӗ, ҫунатлӑ пулнӑ». Куна
ӑнланма йывӑр мар, «Кӑвар чӗреллӗ» Ҫеҫпӗл те публицистикӑи хастар ӑсти пулнӑ, йыхравлӑ,чӗнӳллӗ сӑвӑсем
шӑрантарнӑ. Тӑлмачӑ «Шкулӗ» те самай пысӑк пулӑм
уншӑн: Маяковскин сӑвӑлла публицистики те, Крыловӑн юптарӑвӗсем те, Некрасовӑн гражданла лирики те
питӗ пысӑк витӗм. кӳнӗ Шавлие. Чи малтанхи сӑвви
(«Юлташӑма») унӑн Самарта тухса тӑракан «Пӑр тапранчӗ» альманахра ҫапӑннӑ. Вӑтӑрмӗш ҫулсенче вӑл
Я.Ухсайпа, В.Бараевпа тӗл пулса, В.Иванов-Паймен
вӗрентнине ӑша хывса пултарулӑх опычӗ пухать, тӑтӑшах
сӑвӑ-поэма пичетлет.
Умӗнхи сыпӑкра каланинченех паллӑччӗ — кулленкунхи тӗрлӗ событисемпе фактсене,
пулни-иртнине
сӑвва хывать Шавли. Поэмисенче час-часах хӑй биографийӗпе ҫыхӑннӑ эпизодсемпе ситуацисем курӑнса каяҫҫӗ.
Ал пӗлни сахалтарах пулсан та ку тапхӑрта чӗрӗ
сӑнарсем,
хитре танлаштарусем йышлӑ:
«Маншӑн
халь — ҫеҫен хир ҫак кунсем»; «Ҫынсем Мӑянпа та- вёри
чирсенчен, Хӗвелҫаврӑнӑш пек шӗкӗлченчӗҫ»; «Пуйӑс
ҫитрӗ вӗрсе-хашлатса» — ҫак лару-тӑру пит аван
ӳкерӗнет («Хӑяхван ҫамрӑклӑхӗ»). Пӗрремӗш сӑпатран,
чун уҫ-ҫиллӗн тенешкел каласа пани ку поэмӑна вула272

кана ҫывӑх тӑвать. Пуплев интонацийӗ вӗҫренех тӗрлӗ
ыйтусем патне пырса ҫитет, сӑнарлӑн калас шухӑш вара
интимлӑ сём тупать: «Кам хӗрхентӗр сана, Хӑяхван?
Куккусем те сана юратмаҫҫӗ», — ыйтать хӑйӗнчен хӑй
герой. «Мӗн тӑвас? Каялла — ҫулӑм ҫук». Час-часах элеги
евӗрлӗрех эрлӗклӗ туйӑмпа хӗрет персонаж: «Эп васкатӑп, чухлатӑп та эп, Ларӑп-кайӑп: сыв пул, тӑван
ялӑм!» — пӗлтерет хӑй шухӑшне пуйӑс «вашлатса» килнине илтнӗ этем. Кунашкал сӑрӑсенче пӗтӗмӗшле
ӳкерчӗк ӳтленет: геройӑн малаллахи пурнӑҫӗ ҫеҫен хир
пек; выҫлӑх ҫул ҫынсене шӗкӗлчесех тӑрсан та, ҫула
тухмах хастарланать яш каччӑ; ан тив, ӑна никам
хӗрхенмест те — уншӑн ӗнтӗ тек каялла ҫул ҫук.
Сюжетлӑ сӑвӑ, калав-монолог пек хывӑннӑ хайлав
вулаканпа автор ӑшшӑн калаҫнӑн аталанса пырать.
Ҫавӑнпа кунта ыйтусем те, хӑйне евӗрлӗ танлаштарусем
те сӑмаха ӗнентерӳллӗрех, витерӳллӗрех тума кирлӗ.
Ӳпкевпе питлев произведени пафосне публицистикӑлӑх
енчен тата ытларах ҫивӗчлетет. Ашшӗн чыссӑрлӑхне
хӑюллӑн тиркени,
куккӑшӗсене ӳпкелени
каланас
шухӑша сулмаклӑ янрав кӳрет. Ӑшӗ-чиккипе, сӑнарлӑх
еккипе поэма прозӑлла хайлав евӗр: студентсем общежитинчи пӳлӗмре лараҫҫӗ, Хӑяхвана хӑй пирки каласа
кӑтартма ӳкӗтлеҫҫӗ. Ку — экспозици, герой монологне
аталантарма кирлӗ услови. Вӗҫленессе те прозӑри евӗрех
вӗҫленет вӑл, эпика паллисене Тӗпе хурса: «Ҫывӑраҫҫӗ
туссем.Пӗри ҫеҫ, Хӑяхван ҫеҫ ыйха парӑнмарӗ».Иртнине
аса илнӗ герой ҫӗр варринче сӑвӑ хайлать иккен.
Ӳкернӗ пурнӑҫӑн автобиографилӗхӗ, документлӑхӗ,
чӑнлавлӑ сӑнарлӑхӗ «Ватӑ ҫын тӑпри ҫине» (1939) сӑвӑра
та ум вырӑнта. Кунта Шавли герой монологӗ урлӑ хӑйне
пӑхса ӳстернӗ аслашшӗне чӗртсе тӑратать.Ҫапла тунинче
поэтӑн ачалӑхӗ те, пурнӑҫ итогӗ те ӳкет шур хут ҫине.
Астӑвӑр-ха,
«Ҫиҫӗм
ҫиҫетре»
амӑшӗ,
«Хӑяхван
ҫамрӑклӑхӗнче» ашшӗпе куккӑшӗ, «Ватӑ ҫын тӑпри дине» сӑвӑра аслашшӗ ҫинчен сӑмах пуҫарать ӳнерҫӗ. Ку
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мӗнпур сӑнара пӗтӗҫтерекенни — монолог хывакан публицистикӑллӑ персонаж. Кашни хутӗнчех чун пӑлханӑвӗ,
тӗрлӗ сисӗм-туйӑм (ӳкӗт, ӳпкев, айӑплав, тупа туни, тав
сӑмахӗ) йӗрленет. Асӑннӑ сӑвӑра та кунашкал стильпе
поэтика пӗтӗм идейӑна шӑнӑрласа тӑрать. Шухӑш аталанӑвӗ тӳрех хайлавӑн публицистикӑлӑхне кӑтартакан
анафора мелӗнче палӑрма тытӑнать:
Эп килсе куртӑм сан тӑпру ҫине:
Ӗнтӗ ӑна мӑян пусма тапратнӑ,
Ӗнтӗ юман хӗрес кӑшт кӑвакарнӑ,
Ӗнтӗ ӑна курак-чакак варланӑ,
Тем чӗрнӗ ун ҫине —
Халь палӑрмасть, кӗрхи ҫилсем туланӑ,
Ӗнтӗ кӗшлен хуртсем пуҫ чашкине
Ӳтрен тасатрӗ пулӗ кӑшласа...
Пурнӑҫ илемне тултан та, шалтан та курас мехел
Шавлие ӑнӑҫлӑх парать. Сӑвӑра вырнаҫуллах та мар пек
ҫаврӑмсем те хайлать вӑл: «... хуртсем пуҫ чашкине ӳтрен
тасатрӗҫ», ӑна «курак-чакак варланӑ» т.ыт.те. Ку поэтика
сӑвӑ тӑршшӗпех аталанса пырать. «Эп» тени те ҫаплах
анафорӑллӑн та, рефрен пек те илтёнсе пырать, тёрлё
строфасен
пуҫламӑшӗнче тёл
пулать: «Эп
килсе
куртӑм...» (1), «Эп туйнӑ ӑш пӑтраннине, Эп курнӑ
пурнӑҫ сӑннине...» (3), «Эп астӑватӑп: килтен хӑваласа
Кӑлартӑн эс асаннене» (7) т.ыт.те. «Эп» тени, кунсӑр
пуҫне, текст тӑршшӗнче «Эс» тенипе хире-хирӗҫле, тавлашуллӑ: «Сан тӑпру ҫине», «Сана эп курнӑ-мӗн ун
чух...», «Сана эп пытарма та пыраймарӑм», «...чӗр ҫимӗҫ
йывӑҫне Пӑхса, Ачашласа Ӳстернӗ эс», «Эс йӗкӗр
ывӑҫпа тытса ҫӗре чухлаттӑн» т.ыт.те. Ку тавлашуллӑх
хайланас
шухӑша
раснах
витерӳллӗ
тӑвать,
ун
ӗнентерӳлӗхне ӳстерет.
Ҫапах та мӗнле шухӑш калать-ши герой-монологҫӑ?
Йывӑр пурнӑҫпа пурӑннӑ, ҫӗршер терт-шар витӗр тухнӑ
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ватӑ ҫын геройӑн аслашшӗ сӑнарланнӑ сӑвӑра. «Вутра
ҫунса, пӑр ҫапнине чӑтса, Терт шурлӑхне путса» самаях
асапланнӑ масарта выртакан, ҫамрӑк
этемӗн
пӑлханчӑклӑ чунӗнче чӗрӗлсе тӑнӑ 'ҫын. «Анкартинчен, кил
картинчен пуҫне» ун «урӑх ҫул пулман». Тырри пулман,
куланай виҫи чакман. «Вара, — тет монологҫӑ, — хаярлӑх хӑвалатчӗ Ҫут пӑлӑштухлӑ наркӑмӑш патне <...>
Кӳртетчӗ» «мухмӑр ҫйллесне» «кил-ҫурт ӑшне». Пурнӑҫ
ыртарса ҫитернӗ этем хӑй ҫиллине ҫывӑх ҫынсем ҫине
кӑларнӑ.
Эп астӑватӑп: килтен хӑваласа
Кӑлартӑн эс асаннене,
Ӑшне антартӑн, кӗҫӗн ывлунне,
Ял тӑрӑх мӑшкӑлна сарса
Хӗнерӗн эс вӑталӑх ывӑлна,
Ачаллӑ арӑмӗ куҫҫуль тӑкса
Чӗнмесӗр тӑчӗ кӗтесре.
Эппин, айӑплать-и ҫамрӑкки ват ҫынна? Айӑплатьте
пуль,
вӑтанать уншӑн: «Эп вӑтанса калатӑп ҫак
сӑмахсене». Анчах ҫӗрте выртаканӑн йывӑр тӑприне татах
та йывӑрлатас кӑмӑл та ҫук ун: «чул пек ан ӳктӗрччӗ»
ӳпкев-айӑплав тет вӑл.Ара-ҫке! Ыррине те сахал мар курать ватӑра, вӑл сахал пурӑннӑшӑн хурланать: «Ырри
ҫитсен кунтан эс
кайрӑн». Ҫаплах — ывӑлӗсем
мӑнукӗсемпе пӗр харӑс килсе кӗрсен старик кӗрекере
тӗп вырӑнта пулнӑ, анчах иртнине ас илсе чунпа
аманнӑ.
Кӑра пулсан та пурнӑҫ хавасӗ ҫине ҫилӗ тытман ҫак
хресчен: виҫӗ ывӑлне нушара ӳстернӗ, икӗ тӑлӑха ура
ҫине тӑратнӑ. Ку тӑлӑхсенчен пӗри Шавли хӑй пулни дине шак хурать-тӗр поэт. Вӑл кӑна-и? Кашни чӗр ҫимӗҫе
савма пултарнӑ, ӗмӗрне ӗҫре ирттернӗ ват ҫын, арбуз
ҫитӗнтернӗ
«савса,
ачашласа».
Ҫамрӑксене
ӗҫе
хӑнӑхтарма та манман, хире суха тума илсе тухнӑ...«Ҫӗр
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ҫул патне» ҫитнӗ этем, пӗрех ҫав ӳсӗмре те ӗҫлемесӗр
пурнаймасть, колхоз валли вӗрен явать, хурал тӑрать.
Хӗрхӳ асаилӳ, хӗрхӳ монолог, анчах шанӑҫлӑ та таса.
«Суймашкӑн йывӑр пурнӑҫ сӑпкинче. Пуҫра мӗн ҫиҫнӗ,
чунра мӗн пиҫнӗ, — Ҫав сӑмах ҫеҫ чӗлхем ҫинче». Геройӑн ку сӑмахӗсем аслашшӗ тивӗҫлӗхне упрамалли мел:
«Чунна хурса, юнна парса Юратрӑн эсӗ ҫӗнӗ пурнӑҫа».
Вилӗм сӑнарӗ ӳтленет сӑвӑра: вӑл ватӑ ҫын тӑпри,
кӗшлекен хуртсем, тип тунката ҫинче кӗшӗлтетекен
кӑткӑсем урлӑ палӑрать. Анчах ӑна хирӗҫли
те пур
сӑвӑра, вӑл — чӗр пурнӑҫ: ярӑнса ӳсекен яштака та
вӑйпитти мӑнуксем, ун валли ятне янтӑланӑ «ҫуртри»
шӑнкӑрчӑ, лӗпӗш т.ыт.те. Ҫак тавлашу кун-ҫул сӑвапне
ӗмӗрлӗх усрама май кӳрет. Ыратуллӑ асаилӳре ҫутӑ та
вӑйлӑ туйӑм тӗрекленет. Ҫавӑнпа та асаилӳ тупа туни
евӗр те илтӗнет, чӗнӳ-йыхрав пек те янӑрать:
Вара монолога каларӑм.
Салхулӑх иртрӗ,
Вӑл инҫе.<...>
Сан пек ман пурнӑҫа савасчӗ,
Ҫут тӗнчене сан пек ман юратасчӗ!
Сан ҫӳл чӑтӑмлӑхна,
Асамлӑ хӑватна,
Ҫӗр шӑрши ҫапнӑ тӳрлӗхне,
Ҫӗр ҫуллӑ хурама пиҫӗлӗхне,
Лаштра юман тӗреклӗхне
Хама илесчӗ,
Хам юнӑмпа пӗрлештересчӗ! <...>
Калатӑп эпӗ: пурнӑҫ уттӑр!
Юлташӑмсем,
Кун-ҫулӑмӑра ырлӑр,
Тӑванӑмсем,
Ҫак пурнӑҫа ыталӑр!
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Сӑвӑра тӗрлӗ хирӗҫ тӑрусем хутламӑн-хутламӑн.
Пурнӑҫ тӗрекне лаштра хурамапа, кӗреш юманпа танлаштарнӑ, вилӗмӗн пусӑнчӑк хевти тип тункатара,
кӑвакарнӑ хӗресре ӳтленет. Монолог тенӗ текст пӗрех
диалог евӗр: ҫамрӑкки ваттипе сӑмахланӑ пек. Ватлӑх апла ҫамрӑклӑха хирӗҫ тӑрать кунта, кив пурнӑҫӑн тертшарӗ ҫӗнӗ пурнӑҫӑн ӳсӗмлӗхӗпе тавлашуллӑ.
Тавлашулӑх (анафора мелӗ пекех) — сӑвӑри публицистикӑлӑхӑн тёп паллисенчен пӗри. Ахальтен мар ватӑ
ҫын сӑнарӗнче те тавлӑ енсем курӑнаҫҫӗ: ӗҫчен те вӑл,
пурнӑҫа та чуна парса упрать, ҫапах ҫемьере хӑйне
чыссӑр тыткаласси те, хуйха ӗҫкӗпе ирттересси те пулнӑ
ун. Ҫавӑнпа ӳпкев-айӑплав тав сӑмахне куҫать унӑн,
тӗллӗн-тӗллӗн вӑл хайлав ода пек янӑрать, анчах герой
хӑй чунне уҫса калаҫни сӑвва интимлӑ, чун уҫҫиллӗ (исповедьлӗ) тӑвать.
1941 ҫулхине Шавли «Ҫиҫӗм ҫиҫет» поэма ҫырать.
Хайлав витӗмлӗ сӑнарсемпе хитре, халӑх сӑвви-юррин
поэтики вырнаҫуллӑ пулнипе паха: «Йӗтӗн кӑна евӗр
сарӑ ҫӳҫлӗ, Тупӑлха пек кӑна тӳрӗ пӳллӗ», — пахалать
автор ҫамрӑк учителе. Ку пахалу юрӑри евӗр кӗвӗллӗ, ансат. Эпикӑллӑ сулӑм та пур ҫакнашкал йӗркесенче: «Куланайлӑ кӗр те куркаланӑ вӑл, Сар хӗвелсӗр кун та куркаланӑ вӑл». Юлашки ик йӗркере эпос-былина, халап
ритмӗпе интонацийӗ сисӗнет. Йӗрке варринчи цезура
(чарӑну, пауза) хайлава паттӑрла ӗҫ-пуҫ, героикӑллӑ лару-тӑру пирки калани пек йышӑнма хистет: «Куланайлӑ
кӗр те куркаланӑ вӑл, Сар хӗвелсӗр кун та куркаланӑ
вӑл».Йӗрке вӗҫӗсем пӗрешкел вӗҫленни (эпифора) пуплеве публицистикӑллӑ хӗрӳлӗх кӳрет. Кунран тӗлӗнмелли
ҫук — поэмӑра халӑх пурнӑҫӗ аван сӑнланнӑ, ӑна ҫутта
кӑларакансен сӑнӗсем ӳнерленнӗ.
1942—1945 ҫулсенче сӑвӑҫ «Маттур Якур» поэма хайлать, унта ачасен тылри ӗҫӗ-хӗлӗ пирки шухӑша ӳкет.
Кунта та публицистикӑллӑ хӗрӳлӗхпе каланӑ сӑмах
илӗртет вулакана. Кӑшкӑруллӑ, чӗнӳллӗ ҫаврӑмсем тӑтӑш
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тӗл пулаҫҫӗ, ыйтуллӑ предложенисем умлӑн-хыҫлӑн черетленеҫҫе: «Ҫӗклен эс ирӗклӗхшӗн, чысшӑн, хулашӑн
тӑр, ялсемшӗн тӑр!», «Якур шутлать»: «Эх, мӗншӗн
пӗчӗк? Эх, мӗншӗн ҫитӗннӗ ҫын мар?» Час-часах анафора мелӗ вӑй илсе каять: «Куратъ: самолетсем васкаҫҫӗ.
<...> Курать: пӑравуссем хашкаҫҫё. <...> Курать: сатур
яшсем вӗҫеҫҫӗ»; «Пӑхать Якур: автобуссем ҫитеҫҫӗ. <...>
Пӑхать Якур: ав пуйӑссем килеҫҫӗ. <...> Пӑхать Якур:
ҫынсем, ҫынсем анаҫҫӗ» т.ыт.те. Ҫапах та хроника евӗр
хайланӑ ку поэмӑра пурнӑҫ шупкарах сӑнланнӑ, вӑрҫӑ
вӑхӑтӗнчи йывӑрлӑхсем туллин ӳкерӗнмен.Апла пулин те
вӑрҫӑ сӑнарӗ поэта кӑсӑклантарсах тӑрать.
1965 ҫулта вӑл «Хӑрнӑ хёрессем» сӑвӑ ҫырать.Тыткӑна
лекнӗ нимӗҫсене пытарнӑ масара курса лирика геройӗ
тарӑн шухӑша путать. Герой кӑна мар, вӑрман та салхуллӑ, «шухӑшлӑн кашлать». «Хӑрнӑ хӗрес» сӑмах майлашӑвӗ тӗлӗнмелле пек — хӗрес чӗрӗ пулаймасть-ҫке.
Ҫук, сӑмах художникӗ хӗрес сӑнарӗнче каллех тавлашуллӑ икӗ ен курнӑ — чыслӑ ҫынсен тӑприсене тӑванӗпӗтенӗ, тусӗ-юлташӗ астуса, тирпейлесе тӑрать. Тӑшман
тӑприсем ҫинчи хӗрессем вара «хуралнӑ», «тӳнме пуҫланӑ», «курак-чакак ларнипеле шуралнӑ». Гитлер хушнине итлес мар, кунта выртакан ҫамрӑк «Берлин урамӗнче
паян та-ха утатчӗ» тет ӑна шеллесе автор. Черетпе каллех
тавлашуллӑ шухӑш таппи килет ума: пёр енчен, сӑвӑҫ
вӑрҫа, тӑшмансене кураймасть, тепӗр енчен, вёсен
шӑпи кӑлӑха ҫаврӑннӑшӑн пӑшӑрханать те.
Ку яхӑнччен калани Шавлие вӗри туйӑмлӑ трибун
ҫивӗч чӗлхеллӗ публицист пек кӑтартать. Анчах вӑл лирикӑллӑ хитре сӑвӑсем те хывнӑ.Тёслёхе «Тавтапуҫ сана,
тӗнче» сӑвва (1958) илсе пӑхӑпӑр. Пёчёк кӑна вӑл, анчах
лирика геройён чун таси, кӑмӑл анлӑшё, вӑл пурнӑҫа
философла ӑслама пултарни туллиех кунта. Персонаж ҫут
ҫанталӑк нимрен те аслӑ, нимрен те хӑватлӑ пулнине
ӑнкарать. «Симӗс курӑк», «ҫилпе пӑшӑлтатан» ҫӑка,
«пӗр-пӗрне хӑваласа вылякан хумсем» — мӗн чухлӗ
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ытарлӑх сӑвӑра! Ҫак сӑнсене парнеленӗ, пилленӗ тӗнче
ӗмӗрнех пархатарлӑ. Шӑп ҫавӑнпа ӗнтӗ сӑвӑҫ «ӳпке тулли» сывлать те; сӑвӑсемпе сывлать. Ун пултарулӑхӗ те,
сӑвӑ кёвӗлес ӑсталӑх та — ҫутӑ кун панӑ пилех, пӗртенпӗр пурнӑҫ парниех.
Тавтапуҫ сана, тӗнче,
Симӗс курӑкушӑн.
Ҫилпеле пӑшӑлтатан
Тӑпӑлкка ҫӑкушӑн.
Пӗр-пӗрне хӑваласа
Вылякан хумсемшӗн,
Хум тӑрне ҫупса вӗҫен
Чӗвӗл чӗкеҫсемшӗн,
Тав сана ӳпке тулли
Ҫӑмӑл сывланишӗн,
Сӑвӑсем ҫырма чӗре
Пиллесе панишӗн.
Интимлӑ ҫепӗҫлӗхпе тӳпеми тулнӑ кунашкал сӑвӑсем
Шавлин уйрӑмах юлашки ҫулсенче нумай ҫапӑнчӗҫ,
вёсен шутӗнче «Ҫӗрлехи ҫиҫӗм», «Ҫӑкӑр сӑмси»,
«Хӑнара», «Тӑрна ташши», «Кайӑк» тата ытти сӑвӑсем
(«Пурнӑҫ каҫалӑкӗ» кӗнеке, 1969). «Тавтапуҫ сана...»
сӑвӑра лирика геройӗ ҫут ҫанталӑкӑн сӳнми чӗрӗлӗхне,
ҫӑмӑл та ирӗклӗ таппи-чуппине иленет. Хумӗ те, чӗкеҫӗ
те — вӗресе тӑракан, ӑрша пек чӳхенсе вылякан тӑван
тавралӑх паллисем. Шӑп ҫак чӗрӗлӗхе пула ҫуралаҫҫӗ те
сӑвӑ йӗркисем. Кашни-пӗр хускану, кашни-пӗр пулӑм
(япала, чӗрчун) — куҫ пек хаклӑ Шавлишӗн.«Пӳрнеске
пек пӗчӗк кайӑк, Юррунтан ӑнран эп кайӑп. Чӗвӗлчӗвӗл чӗлхӳпе Савӑнтартӑн кунӗпе», — илешет герой
кайӑк юррине («Кайӑк»), Ҫук, пурнӑҫ тӑтӑшӗ-хавасӗ
хӑйне тӗллӗн кӑна хитре пулаймӗ.Ӑна куҫ шӑрҫи пек упрамалла. «Тӑрна карти юратрӗ ӗшнене, — кӗвӗлет сӑвӑҫ
«Тӑрна ташшинче». — Ӗшне варри — ҫӳл хӑмӑш пуснӑ
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кӳлӗ. Ҫын уттине, ҫын сассине Ку тӑрӑхри кӗтес илтмен
те пулӗ». Пурнӑҫ тирпейӗ-илемӗ вӗҫсӗр упранма тивӗҫ,
аслӑ йӑхсем ӑна ӗмӗре хӑвармалӑх сыхласа усрама кирлине те тӗшмӗртет лирика харкамҫи: «Тип тунката ҫинчен пӑхать ватти, Вутпуҫҫи пек шумасть-и выҫӑ тилӗ.
Тӑшман килсессӗн ҫапӗ ҫунатти, Вилеесеӗн те ҫапӑҫура
ҫеҫ вилӗ». Кун-ҫул пахи, ҫапла, ун умӗнчи яваплӑхпа
ҫыхӑнать. «Тармакласа эе тытрӑн ҫӑкӑр сӑмсине, Ҫыртма
пуҫларӑн шӑлсӑр ҫӑварпа. Эп сисрӗм эс арҫын пулассине, Кун-ҫул пиллетӗрччӗ сана хитре шӑпа». Ку сӑмахсене
харкамҫӑ (вӑл ӗнтӗ халь ҫулланнӑ) хӑйӗн Микулай ятлӑ
мӑнукне калать («Ҫӑкӑр сӑмси»),
Ӑсна эс ҫивӗчлет, куллен тупта,
Ҫӗр чӑмӑрӗн пуласлӑхӗ санра
<...>
Такам пулсан та, Ҫын пул чӑн малтан.
Акӑ епле! Ҫын пуласси — чӗрӗ пурнӑҫ хавалне упрасси вӑл, пулас ӑрусем ҫинчен манма юраманни. Ҫакна
ӑнкарма пулӑшнишӗн тав тумалла та ҫутӑ тӗнчене.
Шавли сатирӑра та нумай тар тӑкса ӗҫленӗ. Сӑввисенче вӑл чиновниксене, халӑхран писнӗ пуҫлӑхсене,
йӑпӑлтисене, икӗ питсене тата ытти йӑх-яха питлет.
Тема-проблема тӗлӗшӗнчен Шавли сатири час-часах
В.Маяковские аса илтерет. Ун пекех вӑл тӳнтер кӑмӑллӑ
ҫынсене сӑнлама кӑнттамрах та тӳрккес пек курӑнма
пултаракан,
сӑвӑшӑн
юрӑхсӑр
пек
сӑнлӑх-сӑнара
кӑмӑллать.«Управделӑн, Фрол Иванчӑн, Пуҫӗ ҫук, ҫӑвар
кӑна, — тет сӑвӑҫ метоними мелне мала хурса. — Вӑт
ҫӑвар, екким романчӑ — Ҫил хапха!» («Йӑпӑлти»); «Така
Илли — тайга тилли, — Сӑмси, аптри пек, шӗвӗркке»
(«Ҫӑпаталлӑ улпут»), Танлаштарусем, эпитетсем кунта
питӗ хӑйне евӗрлӗ, кӗтмесле. Вӗсене ятнех тенешкел
ӳстерсе, гротескласа хайланӑ: «Чап чанӗн кӗрлевне чӑтма
Чугун хӑлха ҫеҫ пултарать.<...> Оркестр шӑпланать. Иртет
Мачча чӗтретнӗ ал ҫуппи, <...> юлать урай ҫӳппи» («Чап
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чанӗпе чун хӑвачӗ»). «Ӗҫлет художник, умра мольберт.
Ҫӳҫ-пуҫ — пӑрҫа тиенӗ урапа» («Художнике»). Кунашкал
метафорӑсемпе танлаштарусем тепрер чухне поэта пушанка идейӑсем патне илсе ҫитереҫҫӗ. «Художнике»
сӑвӑра вӑл ӳнерҫе турат ҫинчи кайӑка сӑнланӑшӑн, кукуруза анине, завод трубине курманшӑн ӳпкелет. Анчах
ку ӳпкев вулакана ӗнентереймест. Теплерен сатирӑллӑ
сӑвӑ содержанине метоними кӑшӑлласа тӑрать. «Хушамат» сӑвӑра, сӑмахран, ҫак сӑнлӑх мӑнкӑмӑлланса,
йышран уйрӑлса кайнӑ пуҫлӑха пӗлтерет: «Сехет кӗтеп
хушамата. Кӗтетӗп иккӗ те...<...> Пыратӑп тепӗр ирхине.
Тухмасть-кӗмест ман хушамат. <...> Пыратӑп виҫҫӗмӗш
кунне. Ман хушамат — ҫук! — йышӑнмасть».
Пӗтӗмӗшле илсен, сӑвӑҫ сатири ӑнӑҫлӑ. Илемлӗх
мелӗсем тӗрлӗ енлӗ, гротесклӑ, шултрарах пулнине кура
ун кулӑшӗ — ӑнланмалла, вулакана ҫывӑх. Сӑвӑ
йӗркисенче пӗрешкелтерех янӑракан сасӑсемлӗ сӑмахсем
тупма пӗлни те питлемелли натурӑна курӑмлӑ тӑвать:
«Выртать хӑяккӑн Хӑяхван, Ан кӗт Хӑяхвантан пайта.
Ҫулла вӑл сулхӑнта ялан» («Кахал»); «Тус ҫинчи костюм
—^ула, Пурҫӑн галстукӗ — хӑла» («Вӗҫкӗн Ваҫҫа»); «Пырать Трахвинпеле Крахвин» («Пуп куҫ — нӳхреп куҫ»)
т.ыт.те. «Ырӑ канаш» сӑвӑра Толстов хушаматлӑ министр
сӑнарне кӑтартнӑ. Сӑнлӑхсем — гиперболӑллӑ, гротесклӑ:
«Толстов министр мӑнтӑрпа аптрать. Хӑй тӗлӗнет,
тӗлӗнет аппарат. Мӗнле хухасчӗ кӑшт министрӑн? Ҫӗр
хут шутлать, шутлать вӑл пин ӑстрӑм». Чӑнах та, герой
ӳчӗ-тирӗ чӗтренсе-силленсе тӑрать (гротеск), ӑна, тет
Г.Я.Хлебников,
сӑвӑҫ
янравлӑ
сасӑсен
черечӗпе
палӑртать: стӑр-тӑр-аптӑр. Кунашкал сӑмахсен йӗрки
куҫ умне чӑнах та курӑмлӑ ӳкерчӗк кӑларать: аптрать —
аппарат, министрӑн — пин ӑстрӑм т.ыт.те. «Вӗҫкӗн
Ваҫҫара» хӑйне «пысӑк слущи» тесе каппайланакан
этемрен тӑрӑхланӑ. Чӑвашла пӗлменҫи пулса, вырӑс
сӑмахӗсене пӑскаласа {«русски ковори,матам») калаҫакан
ҫын чӑнах та питӗ кулӑшла. Сӑвӑри рифмӑсем тулли те
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сулмаклӑ: Ваҫҫа — Наҫҫа; хӑйне — мӑйне; ула — хӑла;
Ваҫҫа — вуҫҫах т.ыт.те. Ытти ҫӗрти пекех кунта та
тӳрккесрех ҫавӑрттарнӑ йышши сӑмахсем (слущи, ковори,
сапыл, апапап, вуҫҫах), ятнех гротесклӑн ӳстернӗ детальсем (пирус— турта, костюм — ула) тӗл пулаҫҫӗ. Ваҫҫана
ӑса кӗртсе илни те гипербола туса хайланӑ сцена темелле:
Ваҫҫана Наҫҫа юри
Пӑрчӗ те ҫул хӗрринчен
Хурӑн кӗрепле аври
Ҫатлаттарчӗ ҫамкинчен...
Стихван Шавли — нумай-нумай гражданлӑ сӑвӑсен
авторӗ. 1976 ҫулта вӑл чирлесе ҫӗре кӗрет.Анчах вӑл тунӑ
ӗҫ, ун кӗнекисем, вӑл хывнӑ публицистика традицийӗсем, ун сатирин хӑйне евӗрлӗхӗ паян та чӗрӗ, паха,
хаклӑ. 1959 ҫулта Ҫеҫпӗл 60 ҫул тултарнӑ ятпа поэт хитре сӑвӑ йӗркисем шӑрантарнӑ:
Ҫаплах чӗррисемпе малти ретре
Аттупала шартлаттарса утан.
Хаваслӑх ӑн кӑварӗ шӑранать питре,
Хура ҫӳҫне шух ҫил турипеле туран.
Ку йӗркесем Шавлие хӑйне те тивӗҫеҫҫӗ.
«Ҫӑпата поэми»
1970 ҫулта Стихван Шавли «Ҫӑпата поэми» ҫырать.
Хайлавра лирикӑпа публицистика аван пӗтӗҫеҫҫӗ,
тӗллӗн-тӗллӗн философиллӗ хӗм ялкӑша-ялкӑша илет.
Сюжет тӗвви (завязка) герой пӗр ватӑ пасарта «йӗкел
хуппи пек ҫӑпата» сутса ларнинчен пуҫланать: «Пит маҫтӑр тунӑ вӑл ӑна, Тетте тесе сӗнет мана». Тетте сӑнарӗ
хӑйне тӗллӗн, пӗрме-пӗччене юлмасть поэмӑра. Герой
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хӑй ашшӗ те ачисене ҫавӑн пек тетте туса панине аса
кӳрет: «Пуканене сырма атте Тӑватчӗ ҫавӑн пек тетте».
Ку шухӑш теприне «ал парать» — тӑвӑр та хӗсӗк пӳртре
ачасем выльӑхсемпе пӗрле пурӑннӑ: тӑватӑ путек, пӗр
пӑру, пурте пӳртре ҫӗмӗрттерсе чупса ҫӳренӗ.Хӑй чикки
ҫутинче амӑшӗ кӗнчеле арланӑ, аслашшӗ ачасене ҫӑпата
хуҫса панӑ, хитре ҫӑпата тума вӗрентнӗ. Ҫук, тетте мар,
тет герой сутуҫӑпа тавлашса. «Патша чёнтерчӗ аттене?
Пӑрах та терӗ шӗшлӳне, Вӑрҫа васка, ярман ҫине».Ачисен вара, 1921 ҫулхи выҫлӑх ҫитнӗрен, «хутаҫпа ютта»
утма тивнӗ. Ҫӑпата историйӗ ҫапла ял ҫыннин пурнӑҫ
авкаланчӑкӗсемпе пӗрлешсе каять, ҫӗршыв историйӗпе
пӗрле саманасен ылмашӑвӗ йӗрленсе пырать. Ачаллах
вӑрмана пушӑт касма чупнӑ, вӑрман хуҫинчен вӑрттӑн
ҫамрӑк
ҫӑкасене
сусӑрлатнӑ,
«куҫҫулӗ
сирпӗнен»
ҫӑкасене шелленӗ, анчах урӑхла тума майӗ пулман.
Вӑхӑчӗпе ҫӑпата йӗрӗ ана ҫинче, анкартинче, ӗҫ шырама
кайнӑ енсенче ӳксе юлать.Туйра та, масар ҫулӗ ҫинче те
йӗр хӑварать-мӗн ҫӑпата. Сюжетӑн кунашкал
аталанӑвӗнче социаллӑ тӗрлӗ тапхӑр куҫ кӗретленсе пырать:
ярман вӑрҫи, выҫлӑх ҫул, колхоз тунӑ тапхӑр. Пурнӑҫ
йӗркине йӳнеҫтерсе пыма та пулӑшать ҫӑпата: «Сутса тупаттӑмӑр пайта — Услам паратчӗ ҫӑпата.Услам — тетрадь
те кӑранташ».
Ку ҫех мар. Ҫӑпата урлах чӑваш халӑхӗн пурнӑҫӗ,
кӑмӑлӗ-сунӑмӗ туллин уҫӑлса пырать. Урана сырса ҫӳремелли япаларах нациллӗ сисӗм-туйӑм. кӑмӑл-сунӑм чӗрӗ
пулнӑ, чӑваш ҫынни илеме мӗнле ӑнланни тымарланнӑ.
Кӗҫӗн ҫулхи ачасене аслашшӗ «Ҫӑпатӑр пултӑрччӗ хитре»
тесе асӑрхаттарать. Вӑйӑ илемӗ те ҫӑпатаранах килнӗ:
«Вӑйӑ выляма, хӗр суйлама Ҫарран тухаймӑн урама».
Уявпа (мункун) — ҫӗн ҫӑпата ҫураҫуллӑ. Хӗрсен кӑмӑл
тирпейне, чун илемне кӑтартма тӑххӑрла хуҫнӑ ҫӑпата
паха, «Туйра вун иккӗлли пит шеп», «Ҫиччӗллипе каччи
тӗвет». Ҫакӑн евӗр сарӑлса-туратланса пынӑран ҫӑпата
ерипен анлӑ шухӑш пӗлтермелли аллегориллӗ сӑнар пек
283

хывӑнать, ун пӗлтерӗшӗ тарӑнлансах пырать. Майӗпенех
вулакан ҫакна ӑнланать: поэма никӗсне выртнӑ пӗр тӗп
сӑнлӑх чӑваш ҫыннин ӳсӗмӗпе тӗрлӗ енчен ҫыхӑнать унра социаллӑ пурнӑҫ ӳтленет. Нухрат ятлӑ пуян,
калӑпӑр, атӑпа та ҫӳрекелет (халӑх умӗнче каппайланмалӑх пуль), анчах атти ҫине ҫӑпата сырса тухать. Ҫӑпата
сӑнарӗ, эппин, атӑпа тавлашуллӑн аталанать. Ӗлӗкрех
«ик-виҫӗ атӑ» пулнӑ ялта, халь ӗнтӗ ял «пушмак-атта
гимн хывать». Илемлӗх туйӑмӗ те аллегорилле ҫак
сӑнлӑхрах куҫ кӗрет: тӑххӑрлине сырнӑ хӗрӗн ташши ҫӑмӑл, мӗншӗн тесен ҫӑпати - шӑтӑр-шӑтӑр: «Шӑрҫа пек
тирнӗ пушӑтне».
Сӑнлӑх содержанийӗн тепӗр пайрӑмӗ - ӗҫе вӗренсе
пыни, ваттисен ӗҫӗ-хӗлӗ. Каллех публицистикӑллӑн аталантарнӑ шухӑшӑн таврашулӑхӗ пирки калама тивет. Пёр
енчен, ҫӑпата чӑвашшӑн пит ырлӑх темелле: унра этем
ӗҫе вӗренни, илеме туйма хӑнӑхни, общество пурнӑҫне
ӑнкарни куҫ кӗрет. Тепӗр енчен, вӑл - «халӑх хурлӑхӗ
кӑна».«Эс ывӑнтӑн, - тет герой, - кан музейре.Ҫап-ҫутӑ
ӑшӑ пӳлӗмре».
Хайлава лирикӑллӑ, публицистикӑллӑ поэма теме
пулать. Унта Шавли хайлавёсен поэтики, стиль хӑйне
евӗрлӗхӗ тепёр хут, туллирех, уҫӑмлӑрах кӗретленет.
Яланхиллех сӑвӑҫ пӗр-пӗр сӑнлӑха анлӑлатнӑ аллегори
пек хайлать. Ҫав аллегори тарӑнланнинче хире-хирӗҫле,
тавлашуллӑ енсем тупать, шухӑш таппине сӑнарлӑ монолог пек йӗркелет. Поэма вӗҫӗнче паттӑр космонавт, Андриян, аслашшӗ ҫӑпатине кулӑшшӑн сырма пултарасси
ҫинчен каланӑ юптарса сӑвӑҫ. Ку, паллах публицистикӑллӑ ирони вӑл.«Андриян ҫӑпата йӗрне хӑварма пултарасси», - тет Г.Хлебников, - чӑваш иртнӗ хурлӑхпа
ирониллӗн сывпуллашни.
Тепле пулсан та пурнӑҫ
улшӑнать, самана ҫӗнелет.
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АЛЕКСАНДР АРТЕМЬЕВ
(1924-1998)
Ҫыравҫӑ кун-ҫулӗнчен
Александр Спиридонович Артемьев. Илемлӗ чӑваш
литературин тӳпинчи ҫут ҫӑлтӑр. Ҫак ята илтмен-туман
ҫын тупӑнма пултарӗ-ши чӑвашсем хушшинче? Анчах
Салампи ята илтмен ҫын ҫуках-тӑр. Кунран ытла телей
пур-и вара сӑмах анинче вӑй хураканшӑн?! Ҫуках, пулма
та пултараймасть. Чӑваш сӑмахӗн чӑн ӑсти, халӑх ҫыравҫи хайланӑ сӑвӑ-юрӑ паян пиншер ҫын кӑмӑлне
савӑнтарать, вӑл ӑсталанӑ роман-повесть, калав-новелла
п и н ш е р ҫамрӑка-ватта хӗпӗртеттерет. Кунсӑр пуҫне
вӑлах — чаплӑ редактор, витӗр куҫлӑ критик, ӑста публицист.
1924 ҫулхи авӑн уйӑхӗнче ҫӗр ҫине килнӗскер, пулас
классик йывӑр ачалӑх витӗр тухиӑ, нумай терт тӳснӗ.
Элӗк районӗнчи шӗкӗр Тури Вылӑ ял вырӑнта вырнаҫнӑ.
«Вӑрманлӑ, тулӑх шыв-шурлӑ, ҫырма-ҫатраллӑ ку тавралӑх, — ҫ ы р а т ь т ӑ в а н ялӗ ҫинчен пултаруллӑ прозаик.—
Ялсене, аякран пӑхсан, сад тейӗн: ҫуртсем йӑмра-хурӑи
айӗнче,
улма-ҫырла пахчисем хушшинче
лараҫҫӗ».
А ш ш ӗ - а м ӑ ш ӗ ун хутла пӗлсех пӗтермен, анчах ывӑлне
вӗрентесшӗнех ҫуннӑ. Ялти шкулта пӗчӗк С а ш а аван
ӗлкӗрсе пырать, пӗрене хаҫатӗнче заметкӑсем ҫапать,
сӑрӑ ӑсталӑхне иленет. Каярах сӗрме купӑс калама
вӗренет, халӑх юрри-кӗввине шӑрантарать. П ӗ р сӑмахпа,
кӗҫӗн ҫултанах вӑл ӳнерлӗ сӑмах илемлӗхӗ
енне
туртӑнать. Вӑтам шкулта вӑл А . П у ш к и н , Л.Толстой,
И.Тургенев, М.Шолохов, И.Гончаров, М.Лермонтов,
Д ж . Б а й р о н , Ф . Ш и л л е р , В.Скотт, Г.Гейне, Ф . К у п е р
хайлавӗсене каҫса кайса «шӗкӗлчет», хӑй ӑ ш н е тӗнче
культурин сывлӑшне илет. Ҫакӑ пурӗ ун ҫырас туртӑмне
хӑватлӑн чӗртсе ярать, ӑна мал ӗмӗтпе хёмлентерет.
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«Тӑваттӑмӗш класс пӗтернӗ тӗле манӑн хам «карталанӑ» сӑвӑ тетрачӗсем те пурччӗ ӗнтӗ», — асӑнать каярахпа ӑста. Вӗсене вӑл Элкере (адресне «Шупашкара,
Элкер
писателе»
тесе
палӑртса)
ярса
парать.
«Ҫ.Элкер, — тет Г.Я.Хлебников тӗпчевҫӗ, — вун иккӗри
ача сӑвӑсем ҫырнине ырланӑ», ҫамрӑк яш патне
хавхалантаруллӑ, ӑшӑ хурав янӑ. Ку вара уншӑн чун ӗҫӗн
сивӗнми малашӗ пулса тӑнӑ. 17 ҫул тӗлне Сашӑн
234 сӑвӑ, 2 поэма, 2 повесть шӑрҫаланма ӗлкёрнӗ. Пӗр
шутласан тӗлӗнмелле те пек: йывӑр лару-тӑрура ачан
ҫиме ҫӑкри ҫук, тӑхӑнма — тумӗ-тирӗ. Тӑхӑр ҫула ҫитсен
ача ҫурма тӑлӑх (ашшӗсӗр) тӑрса юлать, килти ӗҫ-пуҫ ун
ҫине те тиенет. Яшлӑхӗ те йывӑр килет ун, вӑл ара кӗнӗ
тӗлелле хаяр вӑрҫӑ тапранать. Ялта ӗнтӗ вӑйпитти арҫын
та юлман, пурте фронта ӑсаннӑ. Ҫапах лӑш курми
ӗҫлекен каччӑ ҫӗрлешер сӗтел хушшине сӑвӑ-калав ҫырма ларать, сӑнарсем ӑсталать. Ӗҫӗ вара хушӑнсах пырать:
ӑна ял совечӗн секретарӗ тӑваҫҫӗ, 1942 ҫулта вара ҫара
илеҫҫӗ.Фронтра связист пулнӑ ҫамрӑк хаяр ҫапӑҫусенчен
пӗринче аманать, госпитале лекет.Яла, амӑшӗ патне вара, ывӑлӗ пӳкле пӗтни ҫинчен хура хут килет.Ӑнсӑртран
кӗмсӗрт сывӑ пуҫҫӑн, ҫӗр варринче пырса кӗнӗ ҫын ун
ывӑлӗ пулнине амӑшӗ ӗнене те пӗлмест; «...хӑраса
ӳкет, — ҫырать Г.Я.Хлебников, — умне лампа тытса ҫутса пӑхать». Вӑрҫӑ нуши-хурине сӑнарласси вара Артемьевшӑн тӗпе ҫаврӑнать.
1947 ҫулта «Ялав» журналта ҫыравҫӑн пӗрремӗш хайлавӗ, «Пӗчӗк Лийӑн пысӑк савӑнӑҫӗ» хитре новелли кун
курать. Ӑнӑҫлӑ калав. Унра прозаик пултарулӑхӗ мӗнле
ҫулпа аталанса каясси кӗретлӗн палӑрать. Ку кӳлӗмрен
пуҫласа талантлӑ ӑстан повесть хыҫҫӑн повесть, калав
хыҫҫӑн калав ҫапӑнма тытӑнать. Вулакансем ун кашни
хайлавӗнче вӑл ҫепӗҫ лирик, ҫутӑ романтик, тарӑн психолог пулнине туярах пуҫлаҫҫӗ, новеллисене алран ями
вулаҫҫӗ.Тӗлӗнме кирлӗ те мар — таса ӗмӗтсен ӑнтӑлӑвӗн,
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калас сӑмахӑн евӗклӗ те ҫепӗҫ интонацийӗпе илентерет
ҫамрӑк прозаик вулакансене.
1947 ҫул тӗлнелле ӗнтӗ ҫамрӑк Сашӑн пурнӑҫ опычӗ
пысӑк. Чи малтанхи калавӗ те ун хӑйне сӑпатлӑ: Инҫет
Китай, Маньчжури ҫӗрӗсем ӑна тахҫанах илентернӗ.
Г.Я.Хлебников ҫырнине вуласа пӑхӑр: Сашӑн ашшӗамӑшӗ «чӗлхе-ҫӑвартан питӗ ҫыпӑҫуллӑ» ҫынсем пулнӑ.
«Ашшӗ час-часах яппун вӑрҫи, хӑй салтакра ПортАртурта тӑни ҫинчен кала-кала кӑтартнӑ». Шӑпа авкаланчӑкӗ вара ывӑлне те ҫав тӑрӑхсене илсе ҫитернӗ.
Ашшӗ калавӗнчех тӗрӗленсе юлнӑ ӳкерчӗксем хайхи
ҫӗнӗлле чӗрӗлсе ӳгленнӗ. Ку ӗнтӗ ҫыравҫӑн пултарулӑх
тымарӗсем ӑҫтан сӗткен илсе пулӑхланнине кӑтартать.
Юмах-халап калама юратакан амӑшӗ те ачана вӑйлӑ
витӗм кӳнӗ. 30-мӗш ҫулсенче наци культури тӗрекленсепаркаланса пынине каччӑ хӑй куҫӗпе хӑй курса ӗненни
те йӗр хӑвармасӑр пулман.Элкерӗн «Хӗн-хур айӗнче» поэмине вулани ҫамрӑка тӗлӗнмелле хытӑ хумхантарса
ярать. Кайран та, вӑрҫӑ ҫулӗсемпе утнӑ чух та
хӑтӑлаймасть вӑл Элкер ун чӗрине хывса хӑварнӑ асамлӑ
туйӑм ытамӗнчен.Салтак кутамккинче фронтовик уншӑн
куҫ шӑрҫи пек хаклӑ повеҫе, Ҫ.Элкерӗн «Вутпа ҫулӑм
витӗр» кӗнекине чиксе ҫӳрет.Ачаран кӑмӑлласа пӑрахнӑ
прозаикӑн витӗмӗ иксӗлми уншӑн, ун витӗмӗпе вӑл
тӑтӑшах сӑвӑ ҫырма хавасланать. Кунпа пӗрлех фронтра
та нумай вулать. Элкер хӗтӗртнипе вӑл ачаранах куҫару
ӗҫне кӑмӑлла пуҫлать. Амӑшӗн юмахӗсемпе пӗрле ӑша
кӗнӗ туйӑм тата ытларах вӑйланать.
Ара кӗрес умӗнхи кӳлӗмре, «Телейсӗр кунсем» поэмӑра, «Вӑхӑтсӑр вилӗм» повеҫре ун алли ҫирӗпленет.
Анчах вӑрҫӑ ҫулӗ-сукмакӗ ӑна шавах эпика енне туртать.
Чӑнах, ҫулӗсем аслӑ та вӑрӑм: Карпат тӑвӗсем, Хӗвел
тухӑҫ Прусси, Монголи, Гоби пуш хирӗсем т.ыт.те. Калама ҫеҫ канас. Сӑнаса пӑхӑр-ха, мӗнле сӑнласа парать
Гоби тӑрӑхне прозаик.
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«Ҫумӑр чӗреслетсе такса ячӗ те, кӗҫех танк качисем
алтса хӑварнӑ ҫулсемпе пӑтранчӑк сарӑ шыв шарласа
юхма тытӑнчӗ; унтан вӑл ҫурхи ейӳ пек пӗтӗм хир тӑрӑх
сарӑлса, татнӑ пӗве евӗр кӗрлесе анаталла ыткӑнчӗ. <...>
Икӗ-виҫӗ сехет ҫапла чарӑнмасӑр ҫӑвас пулсан тавралӑха
йӑлтах шыв илӗччӗ темелле.<...>
— Шутлӑр-ха, атьсемӗр, эпир Гоби пуш хирӗнче!
Иккӗмӗш Сахара тенӗ ӑна харсӑр ҫулҫӳревҫӗсем, — хаваслӑ сасӑпа каларӗ сержант.<...>
...Тепӗртакран хайхи ҫумӑртан ним палли те юлмарӗ;
каллех тропик хӗвелӗ салтаксене ним хёрхенми хёрте
пуҫларӗ. Вӗри ҫил питрен хӑйӑрпа сапса вёрет; вётё
хӑйӑр куҫа, ҫӑвара кӗрет, шӑл хушшинче кӑчӑртатать;
ӑна
шӑлса та,
сурса та пӗтермелле мар;
вӑл
кӑтӑклантарать, сунаслаттарать, ыраттарать» («Юлашки
юрӑ» повесть).
Ҫук, ачаран асра, ӑнра упраннӑ ӳкерчӗксем кӑлӑха
ҫаврӑнман, писатель чӗринче вӗсем тарӑн йӗр хӑварнӑ,
хӑй савнӑ та кӑмӑлланӑ геройсене вӑл ахальтен мар инҫет
Маньчжурипе ҫыхать.Унта, таҫти-таҫти инҫет ҫӗрте Салампи савнӑ ҫын, маттур Валери выртса юлнӑ. Унтах
эпир, вулакансем Салампие савнӑ тепӗр яш ҫынпа, талантлӑ Алмазовпа паллашатпӑр («Салампи» повесть).«Ан
авӑн, шӗшкӗ!», «Пӗчӗк Лийӑн пысӑк савӑнӑҫӗ», «Асран
кайми тӗлпулусем» новеллӑсенче те, «Хӗрлӗ ҫӑлтӑр» повеҫре те эпир ҫав тӑрӑхсен асамлӑ та тертлӗ, лирикӑллӑ
та драмӑллӑ сывлӑшне сисетпӗр. Мӗнпурӗ ку — поэзие
кӑна вырнаҫми пулӑм. Туйӑма каласа пӗтерме прозӑн
эпикӑлӑхӗ кирлӗ. Чӑнах та, ҫырӑннӑ тӗрленчӗксен йышӗ
ӳссех пырать А.Артемьевӑн, анчах вӑрҫӑ опычӗ ӑна проза
еннех тайӑлтарать. 1950 ҫулта прозӑлла хайлавсене вӑл
<Ан авӑн, шӗшкӗ!» кӗнекене пухать.
1954 ҫул. Ку дата пӗтӗм чӑваш литературишӗн паллӑ,
вӑл кӳлӗмре Артемьевӑн «Салампийӗ» ҫапӑнать.Ип.Иванов критик шучӗпе ку повесть «автор ятне ҫӳле ҫӗклерӗ,
тӑван литературӑна ҫӗнӗ те вӑйлӑ талант кил ни ҫинчен
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пӗлтерчӗ. Кӗнеке пичетленсе тухсанах ун пирки кашни
ялта пекех, клубра е библиотекӑра, фермӑра е арманта
савӑнса калаҫрӗҫ ҫынсем, мӗнле ҫырма пӗлнӗ-ши тесе
мухтарёҫ.Артемьев ҫак чыса чӑннипех тивӗҫ пулчӗ».
Ӗмӗчӗсем аслӑран та аслӑ халӗ ӳнерҫӗн, повеҫсене
ӗнтӗ уйрӑм ярӑм пек хывса пӗр ҫирӗмех ҫитерес
шухӑшпа хӗрет вӑл. Пӗрлех ӑна иккӗленӳ те кӑшлать —
вӑхӑчӗ те сахал, тӑтӑшах чӗри аптратать. Ҫапах пуҫ
ҫӗклеми тенешкел
ӗҫлет ҫыравҫӑ, мӗнпурӗ 20 ытла
кӗнеке кӑларать. Хӑй пёрех ытла та сахал ӗҫленӗшӗн
ӳпкелешет, курӑмлӑ ӗҫ тӑвайманнишӗн пӑшӑрханса
пурӑнать. Тимлӗ сӑнасан кӑна ӑнланма йывӑр та мар.
Кӗнеке издательствинче ӗҫлекенсем ӑна тӑтӑшах ҫапӑнса
тухас (е тухас мар) роман-повеҫе, сӑвӑ-поэмӑна рецензилес ӗҫе кӳлеҫҫӗ. Ырӑ кӑмӑллӑ ҫын, тем пек
вӗчӗрхенсен те ыйтнине пурнӑҫламах килӗшет, хӑй вара
кӑмӑлӗпе тӑтӑшах туртӑшать — талантсӑр, япӑх ҫырнӑ
алҫырусене вуласах ирттерӗ-ши ӗмӗрне? Час-часах
ҫапӑнса тухас кӗнекесене редакцилеме (юсаса пама) тивет. Хӑй ӗмӗтне пурнӑҫласси вара вӗҫӗмех хыҫа тӑрса
юлать, ӑша-чикке вӑркаттарать.
Писателӗн кун кӗнекисемпе (дневникӗсемпе) паллашатӑн та ҫырлахман кӑмӑл хевти яр уҫҫӑн курӑнса каять.Кунта Артемьев тӑван сӑмахлӑх нуши-хури пирки те,
тӗрлӗ ҫынсем хушшинчи ҫыхӑнусем пирки те тарӑн
шухӑша ӳкет, чӗрине ыраттарать, кӑмӑлпа хуҫӑлать.
Вуншар ҫул хушши ҫырса пынӑ ҫав асӑрхавсем халӑх
ҫыравҫин чунӗнчи синкерлӗ драмӑна аван уҫса параҫҫӗ.
Акӑ, тӗслӗхрен, Г.Айхин «Чӗрӗ тӗвӗ» кӗнеки пирки калани: ытла кӑткӑс ҫырать Айхи, ансат шухӑшсенех
йывӑрлатса ярать (1976 ҫул, пуш уйӑхӗ). Наум Урхи
куҫарнӑ «Фауста» тӳрлетесси аптратсах ҫитерет (1976,
юпа; 1978, ака; 1978, ҫӗртме; 1980, утӑ т.ыт.те).
Хв.Агивер пултарулӑхне те тишкерет писатель-критик.
Лешӗ яланах телейсӗр хӗрарӑм-арҫын шӑписем пирки
шухӑша кайнине ӑнланса, йышӑнса пӗтереймест. Унӑн
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геройӗсем шӑпа еккине улӑштарма пултарайманни, фатализмлӑ йӗркепе (пурӗ пӗрех ҫамкана ҫырнинчен иртме
ҫук тесе) кӑна пурӑнни те килӗшмеет Артемьев чунне.
Чӑн та, кунта субъективли те пур.«Салампи» авторӗн
геройӗеем — ҫине тӑруллӑ, вут чулӗ пек пиҫӗ. Ҫавӑнпа
вӑл ытти прозаиксенчен те ҫавнах ыйтать. Ҫапах та, пур
ҫыравҫӑ та ҫакнашкал геройеене ҫеҫ курмасть-ҫке! Агиверех ав этем кун-ҫулӗнчи анекдотла пулӑмеене курарах
парать, анекдочӗ вара, Агивер шухӑшӗпе, трагеди сӗмлӗ.
Артемьевӑн геройӗеем ялан тенӗ пекех — романтикӑллӑ,
ҫӗкленӳллӗ, Агивер тупнӑ сӑнарсем — урӑх етайлӑ,
вёсем кун-ҫулӑн филоеофиллӗ тӗшшине тупаешӑн. Кашни ҫыравҫӑн апла пулсан ыттисеннипе пӑтрашми геройсем сӑнарланни ырӑ.
Ку хирӗҫӳлӗхсем, литература анинчи тӗрлӗ ӗҫ-хӗл,
лару-тӑру хайлавҫӑ чунӗнчи драмӑллӑ туйӑма тарӑна
яраҫҫӗ чӑваш халӑхӗн мухтавлӑ ывӑлне. Яланах укҫасӑр,
юрлӑ; нухратшӑн вак-шак, чуна юхӑнтаракан ӗҫпе
йӑпанма тивет ун. 1980 ҫулхи утӑ уйӑхӗнче хӑйне халӑх
писателӗн ятне пани те савӑнтармасть ӑна. «Принц и
нищий чувашской литературы», — ҫырса хурать вӑл хӑй
дневникӗнче ҫак ҫулхи июнӗн 22-мӗшӗнче хӗрхӳ ыратупа, тӑварлӑ иронипе. Ури те утми пулса пырать, чӗри
сурать, темиҫе хут та чӗре тытнипе аптрать вӑл. Чунӑн
кунашкал тӑрӑмӗ хӑй ӗҫтешӗсем вилнишӗн пӑшӑрханнипе
ге арӑсланса пырать. 1976 ҫулхи нарӑс. Ст.Шавли вилнӗ.
Такам ӑна П.Хусанкайпа юнашар пытарасшӑн пулман
иккен. Куна ӑнланмасть халӑхӑн чунне чӗре варне хурса
ӗҫленӗ маттур ҫыравҫӑ. Хӑш-пӗр прозаик Шавлие пытарнӑ кун та пулин халӑх сӑвӑҫне тивӗҫлӗ пек хакла
пӗлейменни суранлатать ун кӑмӑлне. Ҫав ҫулах пушӑн
31-мӗшӗнче АВоробьев куҫ хупать, ку та амантать чӗрене.
Ҫапла пӗчӗккӗн-пӗчӗккӗн ӑста литераторсем «кайса»
пыраҫҫӗ, талантсӑррисем вӗсем вырӑнне чыссӑррӑн киле-киле кӗреҫҫӗ. Пултаруллисен шӑпи вара тертлӗ.
Н-Теветкел
пурнӑҫӗ
самай
сусӑрлатать
Артемьев
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кӑмӑлне - мӗнешкел ӑста сӑвӑҫ, анчах пурнӑҫӗ йӗркеллӗ
сыпӑнса каяймасть ун.
Апла пулин те нумай вулать прозаик, ывӑна пӗлми
куҫарать, ҫырас ӑсталӑхне туптать. Вӑл чӑвашла янраттарнӑ авторсен хисепӗ ӳссех пырать: А.Пушкин,
С.Есенин, И.Тургенев, Дж.Байрон, Г.Гейне, Д.Кугультинов, А.Ахматова, А.Мицкевич т.ыт.те.«Какое удовольствие!» — палӑртать вӑл хӑй шухӑш-сунӑмне дневникра
1978 ҫулхи кӑрлачӑн 11-мӗшӗнче. Байрон пирки Пушкин
тата Скотт уявлӑн, хисеплесе ҫырни ун чунне вӗри ҫаптарать, ӗҫлес хавала хӗмлентерсе ярать. Хв.Уярпа,
Я.Ухсайпа
пултарулӑх ыйтӑвӗсене сӳтсе явни
те
тӗлӗнмелле ырӑ уншӑн. А.Ахматовӑпа, Д.Кугультиновпа
курнӑҫни мал ӗмӗтлӗ. Хв. Уярӑн романӗ тӗлӗнтерет ӑна:
«...стилӗ хӑех сӗрме купӑс каланӑ кӗвӗ пек ҫепӗҫҫӗн те
хурлӑхлӑн янӑрать. Мӗнле сӑнсем, детальсем, танлаштарусем,
эпитетсем,
метафорӑсем,
мӗнле
ытарайми
чӗлхе!..» — ҫыратьвӑл ӗҫтешӗшӗн хӗпӗртесе.
Пӑшӑрхантараканни те пур: «Пӑва ҫулӗ ҫинче», «Ача
чухнехи», «Кӑра ҫилсем» повеҫсене вуласан «вёсен сюжечӗсене пӑтраштарса яма пулать», — тет кӑмӑлне хуҫса.
Ытти кӑлтӑк та нумай. 1974 ҫулта ӑна пӗр харӑсах икӗ
композитор (Г.Хирбю, А.Асламас) «Салампи» тӑрӑх
опера ҫырас шухӑш тытнине пӗлтереҫҫӗ. Ку та Артемьевшӑн хӗрхӳ кулӑ кӑна. Ҫаплах,
пӗри те ҫырса
пӗтереймеҫҫӗ оперисене. Чунри драма, хӗрхӳ ырату
араслансах пырать, писателе час-часах кӑмӑла хуҫакан
кӳренӳ киле-киле ҫапать.
Таса чунлӑ романтик, пурнӑҫӑн тӳнтер-урмӑшне
ытлӑ-ҫитлех курать, чӗрипе тата
ытларах аманать.
Пурнӑҫри хирӗҫӳлӗх писателе унчченех хытӑ шухӑшлаттарать-ха. Чӗр кӗмӗл пек таса та ырӑ Салампипе
ҫуммӑн ав пушанка Леонпа Муза сӑнарланнӑ («Салампи»). Вут чулӗ пек ҫирӗп те тӳс шӑтми тӳсӗмлӗ Актаева
Аюхин элеклесе хӑртать («Симӗс ылтӑн»), Актаев
шӑпинчех акӑ: мӗн чухлӗ чӑтӑмлӑх кирлӗ пулнӑ ӑна
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кӑлӑхран сутӑнчӑк ятне илтме! Салампие тата? Хӗр пуҫҫӑнах ачаллӑ пулнӑ тенӗ элеке илтме ҫӑмӑл пулнӑ-и ӑна?
Ҫапах Салампи те, Актаев та ҫак ыратӑва ҫынна
кӑтартмасӑр, нӑйкӑшмасӑр чӑтса ирттереҫҫӗ. Романтик
чунлӑ Артемьевӑн кӑмӑлӗ аманасси апла, тен, вӑл хӑй
геройӗсен шӑпине ытла ҫывӑх курнӑран та килнӗ пулӗ.
Талантлӑ ӑстасен шӑпи ӗмӗртен ҫапла: хайлаври ӗҫ-пуҫ
чӗр пурнӑҫа, чӗр пурнӑҫри — хайлава куҫать.
1981 ҫул. Артемьева кӑнтӑра, тинӗс хӗрне кайма путевка тивӗҫет.Ку уншӑн савӑнӑҫ, ирӗклӗх! Чунпа та кӑшт
юсанать пек вӑл, ҫан тавӑрса ырми ӗҫлес хавал вӗрет ун
чӗринче. Анчах ырату кайӑкӗ те сӑхма пӑрахмасть. Чӑваш
ҫӗрӗнче
кӑна мар иккен трагизмли,
хирӗҫӳлли!
Д.Кугультинов та ав 11 ҫул! ларса тухнӑ.Чӑваш Воробьев
та айӑпсӑртанах тӗрмене лекнӗ.Ку кӑна пулсан тем пекчӗ.
Юман Мӗтри те лагерьтех пӗтнӗ, Шупуҫҫынни те. Митта
лагерь терчӗ витӑр тухнӑ, В.Рсайӑн вуҫех чӗмсӗрленсе
ларма тивнӗ. Ахальтен мар Валентин Актаев та
тыткӑнран тарнӑ хыҫҫӑн «тӗрӗслев» витӗр тухать. _
1984 ҫул. Юбилей ҫулӗ. Этем 60 ҫула ҫитнӗ. Ӗҫлессе
вара питӗ сахал ӗҫленӗн туйӑнать. «Намӑс!» — ҫырса хуратьвӑл 1984 ҫулхи кӑрлачӑн 1-мӗшӗнче кун кӗнекине...
Хастар чӗреллӗ, таса ӗмӗтлӗ яшӑ вӑрҫа та хӑй
ирӗкӗпе каять. тар шӑршине хаяр вӑрҫӑ витӗр тухса туйса илет. Киле вара 1947 ҫулта таврӑнать. Халӗ вӑйпитти
ҫамрӑк вӑл, хӑй пухнӑ сисӗм-сунӑмпа ҫыравҫӑ шалтан
тӳпеми хӗрсе-тулса ҫитнӗ. Мӗнпур туйӑм-сунӑма вӑл
1950 ҫулта ҫапӑннӑ «Ан авӑн, шӗшкӗ» кӗнекере туллин
ҫырса кӑтартать. Кӗнеке ятне ӳкнӗ калав кунта чи пахи
темелле, вӑл чӑваш новеллистикин классикӑлла тӗслӗхӗ
пулса тӑчӗ теме юрать.
Ку акӑ мӗне пӗлтерет: вӑрҫӑ вӑхӑчӗпе паллӑ прозаик
пулас ҫын чӗринче тарӑн йӗр хӑварать, ун чунӗнче
паттӑр та ҫӗнтерӳҫӗ салтаксем, аслӑ чунлӑ яшсем
пурӑнма тытӑнаҫҫӗ, шур хут ҫине ӳкме хыпӑнаҫҫӗ. Артемьев ҫырнӑ повесть-новелла, тет Ип.Иванов тӗпчевҫӗ,
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«вӑрҫӑн темиҫе ҫула пынӑ тапхӑрӗ, малтанхи отступленирен пуҫласа кайранхи вӑйлӑ наступлени таранах пирӗн
куҫ умне тухса тӑрать». «Юлашки юрӑ» повеҫре хастар
салтаксем Пруссире мёнле ҫапӑҫни сӑнарланнӑ. «Алтӑр
ҫӑлтӑрта», «Симёс ылтӑнра» чӑваш каччисем нимӗҫсен
тыткӑнӗнче пулса тертленнине, яла таврӑнсан хастар
ӗҫре ӑмӑртуллӑ хавалпа хӗрнине сӑнланӑ, т.ыт.те.
Хӑй черечӗпе писатель урӑх проблемӑсем патне пырса тухать. «Улма йывӑҫ авӑнать», «Ҫунатлӑ ҫуралнисем»,
«Ахманеевсем», «Уй-хир чӗнет» евӗрлӗ ытти повеҫсенче
вӑл ял пурнӑҫӗпе кӑсӑкланса каять.«Тӑвӑл умён» романра, «Ан ман мана», «Алтӑр ҫӑлтӑр» хайлавсенче чӑваш
ҫӗрӗнчи пултарулӑх интеллигенчӗсен шӑпи пирки шута
ӳкет.
«Тӑвӑл
умён»
дилогире,
И.Я.Яковлев,
П.В.Пазухин, К.В.Иванов, Н.В.Шупуҫҫынни шӑписем
сӑнарлӑн кӗретленеҫҫӗ. Кунта та кун-ҫул, самана трагедийӗпе драми тӗпе килет: Ивановпа Пазухин шӑписем
пӳкле тенешкел вӗҫленеҫҫӗ.
70-мӗш ҫулсем еннелле литературӑра романтикӑллӑ,
лирикӑллӑ хайлавсен тӳпи чакать, пурнӑҫ ӗнтӗ публицистикӑллӑ, философиллӗ хайласем ӑсталама хушать. Ҫак
тапхӑр сывлӑшне туйса-сиссе илнӗ Артемьев «Пукра»
тата «Ҫӑкӑр хакӗ» публицистикӑллӑ повеҫсем хайлать.
Вӑхӑчӗпе вара вуҫех ҫырма пӑрахать. Ҫапах та ӗнтӗ вӑл
тунӑ ёҫ-хёл ҫав тери пысӑк пёлтерёшлӗ. Ун «Тӑвӑл умён»
дилогийӗ, «Алтӑр ҫӑлтӑр», «Симёс ылтӑн» повеҫӗсем,
«Ан авӑн, шёшкё!», «Ҫул уҫӑ — Таганов», «Асран кайми
тӗлпулусем» новеллисем чӑваш прозин ылтӑн ҫӳпҫине
ёмёрлёх кёрсе юлчёҫ.

Александр Артемьевӑн илемлё тӗнчи
А.Артемьевӑн пултарулӑхӗ вӑрҫӑ хыҫҫӑн йӑл илсе
ялкӑша пуҫлать. Унччен те ҫырсах тӑнӑ-ха вӑл, хӑйне
сӑвӑсемпе ҫыхнӑ, пултарулӑх вӑйне прозӑра тёрёслесе
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пӑхнӑ. Самана романтикине ҫутӑ пуласлӑх шанӑҫӗмалашӗ пек туякан каччӑн сӗмленӗвӗ-ӗмӗчӗсем малтанхи, ал хӑнӑхтармалла ҫырнисенчех чӗрӗ, илӗртӳллӗ. Хӑй
умӗнчи яваплӑхӗ пысӑк пулнӑран, шӑранса тухнӑ
тӗрленчӗкӗсене пичете сӗнме, ҫынна кӑтартма васкасах
та каймасть. Васкамасть тенӗрен, Элкере кӑтартса илетха, лешӗ ачана ӑш кӑмӑллӑ хурав ярса хавхалантарать.
1947 ҫул ҫитет. «Ялавра» Сашӑн чи пирвайхи
тӗртӗмӗ — «Пӗчӗк Лийӑн пысӑк савӑнӑҫӗ» калавӗ
ҫапӑнать. Тӗлӗнтерсе яракан хайлав. Пӗрремӗшӗ кӑна-ха,
анчах пурнӑҫа тарӑн пӗлни, герой чунӗнче мӗн пулса
иртнине тӗпӗ-йӗрӗпе ӑнланни, сюжет вулакана хӑйӗнчен
уйӑрма памасӑр тыткӑнлани — мӗн чухлӗ пахалӑх ҫак калавра! Калуҫӑ Лия шӑпине хӑй ӑшне чун ыратӑвӗллӗн
илнӗ, вулакана та уншӑн пӑшӑрхантарма пӗлнӗ.Ҫавӑнпа
хайлав кашни ҫынна ытамран вӗҫертми тыткӑнлать.
Чӑваш прозине ҫывӑх куракан кашни ҫынах чухлать: литературӑна маттур сӑмахҫӑ, ал ҫавӑрса ҫитернӗ ӑста,
чӑн-чӑн лирик килсе кӗчӗ. Сасси ун шанӑҫлӑ, алли —
ҫирӗп. Ҫакӑнтан пуҫласа ҫыравҫӑ та хӑйне ӗненме
тытӑнать. Ӗҫлес, ҫӗнӗрен ҫӗнӗ хайлав ҫырас килет унӑн.
Вулакан та шанма тытӑнатьтин пичете ҫирӗппӗн ура ярса пуснӑ маҫтӑра. 1948 ҫулта ҫамрӑк ӑста каярах чӑваш
новеллистикин классикӑллӑ тӗслӗхӗ пулса тӑнӑ «Ан авӑн,
шӗшкӗ!» калав пичетлесе кӑларать. Апла тӑк пӗрремӗш
хайлавах ӑсталӑх тӳпине ҫӗкленни, ылтӑн пӗрчи пек калав — ӑнсӑртран сиксе тухнӑ ӑнӑҫу ҫеҫ мар. Тепӗр ҫулах
вулакан
сӗтелӗ ҫине
«Ҫул уҫӑ»,
«Асран кайми
тӗлпулусем» калавсем ҫитсе выртаҫҫӗ. Ҫапах мӗнле
хывӑннӑ-ха «Ан авӑн, шӗшкӗ!» новелла?.. Инҫет тухӑҫра
хӗсметре (службӑра) тӑнӑ чӑваш каччи киле таврӑнас
хаваспа Амур хӗррипе канӑҫсӑррӑн уткалать, пӑрахут
кӗтет. Сасартӑк илтех каять: такам чӑвашла юрлать. Ку Астров хушаматлӑ чӑваш ачин тусӗсем иккен: Курмангалиев казах тата Ворончихин вырӑс. Кӗҫ Петёр Астров
хӑй те курӑнса каять: «вӑтам пӳллӗ, тӗреклӗ хул-ҫурӑмлӑ
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каччӑ» вӑл, кӑкӑр тулли орден-медаль ун, куҫӗсем
вичкӗн пӑхаҫҫӗ, сӑнӗ — харсӑр. Хайлава калаври калав
евӗр ӑсталанӑ, ӑнсӑртран Маньчжурире хӑй ентешӗпе
тӗл пулнӑ офицер Астров каланине тӑнланӑ пек ҫырнӑ.
Герой-калавҫӑ монологӗнче ҫамрӑк салтак пурнӑҫ,
хӗсмет опычӗ пухни утӑм хыҫҫӑн утӑм йӗрленет. Малтанхи тапхӑрсенче вӑл кӑшт айвантарах-ха. Вӗҫӗмех черетсӗр
«наряд туянать», старшина намӑслантарнине тӳсет, хӗр
умӗнче аванмарланать...
Мӗн тӑвӑн? Ал ҫаврӑнӑҫӗ те, чун тӳсӗмӗ те, салтак
хӑнӑхӑвӗ те ҫӑмӑллӑн тупӑнмаҫҫӗ: пилӗкне те пушанка
ҫыхать-ха Петӗр, обмоткине те хӑвӑрт-хӑвӑрт чӗркеймест.
Юлташӗсем ӑна хӑй юрланӑ юрӑри сӑмахсемпех канаш
тарса пулӑшаҫҫӗ: «ан авӑн». Пӗрлех ҫирӗп те ыйтаҫҫӗ унран, ку вара ҫамрӑка чӑн-чӑн паттӑр пулма пулӑшать.
Калав хускатнӑ тӗп ыйтусенчен пӗри, апла пулсан, —
«паттӑрлӑх
сӑлтавӗсене
тарӑннӑн
уҫса
пани»
(Г.Я.Хлебников). Ҫав сӑлтавсемех героя ҫутӑ та шанӑҫлӑ
идеал шайне ҫӗклеҫҫӗ.
Калаври капав мелӗ ҫиелтен палӑракан форма ҫеҫ
мар, ун хӑйӗн сӑнарлӑ тарӑн содержанийӗ пур.Пӗлетпӗр:
Астров ӗнтӗ хастар салтак пулса тӑнӑ, хӑйӗнче шӑнӑрлӑ
характер паллисем туптанӑ.Апла пулсан вӑл хатӗр характер темелле.Хӗсметри лару-тӑру ӑна чун тӳсӗмлӗхӗ енчен
хытах тӗрӗсленӗ. Пултарулӑх ҫитмен яш этемӗн, вӑл вара
хӑйне тем енчен те хытӑрлать, пиҫӗхтерет, чӗрине хурҫӑ
пек чӑтӑм хывать. Тӗрлӗ халӑх ывӑлӗсемпе туслашса
цесенчен нумая вӗренет.Халь вӑл тӑван халӑхне нихҫанхинчен ытла савать, фольклор юррин философиллӗ
сӗрелтине (содержанине, йӗрки-шывне) хӑй шӑпипе
в,иҫет. «Ан авӑн, шӗшкӗ» юрӑ та уншӑн — ҫамрӑка
парӑнми хӑюллӑ пулма хушакан ӑслав (мораль) шӑнӑрӗ,
унпа (тӑван культурӑра тарӑн тымар янӑ пулӑмпа) Петӗр
хӑй юлташӗсене те паллаштарать. Юрӑра ҫак маттур
яшшӑн кӑмӑл уҫҫи кӑна мар, чӑваш пурнӑҫӗн ӗмӗрхи
сӑвапӗ тупӑнать.
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Ҫыравҫӑн нумай хайлавӗнче тӗл пулатпӑр ку феномена. Пархатарлӑ, идеал пулма тивӗҫ герой чылай наци
культурине, ун пурнӑҫ мехелне ҫывӑх курать.Ҫакна эпир
«Салампи», «Алтӑр ҫӑлтӑр» повеҫсенче те, «Асран кайми
тӗлпулусем» новеллӑра та асӑрхама пултаратӑр. Ку мехел
ӑнсӑртран сиксе тухнӑ поэтика мелӗ мар, романтикӑллӑ
эстетикӑн палли вӑл. Пӗрлех Артемьев пултарулӑхӗн тӗп
енӗсенчен пӗри.Ав мӗншӗн вӑл ялан тенешкел искусство ӗҫченӗсене сӑнарларах парать. Пӑхӑсӑр: Надя каҫса
кайса вокал ӳнерне (юрланине) кӑмӑллать («Ан ман мана»), Алмазов — ҫамрӑк композитор («Салампи»,
«Юлашки юрӑ»), Георги Атнаров та композиторах
(«Алтӑр ҫӑлтӑр»), Петр Пазухин, Федор Павлов , Иван
Яковлев, Константин Иванов - чӑваш ҫут ӗҫӗн, литературин, музыкин улӑпӗсем («Тӑвӑл умён») т.ыт.те. Ҫук,
пёр Артемьев кӑна ытарман ҫак туртӑма. В.Игнатьевӑн
«Пӗчӗк акӑшсен ташшинчи» каччӑ та мусӑкҫӑ, Чайковский кӗввисене хӑй ӑшне илнӗ яш. М.Кипекӗн «Юрӑ
ӑстийӗнчи» хӗр те тӗлӗнмелле чаплӑ юрӑҫ, ӑсталӑхӗпе
Мускаври пысӑк сцена ҫине тухнӑ талант.А.Емельяновӑн
«Шӑхличӗнчи» герой-калавҫӑ — скульптор, юрӑ-кӗвве
ытарайми юратакан этем т.ыт.те. Петӗр Астров та ҫав
ретри сӑнарах. Вӑл та наци культурин хавалӗпе
тӗрекленнӗ. Вӑл та — романтик, чӑваш ӳнерне (искусствине) чуна хывса идеал шайне ҫӗкленнӗ сӑнар. Унра та
ҫыравҫӑ тӗлӗнмелле вӑйлӑ шухӑш таппи-хӗрӗвне асӑрхать.
Эстетикӑллӑ
ку пулӑм А.Артемьев
шухӑшласа
кӑларнӑ мехел мар. Авалтан ҫапла пулнӑ: арканнӑ
тӗнчене юсама яланах романтика кирлӗ, идеал. Кунта та
ҫавнашкал хӗрӳ вӑй илет: фашистсем ишнӗ кун-ҫула
ҫӗнӗрен чӗртме, чӗкетме вӑхӑт. Кӑмӑл-сунӑм тасине ум
яма халӑхӑн авалхи традицийӗсене ҫул пани кирлӗ.Литературӑпа ӳнере, културӑна вара ҫак тӗлӗшрен нимӗнпе
те улӑштараймӑн. Ёмӗртен этемлӗхӗн этеплӗ (гуманитариллӗ) ӑнӗ ҫапла аталаннӑ. Арканнӑ, йӑшнӑ самана
хушшине ура ҫине тӑратнӑ вӑхӑтра ӗлӗкренех наци куль296

турине романтикӑллӑ хавалпа йышӑнасси малта. Шӑп
ҫавна пула этем хӑйӗнче ҫирӗп тӳсӗм, ырӑ кӑмӑл, пысӑк
яваплӑх чӗртсе амалантарать. Петӗр те ҫаплах, ҫавӑнпах
«пурӑнать». Лисука кӑмӑлласа пӑрахнӑскер юратура та
телей тупать. Савнӑ ҫын умӗнчи яваплӑха та пин-пин
тӗрӗслев витӗр тухса ҫӗнсе илет. Паллах, сюжетпа калу
аталанӑвӗ те ҫакна курах сыпӑнса каять, хайлав жанрӗн
уйрӑмлӑхӗсем те ҫакӑнтанах килеҫҫӗ.
Астров тусӗсем Амур хӗрринче чӑваш юррине
шӑрантарни — пулса иртнӗ ӗҫ-пуҫӑн вӗҫӗ, эпилог темелле. Калаври калав мелӗ вара ӑна (пӗрлех хатӗр характера
та (Астрова) пролог (экспозици) туса хурать. Петёр
чунӗнчи кӑмӑл-туйӑм тулса ҫитнӗ мӑйӑр тёшши пек:
хуппине халь ҫурасла тёксе тӑнӑн тапать вӑл. ӐНа, ҫав
сисём-сунӑма, ентешё умёнчи шӑрҫаланӑ монологра пур
енлён шёкёлчет вӑл, хӑйне те, самана уйрӑмлӑхӗсене те
тата тарӑнрах ӑнланать. Эппин, хатӗр ситуаципе хатёр
характер, эпилог пролог пулса тӑни героя асаилӳ патне
илсе тухаҫҫӗ. Калуҫӑн ирёксёрех ӑна сӑмах пама тивет.
Вулаканӑн персонажӑн монологне е ун шухӑш таппине
(монолог хывман чух ӑна калуҫӑ хӑй каласа пёлтерет,
герой сӑмахӗсемперех «калаҫать») тӑнлама лекет. Кун
пек чух хайлав лирикӑллӑ интонаци тупать, час-часах
анлӑ метафора патне пырса тухать. Метафори ахаль
сӑнлӑх шайёнче ҫеҫ юл масть, тарӑнланса пысӑк картина
хайлать, анлӑ идея пулса тӑрать, символ, миф патнелле
туртӑнать. Унра герой шӑпин тёрлё авкаланчӑкё те, ун
монологён хӑйне евёр юхӑмӗ те, кун-ҫулён романтикӑллӑ философийё те тёртёмленет.
Паллах, метафора анлӑланса пынин хӑйне евёр
ритмёпе темпё пур. Малтанах эпир ҫамрӑк туссем чӑваш
юррине юратса шӑрантарнине илтетпёр. Сюжет аталаннӑҫемён ку сӑнлӑх урӑх енсем тупать, пёлтерёшне
анлӑлатать. «Ан авӑн» теҫҫё Астрова тусёсем. Ытти тусйышёсене те ҫак сӑмахсемпех хавхалантараҫҫё. Лисукпа
Петёрён юратӑвёшён те ырӑ ҫак ӑслав. Каччӑ савнӑ хёр
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те, Лисук та, ҫав юррах шӑрантарать, салтакӑн кӑмӑлпа
ҫирӗпрех пулмаллине систерет. Ахальтен мар Петӗр хӗре
асӑрхас умён Гончарук старшина ӑна шӳтлӗн астутарать:
«Каччӑ ятне ан яр ӗнтӗ», «тӳс — атаман пулатӑн». Командир ҫапла шак хурса Астрова ун ентешӗпе, Лисукпа
паллаштарасшӑн пулнӑ-мӗн. Связист-салтакӑн тусӗсем
пӗри казах, тепри вырӑс, виҫҫӗмӗшӗ украинец пулни те
ӑнсӑртран кӗмсӗрт мар, вӗсем «шӗшкӗ» тенине «чӑваш
каччи» тес вырӑнне калаҫҫӗ.
Ҫапла сарӑлса тарӑнланакан метафора пӗтӗм хайлава
витере пуҫлать, ун сӑнарлӑ ӑшӗ-чиккине шӑнӑрлать.
Вырӑс, украин, казах, чӑваш юррисене шӑратакан салтаксем кӑмӑлӗпе нихҫан та юхӑнас ҫук.«Шӗшкӗне» ӗнтӗ
комбат та «юрлакалать», салтаксем ӑна театрта та янратаҫҫӗ...Мӗне кӑтартать метафорӑн ҫакнашкал тарӑнланас
екки? Прозаик эпикӑллӑ хайлавсенче те лиризм мехелне
кӑмӑлланине. Ку паллӑна та Артемьев пултарулӑхӗн чи
тӗп туртӑмӗсенчен пӗри теме тивет пулӗ. Искусство, литература ӗҫченӗсен сӑнарӗсем (вӗсенчен илнӗ сӑнлӑхсем,
эппин) анлӑ метафора пулса тӑраҫҫӗ. Пӗтӗм хайлав эстетикине, ун илемлӗхне чӗрӗ сӗткен параҫҫӗ вӗсем.Эппин,
Артемьев — сисӗмлӗ лирик, этем чунне тарӑннӑн
пёлекен психолог.
Астров — Артемьев геройӗсем хушшинче ют мар.Вӑл
Актаев («Симӗс ылтӑн»), Атнаров («Алтӑр ҫӑлтӑр»)
евӗрех хастар та евӗк кӑмӑллӑ паттӑр, лирик чунлӑ каччӑ.
Пёрлех ытти геройсем пекех романтик та. Сӑнаса пӑхӑрха, мӗнле интонациллӗ ун монологӗ: «Кам кунта
чӑвашла ҫав тери ӑста юрлать?»; «Эх! пӗлесчӗ эсир ман
юрату ҫинчен!..»; «...Мӗн тери хӑватлӑ вӑл, малтанхи
юрату!..»; «Сывӑ пул, мухтавпа паттӑрлӑх хули — вырӑс
салтакӗсен чапӗ! Сывӑ пулӑр, паттӑр гвардеецсем!»
т.ыт.те. Пурте риториккӑллӑ мелеем.
Йӑлтах — патетикӑллӑ, ӳсӗнӳллӗ ритм, ҫӗкленӳллӗ
пафоспа тулли риторикӑллӑ ҫаврӑмсем. Ахальтен-им
кашни повесть-новеллине ҫапла пусӑмлӑн вӗҫленӗ ав298

тор, пурнӑҫ хавасӗ нихӑҫан та сӳнес ҫуккине палӑртнӑ
ҫапла.Акӑ темиҫе тӗслӗх. «...Григорий Громова аса илӗп.
Эпӗ ҫеҫ мар, пӗлекенсем пурте ырӑ та ӑшӑ кӑмӑлпа
асӑнӗҫ ӑна. Асӑнӗҫ, нихҫан та манмӗҫ, мӗншӗн тесен
вӑп — пирӗн вӑхӑтри герой» («Асран кайми тӗлпулусем»).
«Ӗҫчен те паттӑр хӑмлаҫӑсемшӗн курка ҫӗклер, тустӑвансем!» («Симӗс ылтӑн»). «Пире хурахла вӑрҫӑ кирлӗ
мар! Эпир — миршӗн!» («Миршӗн») т.ыт.те. Апла пулсан, пурнӑҫ оптимизмӗ нихҫан иксӗлми тапать Артемьев
хайлавӗсенче. Хайлав ячӗсем те ҫапла «писателӗн: музыкӑллӑ, юрӑ пек, романтикӑллӑ, ӳнерпе литературӑна
аса илтерес техӗмлӗ: «Улма йывӑҫ авӑнать», «Юрату юррисем», «Пӗрле ӳснӗ тантӑшсем», «Ҫунатлӑ ҫуралнисем»
т.ыт.те. Ҫак мӗнпур хавал, мӗнпур принцип, илемлӗхпе
эстетикӑн мӗнпур пахалӑхӗ ҫыравҫӑн чи малтанхи хайлавӗсенченех вӗрин тапма тытӑнать. Каярах та сӗвӗрӗлсе,
тӗссӗрленсе пӗтмест вӑл, ҫирӗпленсе, анлӑланса кӑна
пырать, тарӑнланать.
Ыйту тухса тӑрать. Мӗнле, хӑш вӑхӑтра пуҫтарӑнса
ӗлкӗрнӗ-ха ку пултарулӑх? Мӗн кӑсӑк пулнӑ ҫыравҫӑшӑн
пичетре курӑнас кӳлӗмччен? Г.Я.Хлебников сӑнанисене
пӑхӑпӑр. «Малтанхи хайлавсен тӗп кӗвви — пӗрремӗш
юрату туйӑмӗ, савнӑ хӗршӗн тунсӑхлани, ун кӑмӑлне
пӗлмесӗр асапланни. Сӑнлӑхсем альбом сӑввисенчи
майлӑрах.» ...Авторӗ питӗ ҫамрӑкла «утмӑл турат куҫлӑ»
хӗре юратнӑ иккен, хӑй юратни ҫинчен савнӑ хӗрне вунӑ
ҫул ытла пӗлтермесӗр ҫӳренӗ». Тен, ҫавӑн пек тарӑннӑн
та вӑтанчӑклӑн юратма ӑна тӗнче литературин романтикӑллӑ геройӗсем те хавхалантарнӑ.Ҫапах ку ҫырлахусӑр
юратун, вӑл телейсӗр те асаплӑ пулнӑ пулин те, паха ен
пур: вӑл ҫамрӑк авторӑн чун-чӗре ҫепӗҫлӗхне ӳстернӗ,
ӑна илемлӗ шухӑш-ӗмӗтпе ҫунатлантарнӑ,
этемӗн
ирӗклӗхӗпе танлӑхне ӑнланма, хисеплеме вӗрентнӗ».
Питӗ тӗрӗс асӑрхав! И.С.Тургеневӑн лирикӑллӑ прози алла лекнӗрен, ӑна тӑтӑш вуланипе ҫамрӑк пултаруҫӑ
чунӗнчи ынатлӑ (ҫепӗҫ) ҫӗкленӳ тата вӑйлӑраххӑн
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хӗмленме пуҫланӑ.Унчченех чӗре тӗпӗнче усраннӑ кӑмӑл
еккине ку ҫӗнӗ сём парса аталантарнӑ.
Ачаранах пухӑнса пынӑ евӗклӗ туйӑм пысӑк ӑстасен
витӗмне пула татах та тарӑнланать, прозаикӑн пултарулӑх шӑнӑрне чӑмӑртама тытӑнать.Л.Толстойӑн прозипе
паллашни те ҫав ҫулӑм хӑвачӗшӗнех кирлӗ. Ӗнтӗ этем
чунёнчи хусканусене вёсен хире-хирёҫле аталанӑвё урлӑ
кӑтартмаллине те сисе пуҫлать ҫамрӑк прозаик. Тургенев
романтикин хӑйхальлёхё, хайхи, Толстойӑн ҫёкленӳллё
кӑмӑл туртӑмӗпе пёр рете тӑрать. ДлсБайронпа Г.Гейне,
Ф.Шиллерпа Ф. Купер прози-поэзийё те йӗр хӑвармасӑр
иртмест.Ав мёнле тӗрлӗ енлӗ пӗтӗҫӳ: Тургеневла романтикӑн лиризмӗ, Толстойла ҫёкленӳлёхён психологиллё
ӑшӗ-чикки, анӑҫ литературинчи ӑстасен хайлавёсенче
тупӑннӑ инҫет ҫёрсен, вёҫсёр талккӑшӑн поэтики паха
иккен Артемьевшӑн. Ахальтен-им писатель хӑй геройёсене вёҫсӗр-хӗрсёр инҫене каякан ҫула ӑсатать
(«Алтӑр ҫӑлтӑр», «Ан авӑн, шӗшкӗ!», «Шурӑ ҫӳҫлӗ хӗр»,
«Асран кайми кунсем»), Ҫав ҫулра вара вёсен характер
пиҫӗлӗхне тӗрӗслет. Тёнче (уйрӑмах анӑҫ) литературинче
ку пулӑм тахҫанах хывӑннӑ, романтикӑллӑ стилён пёр
пайрӑмё пулса ӳтленнӗ. Чӑнласах та, эппин, анӑҫри
чаплӑ романтиксем, вырӑс лирикёсем ӑна пысӑк витӗм
кӳрсе аталантарнӑ.
Анчах прозаик пултарулӑхӗн тёп принципёсем ют
витӗмпе ҫеҫ чӑмӑртаннӑ тени, паллах, кулӑшла. Ашшё
вӑйӑмё (витёмё) те пысӑк пӗлтерӗшлӗ. Кёҫён ҫулсенчех
асли таҫти, тёнче хёрринчи Порт-Артур ҫинчен калакала панине ача ҫӑвар карса тӑнланӑ, ӗмӗрлӗхе асра
хӑварнӑ. Ачаранах аслисем ярса панӑ
юмахсенчи
паттӑрсен героикӑллӑ сӑнёсене чёре тёпёнче усранӑ.
Вӑхӑчёпе писатель хӑй те вӑрҫӑн тертлӗ
ҫулӗсукмакёсемпе Карпатран Порт-Артура ҫити утса тухать,
ӑшра упраннӑ сисём-туйӑма куҫӑн курнӑ терт-савӑнӑҫпа
пуянлатать, чунпа пиҫёхет.
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Акӑ хайхи Артемьев хывнӑ илемлӗхӗн тата тепӗр саккунӗ уҫӑлчӗ: инҫет ҫулсен поэтики, аякри-аякри ҫӗрсен
анлӑш-талккӑшӗ. Ку поэтикӑн тата тепӗр вӑрттӑнлӑхӗ
пур: аякри талккӑш та (пространство), инҫет ҫулсем те
героя кӑткӑс ситуацие кӗртсе ӳкереҫҫӗ, йывӑр ларутӑрӑва лартаҫҫӗ. Конкретлӑ тӗслӗхсем пирки сӑмах пуҫариччен ҫакна астутарсан юрамалла. Ҫул сӑнарӗ чӑваш литературишӗн ӗмӗртенех куҫ пек хаклӑ. М.Федоровӑн
Хветӗрӗ те («Арҫури») ҫула тухать.Ҫӗр варринче вӑл тем
хӑрушлӑхпа та тӗл пулать, тем йывӑра та ҫӗнет, чунпа
пиҫӗ юлать.Кунран тӗлӗнмӗпӗр.Хӗветӗр ваттисен йӑлине
аса илет, ҫемйи умӗнчи яваплӑха алран ямасть. Чӑваш
ҫыннин
ӗмӗртен
ӗмӗре
пыракан
шухӑш-кӑмӑлне
тарӑнраххӑн шӗкӗлчесе ҫӑлӑнӑҫ тупать.
А.Артемьевӑн геройӗ те ҫаплаччӗ вӗт! Астров чӑваш
юрринче ҫирӗп оптимизм тупать. Хӗветӗр вара — Арҫури
урлӑ чӑваш аваллӑхне ӑнкарнинче. К.Ивановӑн Чӗкеҫне
те Усал ҫӗр варринче синкерлӗ ҫула астарса каять
(«Тимӗр тылӑ»).Чӗкеҫ ҫула тухса та ҫӑлӑнӑҫ тупаймасть,
Усал - ҫамрӑк кинӗн пуҫне ҫиет. Илле Тӑхтин «Помидор» калавӗнчи Ашак Иванӗ те каҫ кӳлӗм ҫула тухать.
Колумб ҫинчен пӗлсе вӑл хӑйӗнче тӗш шухӑш хывать:
чӑвашсен
кӑмака
хыҫӗнче
питӗрӗнсе
пурӑнма
пӑрахмалла, ҫул ҫӳремелле. Ҫула тухсан кӑна халӑх хӑйӗн
ытти халӑхсем хушшинчи историллӗ вырӑнне аван туйӗ,
историллӗ шиклӗхрен хӑтӑлӗ тесшӗн Тӑхти.Каярахпа Уяра хытах илентерет ку сӑнар-символ, унта та ҫав тӗп
идея шӑнӑрланать: ҫул сӑнарӗ чӑвашӑн историллӗ,
халӑхӑн ӗмӗрхи кун-ҫулӗпе ҫыхӑнать, наци хӑйӗн
хӑйлӗхне шыранинче ӳтленет.
Куна ҫапла ӑнлантарма пулать: Уяр, Тӑхти хайлавӗсем 30-мӗш ҫулсен пехетне сӑхса илнӗ, ҫав ҫулсенче
вара истори сӑнарӗ,' наци пурнӑҫӗпе истори ҫыхӑнӑвӗ
тбпре пула пуҫлать. Артемьев пултарулӑхӗ, тӗпрен илсен,
40-мӗш ҫулсенче чӑмӑртанать.Хаяр вӑрҫӑ уйрӑммӑн илнӗ
нацисене мар, пӗтём ҫёршыва тӗрӗслев картне лартать.
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XX ӗмӗр мӗльюншар ҫынна вырӑнтан хускатать, кил
сӑпкинчен кӑларса ӳкерет. Ав мӗншӗн Артемьевӑн ҫулӗ
урӑхрах функциллӗ, вӑл ялан чӑтӑмлӑх вӑйне виҫнипе,
характер пиҫӗхӗвне тӗрӗсленипе ҫыхӑннӑ. Тӗслӗхӗсем
ретрен ретех. Кашнинчех инҫет ҫӗрти йывӑрлӑха
ҫӗнтернӗ герой паттӑрлӑх идеалӗ пулса шӑрҫаланать.Ҫулӗ
те, эппин — паттӑрлӑх хывмалли ҫул, чуна чӑтӑмлӑх
хывмалли, чыслӑхпа яваплӑх туптамалли тӗп услови.
Ҫыравҫӑн ҫапӑннӑ пӗрремӗш хайлавӗ ишӗлнӗ пурнӑҫ
юсана пуҫланӑ тӗле лекет. Ку ӗнтӗ — ш ӑ п . та лӑп
ҫӗкленӳллӗ энтузиазм, романтикӑллӑ хавхалану тапхӑрӗ.
Ытла та пӗри тепринпе тӗл килекен ӗҫ-пуҫ: вӗри хастарлӑхпа хӑйне кӑварлантарса пурӑннӑ ҫыравҫӑ шӑпах
обществӑри ӳсӗнӳллӗ кӳлӑм тӗлне пулать (19451965 ҫулсем). Айван ҫулсенчех ашшӗ сейӗр (экзотикӑллӑ)
тӗнче (Порт-Артур) ҫинчен каласа панине тӑнланӑскер,
Купер прозинчи инҫет ҫӗрсен поэтикине ӑша илнӗскер,
хӑй те «инҫе ҫулсем тӑрӑх» (Уйӑп Мишши) утать: ПортАртура ҫитет, Китайпа Корея тӑрӑхӗнчи курман-илтмен
сейӗрпе паллашать. «Пӗчӗк Лийӑн пысӑк савӑнӑҫӗ» тӳрех
систерет: чӗре тӗпёнче вуншар ҫул усраннӑ кӑмӑл
туртӑмӗ вӑранать иккен калавра. Инҫет тӑрӑхсен йӑлийӗрки тыткӑнлать вулакана (Китай пурнӑҫӗ), йывӑр ҫулсен «географиллӗ» поэтики сӑнарлӑн чӗрӗлет.
Аякри тӑрӑхсен сейӗрӗпех ҫырлахмасть вӑйпитти
ҫамрӑк: вӑл ҫырнисенче тӑванла халӑхсен ӗҫӗ-хӗлӗ,
ӗҫчен ҫыннисем куҫа лӑпкаҫҫӗ. 1952 ҫулта тухнӑ «Хӗрлӗ
ҫӑлтӑр» повеҫре те ҫав кӑмӑл екки ырӑ. Корея халӑхӗн
хӑйне майлӑ йӑли-ӗненӗвӗ, вӗҫсӗр-хӗрсӗр талккӑш поэтики, паллах, кӗнеке вуланипе ҫеҫ кӗмен ҫыравҫӑ ӑшне.
Писатель хӑй те пин-пин ҫухрӑм ҫӳрет.Ачаран тӗвӗленсе
юлнӑ илемлӗх туртӑмӗсене тата тарӑнараха ярҫа тымарлантарать, туратлантарать.
Калав-повеҫри хронотоп (вӑхӑтпа талккӑш пӗрлӗхӗ)
ялан тенешкел аса илӳпе ҫыхӑннӑ, аса илекен геройкалавҫӑ сӑмахӗсенче ӳтленнӗ. Мӗне пӗлтерет-ши ку
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пулӑм? — Артемьев прози эпикӑллӑ (30-мӗш ҫулсенчи)
туртӑм-юхӑмран писнине.Апла пулсан ҫул сӑнарӗ кунта
яланах асаилӳпе ҫыхӑннӑ. Анчах та вӑл повеҫшӑн кӑна
вырнаҫуллӑ, уйрӑм ҫыннӑн характерне тӗрӗсленипе кӑна
килӗшӳллӗ. Уяр пултарулӑхӗнчи Ҫул сӑнарӗ пӗтӗм
халӑхӑн, нацин историллӗ ролӗпе ҫыхӑннӑ. Вӑл — романра вырӑнлӑрах.
Мӗн вӑл ҫав (Артемьев прозинчи) асаилӳ? Геройӑн
вӑхӑтлӑх кӑмӑлӗ-екки ҫеҫ мар. Вӑл та писатель пултарулӑхне малтан асӑннӑ енсем пекех шӑнӑрласа-тытса
тӑрать. Тахҫан пулнӑ-иртнӗ событисене мӗнле пур, ҫаплипех чӗртсе тӑратма ҫук, вуншар ҫул иртнӗ хыҫҫӑн персонаж вӗсене ҫӗнӗлле курать, ӑнлантарусем тӑвать, ҫӗнӗ
пурнӑҫ хывать. Асаилӳллӗ калав-монолофа тупӑннӑ
пурнӑҫ ориентирӗ ҫирӗп, шанӑҫлӑ Артемьевӑн. Вӑрҫӑ,
вӑрҫӑри паттӑрлӑх; сутӑнчӑклӑх, хӑравҫӑлӑх; героика,
тылри йывӑрлӑхпа энтузиазм проблеми-мотивӗпе ку
асаилӳ тачӑрах ҫыхӑнать. Ав мӗншӗн прозаикӑн ку
тӗлӗшлӗ хайлавӗсем («Алтӑр ҫӑлтӑр», «Симӗс ылтӑн»,
«Салампи» т.ыт.те.) чӑн-чӑн классика тӗслӗхӗ пулса
тӑчӗҫ.Ҫыравҫӑ пултарулӑхӗшӗн, апла пулсан, асаилӳ феноменӗ питӗ кирлӗ: вӑл сюжетпа конфликта чӗр вӑй
парса паркалантарать. Вӑл герой утса тухнӑ ҫулпа характера кӑткӑс лару-тӑрура тӗрӗсленмелли майсем тупса парать. Унра автор паттӑрлӑх, чыслӑх, илем идеалне мӗнре
курни палӑрать, писатель хронотопӗ ӳтленет. Инҫе ҫулсен поэтикине, аякри-аякри ҫӗрсен илемлӗ пӗлтерӗшне
чухласа илме ҫакна шутра тытни сывлӑш пек кирлӗ. Романра вара ку асаилӳ ҫителӗксӗр, хӑрах енлӗ пулнӑ
пулӗччӗ, унта туллилӗх пахарах.
Чӑнах та, «Шурӑ ҫӳҫлӗ хёр» героини ав (Лида) хурҫӑ
та ҫуннӑ Сталинград тӑрӑхне ҫитет, Курск патӗнче
ҫапӑҫать. Чи йывӑр, чи кӑткӑс лару-тӑрусене лекет вӑл:
вӑрҫӑран ачаллӑ пулса таврӑннӑшӑн ӑна ӳпкелес текенсем тупӑнаҫҫӗ, ун ҫинчен тӗрлӗ элек сараҫҫӗ. Вӑлах
пурнӑҫне, мӑшӑрӗ вӑрҫӑра пӗтнӗрен, хӑраххӑн ирттерет,
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ывӑлне ҫапах та тӗрӗс-тӗкел ӳстерет. Ҫӑмӑл пулман —
ачапа Шупашкара тин килсе ҫитнӗ хӗрарӑм пуйӑс ҫичен
аннӑ-анман хурлӑ хыпар илтет: амӑшӗ ҫӗре кӗнӗ иккен
унӑн. Асаилӗвӗсем те хӗрхӳ унӑн: нимӗҫ тыткӑнне те лекет хӗрарӑм, фашист ӑна зажигалка чӗртсе питне
пӗҫертнине тарӑхса аса илет...
Вуласан тӳрех ҫакӑ курӑнать: йывӑрлӑхӗ
те,
кӑткӑслӑхӗ те пӗрин хыҫҫӑн тепри черетленеҫҫӗ, ӳссех
пыраҫҫӗ.Куна пула геройсен чӑтӑмлӑхӗ те, хастарлӑхӗ те,
чун ҫирӗплӗхӗ те градацилене пуҫлать. Идеал пулма
кашни геройӗ ҫапла сӑнарланать Артемьевӑн. «Симӗс
ылтӑнри» Валентин Актаев Аюхин хӑравҫӑ, ханттар пулнине чӑтма пултараймасть, ӑна куҫранах питлет. Часах,
тӑн ҫухатнӑскер, тӑшман тыткӑнне лекет салтак, унта
тем те пӗр тӳсет. Тарса хӑтӑлнӑ каччӑн тӳркӑмӑллӑхне
шута хумаҫҫӗ, унӑн тӗрме нуши витӗр тухма лекет. Яла
таврӑннӑ Актаев пирки Аюхин тивӗҫлӗ органсене каллех
хура элек ҫитерет...
Ҫапла тӑтӑшах. Кунпа шайлашуллӑн Валентинӑн
тӳсӗм хӑвачӗ ӳснӗҫем ӳсет. Вӑл ӗнтӗ ни чӑтӑмлисем, ни
шӑнӑрлисен ретӗнче пӗрремӗш темелле. Салампи те ҫавнашкал: мӗн йывӑрлӑх ӳснӗҫем, ун чунӗ тасарах, кӑмӑлӗ
шӑнӑрлӑрах, ӗмӗчӗсем ҫутӑрах. Вӑл та повеҫре ни илемли, ни идеалли, ни шанӑҫли, ни хастарри тата тӳр
кӑмӑлли. Ав мӗншӗн сюжет Салампи тавралла ҫеҫ
явӑнать («Симӗс
ылтӑнра» вӑл Актаев тавралла
йӗркеленсе пыратчӗ). <Асран кайми тӗлпулусенчи» Громов та ҫавнашкал — чи паттӑррисен ретӗнче вӑл. Ун
паттӑрлӑхӗ те легендӑри, юмахри евӗр градациленет: медалӗ-орденӗ «кӑкӑр тулли» (Астровӑн та ҫаплаччӗ), хӑй
вӑл «Ту-паттӑр пекех», «йӑрӑс пӳллӗ», шӑлӗсем — «сӗт
пек шурӑ», утти ҫирӗп, чунӗпе — ни пуянни т.ыт.те.
Каллех роман жанрне аса илетпӗр: 30-мӗш ҫулсенчи
стиль пулӑхне пула, унта пӗр ҫын шӑпи кӑна никӗсе
выртаймасть. 1945-1965 ҫулсенче вара стиль пач урӑх
техӗмлӗ.Шӑп ҫавна палӑртатьте Артемьев.
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Ҫул поэтики ҫапла тӗрлӗ йывӑрлӑх кӑткӑсланса пынипе пӗрлешсе каять, сӳнми шанӑҫ-ӗмӗт те ҫӗнӗрен те
ҫӗнӗ тӗрек тупса пырать. Тӗрлӗрен тӗрлӗ градаци хӑйне
евӗрлӗхӗ ӗретленет эппин. Ҫулӗсем те — вӗҫӗмех расна
ҫулсем, лару-тӑрусен кӑткӑслӑхне ӳстерсех пыракан ҫулсем.«Алтӑр ҫӑлтӑрти» каччӑсем Смоленск тӑрӑхёнче, Белорусси ҫӗрӗнче, Брянск вӑрманӗнче ҫӳреҫҫӗ. Актаев та
вӑрҫӑ ҫулӗсемпе кӑна мар, «асап ҫулӗпе анӑҫалла» утать,
киле таврӑнас ҫул «ылханлӑ фашист ҫӗрӗ урлӑ» выртнине пӗлет.Ҫавна май асаилӗвӗ те хӑйӗн хӗрхӳллӗ трагизмне вӑйлатсах пырагь. «Ют ҫӗршывра хӗвел те хура», —
аса илсе каласа парать вӑл амӑшне. Ку вара акӑ мӗне
кӑтартать: сюжет тарӑнланӑвӗ тӗрлӗ енсем кульминаци
еннелле тӗллевлӗн ӳсӗнсе талпӑннипе ҫыхӑннӑ-мӗн. Астров связист шӑпинче авӑ «ан авӑн, шӗшкӗ» метафорӑн
ӳсӗмленӗвӗ аван курӑнать.
Кунпа ҫуммӑн салтак ерипен пиҫӗхнине кӑтартакан
эпизодсем те тарӑнланаҫҫӗ. Юрату йӗрӗ те градациллӗн
амаланать т.ыт.те. Урӑхла каласан, кунти градаци — нумай сийлӗн (анчах пёр герой шӑпипе ҫыхӑннӑ) аталанакан мел.Ҫакнашкал калу юхӑмӗнче автор геройсене часчасах легендӑри (Громов), юрӑри (Астров) евӗр ӳкерсе
сӑнарлать. Кунашкал геройсем — ятнех идеализациленӗ
сӑнарсем. Ав мӗншӗн вёсен кун-ҫулӗнче тӳсӗмлӗхпе
паттӑрлӑх шӑпа, истори, эпоха кӳнӗ драмӑна, трагедие
хирӗҫ тӑраҫҫӗ. Ӗҫ-пуҫ сӑнарланнӑ май ҫак антитеза та
кульминаци патнелле градациллӗн ӑнтӑлать. Мӗнпурне
куна субъективлӑ калуҫӑн кӑмӑл-туйӑмӗ пӗрлештерсе
ҫыхӑнтарса тӑрать.
Мӗнпе сӑлтавланать-ши ку? Тӗпре час-часах эле тесе
пӗрремӗш сӑпатран сӑмахлакан герой-калавҫӑ тӑрать.Вӑл
тепрер чух ӗҫ-пуҫ таппине калуҫӑ хӑех те тытса пырать,
анчах вӑл та герой евӗртерех «шухӑшлать».Ҫук, ялан пӗр
шайлӑн, пӗр сӑпатлӑн хӗрсе пымасть пултарулӑх ҫулӗ
Фронтри ӗҫ-хӗле сӑнлани майӗпен трагеди сывлӑшӗпе
тулса пырать. Вӑрҫӑ терчӗ витӗр тухнӑ ҫын шӑпинче хӑш
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чух эрлӗклӗ сасӑ та илтӗнет. «Шурӑ ҫӳҫлӗ хӗр» (1974) повеҫре, тӗслӗхрен, вӑрҫӑ вутӗнче ҫунса хӑй чунне туптанӑ
чӑваш хӗрне ӳкернё.Фронтра Лида аманать, савнӑ ҫыннине ҫухатать, ачисене пӗччен пуҫҫӑн ӳстерме тивет
унӑн. «Юлашки юрӑра» ку трагизм Алмазов связист
шӑпинче тымарланнӑ.
Ҫакнах «Алтӑр ҫӑлтӑрта» та куратпӑр. Повесть
никӗсӗнче виҫӗ кӑсӑк сӑнар. Георги — шухӑшлӑрах ҫӳрекен лӑпкӑ каччӑ, музыкант, вӑхӑчӗпе консерватори
пӗтерет, композитор пулать. Пурнӑҫ сӗрелтине (йӗркишывне) вӑл анлӑн ӑнкарать, ӑна философла шухӑшласа
ӑсласа илет. Кӗҫтук — хастар та вӗри, техникӑна каҫса
кайса
килӗштерет. Вӗсене
чиперлӗхӗпе,
вашават
кӑмӑлӗпе Тамара хӑй еннелле туртать. Чӑнах, савнӑ хӗр
умӗнче ачасем шкул ҫулӗсенчех «ӑмӑртаҫҫӗ». Каярахпа та
сӗврӗлмест вёсен хӗре чунтан савас кӑмӑлӗ. Тамара вара
ытларах Кӗҫтука килӗштерет иккен: «Ӗнен, эпӗ сана
тӑван пек, юлташла ҫеҫ юрататтӑм, Георги», — пӗлтерет
хӗр кайран хӑй кӑмӑлне.
Пӗрин хыҫҫӑн тепри хӗрӳ те кӑткӑс событисем черетленеҫҫӗ: тин шкул сакки ҫинчен тӑнӑ яшсем фронта
ӑсанаҫҫӗ, тӑшман тискерлӗхне куҫӑн кураҫҫӗ, кӗҫ иккӗшӗ те нимӗҫ тыткӑнне лекеҫҫӗ, тем тӗрлӗ асап тӳсеҫҫӗ;
ак вӗсем тыткӑнран тарса хӑтӑлаҫҫӗ... Иккӗшӗ те пӗр
хӗрех юратнӑ пулсан та икӗ яшӑ хушшинчи туслӑх арканмасть, ҫирӗпленсе кӑна пырать, куна писатель
«Алтӑр
ҫӑлтӑр»
метафорӑн
анлӑланса
пыракан
сӑнарлӑхӗпе кӑтартать.
Ачалӑх ҫулӗсенче ку сӑнлӑх — малаш ӗмӗтсен пысӑк,
кӑтартуллӑ палли. Яшлӑхра вӑл ҫамрӑксен юратуллӑ
ӗмӗчӗсене «тутлӑхлантарать». Тыткӑнри паттӑрсемшӗн
вӑл — пулас ҫӗнтерӳ, ҫӑлӑнӑҫ, кил йыхравӗн символӗ
т.ыт.те. Пурнӑҫ тӗнӗлӗ, апла пулсан, арканмасть-ха, тем
те пёр гӳссен те тӳс щӑтмасть паттӑр салтаксен. Чӑн,
Кёҫтук Камаев ҫӗре кӗрет, анчах хӑй вилёмёпе вӑл
хӑйӗнчен ҫуралнӑ ачин малаш кунне сыхласа хӑварать.
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Тамара патне хӑнана кӗнӗ Георги халӗ Кӗҫтукӑн пӗве
кӗрсе ҫитнӗ ачипе ун тусӗ Алтӑр ҫӑлтӑра мал ӗмӗтленсе
сӑнанине курать. Юратупа туслӑх юписем, эппин,
ҫӗрӗшмен, ҫирӗпех вӗсем. Шӑп ҫавӑнпа пурнӑҫ малашӗ
пулас ывӑл-хӗр тӗрӗс-тӗкел те сывлӑхлӑ ҫӗкленет, таса
та ҫутӑ ӗмӗтсем хывать.
Илемлӗхӗн хӑйне евӗрлӗхӗ геройсен чун историне
уҫҫӑнлатнипех вӗҫленмест. Аса илӗр-ха <Ан авӑн,
шӗшкӗ!»
новеллӑна. Градаци
вӑйланни
метафора
анлӑланнипе ҫыхӑннӑччӗ унта. Ку мӗнпурӗ сюжет мӗне
пула кульминаци тӳпине ҫитнине кӑтартать. Пӗр ҫавра
хывӑнчӗ темелле. Пётӗр калавӗнчи ӗҫ-пуҫ (метафора)
таппи ни ҫӳллӗ шая (кульминаци тӳпине)
ҫитрӗ,
пӗчӗккӗн вара (сюжет вӗҫленнӗ май) сӗврӗле пуҫларӗ.
Вӗҫӗ, хайхи, кӑшкӑруллӑ, хистевлӗ интонаципе хайланӑ
аккорд пулса тӑчӗ. Ку вӑл — Артемьев новелл и-кал авӗн
хӑйне евӗрлӗхӗ. Кӗҫӗн жанрта ун яланах метафорӑллӑ,
градациллӗ пӗр ҫаврӑм йӗркеленет.
Сӑнаса пынӑ май питӗ кӑсӑк тепӗр ен уҫӑлать. Геройӗсем прозаикӑн чи илемлисем, чи паттӑрисем, чи талантлисем пулни ӑнсӑртран-ши? Ҫук, ӑнсӑртран мар.
Кашни хайлаврах ҫыравҫӑ геройӑн (е ӗҫ-пуҫӑн)
тарӑнланса пыракан Таппине йӗрлет. Ҫавна пула сюжет
хывӑмӗн кульминацийӗ (сюжетӑн чи ҫӳлти пусӑмӗ) этем
тӳсӗмӗ-чӑтӑмӗн чи тӳпери пусӑмӗпе («Симӗс ылтӑн»), чи
пысӑк паттӑрлӑх тӳпипе («Ан авӑн, шӗшкӗ!»), чун
илемӗн чи ҫӳлти шайӗпе («Салампи») танлашать. Сюжета, эппин, пӗр-пӗр герой чунӗнчи ӳсӗм таппи шӑнӑрласа пырать. Хайлава лирика сӗмӗ кӳрекен анлӑ метафора та ҫав ӳсӗмпех шайлашуллӑ. Паллах, жанрӑн
сӑнарлӑ содержанийӗ те кунпа тачӑ ҫыхӑннӑ. Новеллакалавра сюжет хывӑмӗн кульминацийӗ герой кӑмӑлтуйӑмӗ мӗнле хывӑнса тарӑнланнипе, ун кульминацийӗпе, ун пӗр ҫаврипе килӗшӳллӗ.
Повеҫсен илемлӗ (художествӑллӑ)
содержанийӗ
урӑхла.«Алтӑр ҫӑлтӑрах» аса илёр-ха: ачалӑхри событисем
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черетленни, вӗсем анлӑ метафорӑпа сӑлтавланни, кульминацие ҫитсе сӗврӗле пуҫлани пӗр ҫавра. Кӗҫех тепӗр
ҫаврӑм хывӑна пуҫлать: каччӑсен яшлӑхне сӑнани.
Ҫӗнӗлле ҫуталса каякан метафора тепӗр сӗмлӗ градаци
(кульминаци) хыва пуҫлать. Ку вара сюжетӑн тепӗр авкаланчӑкӗ, ҫӗнӗлле янӑрав. Вӑл та тӳпене ҫитсен
хӗрӳлӗхне чакарнӑ пек пулать, виҫҫӗмӗш ҫаврӑма «ҫул
парать» т.ыт.те. Артемьевӑн кашни повеҫӗ ҫапла мехелпе
калӑпланать. Вӗсенче анлӑ метафора еӑнарлӑ темиҫе
ҫаврӑмра еарӑлеа тарӑнланать, кульминациллӗ ҫаврӑмсен
таппине хывать.
«Симӗе ылтӑн» та ҫаплах мар-и вара? Ялта Актаев
ҫинчен хура хыпар илтни — градациллӗ, кульминациллӗ
пӗр «сыпӑк» тейӗпӗр. «Симӗс ылтӑн» еӑнлӑхӑн метафорӑлӑхӗ кунта пёр енчен уҫӑлать. Актаевӑн фронтри
шӑпи тата тепёр ҫаврӑм йӗркелет, метафора тата урӑх
енчен тарӑнланть. Виҫҫӗмӗш ҫавра та пур, вӑл геройӑн
яла таврӑннӑ хыҫҫӑнхи тӳсӗмлӗхне тӗрӗсленипе ҫыхӑннӑ.
Яланах пур ҫыравҫӑн та капла ҫеҫ ҫырӑнаҫҫӗ-ши повеҫеем? Ҫук, паллах. Аса илӗр-ха Хв. Уярӑн вӑтам жанрне.
Унта пархатарлӑ (ырӑ) сӑнар пархатарсӑррин (сивлеккин) тӳнтерне пур енлӗн тӗпчесе тӗшӗлет.Кун юхӑмӗнче
вара хӑйне те урӑхларах ӑнланать. Эппин, икӗ ҫыравҫӑн
кашнинчех повеҫӗн сӑнарлӑх калӑпӗ урӑхла.
Татӑкӑн-кӗсӗкӗн кӑна аталанмасть-ши апла метафора? Ҫук, тӗрлӗ сыпӑк-ҫаврара урӑхрах сӗм тупса вӑл
хӑйӗн вӑйне татах та ӳстерет. Повеҫре вара пӗр тӑтӑш
тапса-хӑватланса пыракан сӑнарлӑх йӗрӗ хайланать.
«Алтӑр ҫӑлтӑр» метафора та ҫаплах. Унра вӗҫӗмех
кӗрнекеленсе пыракан ӳсӗнӳ куратпӑр. Каччӑсем хушшинчи туслӑх, тӗслёхрен, самантсерен хӑватлӑраххӑн
ялкӑшса ҫунать, ун хӑйӗн ӳсӗм таппи пур. Юрату таппин, Тамара сӑнарӑн вӑйланӑвӗ тата расна, анчах кунта
та лирикӑллӑ туйӑм-сисӗм тӗпрех.
Икӗ ен кӗретленет повеҫре. Метафора анлӑланни,
тарӑнланни ҫыравҫӑн евӗк лиризмӗ ҫине шак хурать; ге308

ройсенчен пӗри монолог хывни повеҫен психологилӗхӗ
ҫинче пусӑм тӑвать. Иккӗшӗ пӗрле прозаикӑн лирикӑпа
психологизм, романтикӑпа трагизм (драмӑлӑх) ҫинче
хывӑннӑ тӗнчине шӑнӑрласа тӑраҫҫӗ. Вӑрҫӑ, вӑрҫӑри
паттӑрсен сӑнарӗсемшӗн ку питӗ юравлӑ. Конфликчӗ
малтанах паллӑ: хайлавра ирсӗр фашистсене питлемелле,
ҫӗнтерӳҫӗсен паттӑрлӑхне мухтамалла, тылри йӗке хӳресене сивлемелле т.ыт.те. Эстетикӑллӑ программӑна такам
ятнех янтӑласа хунӑ темелле. Ҫак мехеле алран
вӗҫертмесӗр ӗҫлени Артемьевшӑн чӑннипех ӑнӑҫуллӑ.
«Салампи», «Алтӑр ҫӑлтӑр», «Ан авӑн, шӗшкӗ!», «Асран
кайми тӗлпулусем» евӗр хайлавсем чӑваш литературишӗн
кӑна мар, Атӑлпа Урал тӑрӑхӗшён те пысӑк та пархатарлӑ ҫитӗнӳ, тӗлӗнмелле пысӑк ӳсӗм. Мӗнре тупӑнӗ-ши
кун вӑрттӑн тайӑнӗ?
Шухӑш ҫаври хӑех пуҫтарӑнса тӗвӗленет: Артемьев —
ҫутӑ романтик, анлӑ метафорӑсене кӑмӑллакан лирик.
Романтики ун геройсен психологине чун диалектикипе
(хирӗҫӳллӗ енсен тапӑҫуллӑ аталанӑвӗпе) сӑнарлани урлӑ
уҫҫӑнланать. Характерсен ҫутӑ, идеаллӑ илемӗ хатӗр
хальлӗ. Астров салтак характерӗ ав: пиҫӗхсе-кӗрнекленсе
ҫитнӗ вӑл. Анчах пӗр вырӑнта тӑракан пулӑм мар-ҫке ун
чун екки-туртӑмӗ! Ентешне чунӗнче пухӑннӑ опытпа
паллаштарнӑ чух паттӑр связист хӑй мӗн тӳсни-чӑтнине
тата тепӗр хут, тарӑнрах, туллирех тӗшмӗртет. Ун сӑмахӗ
(калавӗ) — кун-ҫулӑн тӗрлӗ авкаланчӑкӗсене пурнӑҫ
тупсӑмӗ, ун философийӗ пек хывса йӗркелени. Анлӑ метафора вара шӑпах ҫавна йёркелекен сӑнар, арканнӑ
тӗнчене, хаос ытамӗнчи пурнӑҫа гармонилени. Ӑҫта-ши
кун тупсӑмӗсем?
Ку вӑхӑт раснах романтикӑллӑ. Салтакран, вӑрҫӑран
тин таврӑннӑ паттӑрсем чунпа таса, кӑмӑлпа ҫутӑ,
ӗмӗчӗсемпе ӑшӑ. Фашистсен ирсӗрлӗхне курса тӑраннӑ
ҫӗнтерӳҫӗсем ӗнтӗ кирек кампа та, кирек мӗнле ларутӑрура та чун таппиллӗ, ӑш пиллӗ сӑмах тупма пултараҫҫӗ. Общество ертӳҫисем паянтан — героикӑллӑ хавхапа
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тулнӑ паттӑрсем, пурнӑҫа ҫӗнӗрен чӗкетме хастарланакан энтузиастсем. Этеплӗ (гуманитариллӗ) ӑс-хакӑла, ун
ӑшӗ-чиккине, тӗпрех юхӑмӗсене монолог хывакан герой
тытса пырать. Ун монологӗ чун уҫҫиллӗ (исповедьлӗ),
хӑй калас шухӑша вӑл иртнӗ пӗр-пӗр героикӑллӑ ӗҫ-пуҫ,
шиксӗр паттӑр, тӗлӗнмелле ӑста, ҫав тери тӳсӗмлӗ ҫын
тавралла ҫавӑрать.Ҫук, ку монолога ун авторӗ ятне, тахҫанах хатӗрлесе хуман, ӑна герой ак халь, ҫак самантра,
аудитори, итлекен ҫын умӗнче калӑпласа пырать.Чылай
чух вара хайлав калаври калав пек ҫырӑнать. Унашкал
хайланнӑ, чӑннипех романтикӑллӑ, лирикӑллӑ чём (содержани) тупнӑ новеллӑсем ҫав тапхӑрти чӑваш прозинче сахал мар. Вёсен хушшинче М.Кипекён «Юрӑ
ӑстине»,
В.Игнатьевӑн «Пёчёк акӑшсен ташшине»
асӑнма юравлӑ.
Вӑрҫӑ ҫулӗсем кӳнё чун уҫҫилёх мехелё вӑрӑма пымасть. Чӑн, романсем ҫырас хаваслӑха сӳнтерет вӑл,
жанр «кӗскелет», мала вӑтам тата кёҫён жанрсем тухаҫҫё.
Чӑннипех
эпопейӑллӑ,
анлӑ,
пысӑк
романсем
ӑсталакансен йышё чакмасть-ха. Ҫапах та вёсем 30-мёш
ҫулсенчен юлнӑ упранӑҫа тӑрласа ҫитерме вӑй хураҫҫӗ.
40-мёш ҫулсенчи поэтикӑпа илемлёх сӗрелти (содержанийё) вёсене чёртсе-чёкетсе яраймасть. Сӑлтавё паллӑ:
герой хывнӑ монолог романшӑн ансӑр. Ҫитменнине,
ёнтё 70-мӗш ҫулсем еннелле тылри паттӑрсем те,
ҫӗнтерӳҫӗ салтаксем те «калаҫса тӑранаҫҫӗ», вёҫёмех
вёсен сӑмахне тӑнлас, ӑша хывас текенсен йышё те самаях пёчёкленет. Ав мёншён ёнтё ҫепӗҫ лирика хывакан
П.Львов, В.Игнатьев пек ҫепӗҫ прозаиксем вуҫех ҫырми
пулса юлаҫҫӗ, теприсем вара (сӑмахран, А.Артемьев,
А.Емельянов) публицистика анине кӑпкалатма ҫанӑ
тавӑраҫҫё.
«Салампи» авторё те мирлё ёҫ сӑнарне, вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи ӳсӗнӗве курма кӑмӑл тӑварах пырать. Ҫине-ҫинех
фронт паттӑрёсем арканнӑ хуҫалӑха ура ҫине тӑратнине
сӑнлас кӑмӑл хывать писатель. Анчах ку ӑна вӑрҫӑ прози
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шайӗнчи евӗр тухӑҫ параймасть. Хайлавсенчи конфликт
пушанкарах, геройсен сунӑм-юнӑмне ҫыравҫӑ ытлашши
идеализацилесе ярать. Ҫак тӗлӗшлӗ калав-новелла питӗ
йышлӑ ҫыравҫӑн, вӗсем 50-мӗш ҫулсенчен пуҫласа мӗн
юлашки тапхӑр таранчченех ҫырӑнса пынӑ: «Хаклӑ хӑна»
(1956), «Улма йывӑҫ авӑнать» (1958), «Ахманеевсем»
(1962), «Ҫунатлӑ ҫуралнисем» (1964), «Уй-хир чӗнет»
(1980) т.ыт.те. Хайлавсенчи хирӗҫ тӑрусенех сӑнаса
пӑхӑр-ха акӑ.
«Ахманеевсенчи» лару-тӑру Аркадий Чумейкинпа
Виталий Ахманеев хушшинчи ҫыхӑнусенче ӳгленет. Аркадий — малта пыракан шофер, анчах ун малта пыраслӑхӗ ҫиелти пулӑм ҫеҫ иккен. Ялан хӑйшӗн ҫунать,
йывӑрлӑха лекнӗ юлташӗсене те пулӑшмасть; «савнӑ»
хӗрне те «савсах пӗтермест», мӗншӗн тесен вӑл интеллигент мар-мӗн... Ахманеев — пач урӑхла ҫын: юлташӗсемшӗн вута кӗме хатӗр, ҫавна пула тепӗр чух плана
та тултараймасть. Мӗн куҫа ӳкет-ши тӳрех? Публицистикӑллӑ хирӗҫӳлӗх.Чумейкин малта пырать пек те — ҫиелтен кӑна, Витали аван каччӑ пек те — плана тултараймасть. Хӗрсе ҫитнӗ шухӑш ҫивӗчлӗхӗ уҫӑмлӑ: пурнӑҫ
пахи план тултарассинче кӑна мар. Кунашкал шухӑша
ырлама та пулӗччӗ-ха, анчах сӑмах-юмах ытла та производство нуши-хури еннелле сулӑнать-ҫке! Ӗнтӗ Артемьева лирикӑллӑ монолог та, анлӑ метафора та, ҫул поэтики те кӑсӑклантарми пулаҫҫӗ. Сӑмаха публицистикӑллӑ
ҫивӗчлӗхпе тӳррӗн кастарасси мала тухать, сӑнарлӑх тӳпи
чакать.
«Хаклӑ хӑнара» та ҫавнах куратпӑр: публицистикӑллӑ
антитеза тӗпре кунта. Самушков (колхоз председателе) — малти ҫын, тирпейлӗ пуҫлӑх.Анчах кӑмӑл-сипет
енчен
юхӑнчӑк,
ял
ӗҫченӗсемпе
шултран
кӑна
сӑмахлать, шавах тӗрмепе хӑратать. Курӑсӑр: характерта
хирӗҫӳллӗ енсем тупӑнчӗҫ, пуҫлӑхӑн тирпейсӗр чунӗ
уҫӑлчӗ. Ку та сӑнарлӑх вӑйне чакаракан паллӑ, писатель
моралӗн социаллӑ енӗсем пирки тӳррӗнрех калаҫни.Кая311
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рах ҫак пулӑм А.Емельянов пултарулӑхӗнче (анчах
ҫӗнӗлле) ялкӑша пуҫлать.
Ҫапах та тӗппипех хурласа тӑкма ҫук Артемьевӑн ҫак
тӗлӗшлӗ ӗҫне. Чӑн, чӗрӗ конфликт курӑнмасть те пек.
30-мӗш ҫулеенче ҫапла пулнӑ-ҫке: Тарае Лява Уртемӗпе
«кӗрешнӗ» («Пӗрре, ҫуркунне...»), Мучар — Савин Михалипе («Мучар») т.ыт.те.Хирӗҫӳ тӗрлӗ ушкӑнеем, социаллӑ тӗрлӗ сийсем хушшинче амаланнӑ.
Мӗн паха Артемьев тарӑнлатнӑ 40-мӗш, 50-мӗш ҫулеен поэтикинче? Прозаик тулашри конфликтран пиени,
конфликт этем чунӗнче пулса иртмеллине ӑнкарни.Ҫук,
этемри тӗрлӗ енсем пӗр-пӗринпе тапӑҫнин сӑлтавӗсене
сӑнламасть лирик-романтик. Геройра ку е вӑл шухӑшкӑмӑл мӗнле сарӑлса ҫӗкленнине сӑнарах парать вӑл.
Сӑнласа кӑтартнӑ геройсенчи икӗ енлӗхе асӑрхани
вӑхӑчӗпе А.Емельяновшӑн кирлӗ пулса тӑрать, писательпублицист каярахпа пуҫлӑхсен хирӗҫӳллӗ чун пурнӑҫне
аван сӑнла пуҫлать.
Пӗрех Артемьев хайлавӗсенчи конфликтра сыхӑ пулма хушакан енсем те пур. «Хаклӑ хӑнари» Самушков
Огинова хирӗҫ тӑрать (тулашри хире-хирӗҫлӗх). Вӑл
мӑнкӑмӑлланмасть. Ҫитменнине, хӑтланкаларӑшӗсем те
ун юмахри евӗр: никам тытайман ӑйӑра та тытса
«ҫӑварлӑхлать». Паллӑ: ку вӑл пархатарлӑ героя ытла та
ӳстерсе ырлани, конфликта геройсем мар, автор хӑй
татса пани. Сӑмахӗ кунта Артемьевӑн ҫитменлӗхӗсем
ҫинчен мар, литературӑри лару-тӑру улшӑнни ҫинчен.
Проза
аталанӑвӗ сисӗнмеллех публицистика
енне
сулӑнать, А.Артемьев вара ҫак туртӑма ҫивӗччӗн туйса
илет. Хӑш-пӗр критик ӑна конфликтсӑрлӑхшӑн тиркекелерӗ-ха. Чӑнах та, ҫапла пулнӑ ун чухнехи лару-тӑру: обществӑра хирӗҫӳсем ҫук темелле пулнӑ, пурнӑҫ ҫуталсаякалса пырать тесе калама тивнӗ. Артемьев вара ав малта
пыракан ӗҫченсенче те хура пӑнчӑсем курать. Ҫитес
кӳлӗмсенче пуҫлӑхсен чӗринчи хирӗҫӳлӗх те тёпе ларасса
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туйса илет (унччен мал ӗмӗтлӗ пуҫлӑхӑн та тӳнтер енсем
пурри ҫинчен ҫырма юраман).
Пурнӑҫа лакпа сӑрлас туртӑм литературӑна самай
пысӑк сиен кӳнӗ. Прозӑра (ан тив, тулашри кӑна пулсан
та) 30-мӗш ҫулсенче палӑрнӑ ҫивӗч конфликтлӑх пачах
ҫӗтсе ҫухалать. Пархатарлӑ сӑнарсем хӑрах енлӗ ҫутӑ,
сивлеккисем хӑрах енлӗ тӗксӗм пулса тӑраҫҫӗ. Апла пулин те ҫакнашкал ӗҫ-пуҫра малаш вунӑҫуллӑхсем
килӗштернӗ
социаллӑ
типсем
тупӑнаҫҫӗ.
Проза
палӑрмаллах пуҫлӑхсен сӑнарӗсене тишкересси енне
тайӑлать, вӗсем «ахаль ӗҫченсемпе» мӗнле хутшӑннине
сӑнлама кӑмӑллать. Производство ыйтӑвӗсене ытларах та
ытларах сӳтсе явас тени 70—80-мӗш ҫулсенче сӑнарлӑ
публицистика вӑй илсе каясса систерет. Ку вара шӑпах
романла туллилӗхе, Стильсен нумай сийлӗхне пӗлтерӗш
енчен чакаракан пулӑм. Ҫапах та 30-мӗш ҫулсенче
хывӑннӑ романла туртӑм ААртемьева та илӗртетех, вӑл
та, ыттисенчен курмалӑхне, «Тӑвӑл умён» дилоги (икӗ
кӗнекеллӗ хайлав) ӑсталать.
Ку хайлав «Хунавлах хӑрнисем» (1970) повеҫрен тата
«Тӑвӑл умён» (1975) романран тӑрать. Вӑхӑчӗпе ӑна сарса виҫӗ кӗнекеллӗ тӑвас ёмёт те ҫуратать прозаик, анчах
ку сунӑма пурнӑҫа кӗртсе ёлкёреймест. Дилогире историллӗ шухӑш пысӑк вырӑн йышӑнать. Хӑй лирикромантик
пулнӑран,
ҫыравҫӑ
ӑна
та
кӑштах
ҫӗкленӳллӗрех, идеализацилерех сӑнарласа кӑтартасшӑн.
Ҫавна кура сӑнланнӑ картинӑсем питё ҫивёч туйӑмлӑхпа
палӑрса тӑраҫҫӗ.
«Кёнекери ёҫ-пулӑмсем, — ҫырать Ип.Иванов критик Артемьев дилогине хакласа, — анлӑ вӑхӑта, Раҫҫейри халӑх революциччен пуҫласа пёрремёш тӗнче вӑрҫи
таранах ярса илеҫҫӗ, вёсен панорами те сарлака. Автор
пире Чӗмпӗре, Хусана, Петербурга, унтан фронта, лазарета, ҫар штабне тата ытти ҫӗре илсе ҫитерет». Истори
сӑнарё ҫыравҫӑшӑн кунпа кӑна пӗлтерӗшлӗ теме май ҫук.
Сӑнланӑ геройсем те истории паллӑ деятелёсем. «Питех
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те уҫҫӑн та чӗррӗн тухса тӑраҫҫӗ пирён ума чӑваш наци
культурине ӳстерес тӗлӗшпе паттӑрӑн ӗҫленӗ ҫынсем, —
палӑртать Г.Я.Хлебников, — паллӑ просветитель Иван
Яковлев, унӑн талантлӑ вӗренекенӗсем Константин
Иванов, Федор Павлов, Николай Шупуҫҫынни, Тайӑр
Тимкки, Петр Пазухин. <...> Кашнин сӑн-сӑпачӗпе
кӑмӑл уйрӑмлӑхӗсене, ӑс-хакӑлӗпе тӗнчекурӑмне, хӑйне
евӗр чӗлхипе ӗҫӗ-хӗлне саманапа килӗшӳллӗн, историлле
тӗрӗс палӑртнӑ».
Пӗрлех Чӗмпӗр шкулӗнчи лару-тӑру ӳкерӗннӗ, чӑваш
культурин ҫӑлкуҫӗсем сӑпатланнӑ. Романра Артемьев
ӑсталӑхӗн тата тепӗр енӗ йӑл илнӗ, унӑн историллӗ
шухӑшлавӗ нумай енлӗн палӑрнӑ. Прозаик чӑваш культуришӗн пӑшӑрханса ҫунни, ун ӗҫченӗсемшӗн савӑннихурланни дилогире анлӑ панорама хывса йӗрленет. Реакци синкерне пула Кӗсле Матвин хӗрӗ, Лисук (ытарми
хитре тӗрӗ ӑсти), К.Иванов, П.Пазухин ҫамрӑклах ҫӗре
кёреҫҫё. Анчах вёсен чунёнчи хёрӳ пётмест, вёсен ёмётне
И.Тӑхти, Н.Шупуҫҫынни пек ӗҫченсем пурнӑҫлаҫҫё.
Яковлев сӑнарё те курӑмлӑ.Ӑна ҫыравҫӑ тӗрлӗрен-тӗрлӗ
лару-тӑрура сӑнлать.Акӑ вӑл К.Ивановпа сӑмахлать, реакциллё вӑйсем умёнче сыхлануллӑрах пулма канаш парать. Акӑ вӑл Романовсен династийё патшара ларни 300
ҫул тултарнине уявламла хатёрленет. Ку ӑна патшашӑн
мар, чӑваш ёҫне упрассишён кирлӗ т.ыт.те. Ҫутӗҫченӗн
кӑткӑс
характерё романра психологи
тӗлӗшӗнчен
тарӑннӑн уҫӑлать.
А.Артемьев — чӑннипех талантлӑ прозаик. Ун ячӗ
чӑваш сӑмахлӑхӗн тӳпинче йӑлтӑрса ҫиҫекен чи ҫутӑ
ҫӑлтӑрсенчен пӗри.
«Салампи» повесть
1956 ҫулта А.Артемьев «Салампи» повесть ҫапса
кӑларать. Хайлава критиксем те, вулакансем те пёр
саслӑн ырласа йышӑнаҫҫё. Малтанласа вӑл «Ялав» жур314

налта номертен номере пичетленсе пырать. Вулакансем
журнал редакцине вуншар ҫыру ҫитереҫҫӗ, черетлӗ номерте повесть сыпӑкӗ ҫапӑнманнишӗн пӑшӑрханаҫҫӗ.
Сӑлтавӗсем пур: хайлав ҫынсене чун-чӗре ӑшшийӗпе,
сюжет ҫивӗчлӗхӗпе, кашни геройӑн хӑйне тивӗҫ сӑнсӑпачӗ пуррипе илӗртет.
Сӑвӑ пек кӗвӗллӗн, юрӑ евӗр пуҫланса каять хайлав:
«Купӑс сасси илтӗнсен кӗрхи каҫ та илемлӗ». Вулакана
сасӑсен пёр пек янравӗ, сӑмахсен ҫураҫуллӑ йӗрӗлченӗвӗ
илӗртет. Хӗвӗнчӗк кӑмӑллӑ хӗрсем «тури касри йӑмрасем
айӗнчен» «вӗҫсе килнӗ» юрра илтсен тӳрех хыпӑнса ӳкеҫҫӗ. «Анат касри улаха» чун кӗрсе каять. Купӑс сасси ҫывхарсах килет, яшсен чунӗсене пӑлхатать, евӗк кӑмӑл
вӑратать: « — Ах! — терӗҫ икӗ хӗр харӑсах. Иккӗшӗ те пӗр
хушӑ сывлама чарӑнса купӑс сассине тӑнларӗҫ». Хускалнӑ кӑмӑл ӗнтӗ чӗрене те вырнаҫмасть: « — Вихтӑр! —
кӑшкӑрса ячӗ Маруҫ тем пулнӑ пекех савӑнса. <...> —
Вихтӑр та ун пек каласан вара... Ытла ӑста купӑсҫӑ ку.
Коля каланӑ пек туйӑнать, — терӗ Таруҫ». Кун пек интонаци тёпе ӳкни каярах тӗрлӗ майлӑн тарӑнланать. Юрӑ
(купӑс сасси, кӗвӗ, музыка) сӑнарнех илес. Журналта
ҫапӑннӑ «Юрату юррин» сӑмахӗсене хӗрсем тетраде ҫырса илеҫҫӗ, ӑна радиола панине итлеҫҫӗ. Ку — Салампи
юрри иккен, вӑл ӑна пбрмай юрланӑ. Халӗ ҫавнах авӑ
Алмазов композитор илемлетнӗ. Повесть сюжечӗшӗн ку
та асран-тӗсрен мел мар, мӗн хайлав пуҫламӑшӗнчен
вӗҫне ҫитиех Салампипе Алмазов «юрату юрри» юрлаҫҫӗ.
Юрату тата юрӑ-кӗвӗ (музыка). Ку ӑнлавсем — повеҫе
шӑнӑрласа тӑракан икӗ тӗп ен. Юратӑвӗ (анлӑ троп пулса)
чӑтӑмсӑр
тӗлпулупа,
куҫҫулӗпе,
кӳренӳпе,
пӗчченлӗхе ҫӗннипе ҫыхӑннӑ. Валерие хурама патӗнче
кӗтме пулать Салампи, Алмазов ӑна анкартинчи лаштра
улмуҫҫие палласа тупать. Хёр чӗрине Анатолий хӑварнӑ
йӗлтӗрӗн мӑшӑр (!) йӗрӗ тыткӑнлать. Салампие чунне
уҫса парайман каччӑ кӳренет те, мӑн кӑмӑлланать те,
савнине пӗччене те хӑварать.Анчах уншӑн ҫак юрату юрӑ
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пулма пӑрахмасть, ун хитре янравӗ иксӗлмест. Хушӑран
ҫав янрав шанӑҫлӑ, хушӑран трагедиллё (Валери
сӑнарӗ), хушӑран тата чӑтӑмсӑр кӗтевлӗ (Алмазовпа савнийӗн сӑнарӗсем) т.ыт.те. Юрӑ-кӗвӗ ҫапла анлӑ метафора пулса тӑрать, ытти тӗрлӗ мелсемпе ҫыхӑнса евӗк те
лирикӑллӑ интонацие чӗр вӑй парать. Пӑхӑсӑр: Коля та
ӑста мусӑкҫӑ. «Маньчжури сопкисем ҫинче» вальса чуна
тытса илмелле калать. Ҫав кӗвӗре вӑрҫӑра пуҫ хунӑ
пиччӗшне аса илсе Коля чунпа мӗн таран аманнине ялйыш чӗррӗн туйса илет. Ҫав кӗвӗрех тата тепӗр
вӑрттӑнлӑх та пур. Таҫти-таҫти Маньчжурире Балерин,
Салампи савнийӗн, ӳчӗ выртса юлнӑ.Ӑна Алмазов «хӑй
аллипе тирпейлесе пытарнӑ» (тра^зм).
Курӑр-ха: юрӑ-кӗвӗ ҫутӑ кӑмӑллӑ, аслӑ чӗреллӗ темиҫе героя пӗр тӗвве пӗрлештерет. Пурте ырӑ сӑнарсем,
пархатарлӑ геройсем. Кашниех идеал енне туртӑнать,
кӑмӑл-сипет, несӗп тасипе илӗртет. Коля — тӗлӗнмелле
сисӗмлӗ ача. Вӑл каччӑ ҫулне те ҫитсех ҫитеймен-ха, анчах та айван ҫулсенчи яш та мар халь тек. Ун пысӑк
ӗмӗчӗсем, таса хавхаланӑвӗ, кӑмӑл ӑшшийӗ сӑмахра
мар, шалти чун таппинче, купӑс кӗввинче уҫӑлса
сарӑлать.Ахальтен мар пулӗ ӑна вӑхӑчӗпе Лена Михайлова ытарми савса пӑрахать. Алмазов — композитор, Коля
чунӗнче вӑл ӗмӗрлӗх йӗр хӑварнӑ, ун патне пиччӗшӗн
аллинче упраннӑ Салампи ҫырӑвӗсене перекетлӗн,
тӗрӗс-тӗкел ҫитернӗ. Ӑнах, Алмазовах, Салампи те
килӗштере пуҫлать.
Ҫак виҫӗ ҫынна вилнӗ Валери сӑнарӗ, Маньчжури
Ҫӗрӗ, вальс кӗвви пӗр тӗвве ҫыхать. Ахальтен-и вара Салампи юрри те Алмазовпах ҫыхӑннӑ. Ҫак икӗ ҫамрӑкпа
пӗрле ҫут ҫанталӑк та юрлать. Таса тунсӑха чун чӳхемӗпе
упранӑ Салампи каччине кӗтсе илес умён тӗнчене ҫумӑр
кисретсе илет. Радиола вара (повеҫре Алмазов хайлавӗсене радиола пани темиҫе хут тӗл пулать; ку вӑл —
событисен, туйӑм-сисӗмӗн ритмӗ) Анатолий симфонине, пурнӑҫ гимнне параҫҫӗ. Музыка инструменчӗсем те
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чӗрӗ хаваллӑ: виолончель лирикӑллӑ тунсӑхпа ҫунать,
контрабас телей ҫукран пӑшӑрханать.Анчах кӗҫех хӑватлӑ
аккордсем илтӗнсе каяҫҫӗ: пурнӑҫ ҫӗнӗ ӗненӳ тупать. Алла пулсан икӗ яш тӗлпулӑвӗ шанӑҫ ҫухатмастех, телее
ҫӗре ӳкерместех. Сӑвӑри евӗр сӑнлӑхсем те ҫавнах систереҫҫӗ: улмуҫҫийӗ — лаштра, йӗлтӗр йӗрӗ — мӑшӑрлӑ.
Халӗ тата студентсем ҫӗнӗ ҫул каҫне уявланине аса
илӗпӗр. Салампипе Муза Ф.Павлов кӗвӗленӗ «Вӗлле
хурчӗ — ылтӑн хурт» юрра шӑрантараҫҫӗ. Апла пулсан
юрӑ-кӗвӗ кунта — повеҫе культура сывлӑшӗ кӗртсе
тӑракан мел.Ф.Павлов юрри кӑштах эрлӗклӗ, унта паллӑ
композитор-драматургӑн телейсӗр юратӑвӗ йӗрленнӗ.
Салампи те авӑ савнине ҫухатнӑ, студентсене хваттере
кӗртсе усракан Анна Ивановна юратӑвӗ те телейсӗр...
Ахальтен
мар Салампи юрласа пӗтерсен
карчӑк
«Воспӑти! Воспӑти!» тесе пӑшӑлтата пуҫлать, шывланнӑ
куҫӗсене шӑла-шӑла илет. Кӗҫех Алмазов «Маньчжури
сопкисем ҫинче» (!) вальса шӑрантарма пикенет... Музыка сӑнарӗ Артемьевшӑн ют мар, вӑл ун пултарулӑхӗн
яланхи палли. «Алтӑр ҫӑлтӑрти» Атнаров — композитор,
«Ан ман мана» повеҫри Айдаров — чаплӑ юрӑҫ, Астров
связист чӑваш халӑх юррине киленсе шӑрантарать т.ыт.те.
Ку вӑл ҫыравҫӑ чунӗнчи романтикӑллӑ сисӗм-туйӑм паллисенчен пӗри, прозаик-лирик ырӑ сӑнарсен илемӗ искусство
сӑнарӗпе
пӗрлӗхлӗ
пулнине
асӑрханин
кӑтартмӑшӗ.
Писатель, тет Артемьева хакласа Г.Я.Хлебников, геройсене хатӗр хальлӗн илет. Ку вӑл чӑнласах ҫапла.
Сӑнарсен тӑкӑнса каяс пек тулса ҫитнӗ кӑмӑлӗ час-часах
асаилӳре уҫӑлать. Хушса ҫапла та калӑпӑр: геройӗсем
кӑна мар, вӗсем тавралли ситуаци-эпизод та хатӗр
хальлӗ. Куна «Салампире» те уҫҫӑнах туйса илетпӗр. Салампи — чаплӑ хӗр, ялта та, студентсем хушшинче те
ӑна ҫав тери хисеплеҫҫӗ. Ун юрри те пӗтӗм республикӑшӑн паллӑ, Шупашкарти ҫамрӑксем те ун кӑмӑл
тирпейӗпе чун тасине курса тӗлӗнеҫҫӗ. Апла пулсан вӑл
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ӗнтӗ пиҫсе-тулса ҫитнӗ, хатӗр характер. Ҫыравҫӑн вара
ун кӑмӑл аслӑлӑхне кӑтартакан енсем, хӗр чунӗнчи хусканусене тарӑнлатакан мелеем шырамалли юлать.
Тата тепӗр шухӑш сӗвемӗ: Салампи юрри те хатӗр
мел темелле, ӑна (ҫав юрра) ял хӗрӗсем пит аван
пӗлеҫҫӗ. Юрӑра хӗр тунсӑхӗн евӗклӗхӗ, ун чӗри епле ҫунни аван курӑнать. Вӑл кӑна мар, ҫав юрӑрах Салампи,
ытти хӗрсемпе танлаштарсан, чылай хитререх кӑмӑллӑ
пулни уҫӑлать. Повеҫӗн тӗп геройӗ пулас сӑнар тавралли
лару-тӑру, эппин, хайлавӑн малтанхи страницисенчех
тулса ҫитрӗ. Сюжетшӑн вара ку питӗ кирлӗ. Тёп героя
хӑйне курмастпӑр-ха, анчах ун ячӗ пурин чӗлхи ҫинче
те, пурин ӑшӗнче те янӑрать.«^х, ачасем!, Лх/хӗрсем!» —
теҫҫӗ Маруҫ инкӗшӗ патне кайса килнӗ Маруҫпа Таруҫ.
«— Ах!..— Ах! <...> Салампи ача ҫуратнӑ!» Тӳрех сисӗнет,
калу интонацийӗ питӗ пафослӑ, ҫӗкленӳллӗ, анчах хӗрӳ
те кризислӑ.Чӑнахта, тӗлӗнмелле чаплӑ та ырӑ хёрӗн ячӗ
кайнӑ иккен.Ку ӗнтӗ — пиҫсе ҫитнӗ кульминациех. Сюжета малалла талпӑнтармалли суя экспозици. Калу
юхӑмӗнче вара ҫак суялӑха автор ҫиеле кӑларать.
Текст тӑршшӗпе ҫапла туллин анлӑланса пыракан
тепӗр меле илӗпӗр, Салампи ятне. Вӑл та вӗҫсӗрех
сарӑлать. «Салам» сӑмахпа ҫыхӑннӑ-тӑр вӑл. «Пи» тени
вара «пике» пӗлтерӗшлӗ. Ку ӗнтӗ хӗрӗн евӗклӗ, саламлӑ,
ӑшӑ пиллӗ чун тайӑнӗ ҫине шак хуниех-тӗр. Ӑнсӑртраним, ӑнӑҫсӑр Вирьялов та, ан тив, ҫӑмӑлттайланса пулин
те, чӑн тӗрӗс сӑмах персе ярать: «Салампи — саламлӑ
ят». Семен Саланов та (питӗ ӗҫчен каччӑ, маттур пахчаҫӑ) ырӑпа йышӑнать ку ята: «Иккӗмӗш хут илтетӗп
ӑна», — тет вӑл.Чи малтан Алмазовран илтнӗ иккен.Алмазовӗ вара хӑй тусне вӗҫӗмех Салампие аса илекен
чӑваш каччи ҫинчен Ҫемене каласа панӑ.Акӑ епле! Салампи ят Чӑваш ҫӗрӗнчен инҫет Маньчжурие ҫитнӗ, Саланов, Алмазов хӑлхине легенда пек кӗнӗ.Атӑл хӗрринче
эрехпе супса ларакан ӗҫкӗҫӗсем те (хӑйсене вӗсем литература ӗҫченӗсем теҫҫӗ) тем тӗшмӗртнӗ пек пулаҫҫӗ:
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Бальзакӑн «Салампи» ятлӑ роман пур пулать. «Флоберӑн, — йӑпӑлтатнӑ сасӑпа пӗлтерчӗ Вирьялов, — Флоберӑн... «Саламбо».
Ятӑн сӑнарлӑ пӗлтерӗшӗ ҫапла пӗтӗм текста витерет:
ӑна хӗрӗн тӑван ялӗнче, кӳршӗ ялсенче, Шупашкарта
пӗлеҫҫӗ.Сӑнарлӑ пӗлтерӗшӗ ун «саламлӑ ят», ырӑ кӑмӑл,
ӑшпиллӗх йышши ӑнлавсем тавралла чӑмӑртанать. Ку вара хӑех Салампипе ҫыхӑннӑ суя экспозиции пилсӗрлӗхне
кӑтартать. Юрату юрри, Салам-пи йышши поэтика
хатӗрӗсем тарӑнлану экспозицийӗ ҫинче хывӑнаҫҫӗ.
«Чаплӑ хӗр» ача ҫуратнӑ тенӗ хыпар вара ҫав тарӑнлатӑва
хирӗҫле стильпе поэтика йӗрӗ хайлама хистет.
Хура элеклӗ хыпар Кольӑшӑн та, Лена Михайловӑшӑн та ют. Ку ӗнтӗ каллех калӑва малалла амалантармалли, тарӑнлатмалли мехел. Коля вӗшле сӑмахсене
ӗненмесӗр пиччӗшне асилтерекен вальс каласа киле каять, Алмазов ярса панӑ, Салампи Валери патне ҫырнӑ
ҫырусене вулать. Салампин ячё кайма пултарас ҫуккине
ҫапла вӑл ҫирӗппӗнех ӗненет. Лена вара Салампи патне
килне каять, унӑн Салампипе чӗререн калаҫса пӑхмалла.
Повеҫӗн иккӗмӗш пайӗ Салампи асаилӗвӗ евӗр
хывӑнать. «Юрату — анне мар, амаҫури пулчӗ маншӑн...
Итле», — пуҫлать Салампи хӑй калавне. Вулакан ку пайра тӗп хулари студентсен пурнӑҫӗпе паллашать. Чӑн, хулари лару-тӑрӑва калуҫӑ ҫырса кӑтартать-ха, анчах ӑна
вӑл хӗр шухӑшӗ-кӑмӑлӗ, ун асаилӗвӗ ҫине таянтарса
пынӑ. Виҫҫӗмӗш пайӗ те малтанхи йӗркесенчех хывӑннӑ
экспозиципе ҫыхӑнать. Ленӑна хӑй пурнӑҫӗ ҫинчен
пӗлтернӗ хӗр халӗ усрава илнӗ ывӑлӗпе ялта пурӑнать,
фермӑра ӗҫлет, Шупашкарта паллашнӑ Алмазова аса
илет. Тӑваттӑмӗш пайӗнче вӑрҫӑран пӗчӗк Валерик ашшӗ
таврӑнать, Маруҫ инкӗшӗ элеклени суя пулни палӑрать.
Ӗнтё Алмазовпа Салампи те пёр чёлхе тупаҫҫӗ. Повесть
юрӑ сӑнарёпе вёҫленет: «Икӗ савни ватӑ хурама (акӑ хурама тени тепёр хут, трагедие ҫённи пек ҫаврӑнса тухрё)
айӗнче тёл пулса ыталанчёҫ.
Ҫак вӑхӑтра вёсене
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иккӗшне те пӗтӗм ҫут ҫантаяӑк юрату юрри шӑрантарнӑн
туйӑнчӗ: «Юратса кӗтме пӗлекенсем, шанчӑка ҫухатманнисем — телейлӗ!» Хайлав вӗҫӗ — яланхиллех — хистевлӗ; ахальтен мар вӑл (ытти хайлавсенчи евӗрех)
кӑшкӑру палллипе вӗҫленет.
Мӗнле ытарлӑх пытарӑннӑ-ши эппин сюжетӑн ҫакнашкал хывӑмӗнче? Хатӗр характер тавралли лару-тӑру
сюжетпа калу никӗсне пёр героя вырнаҫтарать. Тӗп экспозици те кунта Салампипех ҫыхӑннӑ. Автор ун суялӑхне
пӗтӗм кӑмӑлпа хӗрӳленсе, лирикӑллӑн, ҫӗкленӳллӗн
кӑларать тӑр шыв ҫине. Хайлав стильпе хавха енчен пӗр
сӑпатлӑ, ҫавӑнпа вӑл повесть кӑна, ӑна хӑш-пӗр
тӗпчевҫӗ (Ип.Иванов) роман тесе хакланипе килӗшме
питӗ йывӑр.
Ку яхӑнччен каланинчен ҫакнашкал пӗтӗмлетӳ тухма
тивӗҫ: юрату юрри (Салампи юрри) — анлӑ пёр метафора. Юрӑ сӑнарӗ кунта туратлана-туратлана тарӑнланса
пырать. Вӑтам капашлӑ ытти хайлавсенчи (повеҫсенчи)
евӗрлех, кунта та Артемьевӑн кульминациллӗ темиҫе
ҫавра ӗретленет. Пӗрремӗшӗ — хӗр яла
ачаллӑ
таврӑннипе ҫыхӑннӑ, Салампи пирки Кольӑпа Лена мӗн
шухӑш хывса иккӗленнинче ӳтленнӗ. Иккӗмӗшӗнче —
Салампи хӑй тӗпре, студентсен йышӗ ун тавралла
чӑмӑртанать. Ку коллектив хӗр чӑтӑмлӑхне те тӗрӗслет,
ӑна ӳстерме те пулӑшать. Виҫҫӗмӗш пайӗ «чаплӑ хӗрӗн»
ялти пурнӑҫне сӑнлать: хӑй пурнӑҫне Салампи текех Валерикрен те, Алмазовран та уйӑрасшӑн мар. Ялти ҫынсем кашни хӑй тӗллӗн, коллективлӑх туйӑмне Салампин
чӑмӑртама тивет. Тӑваттӑмӗшӗн те хӑйле сӗрелти (содержанийӗ) пур: каччӑпа хӗр пӗр-пӗрне тупаҫҫӗ. Кашни
пайӗнчех пёр идея тӗпре: 1-мӗшӗнче — «Хӗр ӗмӗрӗ —
хӑналӑх», 2-мӗшӗнче — «Салампи — салмлӑ ят»;
3-мӗшӗнче — «Сывалман сурансем»; 4-мӗшӗнче — «А<тмазов таврӑнни». Пур пайӗнче те кризислӑ пӗрер ларутӑру. Характер шӑпах ҫав ситуацисенче пиҫӗхсе туптанать, идеалла содержани тупать.
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Анлӑ метафора, вӑл юрӑллӑ янрав тупни — хайлава
пур енчен те шӑнӑрлакан пулам. Унра эпир Салампи
сӑнарӗ мӗн тери чипер, ҫутӑ, лирикӑллӑ пулнине ытла
та туллин, ытла та уҫҫӑн асӑрхатпӑр. Тантӑшӗсемпе вӑл
тӗлӗнмелле ырӑ, вашават. Ленӑпа ҫӑмӑллӑнах пӗр чӗлхе
тупать вӑл, Алмазовӑн кӗвве парӑннӑ чунне аван чухлать, Салановӑн ӗҫченлӗхне чӗререн хисеплет, хваттер
хуҫи карчӑкӗн шӑпине ҫывӑх курать... Малтанхи савнийӗн, Валерийӗн, ятне те чыслӑн упрать хӗр, усрава
илнӗ «ывӑлне» Валерик ят хурать.Сӑпайлӑхӗ, ӗҫченлӗхӗ,
чун илемӗ унӑн — иксӗлми. Хӑй чунне килӗшмен тантӑшӗсем пирки тӳрмен сӑмах персе яма васкамасть. Муза
хӑйӗн «юратӑвӗ» пирки каланине ӗненмест, анчах
шухӑшне ӑшран кӑлармась: «Пӗлетӗр-ши эсир чӑн юрату
мӗнлине?» — шухӑшлать хӑй ӑшӗнче.
Пӗр сӑмахпа, Салампи чӑнах та юрӑри, легендӑри
сӑнар евӗр — тап-таса та ҫап-ҫутӑ. Вӑл — идеал-сӑнар,
чӑваш хӗрӗсен чи паха, чи мухтавлӑ, ни сӑваплӑ енӗсен
паха тӗртӗмӗ. Г.Хлебников тӗпчевҫӗ те ҫавнах капать: Салампире чӑваш хӗрӗн чи хӳхӗм енӗсем пуҫтарӑннӑ; ун
пек хӗрсем вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче «чи паттӑрисем пулнӑ»; Саланов та — «питӗ ӗҫчен» ҫамрӑк т.ыт.те. Анчах юрату тата юрӑ сӑнарӗсем кӑна ҫителӗклӗ-ши хӗр сӑнарӗшӗн?
Ҫук, паллах. Сӑнланнӑ характерӑн, ӳкернӗ картинӑсен
хӑйне евӗрлӗхӗ ытти поэтика мелӗсенче те тымарланать.
Сюжечӗ, каламасӑрах паллӑ, тӗпрен илсен, Салампипе ҫыхӑннӑ. Кунта ун чун биографийӗ, ӗҫӗ-хӗлӗ,
кӑмӑл туртӑмӗ уҫӑлать. Салампи ӗҫре тӗплӗ, ҫын хушшинче именчӗк, хӑй умӗнче яваплӑ, тантӑшӗсем хушшинче малта, ашшӗсӗр ӳснӗскерех амӑшӗшӗн пысӑк
тӗрек, ҫынна пулӑшма яланаххатӗр т.ыт.те, т.ыт.те. Май
пур таран мӗнпур ырӑ ене хӗр сӑнарӗнче пухать прозаик.
Анчах та ӗнтӗ романтикӑллӑ идеала унсӑр хывма ҫук-тӑр.
Ку вӑл — тӗнче литературинче палӑрнӑ ӗмӗрхи саккун.
Салампипе ҫуммӑн сӑнарланнӑ геройсен те хӑйне тивӗҫ
тӳпи пур.Сӑнарсен (геройсен) тытӑмӗ (системи) повеҫе
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антитезӑллӑ (хире-хирӗҫлӗ) икӗ ен ҫине уйӑрать. «Писатель, — тет Г.Хлебников, — Салампи ҫине тӗрлӗ ҫын
куҫӗпе пӑхтарма юратать».
Ип.Иванов хире-хирӗҫле ҫак геройсем повеҫри конф л и к т а сюжетшӑн питӗ кирлине асӑрхать. Ку, паллах,
ҫаплах-ха. Пёр енче — ырми хастар Саланов, кӑмӑл
кӗрнеклӗхӗпе тулли Лена, тӗрлӗ йӑнӑшсем туса тӳрӗ ҫул
ҫине тухакан Алмазов, ялан шӳтлӗ сӑмахлакан Казаков
тата ыттисем. Тепӗр енӗ урӑхла сӑнарсемпе паллӑ: пушанка Леон Вирьяловпа вӗлтӗркке ӗмӗт-шухӑшлӑ Муза,
чунӗпе ҫемҫешкерех Шамбулкин тата ыттисем. Антитезӑллӑ йёр хайлав пуҫламӑшӗнчех тӗвӗленет, ырӑ геройсен ҫӗнтерӗвӗпе вӗҫленет. Маруҫ инкӗшӗ Салампие
чыссӑррӑн элеклет, ҫапла туса сюжет тӗввине салта пуҫлать. Салампие сӑнлани, ҫапла, антитезӑллӑ тӗрле йӗрпе
ҫыхӑнать. Эппин, антитеза сюжетшӑн кӑна кирлӗ теме
ҫук. Вӑл тёп герой характере уҫӑлса пынӑ чух та питӗ
пӗлтерӗшлӗ, хайлавӑн сӑнарлӑ тытӑмӗшӗн те кӑтартуллӑ.
«Салампин» повеҫле кӗвелӗкӗ, ун сюжет хӑйне
евӗрлӗхӗ мӗнре-ши? Характерсем мӗнле хывӑнса аталаннине кунта ятарлӑн тишкерсе ларма кирлех те мар пулӗ,
вӗсем малтанах хатӗр терӗмӗр. Ҫавӑнпа сюжетра вӗсем
тарӑнланса
пыраҫҫӗ.
Сюжета
вара
характер
тарӑнланӑвӗнчен уйрӑммӑн тӗпчеме те май килмӗ.
Илӗпӗрин, ҫапла, Кольӑнах. Тӗлӗнмелле ҫутӑ ӑш-чиклӗ
каччӑ. Талантлӑ, пысӑк туйӑмлӑ. Салампинни пекех, музыкӑра унӑн пӗтӗм чун пахи ҫуталса каять. Эппин,
Кольӑшӑн та, Салампишӗн те, Алмазовшӑн та кӗвӗпе
музыка вӗсене сӑнламалли, хак памалли чи тӗп мелсенчен пӗри.
Акӑ клубра Салампие ташша чёнсе кӑлараҫҫӗ. Коля
сасартӑк «пӗрлӗхен пек хӗрелсе» каять, «куҫӗсем ун
ҫӑлтӑр пек йӑлкӑшма» пуҫлаҫҫӗ. Клубри ҫамрӑксем те
тӳрех асӑрхаҫҫӗ куна: «Мӗнле юратать вӑл Салампие,
мӑнтарӑн!» — ӑш пиллӗн шухӑшлать Лена. Чӑнах та,
«купӑсне те тӑрӑшарах, хитререх калать» Коля. Кунта та
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писатель каччӑ пӑлханӑвне купӑс кӗввипех палӑртать.
Каччи хӑй те ҫаплах: кӑмӑлланӑ ҫын валли калас кӗвве
вӑл пӗтӗм чунне хывать. Салампи те хӑй чунӗнче ун енне
кӑмӑл тайӑнӗ пуррине чухлать. Улахран таврӑннӑ каҫ,
ҫӗрле, вӑл Валерисен килёнче ҫутӑ пуррине асӑрхать,
шухӑша ӳкет: «Мӗи шутларӗ-ши Коля ман пирки? Вӑл
та мана ыттисем пекех айӑпларӗ-ши?» Валери шӑллӗ
кӗвве-юрра пӗтӗм чунӗ-юнӗпе парӑннине те чухлать хёр.
Пӗррехинче, килте ларнӑ чух, купӑс сасси илтет, тӳрех
чухласа илет: кёвве кун пек ӑста калама ялта купӑсшӑн
чунне кӑларса пама хатёр Коля ҫеҫ пултарать.
Каччӑн ҫапла ӳкерённё сӑнарне пула Салампи характерен туллилёхё вулаканшӑн тата чёрёрех палӑра пуҫлать.
Геройсем иккёшё те чунёсемпе вашават, кӑмӑл-шухӑша
ӑшра пуҫтарма юратаҫҫё, ҫынсем умёнчи яваплӑха нимрен асла хураҫҫё. Чылай енчен ку тӗлӗшпе вёсене Алмазов ҫывӑх. Салампи ӑна савмасть пулё тенипе вӑл
Кӑмӑлёпе ытла хуҫӑлса ӳкет, пӑрнӑҫ ҫул ҫине тӑрать. Коля (улахра чухнех) Салампи пырса кӗнӗ-кӗменех ҫунатланса каять: «Ҫурхи тӳпе пек, таса та илемлӗ», —
хӗпӗртет каччӑ.Алмазов та ҫаплах: туйӑмё ытла та пысӑк
пулнӑран (Ҫемен СалаНов ӑна мӑнкӑмӑллӑх тет), ӑна ниепле те савнӑ хӗрне хӑйса пӗлтереймест. Валери шӑллён
ҫурхах пек ачаш туйӑмё те ҫакӑн евӗрлӗ. Хёр ӑна алӑ
тытнӑ чух «сывлама чарӑнса» ларать. Пиччӗш савнийё
пулнӑ ҫ ы н н ӑ н «кӑвак шӑрҫа евӗр ҫаврака куҫ шӑрҫисене
ҫывӑхран» курсан ун пётём кёлетки тӑрӑх «ырӑ туйӑм
сӑрӑлтатса» .чупа пуҫлать. Геройсем иккёшё те чипер,
евӗк: хёр аллине чӑмӑртамасть яш арҫын, ачашшӑн
сёртёнет кӑна.
Ҫакнашкал ынатлӑ (черченкӗ) туйӑмлӑха Артемьев
Л.Толстой пултарулӑхӗнче палӑрнӑ мелпе кӑтартма кирлине ӑнкарса илнё. Сунӑм-юнӑмё, тыткаларӑш екки енчен ҫамрӑксем иккёшё те пӗрешкел, ҫумлӑ. Ҫавӑнпа
вёсем пёр-пёрне тӳрех ӑнланаҫҫӗ, сӑмахсӑр диалог (ҫураҫу
диалоге) мелӗпе «калаҫаҫҫё». Акӑ Салампи куҫӗсем кала323

ни: «Айӑплатӑн-им мана? Ӗненместӗн-им эпӗ тасине?»
«Салампи! — терӗ Коля та куҫӗпе кӑна, — Салампи! Эпӗ
сана мӗнле ӗненсе пурӑннине, <...> мӗнле хисепленине
калама сӑмах та ҫитеймӗ.Акӑ кур, ман телейӗм — куҫӑм
тулли!» Акӑ тата вӗсем алӑсемпе «калаҫни». «Лайӑх-и,
Коля?» — тет хӗр ӑна ал тытса.<...> «Эпӗ сана сӗртӗнме
те вӑтанатӑп», — терӗ пек ун (Кольӑн. — Г.Ф.) алли те.
«Каҫар
мана,
Салампи,
сан
пирки
иккӗленсе
шухӑшланӑшӑн!» — терӗҫ унӑн хаваслӑ хӑмӑр куҫӗсем...».
Ҫак тӗлӗшрен Коля сӑнарӗ Алмазовран та вӑйлӑрах,
витӗмлӗрех. Сӑмахсӑр диалог мелӗ чунпа питӗ ҫураҫуллӑ
ҫывӑх ҫынсем хушшинче кӑна хывӑнма пултарать.Ахальтен-им, хӑйӗн инкӗшӗ пулма пултарнӑ ҫын пырса
кӗрсен лару-тӑру Кольӑшӑн йӑлт улшӑнать: «аслӑ пӳрт
тулса ларнӑн, ҫутӑ пӳлӗм тата ытларах ҫуталнӑн туйӑнчӗ».
Кунпа ҫумӑн каччӑн шалти шухӑшӗ сарӑлса амаланать:
.«Кама ал парӗ-ши малтан?», «Куҫӗнче куҫҫуль йӗрӗ
палӑрмасть, макӑрман вӑл, суя сӑмах иккен...» т.ыт.те.
Ку мел (ҫураҫу диалогӗ), вӑл геройсен ӑшри калаҫӑвӗ
евӗр хывӑнса пыни Салампишӗн те, Кольӑшӑн та кирлё:
иккӗшӗ те вӗсем лирикӑллӑ сӑнарсем. Ҫитменнине, ҫак
меле пула антитеза мехелӗ тата туллирех пулса тӑрать.
Музӑпа Леонӑн ҫумлӑхӗ те
хӑйсене тивӗҫлӗ
ҫумлӑхпа паллӑ. Иккӗшӗ те япшар тумланаҫҫӗ, ҫынна
хӑйсен ҫиелти хитрелӗхӗпе тӗлӗнтерме хыпӑнаҫҫӗ,
иккӗшӗ те ӗҫе юратмаҫҫӗ. Иккӗшӗн те несӗп-сипет культури кӑйттӑ (ансӑр), вёсен чунӗсем пушӑ, сивӗ. Иккӗшӗ
те,
кунсӑр пуҫне,
хатёр характерсем. Вирьялова
пӗрремӗш хут курнӑ чухах сиссе илет Салампи: каччӑ аллисем вӑл ӗҫе юратсах кайманнине тӳрех кӑтартаҫҫӗ.
Каярахпа писатель ку алӑсен «ҫепӗҫлӗхне» Саланов аллисен
ҫирӗплӗхӗпе,
вӗсем
ӗҫре
«пиҫнипе»
хирӗҫлемеллине чухласа илет. Ӑнсӑртран мар Ҫемен Леона пачах хисеплемест.Муза та ӗҫшӗн ҫунмасть.«Сад эрни! Аппаланаҫҫӗ ҫав ним ҫукран, чӑнах та.<...> Тупӑннӑ
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мичуринецсем...» — тет вӑл йӗрӗнчӗклӗн.Хӑй вара тӗкӗр
умӗнче хитреленме тытӑнать.
Ку та Салампие хакламалли мелсенчен пӗри. Яланхиллех тыткалать вӑл хӑйне, шухӑшне хӑй ӑшӗнчен
кӑлармасть. «Янкӑс хӗрӗн турӑшӗ — тӗкӗр ӗнтӗ...» — тет
Салампи Музӑна тиркесе. Ку диалог — килӗшӳсӗрлӗх диалогӗ. Муза каланӑ сӑмах-юмаха, ун тыткаларӑшне Салампи хӑйӗн шалти сӑмахӗпе хирӗҫлесе пыни. Теплерен
хӗрсем уҫҫӑн калаҫни те тӗл пулать. Ача ҫуртӗнче
пурӑнакан тӑлӑха хӗрхеннӗ Салампи универмага ҫул тытать, вӑл ӑна тута купӑсӗ парнелесшӗн. Кунтах ун
тантӑшӗ те ҫӳрет-мӗн: Салампие вӑл палламанҫи тӑвать.
«Пуйса кайрӑн-им, палламастӑн?» — ӳпкелет вӑл «тусне».Лешӗ тӑрӑхласа илет: «Мӗн илесшӗн эс кунта, голубой песец-им?» — тет тантӑшӗн чӗрине вӑтаран татса.Ак
тата тепӗр тӗслӗх. Салампи Музӑна Анатолие чӗнсе
кӑларма ыйтать, лешӗ вара Алмазовпа уҫӑлма тухса утать.
Е тата Муза Салампие Леон тиркесшӗн пулнине
пӗлтерет, «тусӗ» вара ун юратӑвӗ пачах кирлӗ пулманни
ҫинчен капать. «Чаплӑ хӗр» ача амӑшӗ пулса тӑнӑ тесе
усал элек сараканни те Муза. Вӑл ку тӗлӗшпе Маруҫпа
ун инкӗшӗ евӗртерех.
Маруҫӑн хӑйне тыткалас екки те повеҫри тӗп геройшӑн кӑткӑс ситуацисем тупса кӑларсах тӑрать.«Чаплӑ
хӗрӗн чапӗ часах каять ҫав», — тет Виктор савнийӗ улаха
ҫитсе. Каччи ӑна питлесе сиввӗн пӑхнине курсан хӑй
ҫӑварӗнчен пӑхакан Таруҫа сӑмах парать.Лешӗ вара Маруҫа юрама тӑрӑшса тем те шухӑшласа кӑларать: «Халӗ
пӳртӗнче пурте уласах макӑраҫҫӗ тет, ачи те ҫухӑрать
тет».
Лена
вара
тупӑшӑва
кӗрет,
хӗрсене
ҫӑмӑлттайлӑхшӑн
хӑтӑрать. Каярах Таруҫ та урӑх
сӗмленӳпе хӗрсе илет-ха: Акрамбва пултаруллӑ та ӗҫчен
хӗр тет вӑл, аслӑ шкул пӗтерет, зоотехник пулать. Маруҫӑн вара шавах хӑй юрри: «Тӗсех ӑна — ача туни те,
институтран кӑларса яни те».
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Ак тата клубри курӑну: Салампи Таруҫ умне пырса
тапать, анчах лешӗ ташша тухас вырӑнне тусне ҫавӑтса
тухса каять. Ку вӑл писатель хӑй геройне ятнех кӑткӑс
лару-тӑрура тӗрӗслени темелле. Романтикӑллӑ прозӑра
характера йывӑр ситуацире тӗрӗслемен герой ҫук. Каллех
Лена «тухать сцена ҫине», тарӑхса кайнӑскер ташӑ
пӗтмесӗрех тухса каять. Улахран та вӑл ҫаплах, пуринчен
малтан тухса кайнӑччӗ. Тӳрех курӑнать: Лена Маруҫпа
Таруҫа хирӗҫ тӑрать. Анчах ку хирӗҫ тӑру Салампишӗн
те, повеҫри контраст таппине ҫивӗчлетме те кирлӗ. Кунта та килӗшӳсӗрлӗх диалогӗн паллисем уҫӑмлӑ. Маруҫпа
Таруҫ Ленӑпа та, Салампипе те уҫҫӑн та, хӑйсен ӑшӗнче
те хире-хирӗҫленеҫҫӗ.
Кунашкал поэтикӑн хӑйне хальлӗ мелӗсем те пур.Аса
илӗр-ха повесть пуҫламӑшне: калас шухӑша тӗрлӗ междометисемпе вӑйлатаҫҫӗ икӗ хӗр-тус «тет, тет» тесе
вӗтӗлтетеҫҫӗ, хӑйсем «сӑнлас» картинӑсене ятнех «ӳстереҫҫӗ»: «институтран кӑларса янӑ тет»\ «Салампипе
амӑшӗ те йӗреҫҫӗ тет»\ ачи «виҫ ҫулхискер тет» т.ыт.те.
Муза та вӗсемпе пӗрешкелех. Хӑй калас шухӑшне ӑшра
тытас темест, кашни вак-тӗвеке пафослӑн, междометисемпе хакласа йышӑнасшӑн вӑл. Аса илӗр-ха Маруҫпа
Таруҫ ахахлатнине. Муза та ҫавнашкал. Анна Ивановна
патне яка тумланнӑ Вирьялов пырса кӗрет, хӗр вара каҫсах каять, хӑйне ӑҫта чикессе пӗлмест: «Ой, Салампи!
Мӗнле каччӑсем пур иккен! <...> Эх! Эсӗ пӗрре те кулмарӑн, Салампи... Ой, пӗтрӗ пуҫ! <...> Ой, намӑс!» т.ыт.те.
Йӑлтах кӑшкӑруллӑ предложенисем, суя ҫӗкленӳпе тулса
ларнӑ интонаци. Пӗлӗвӗ те ҫав шайлӑ ҫак вӗлтӗркке
хӗрӗн: Гетене Гейнепе пӑтраштарать, «спартански» тес
вырӑнне «спартакски» тет т.ыт.те. Ҫынсене хакласси те
ҫав шайлӑ ун: Анна Ивановнӑна Аннӑ-Йӑваннӑ текелет.
Вӗренес тӗлӗшпе те ӑнӑҫтарсах ҫитереймест: пединститута кӗрет, унтан музыка училищине куҫать...
Шалтан та полемикӑллӑ, хирӗҫӳллӗ Вирьяловпа Любимова. Пӗрре пӑхма, ытарми чипер пек, анчах иккӗшӗ
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те ҫиелтен шухӑшлама, тӳр пилӗклӗн пурӑнма хӑнӑхнӑ.
Ку сӑнарсене шӑпах халӑх юрринче тӑрӑхласа калани
тивӗҫет: «Сарӑ, сарӑ, кам сарӑ? Кам ӗҫлемест, ҫав сарӑ».
Кунашкал илемлӗх — пушӑ, ӑна Салампин чӑн илемӗпе
танлаштарма ҫук.
Мӗнре, эппин, жанрӑн, композици кӗвелӗкӗн тути?
Мал арах каланиех кӑтартрӗ: анлӑ метафора повеҫе
тӗпренех лирика техӗмӗпе витернинче. Аса илӗр-ха анлӑ
метафорӑсен хӑй евӗрлӗхне, кашниех вӗсенчен авторӑн
ҫепӗҫ интимлӑхне кӑтартаҫҫӗ. Паллах, романтикӑллӑ пафосӑн
парӑнми ҫивӗчлӗхне те. Суя
экспозицире
тӗвӗленнӗ ӗҫ-пуҫа калуҫӑ хӗв шухӑшлӑн, хӗрӳленсе кайса
хирӗҫлет, ун тӗрӗсмарлӑхне тӳрлетет. Лена умӗнче Салампи хайланӑ сӑмах вара — тарӑнлату экспозицийӗ. Лена пушанка элеке ӗненмест. Ҫавӑнпа ҫак кӑмӑла
ҫлрӗплетмеллине ӑнкарать те автор, ӑна хӗрсен калаҫӑвӗнче палӑрнӑ сӑнарлӑх таппипе тӗреклетет.Антитеза
та жанрпа композицие хӑйне евӗрлӗ чём кӳрет. Ун харкам хӑйле таппи-тарӑнланӑвӗ час-часах хӑш-пӗр геройсене ҫумлӑн (Салампи — Коля, Пӗчӗк Нина, Саланов,
Казаков; Муза — Маруҫ, Леон) сӑнарласси патне илсе
ҫитерет. Куна пула контраст тата вӑйланарах пырать.
Ҫакӑн «йывӑрӗ» пёр Салампи ҫине ҫех тиенмест, ытти
геройсем те вӑл тӗлӗше палӑртсах пыраҫҫӗ.
Маруҫпа Таруҫ ытла та пёр енлӗ геройсем темелле
пек те, апла мар иккен. Таруҫ хытӑрласа шӑтӑр-шӑтӑр
«ҫыхнӑ ыраш кӗлти пек», Маруҫ «пушӑ ҫыхнӑ сӗлӗ кӗлти
прк». Таруҫ тӑрхала питлӗ, ҫамрӑк. Маруҫӑн пичӗ —
купшеке, вӑл ёнтё ҫулёсемпе те аслӑрах. Апла пулин те
иккёшё ялан пӗрле вӗсем, пёр-пёринчен уйрӑлми.
Иккёшё те
Салампипе контрастлӑ. Маруҫ Салампие
вёчёхсе пурӑнать, Таруҫ кӑмӑлӗ урӑхрах, анчах тусне дине тӑрсах хирёҫлемест, лешё кӳренесрен шикленет. Маруҫпа Таруҫӑн савнийёсем те ҫапла: Павӑл — яштака,
йӑрӑс; Вихтӑр — тапчам та лутра. Павӑп —шапӑлти, ӑна
ч^лхе чаракӗ ҫитмест; Вихтӑр — чёмсёр, сахал пуплешет.
I
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Павӑлпа Таруҫ кӑмӑлӗсемпе юхӑнсах пӗтмен-ха.Таруҫ
вӑхӑчӗпе Салампие килӗштере пуҫлать. Павӑл ӗҫме, юнтарма пӑрахать, несӗпӗпе (моралӗпе)
юсанать. Ку
ӑнсӑртран мар тесшӗн ҫыравҫӑ: геройсем иккӗшӗ те
чунӗпе икӗ енлӗ, ҫемҫешкерех, хӑйсене алла илсе ҫитереймеҫҫӗ. Анчах вӑхӑт вӗсене те ырӑ ҫул ҫине куҫарать.
Контрастпа антитеза, эппин, пӗтӗм повеҫе хӑйне евӗр
романтикӑллӑ сӗм кӳреҫҫӗ.
Паллах, хире-хирӗҫлӗх поэтики Салампи сӑнарӗпе
ытларах та ҫыхӑнать. Ҫапла туса Артемьев ун характер
енӗсене туллирех палӑртать. Контрастлӑ танлаштарусенче
ҫыравҫӑ хӑй тӗнчин романтикӑллӑ икӗ енлӗхне туллин
кӑтартать. Яланхиллех, пӗр енӗ мӗн чухлӗ ҫутӑрах, тепӗр
енӗ ҫавӑн шайлӑ тӗксӗмрех, тӳнтертерех палӑрса пырать.
Пурнӑҫӑн ҫак ик енлӗхӗ сюжет содержанине хывать.
Салампи тӳр пилӗклӗ ҫынсене
кӑмӑлламасть,
ҫавӑнпа вал Леон Вирьяловӑн чӑлт шурӑ пӳрнисене
тӳрех асӑрхать, лешӗ вӗҫкӗнтерех, наянрах пулнине тӳрех
туйса илет. Музӑн вӗлтӗрккелӗхӗ Салампин «кӗрхи тутӑ
кун» туллилӗхӗпе хире-хирӗҫленет. Кашни контрастлӑ
деталь, хайхи, лирикӑллӑ ҫепӗҫлӗхпе йӑлтӑрса тӑрать,
героя кашни хутӗнчех ҫӗнӗ енсемпе пуянлатать. Ҫапла
тӑтӑшах: Муза хӑй юратӑвӗ ҫинчен калани — ун
пушӑлахне кӑтартнине, Салампи чӑн-чӑн юратупа ҫуннине пӗлтерет. Маруҫ вӗчӗхни Салампин чунӗ уҫӑ пулни
ҫине шак хурать т.ыт.те. Ҫапах антитезӑн сӑнарлӑ техӗмӗ
кунпах вӗҫленмест-ха, геройсен психологине тарӑннӑн
уҫса пама та кирлӗ вӑл. Кун паллисене тупса кӑтартас
умён ҫакна калар: стиль тӗлӗшӗнчен пӗрешкелтерех
сӑпатлӑ пулсан та повесть синтетикӑллӑ: унта, лирикӑллӑ
туртӑм та, психологиллӗ палӑрӑм та вӑйлӑ.Иккӗшӗ пӗрле
романтикӑллӑ ҫӗкленӳре пӗрлӗхленеҫҫӗ.
Анчах мӗнре-ши психологишӗн юравлӑ антитеза мехелӗ? Писатель тӑтӑшах чун диалектики ҫине пусӑм тунинче. Е урӑхла та калама пулать: герой чунӗнчи тӗрлӗ
хусканусем хире-хирӗҫӳллӗн вӑйланса пынинче.Акӑ Ле328

на Салампи патӗнче ларнӑ сцена. Ыттисем пекех, вӑл та
тантӑшӗн чиперлӗхне ытарайми сӑнать — ытла та ытарми-ҫке Салампи. Унтан сӑн ӳкерчӗксем пӑхать Лена. «Ку
мӗнле каччӑ, питӗ салхуллӑ сӑнлӑскер?» — ыйтать
тусӗнчен. Хӑй ӑшӗнче вара урӑх шухӑш ҫавӑрать: «Ача,
ашшӗ, тен, ҫакӑ мар-ши?» Ҫук, вӑл мар иккен, — Валерий тусӗ вӑл, Алмазов. Ҫапла тӑтӑшах: пӗрре Валерий
(вӑрҫӑра пӗтнӗ тусӗ) пулнӑн туйӑнать пӗчӗк ачан ашшӗ,
кӗҫех хӑйне хирӗҫлет те Лена: ҫук, ачи ун сӑнлӑ мар...
Алмазовпа Салампи хушшинчи хутшӑнусем те чун
диалектикипех шӑварӑннӑ. Салампие курма яла килнӗ
каччӑ пӳрте кӗрсе тӑнӑ-тӑманах икӗ енлӗн шухӑшлама
тытӑнать. Салампи ӑна «ӑшӑ сӑмах калама» тытӑнарах
тӑнӑн туйӑнать каччӑна. «Кураймасть вӑл мана, йӗрӗнет
манран.Эпӗ ун чӗрине хытӑ ыраттартӑм пулас».Халӗ ӗнтӗ
вӑл кунта килнишӗн ӳкӗнет, вӗҫнӗ пек ыткӑнса килни
те ун чӗрине хӗрхӳн ыраттарать.
Хӗр шухӑшӗ те хирӗҫӳллӗ: «Пӗтнӗ, пётнӗ пирӗн юрату», — тӗвӗлет вӑл хӑй сӗмленӗвне. Алмазов уҫҫӑн сӑмах
пуҫарса ярайманни ӑна ҫӗнӗрен амантать.Яш арҫын куна сисмест, Валери амӑшӗпе курса калаҫма килтӗм тесе
тӳрре тухать. Вилнӗ савнийӗ ятне асӑнни Салампие тата
ытларах амантать. Алмазов та чунне ыраттарса хуҫӑлать:
«Пӗтрӗ йӑлтах!» — шухӑшлать вӑл татса, хӗр ҫине
«хурлӑхлӑн пӑхса».Хӗр вӗҫӗмех пӗчӗк Валерике асӑнни те
ӑнланмалла мар яш-кӗрӗмшӗн. Алмазов тепӗр хут Саламписем патне кӗрсе тӑмасӑрах, Кольӑсем патӗнчен
каччӑ тӳрех Шупашкара ҫул тытас тени те ыратуллӑ
хӗршӗн: «Чак! чак! тӑрӑнать сивӗ юр ҫине йӗлтӗр туйи,
анчах вӑл, тимӗр вӗҫлӗскер, юр ҫине мар, Салампи
чӗрине тӑрӑнать...».
Ҫак ӑнланусӑрлӑх каччӑ кӑмӑлне самаях хуҫать, Шупашкартан тухса каять вӑл, ик-виҫ ҫултан тин таврӑнать.
Анчах туйӑм вӑйӗ чараксӑр иккен. Тем пек кӳренсен те
каччӑ Саланов (тусӗ патне хут ҫитерет, Салампи ҫине
шак хурать. Куна илтнӗ хӗр кӑмӑлне те ӑнланмалла:
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«Мӗншӗн ҫунӑт ҫук-ши этемӗн? Вӗҫес килет, вӗҫес килет ҫакнашкал вӑхӑтра!» Вӗҫӗ паллӑ: «икӗ савни ватӑ хурама айӗнче» тӗл пулаҫҫӗ, ҫут ҫанталӑк юрату юрри юрланине чунӗсемпе итлеҫҫӗ.
Ытти чылай сӑнар та тӗлӗнмелле хитре. Коля амӑшӗ
вилнӗ ывӑлне (Валерие) шанса кӗтнине хумханмасӑр
вулама ҫук.Анна Ивановнӑн хурлӑхлӑ шӑпи те чуна ҫутӑ
эрлӗкпе тытать. Шамбулкин шӑпи те тарӑн психологиллӗ.
Фронтран таврӑннӑ каччӑ ӗҫке ерет, анчах чунӗпе хура
мар вӑл: шӳтлет, каярахпа хӑйпе хӑй кӗреше пуҫлать.
Повесть чӑваш литературишӗн тӗлӗнмелле пысӑк
ҫитӗнӳ пулса тӑчӗ, этемӗн чун сипечӗпе кӑмӑл аслӑлӑхӗ
}нта
нихҫан
пулман
хӑватпа,
илемлӗхпе
>ҫӑлчӗҫ.Трагеди, тунсӑх вутӗнче шӑранса туптаннӑ оптимизм пиншер вулакан кӑмӑл-сипетне, несӗп-сӑвапне
аслӑлатрӗ.

НИКОЛАЙ ТЕРЕНТЬЕВ
1925 ҫулта ҫуралнӑ
Ҫыравҫӑ кун-ҫулӗнчен
, Николай Терентьев — чӑвашсен паллӑ драматургӗ.
^нӑн драми-комедийӗ пиншер куракана, пиншер вулак^На хумхантарнӑ. 1960—1980 ҫулсенче республикӑри пӗр
тҫатр та ун пьесисене лартмасӑр пурӑнма пултарайман.
Чӑваш академи драма театрӗ кӑна сцена ҫине унӑн 29
хайлавне кӑларчӗ. Вырӑс драма, ҫамрӑксен театрӗсем тата! Критиксем, куракансем хушшинче «Терентьев театрӗ» тенӗ пулӑм ҫуралчӗ, драматург чӑваш театрӗсен
историйӗнче хӑй кӑтартуллӑ пӗр тапхӑр пулса тӑчӗ. 50
яхӑн трагеди-драма, сценари-репортаж ӑсталанӑ ҫыравҫӑ
пӗтӗм ҫӗршывӗпе палӑрчӗ, ун пьесисене Калининградра, Советскра, Альметьевскра, Ижевскра, Саранскра,
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Мускавра тата ытти вун-вун хулара хапӑлласа йышӑннӑ.
Сӑлтавӗ пур.
Самана утти-таппине, вӑл мёнле «ҫимӗҫ» ыйтнине
хайлавҫӑ питё аван туйнӑ, хӑйпе пёр тапхӑрта пурӑнакан
чылай драматургпа (вёсен витёмне туймасӑрах) пёр
шухӑшлӑ, пӗрешкел пафослӑ произведенисем ҫырнӑ.
Вёсем хушшинче — А.Арбузов, И.Шток, В.Розов,
И.Дворецкий, Д.Валеев т.ыт.те. Пурин те вёсен кӑмӑлсипет проблемине мала кӑларас, публициста кӑллӑ
ҫивёчлёхе ытларах хисеплес, романтикӑллӑ курӑма пётём
халӑх, общество ыйтнипе ҫураҫтарас сунӑм пысӑк.
Ҫавӑнтан килет те ку ӑстасен хайлавёсем сцена ҫинчен
20—30 ҫул хушши анманни.
Чӑнахта, Н.Терентьевӑн 20-е яхӑн ӗҫне ытти чӗлхене
куҫарнӑ.Чӑваш драматургёсем хушшинче кун пекки урӑх
ҫук. Ҫакӑн вӑрттӑнлӑхне, паллах,
публицистикӑллӑ
ҫивёчлёхре кӑна тупаймӑн.Ҫыравҫӑ кӑмӑлёнче туптаннӑ,
ун чӗри витӗр шӑранса тухнӑ геройсем чӑннипех
халӑхла, наци сӑн-сӑпачёллё. Мён чухлӗ тӗрлӗрен-тӗрлӗ
характер ӑсталанӑ вӑл! Тӑван тавралӑхӑн миҫе ҫыннине,
тус-юлташне сӑнарта чёртсе тӑратман пулё! Илемлё
драмӑсен ӑсти кун пирки хӑй ҫапла капать: «Тӑватӑ театр
1950—1980 ҫулсенче — вӑтӑр ҫул! — эпё ҫырнӑ
драмӑсемпе комедисене лартрё. <...> Хам шухӑшласа
ҫырса
кӑларнӑ
«этемсене»
сцена
ҫинче
курма
пӑлхануллӑ, интереслӗччӗ. <...> Хӑш чухне тавлашуллӑрах та».
Мёнре ҫав тавлашулӑхӑн сӑлтавӗ? Драматург хӑй
сёмленни актерсем сӑнласа панӑ пурнӑҫпа тёл килетши? Ҫакӑ шухӑшлаттарнӑ пулё маттур автора. Паллах,
ҫут тӗнчене ҫуралса тухнӑ хайлавӑн пурнӑҫё хӑйёнле.Терентьев куна, паллах, лайӑх ӑнланнӑ. <Артист хӑйӗн
вӑййипе, таланчёпе автор ҫырнӑ роле чун кӗртсе ҫёнетет
— ку авторшӑн тӗлӗнмеллерех пулӑм». Анчах Терентьев
актерсемпе ялан килёшӳ тупма пӗлнӗ: «Режиссерсемпе
эпё ялан пёр чӗлхе тупнӑ, артистсемпе — пушшех».Пье331

са е роман, сӑвӑ е поэма ҫыракан ҫыннӑн ун хайлавне
вулаканӑн хӑйне тивӗҫлӗн ӑнланма ирӗкӗ пуррине те асрах тытмалла-ҫке!
Ӑҫтан, мӗнле вӗри ҫӑлкуҫсенчен тапса тӑрать паллӑ
ҫыравҫӑн иксӗлми ӑсталӑхӗ? Самана авкаланчӑкӗсен
синкер хуҫламӗсем ӑна та ача ҫулӗсенчех пырса тивнӗ.
1937 ҫулта ашшӗне айӑпсӑртан тытса каяҫҫӗ. Вӑл вара
унтах пӗтет. Ытти ҫыравҫӑсен ҫакнашкалтарах шӑпине
кура тӑркач (Уяр та, Алка та, Артемьев та ҫамрӑклах
тӑлӑха юлнӑ), ҫапла та калама май пур пулӗ: кун-ҫулӑн
ку енне кайнӑ кукрашки-макрашки ачасен чунӗсенче
ытла та тарӑн йӗр хӑварать. Ахальтен мар вӗсем кашниех
кӑмӑл-сипет арканчӑкӗпе тирпейӗ пирки пуҫ ватса
шухӑшлаҫҫӗ, пурнӑҫри социаллӑ тӳнтерлӗхсене ҫивӗч
кураҫҫӗ, сӑнарламалли мехел тупаҫҫӗ.
Пӗчӗклех драма кружокӗн ӗҫӗ-хӗлне хутшӑннӑ яшӑ
Микулай каярахпа та актер ӑсталӑхне, ун шӑпине иленме пӑрахмасть. 1947—1950 ҫулсенче чӑваш драма театрӗнче вӑл ҫине тӑрсах тар тӑкни апла ытахаль мар. Вӑл
вылянӑ рольсем те тӳрех курӑмлӑ, вӗсенче социаллӑ
пурнӑҫӑн тӳнтерӗсене хӑй ӗнсипе туйнӑ ҫын сӑнланать:
П.Осиповӑн <Айтарӗнчи» Сентиер, В.Ржановӑн «Тӗнче
ҫаврӑнать» пьесинчи Ахмар т.ыт.те. Рольсем иккӗшӗ те
тулса ҫитнӗ, халь тӑкӑнса каяс пек кӑмӑллӑ, хастар та
хӗрӳллӗ геройсене сӑнлама хистекеннисем. Вӗсене
хупӑрлакан тӗрлӗ ситуацисем питӗ вӗри те ҫивӗч; ларутӑрӑвӗ — тӑкӑс, вӑл этем чунне тылласа-кӑшласа тӑрать,
ҫав тапла татма хистет. «Тӗнче ҫаврӑнать» тени, эппин
(ан тив, Ржанов сӑмахӗ пулсан та), Терентьевшӑн ют
мар.Хӑй те вӑл кайран самана хуҫлӑмӗпе тӗл килнӗ лару-тӑрӑва сӑнарлать, геройсен ҫивӗч ситуацисенче хӑш
енӗ мӗнле уҫӑлма пултарнине сӑнать.
Мӗн тӗлӗнмелли — яшлӑхӗ те Микулайӑн йывӑр самана тӗлне килет. 1941 ҫулта каччӑ тин кӑна шкул
пӗтерет-ха, анчах ӗнтӗ вӑрҫӑ пуҫланать. Счетоводра ӗҫлет
вӑл, шкул завхозӗнче тӑрмашать, черчени вӗрентет,
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ачасене физкультурӑна явӑҫтарать. Пӗрлех илемлӗ литературӑна манмасть — вулать, сӑнать, уйрӑмах драмӑллӑ
хайлавсем патне туртӑнать. Тен, Шупашкар театрӗнче
ӗҫленӗ чух тӗрлӗ авторсен пьесисене куҫарма тытӑнни те
ҫавӑнпах ҫыхӑннӑ пуль. А.Островскин «Талантсемпе
вӗсене хисеплекенсем», А.Арбузовӑн «Таня» хайлавӗсем.
Пӗрне те ӑнеӑртран теме ҫук. Островский драмисене
кашни театр лартма тӑрӑшнӑ, ҫапла туса хӑйӗн ӑсталӑх
шайне тӗрӗсленӗ. Арбузов та ун чух пӗтӗм Союзӗпе чапа
тухнӑ ӑста пулнӑ. Акӑ мӗншӗн кунашкал ӗҫ, актерта
ӗҫлени пекех, ҫамрӑк ҫыравҫӑшӑн чӑн-чӑн пултарулӑх
шкулӗ пулнӑ.
Икӗ ҫул хушшинче (1951 — 1953) вӑл чӑваш педагогика институтне пӗтерет, аспирантурӑна кӗрсе П.Осипов
драматургине шӗкӗлче пуҫлать. Ача чух драма кружокне
явӑҫнӑ яш ҫитӗнерехпе актер пулса тӑрать, ачаллах
драмӑсем вуланӑскер вӑйпитти ӳсӗмре пьесӑсем куҫарать.
Ак тата тепӗр енӗ: классикӑллӑ рольсенче вылянӑскер
(П.Осипов пьесисенче) классикӑллӑ драматургие куҫарать, чӑваш драмин классикне тӗпчеме пуҫлать.Мӗнпурӗ
йӑлт, эппин, пӗр шӑнӑр тавра чӑмӑртанса пуҫтарӑнать,
пулас писатель сапаланмасть, вӑхӑта уссӑр тӑкакламасть.
Ӑшра хӗрсе пуҫтарӑннӑ шухӑш-кӑмӑл «Мӗн-ши вӑл телей?» (1952), «Арканнӑ юрату» (тепӗр ячӗ «Ҫунатлисем
те ҫӗр ҫинчех», 1956) хайлавсенче тӗвӗленет. Критиксемпе вулакансем пӗр саслӑн, пӗр хавалпа ҫапла калаҫҫӗ: чӑваш литературине чӑннипех пысӑк ӑста килсе кӗчӗ.
Вӑхӑчӗпе «Мӗн-ши вӑл телей?», «Куккук ҫаплах авӑтать»
(1960) пьесӑсем премие тивӗҫ пулса тӑраҫҫӗ...
Чӑваш литературинче Н.Терентьевпа пӗр ретре тӑма
пултаракан ӑста сахал та темелле. П.Н.Осипов ав
пьесӑсем кӑна мар, проза та хайланӑ.Ф.Павлов драмӑпа
прозӑра ҫеҫ мар, поэзире те вӑй хунӑ. Тен, ҫак тӗлёшпе
унпа ҫумӑн Н.Айзман, Н.Сидоров драматургсем тӑма
пултараҫҫӗ? Вӗсем те драмӑна чунпа парӑннӑ авторсем.
Ытти несӗлсем (эпос, лирика) пирки Терентьев ҫапла
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калать: прозӑра тӗрлӗ комментарисем, герой мӗн-мӗн
тунине ӑнлантарса панисем нумай. Драмӑпа танлаштарсан, прозӑлла чӗлхе - «шывлӑрах». Пьеса вара пуҫтаруллӑ
несӗл, вӑл кӑмӑллӑрах.
Сакӑр вуннӑсем еннелле ҫывхаракан ӑста паян ялта
пурӑнать, Канашран шӗкӗр хулана ыткӑнакан аслӑ ҫул
хӗрринче, Кӑшнаруй ялӗнче. «Эпӗ ҫамрӑкрах чухне те
хула шӑв-шавне, тӗркешӗвне юратсах каймастӑмччӗ», —
тет вӑл В.А.Абрамов тӗпчевҫӗ ыйтнине хуравласа. Вӑл
кил тӗтӗмӗ пирки шак хунине асра тытса ҫапла хушса
хурать: «Тӑван ен тӗтӗмӗ пирки...Ҫав «тӗтӗм» витӗр асатте-асанне,
атте-анне
сӑнӗсене
куратӑп,
пичче,
шӑллӑмсем куҫ умне тухаҫҫӗ».Ку тӗлӗнтермест, чӑннипех
талантлӑ ҫыравҫӑ нихӑҫан та хӑйне ҫуратнӑ ҫӗршыва
манмасть.Юратнӑ тавралӑх ӑна пултарулӑх сӗтекӗ парать,
ӗмӗрсен сывлӑшне тӗкел упрама вӗрентет, ват асаттеасанне пил-халалне нимрен те асла хума хушать.Терентьев куна мӗн ачаран ӑша хывнӑ, хӑйӗн пурнӑҫ, пултарулӑх опычӗпе тарӑнлатнӑ, паркалантарнӑ.
Ҫак тӗлӗшрен хӑй калани кӑсӑк: «Ҫӗр ҫул ӗлӗкрех атте-анне лартнӑ йывӑҫ пӳрте сӳтме тиврӗ. Асӑнса
пурӑнмалӑх тесе пӗр чӳречине халӗ пурӑнакан хам лартнӑ
киле илсе килтӗм. Паян та ун ҫине пӑхса шухӑша каятӑп:
ҫӗр ҫула яхӑн уҫӑлса хупӑннӑ вӑл, асатте, атте, асанне,
анне аллисем тытнӑ чӳрече. Тӑван ҫыннӑмсем тахҫанах
ҫӗре кӗнӗ, пӳрт чӳречи пурӑнатьте пурӑнать». Кӑтартуллӑ
факт! Хӑй пьесисенчи аваллӑх, малашлӑх сӑнӗсем ҫине
те ҫав чӳрече куҫӗпе, ун витӗр пӑхать пулӗ эппин драматург. Хӑй сӑнлакан кашни этем чунӗнчи хусканусене те
ваттисенчен упранса юлнӑ сисӗм-туйӑм тымарӗсемпе
тӗрӗслет пулӗ вӑл.
Ак тата тепӗр сӗвем: «Вавил пичче йӑмри те
пурӑнать юнашар ҫырмара.Салтака каяс умён 1939 ҫулта
юпа уйӑхӗнче лартса хӑварнӑччӗ ҫав йӑмрана Вавил пичче. Эпӗ те кӑштах тӗрткелешнӗ пек астӑватӑп. Пичче 1941
ҫулхи ҫурла уйӑхӗнче пуҫ хунӑ, утлӑ ҫарта ҫӳресе фаши334

стсемпе ҫапӑҫнӑ вӑл. Йӑмрийӗ... пурӑнать. Виҫӗ вулӑллӑ
ӳссе ҫитёнчё.Ватӑлчё ӗнтӗ ҫав йӑмра, анчах пурӑнать-ха,
пиччене аса илтерсе ҫил ҫинче кашласа ларать. Паян та
капмар йӑмра!» Ку та пӗлтерӗшлӗ. Пиччӗшӗн сӑнӗ
ӗмӗрлӗхе асра юлнӑ пулас драматургра, ӑна вӑл вӑхӑчӗпе
«Куккук ҫаплах авӑтать» драмӑра чӗртсе тӑратать, ун
патне «Ҫӗпӗр дивизийӗнче» таврӑнать. Анчах унта та Антун старикӗн кӗрӳшӗ, ӗҫчен те ыр кӑмӑллӑ, тӳрӗ чунлӑ
патриот Вавил фронтран таврӑнаймасть. Вӑл ҫеҫ-и вара?!
Ҫыравҫи хӑй йӑмра ӳснӗшӗн хӗпӗртет, вӑл пурӑннишӗн
савӑнать. Ку ӗнтӗ вӑл — чӗр пурнӑҫ хунавне, ун тӗреклӗ
вуллине, лаштра-лаштра илемӗпе кашлавне кӑмӑллани,
чунпа туйса тӑни.
Геройсем те ҫавна май унӑн. «Куккук ҫаплах авӑтать»
пьесӑра та ҫак шухӑш тӗпе ӳкет. Пӗчӗк Микулан
пиччӗшӗ Вавил (чӑн пурнӑҫра) йӑмра ихтерсе хӑварнӑ.
Драмӑри Сергейпе Вавил юман лартса хӑвараҫҫӗ.
Путсӗрленекен Салат мучие пула нумай ҫамрӑк юман
пӗтет, анчах раща тымарӗ типмест, унта куккук авӑтма
чарӑнмасть. Авӑ епле ҫыхӑнать чӑнлӑхпа искусство: Вавил йӑмри виҫӗ вулӑллӑн ҫӗкленет, геройсен тӑрӑшӑвӗ,
чун пахи юман ращин шавӗнче упранать.
Мӗне кӑтартать тейӗр ҫакӑ? Микулай айван ҫулсенчен пуҫласах кашни пӗчӗк детале асра тытса юлнине
(кив ҫурт чӳречи, пиччӗш йӑмри шӑп ҫавӑн паллисем).
Вӑхӑт иртнӗҫем пӗчӗк деталь символла, аллегориллӗ
пӗлтерӗш тупса пырать, пурнӑҫ философийӗн пӗр аслӑ,
нихҫан типми чӗрӗ ҫӑлкуҫӗ пулса тӑрать. «... Ача чухне
ҫатӑртаттарса
чупса
ҫӳренӗ
ҫырма-ҫатрасене,
шӑнкӑртатса юхса выртакан вӗтӗ чуллӑ пӗчӗк ҫеҫ
ҫӑлкуҫсене манма ҫуках. Ҫавсем «тӑрӑшнипе» мӑнаҫлӑ
Атӑл ҫуралнӑ мар-и? Ялти пурнӑҫӑн хӑйӗн «философийӗ» — ҫӗрпе, шывпа тачӑ ҫыхӑннӑ вӑл.Паян та, ыран
та — ӗмӗр-ӗмӗрех».
Тӗлӗнмелле илемлӗ те тарӑн шухӑшсем! Шухӑшласа
ӑса илсе ҫитерме те йывӑр вёсен тарӑнӑшне. Пёчёк ҫӑл
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куҫӗсенчен Атӑл хӑвачӗ пуҫтарӑнать, ачаран асра упраннӑ вак-шак пек детальсенчен — драматург пултарулӑхӗн туллилӗхӗпе нумай енлёхӗ. Пултарулӑхпа ӑсталӑх
тымарӗсем ӑҫтан вӑй илсе амаланни те уҫӑмлӑ эппин.Ват
аблашшӗсемпе асламӑшӗсен пилӗнчен, тӑван енрен, чуна ҫывӑх тӑван-пӗтенрен, тӑван ял тавралӑхӗнчен вӑй
илнӗ чаплӑ драматург. Ав пиччӗшех ӗмӗр тӗссӗрленми
паха тӗслӗх пулса тӑнӑ уншӑн. Унра вӑл, тен, нумайнумай арҫын геройӑн чӑн пахалӑхне уҫнӑ, нихҫан
кимӗлми (иксӗлми) чун пахине тупса палӑртнӑ.
Акӑ тата ялта «пенсионер шучӗпе» пурӑнакан,
пьесӑсем ҫырма чӗрӗм вӑхӑт тупайман сӑмах ӑсти хӑй
мӑшӑрӗ пирки каланисем: «... Кӑвак ҫутӑ тин кӑна ял
ҫийӗн хӑпарать-ха, кил картинче кӗреҫе катӑртаттарни
илтӗнет — арӑм, Маруҫ (Мария Ивановна), юр хырать
иккен, тепӗр сехетрен карта ҫӳллӗш юр купи пулать».
«Хӑш чухне арӑма ҫапла калатӑп вара: «Ҫак пурнӑҫа тав
ту, 17 ҫулти хӗр пек ҫӳретӗн, шӑмму-шакку ҫурта пек!»
Кунашкал каланисен тупсӑмӗ те курӑмлӑ: «Чӑваш
хӗрарӑмӗ маттур пулнӑран эпир, чӑвашсем, ҫак ҫӗр ҫинче упранса юлтӑмӑр пулмалла». Хайхискерӗ, икӗ ен те
уҫӑлать пирӗн умра: пурнӑҫ тыткӑчи Терентьевшӑн
хӗрарӑмсемпе арҫынсен ырӑ сӑнарӗсенче. Идеал пулма
тивӗҫ сӑнарсене вӑл таҫта аякра, ютра тупман, вӗсем ун
тавраллах, ун пурнӑҫӗнчех нумай пулнӑ. «Куккук ҫаплах
авӑтать», «Хӗвел тухнӑ чух», «Пушар лаши» пек хайлавсенчи Сарпи, Катя Серебрякова, Клавти сӑнарӗсене епле-ха пуҫран шухӑшласа кӑларнӑскерсем тейӗн?! Пурне
те пурнӑҫран илнӗ.
Терентьев пултарулӑхӗ 50-мӗш ҫулсен ҫуррисенелле
тӗрекленсе ҫитет. Ку вӑхӑт — романтикӑллӑ, лирикӑллӑ
ӳсӗм тапхӑрӗ. Ҫыравҫӑсене ҫеҫ мар, вулакан-куракана та
кӑмӑл тасипе чун хӳхӗмӗ кирлӗрех. Ҫиелти конфликтсен
пӗлтерӗшӗ сӗврӗлет, вӑл этем чунне куҫать. Несӗппе сипет пуриншӗн те — кун йӗркинче. Пурне те тивӗҫлӗх,
чыслӑх, паттӑрлӑх, яваплӑх пек енсен курӑмлӑ палӑрӑмӗ
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кирлӗ. Пурте пӗр харӑс тенешкел карьеризма, мещенлӗхе, чун ӑшӑхлӑхне, кивӗлле шухӑша хирӗҫ тӑраҫҫӗ.
Эппин, обществӑшӑн мораль проблеми тёпе тухать, тепрер чух вӑл этем хӑйпе хӑй хирӗҫни-туни пек курӑнса
каять. Хӑш чух тата персонаж хӑй шухӑшне, сунӑмюнӑмне юлашки юн тумламӗ.юлмиччен, максималистла
ӗненни пек ӳтленет. Пьеса ячӗсем те ҫав тапхӑра
тивӗҫлӗ — ҫӗкленӳллӗ, кӗвӗллӗ, пафослӑ: «Ҫунатлисем
те ҫӗр ҫинчех» (1956), «Куккук ҫаплах авӑтать» (1960),
«Ҫӑлтӑрсем сӳнмеҫҫӗ» (1964), «Кайри — мала, хур
кайӑксем» (1964), «Манӑн ҫӑлтӑр» (1979) т.ыт.те.
Ҫыравҫӑ чун-чӗринчен шӑранса тухнӑ персонажсем
те — чылайӑшӗ — ҫакна тивӗҫ сӑнарсем. Писатель
кӑмӑлланӑ, юратнӑ арҫынсем — чӑн-чӑн патриотсем,
халӑха юратакансем, ӗҫре те хастар, йывӑрлӑхра та вут
чулӗ евӗр геройсем. Вӗсем — тӳсӗм тӗрекне, пурнӑҫ хаваслӑхне ҫухатман Вавилпа Антун («Куккук ҫаплах
авӑтать»), тӑван ене, ҫӗр ӗҫне нимрен те пысӑк хаклакан
Володя Новиков («Арканнӑ юрату») т.ыт.те. Драматурга
илентернӗ хӗрарӑмсем те вӗсенчен кая мар.«Ҫӗпӗр дивизийӗнчи» Хветурапа ун кинӗ пулма пултарнӑ Улька! ывӑлӗпе савнине нихҫан манми, нихҫан ырми кӗтеҫҫӗ
вӗсем. «Хӗвел тухнӑ чух» драмӑри Катя хӑй вилесне
пӗлсех тӑрсан та чыспа тивӗҫ нӗрне ҫухатмасть, вӑхӑтлӑх
ырлӑхшӑн хыпӑнса ҫын куҫӗнчен ӳкмест. Кусем ырӑ
максималистсем тейӗпӗр. Тепӗр йышшисем те пур. Талант ҫуккисен ҫӳлелле кармашни кӑлӑх кӑна мар,
ҫылӑх — акӑ мӗне ӗненет «Ҫунатлисем те ҫӗр ҫинчех»
хайлаври геройсенчен пӗри. Сӑвӑсем хӑрталанӑ пекки
тунӑран хӑйне вӑл, пултарулӑхӗ ҫук пулсан та, талантлисен шутне кӗртет. Ку герой — тӳнтерле максималист:
хӑйне кӑна ӗненет, хӑй каланине нимрен те тӗрӗс тесе
шутлать, хӑй ӗненӗвне пурнӑҫ тӳпи вырӑнне хурать.
«Ҫил ҫинчи ҫеҫпӗлти» Аннӑн максималистла тыткаларӑшӗ тата курӑмлӑрах. Ашшӗ ырра, тӳрре вӗрентни ун
чӗри тӗпне вырнаҫнӑ, ӑна вӑл кун-ҫул ориентирӗ
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вырӑнне хурать.Ҫавӑнпа ӑна пӗр енлӗ вӗрентсе хӑй тепӗр
майлӑ пурӑнакан аслине кӗҫӗнни хирӗҫ тӑрать. Ашшӗ
патшалӑх пурлӑхне ҫаратса пурӑнни ҫинчен тивӗҫлӗ ҫӗре
пӗлтерет вӑл, ҫапла туса ӑна тӗрмене хуптарать. Аннан
кун пек хӑтланкаларӑшне хӑш критик тӗпренех сивлерӗ,
ӑна Павлик Морозовпа танлаштарчӗ. Вёсен (ҫав критиксен)
шухӑшӗпе, ашшӗ-амӑшне сутакан ҫамрӑк —
пилсӗр, вӑл общество идеалӗ пулма тивӗҫсӗр.
Кун пек, пулчӗ-пулмарӗ тиркешнипе килӗшме хӗн.
Романтикӑллӑ, пафослӑ геройсен тыткаларӑшӗ тӗнче литературинче яланах ҫапла пулнӑ. Максималистла ӗненӳпе
пурӑнакан Рахметов ав хӑй тӳсӗм-чӑтӑмне пӑта чиксе
тултарнӑ кӗҫҫе ҫинче ҫӗр каҫса тӗрӗслет (Н.Г.Чернышевский,
«Мӗн
тумалла?»). Акӑлчан
ҫыравҫи
Э.Л.Войнич калӑпланӑ «Пӑван» романри Артур та хӑй
умӗнчи тивӗҫе пур ырлӑхран ытла хисеплет. Н.В.Гоголӗн
Тарас Бульби тӑван ҫӗршыва сутнӑ Андрий ятлӑ ывӑлне
хӑй аллипе хӑй вӗлерет («Тарас Бульба») т.ыт.те. Романтикӑллӑ хайлавсен илемлӗх саккунӗсем питӗ хӑйне
евӗрлӗ, вӗсене реализмлӑ проза-драма саккунӗсемпе
виҫсе хаклама ҫук. Легендӑри евӗртерех характер
ӑсталаса,
вӑл
тарӑнланмалли
условисене
ятнех
ҫивӗчлетсе, писатель кун пек несӗп (мораль) ыйтӑвне
мала кӑларать. 50-мӗш ҫулсенчи вӑйланма пуҫлакан
хапсӑнчӑклӑха, эгоизмлӑха, бюрократлӑха, каппайланаслӑха хирӗҫ тӑма шӑпах ҫакнашкал геройсем, ҫакнашкал ситуацисем кирлӗ пулнӑ. Ҫапах Аннан трагизмне те
асӑрхамаллах. Тӳрӗмарлӑхпа ҫакнашкал мелпе, ҫакнашкал условисемпе «ҫапӑҫни» ӑна ирӗксӗрех трагедиллӗ
шӑпа хывӑмӗ патне илсе ҫитерет. Куна, тен, драматург
хӑй те курсах тӑнӑ, шалтан ӗненнӗ...
Николай Терентьев — нумай-нумай сӑнар ӑсти, вӑл
халӑх писателӗ, РСФСР культурин тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ.
Ун пьесисене вуншар чӗлхене куҫарнӑ, вуншар халӑх
сцени ҫинче лартнӑ.
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Николай Терентьевӑн илемлӗ тӗнчи
В.А.Абрамов литературоведпа сӑмахланӑ хушӑра
Н.Т.Терентьев ҫапла шухӑш ҫавӑрать: «...Кунсем-ҫулсем,
ӑҫталла вӗҫетӗр? Кам хӑвалать сире?!» М.Ю.Лермонтова
(«Кто же вас гонит?» — «Тучи» сӑвӑран), Хумма Ҫеменне («Штрум»; «Эй, пёлётсем!») аса илтерекен ыйтусем.
Ыйтӑвӗсем
риторикӑллӑ, эппин, хуравӗ каламасӑрах
паллӑ. Терентьев та ав хӑех тупнӑ ӑна: «Юратупа
пурӑнсан ӗмӗр вӑрӑмрах пулать теҫҫӗ. Юратар эппин». Ку
шанӑҫ пире, вулакансене, А.Артемьевӑн «Салампи» повесть вӗҫне аса илтерес пек: «Юратса кӗтме пӗлекенсем,
шанӑҫа ҫухатманнисем — телейлӗ».
Ҫав хавалах мар-и кунта та?! Мӗне юратма чӗнет-ши
драматург? Паянхи пӑтрашура пурнӑҫ пӗтме пултараяс
ҫук шанӑҫа ӗненме-тӗр. Чӑваш ҫёрне, чӑвашӑн ырӑ ятне
упраса юратма пуль. Пӗр-пӗрне (тӑван-пӗтене, тусйыша) кӑмӑллама. Мӗнпурӗ ку Терентьевӑн тӗнчекурӑмӗ
ҫӗкленӳллӗ (романтикӑллӑ) пулнине систерет, ҫав романтика хӑйӗнче публицистикӑллӑ ҫивӗчлӗх упрани ҫине
шак хурать. Ҫыравҫӑ куҫкурӑмӗ ҫапла хывӑнни, паллах,
вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи, вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи лару-тӑрусенчен килнӗ.
Анчах та драматурга вӑрҫи хӑй мар, вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи
кӑмӑл-сипет уҫҫи-хуппи интереслентерет. Чӑваш литературинчи ҫак туртӑмӑн конфликтлӑ енӗсене Терентьев,
тен, никамран та ытларах ҫутатса кӑтартать пулӗ.
Ҫавӑнпа вӑрҫӑ сӑнарӗ ӳтленнӗ «Куккук ҫаплах авӑтать»
пьесӑра та этем чунӗн пурнӑҫӗ тӗшше ларать.
Ку хайлава критика героикӑллӑ-романтикӑллӑ драма
тесе хакларӗ. Чӑн та, пьесӑра легендӑри евёр героика ҫук
мар, ун трагизмӗ, ҫитменнине, кӑштах субъективлӑрах
та пек. Анчах та реализмлӑ сӑрсемпе ӳкернӗ сценӑсем
кунта пачах ҫук темӗн. Хайлавӑн шалти тытӑмӗ полифониллӗ, нумай сийлӗ теме пулать. Тӗрлӗ геройсем
сӑнланнӑ, ӗмӗт-шухӑшпа кашниех расна сӑпатлӑ, ӗҫӗхӗлӗпе те ҫавах. Сергей — тимӗрпе хурҫӑ та тӳсейменни339

не тӳснӗ сӑнар, ун ашшӗ те (Антун) ывӑлӗ пекех
чӑтӑмлӑ. Иккӗшӗ те — патриотсем, тӑван ҫӗршыв умне
ҫитсе тӑнӑ хӑрушлӑхпа иккӗшӗ те пакапар (пёр тан)
вӑйпа кӗрешеҫҫӗ. Арман хуҫи пулнӑ Салат мучи вара
чӑваш ялне нимӗҫсем килессе шанса пурӑнать, ун пархатарсӑр, пилсӗр сунӑмӗ тахҫантанпах ӑшра йӳҫсе упраннӑ-мӗн. Сарпи учительница (Сергей савнийӗ) ҫумне
ҫыпҫӑнакан лейтенант йывӑр та тӑкӑс вӑхӑтра мӗн май
пуррине пурне те халех вӑтӑрса илсе юласшӑн, кӗске
авӑклӑх йӑпанӑҫпа пурӑнасшӑн т.ыт.те.
Хайхи,чӑн та, конфликт тӳррипех ҫивӗч пуласси
тӳрех куҫа ӳкет. Драмӑна кашни сӑнар хӑй «философийӗпе»
пырса кӗрет,
конфликт
юхӑмӗнче
ӑна
уҫҫӑнлатса пырать. Ку вӑл - романтика палли-тӗр ӗнтӗ.
Аса илер-ха А.Артемьев геройӗсене, вӗсем те хатӗр характерччӗ. Пӗрлех иксӗлми шанӑҫлӑ, хӗрӳ оптимизмлӑ,
вӗри патриотла персонажсем тата арканӑва, ишӗлӗве
ытларах ӗненекен, ӑна кӗтекен геройсен хире-хирӗҫлӗхӗ
те кӗретленет. Шӑп ҫак хирӗҫленӳре калӑплӑн курӑнса
каять те героикӑллӑ романтика.
Ӗҫ-пуҫ чӑнласах та питӗ хӗрӳллӗн амаланса вӑй илет.
Хаяр вӑрҫӑ алхасать, ялта вӑй питти ҫын та юлман.
Хӗрарӑмсемпе ватӑ-вӗтӗ — окоп чавнӑ ҫӗрте. Ҫитменне,
сивӗ,
шартлама хӗл,
пӳрт пӗренисем
шартлатса
ҫурӑлаҫҫӗ. Вӑл ҫехте мар, яла тӑтӑшаххура хутсем килеҫҫӗ — вилӗм хыпарӗсем. Ку ӗнтӗ характер пиҫӗлӗхне,
ҫыннӑн
чун
тӳсӗмне,
кӑмӑл-несӗп
тасалӑхне
тӗрӗслемелли йывӑр ситуаци. Урӑхла каласан, романтикӑллӑ тӗрӗслев палли. Инҫет ҫӗрсенчи вӑрҫӑ ахрӑмӗ
драмӑра ытла та уҫҫӑн сисӗнет: Сергей вӑрҫӑра, кӗҫех
яла вӑл вилни ҫинчен хыпарлакан хӑрушӑ ҫыру ҫитет;
ӑна илсен каччӑн ашшӗ те, ватӑ Антун та вӑрҫа кайма
шут хывать, каччӑн йыснӑшӗ те фронта тухса каять.
Ку характерсем ҫав вӗри тӗрӗслев витӗр чыслӑн тухасса ӗненсехтӑратӑн.Антун ялта чухта тимӗрҫӗ лаҫҫинчен тухмасӑр ӗҫлетчӗ, хӑйӗнче нимле вӑй та ҫӗнейми
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тӳсӗмлӗх туптатчӗ. Вавил та ҫаплах, пурнӑҫ чӗрӗлӗхӗшӗн
ҫан тавӑрса тӑрӑшать: юман лартать, вӑрман ӳстерет,
колхоз садне тӗкел упраса хӑварать. Чӗкеҫ вара хӗр ятне
ярать, чыса ҫухатать, Ваҫҫа халӑх пурлӑхне йӑкӑртма
пикенет, Салат мучи нимӗҫсем килсен ун пурлӑхӗ каялла таврӑнасса ӗненсе пурӑнать. Конфликт пӗтӗм драмӑна
витерет, геройсен икӗ ушкӑнӗ хире-хирӗҫленеҫҫӗ, ҫутӑ
сӑнарсем тивлетлӗ ҫӗнтерӗве чыслӑн ҫӗнсе илеҫҫӗ.
Пьесӑра драматург хайлавӗсенче тӑтӑш тӗл пулакан
тӗрлӗ ен палӑрать, тӗприсенчен пӗри
— геройсем
хӑйсен
вилнӗ
юлташӗсемпе,
хӑйсенчен
инҫере
пурӑнакан тус-юлташӗсемпе, тӑванӗ-пӗтенӗсемпе, савнӑ
ҫыннисемпе ӑшра калаҫни. А.Артемьев прозипе паллашнӑ чух эпир шалти (ӑшри) монолог терминпа тӗл
пултӑмӑр. Ку вӑл — этем хӑй е тепӗр ҫын умӗнче сӑмах
тытнин палли. Прозӑшӑн ҫак пулӑм питӗ пӗлтерӗшлӗ,
вӑл вуншар, ҫӗршер хайлавра сӑнарланать. Терентьев
ӳкернӗ ҫынсем час-часах шалти (ӑшри) диалог мелӗ урлӑ
ӳтленеҫҫӗ. Философсем кунашкал меле хӑш-пӗр чух диалогика (диалог сӑмахран) теҫҫӗ.
Илер-ха халь ҫеҫ тишкернӗ пьесӑри
Сергебх.
Тыткӑнра чух сӗм ҫӗр варринче ашшӗпе, амӑшӗпе
сӑмахлать вӑл, Вавилпа, хӑй савнӑ Сарпипе калаҫать.
Ҫапла туса драматург пӗр уйрӑм, харкам хӑйле ҫынра та
«пьесӑлла майсем» курать. Хӑй мӗнле ҫын пулни Сергейшӗн паллӑ.Анчах асне килекен ашшӗ-амӑшӗн, тусӗнсавнийӗн сӑнарӗсене вӑл (вӗсем те тахҫанах паллӑ
уншӑн) кӑштах тӑрласа, хӑй чунӗнче упраннӑ сӑнар туса
ҫитерет. Ҫавӑнпа Сергейӗн сисӗм-туйӑмӗпе кӑмӑл екки
те драмӑри евӗр «выляна» пуҫлать. Мӗнре ҫак «вылянӑвӑн» вӑрттӑнлӑхӗ? Акӑ мӗнре.
Вӑрҫӑра аманнӑ Вавил ялта та фронтри евӗрех
ҫирӗп, чӑтӑмлӑ. Ыттисенче те ҫав енсенех курасшӑн вӑл.
Ку вӑл — хатӗр характер. Ҫак чӑтӑмлӑх мӗнле пухӑнса
пынине кӑтартас тӗллев ҫук пьеса авторӗн. Антун мучи
те хатӗр герой. Эрни-эрнипе пуҫ ҫӗклемесӗр ӗҫлекен
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этем мӗншӗн хӗрӳ кӑмӑлпа вӑрҫа ӑсанни пире тӳрех
ӑнланмалла. Сергей те вёсен хатӗр хальлӗн упранакан пахалӑхӗсене аван пӗлет.Апла пулсан Терентьев пьесисенчи шалти диалог мелӗ — хатӗр характерсене сӑнламалли
май.Ӑна кура геройсен чунӗсенчи сисӗм-туйӑм тата ытларах тарӑнланать, характер тата анлӑрах пулса пырать.
Тата тепӗр ен те пур. Антун, Сарпи, Вавил пек этемсен
Сергей ӑшӗнчи хывӑнӑвӗ кӑна ҫителӗксӗр авторшӑн.
Сарпи хӑй каччине окоп чавнӑ ҫӗрте лӑш курмасӑр
ӗҫлени, пёр дезертира тытни ҫинчен пӗлтерет.
Паллах, ҫакӑ вӑл тыткӑнри салтак сӗмленни кӑна
мар, хӗр чӑнласах ҫапла хастар, чӑнах та дезертира тытнӑ
вӑл.Апла тӑк ҫын рефлексийӗ (вӑл хӑйпе хӑй калаҫни)
кунта урӑх пӗлтерӗш те тупать, вӑл хайлавра. конфликт
йӗрӗпе таччӑн ҫыхӑнать. Ав мӗншӗн Антун сӑнарӗ татах
та тарӑнланать: ватӑ пулсан та вӑл ырма пӗлмест, сӑмаха
пат татса калать, хӑйне кӑрӑн-кӑрӑн туртса карӑнтарнӑ
хӗлӗх пек тытать. Вавилпа Сарпи сӑнарӗсем те ҫаплах
анлӑланаҫҫё, Сергей рефлексийёнче вёсен тата урӑх
енӗсем уҫӑлаҫҫё.
Ёнтё шалти диалог мехелӗ пёр ҫак хайлавшӑн кӑна
юрӑхлӑ теме ҫук. «Пушар лашинчи» Якку яланах вилнё
генералпа сӑмахлать. Ку мел пулӑшнипе Якку сӑнарё ҫеҫ
мар, генерал сӑнарӗ те ҫуталарах пырать. Драмӑна
тарӑнраххӑн тишкерсе пӑхатӑн та ҫакӑ курӑнать: шалти
диалог мелён функцийёсем тӗрлӗрен иккен: I) унта (ҫак
поэтика хатӗрӗнче) ҫыннӑн кӑмӑл-несёпё туллирех
курӑнать; 2) унтах этем чунён пурнӑҫӗ йӑлтӑрса-ҫуталса
каять; 3) ҫак мелех драматурга пёр-пёр характер мёнле
майпа туллиленсе пынине кӑтартма кирлё т.ыт.те. Анчах
капла калани те ҫителӗксӗр.
Чаплӑ драматург драма-комеди жанрне те ҫӗнетет.
Этем хӑйпе хӑй калаҫниех (ӑшри диалог,рефлексы) драма
элеменчӗ пулса тӑрать, хайлав конфликтёнче палӑра
пуҫлать. Аса илёр-ха Яккӑвах (е Сергее). Ӑшри диалогра
вӑл хӑйне урӑх ҫын (объект) пекрех курать.Хӑйӗнчи чун
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таси-ҫирӗпне ытти ҫынсен куҫӗпе хаклать. Апла тӑк герой хӑйне хӑех тарӑнлатать, туллилетет, хӑйбнчен
ҫирӗпрех ыйтать.Терентьев драмиеенче кун пек мел пархатарлӑ сӑнареене кӑна тивӗҫет, писатель ҫак мелмехелпе ырӑ сӑнарсем философла шухӑшлама пултарнине кӑтартать. Чӑнах та ҫапла мар-и-ха? Якку та, Сергей
те хӑйсене хӑйсем тишкереҫҫб, хӑйсене «коллектив урлӑ»
хаклаҫҫӗ, хӑйсен шухӑш-кӑмӑлб теприсеннипе килешникилбшменнине аван чухлаҫҫб.Этем хӑйбнче ҫапла енсене
уйӑрни — шалти драматурги евбр. Сергей ав ашшб
ятбнчен ашшб пек, Сарпи ятенчен Сарпи пек «калаҫать».
Урӑхла каласан, чаплӑ ҫыравҫӑ этем чунбн шалти «драматургине» тарӑннӑн тӗпчет, ун драмӑри вырӑнне
ҫбнӗлле хаклать.
Чӑваш драмин чӑнласах ҫӗнӗлле енӗсене сӑмах ӑсти
хӑйӗн чи малтанхи пысӑк пьесинчех аван тупать
(«Ҫунатлисем те ҫӗр ҫинчех»). Конфликтра,
пӗрре
пӑхсан, ним ҫӗнни те ҫук пек. Икӗ ҫын (Володя Новиковпа Лида Богатырева) пӗр-пӗрне саваҫҫӗ, виҫҫӗмӗшӗ
(Евгений Ларин) вёсен хушши-хуппине кӗрет. Ҫавӑнпах
геройсем йывӑр лару-тӑрӑва лекеҫҫӗ, хӑйсен характерӗсене тӗрӗслеҫҫӗ. Ку та темех мар пек: кризислӑ ларутӑру вӑл тапхӑрти прозӑшӑн та пӗлтерёшле. Пӗрех чӑн
юрату ҫук та-тӑр Володьӑпа Лида хушшинче: каччӑ хӑй
«савнӑ» хӗрӗшӗн «ҫапӑҫмасть», Лида та ӑна ҫӑмӑллӑнах
пӑрахать.Апла тӑк пьесӑри конфликт юрату историйӗнче
те мар темелле.Мёнре-ши эппин?
Володя маттур студент пулнӑ, наука енне туртӑннӑ.
Ӑна аспирантурӑра та хӑварасшӑн, вӑл вара яла
таврӑнать, ӑна тӑван тӑрӑхра тырӑ тухӑҫё пӗчӗк пулни
пӑшӑрхантарать. Сӑмах май каласан, вӑл вӑхӑтри прозадрамӑра аспирантурӑна юлмасӑр производствӑна каякан
геройсем питӗ йышлӑ. Володя та ҫавсенчен пӗри.
Мӗншӗн аспирантура кирлӗ пулнӑ-ха драматурга? Вӑл
ҫак каччӑ тӗлӗнмелле талантлӑ, пултаруллӑ пулнине
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кӑтартать-тӗр ӗнтӗ. Новиков чӑнласах пысӑк тӗпчевҫӗ,
талантлӑ практик пулас этем.
Эппин, Володя тёп герой темелле-ши? Ҫук, апла
мар, Лида та тёп героях. Володьӑна яла кайнӑшӑн ӳпкелет вӑл. Каччӑ умӗнче — ҫутӑ малӑшлӑх, ӑслӑлӑх ҫулӗ,
ялта вара — купӑста нуши-хури, суханпа чӑрманни.Тем
пек вӗҫме хӑтлансан та унта ҫунатсем ҫӗр ҫуменчен
хӑпаймӗҫ. Ҫапла майпа пурнӑҫӑн икӗ философийӗ тӗл
пулаҫҫӗ темелле кунта: пӗри ҫӳл вӗҫевшӗн ҫуралнӑ (Лида), тепри ҫӗрте чаваланать (Володя).
Апла тӑк Лидӑпа Володя-ши тӗп геройсем? Ҫук,
пьесӑра Евгений Ларин та пур. Вӑл — поэт, «талантлӑ»
ҫын.Шӑпах ҫак каччӑна илешет те Лида.Ара, лешӗ чаплӑ
кун-ҫула тивӗҫ этем вӗт: поэзи «ӑсти», искусство ӗҫченӗ,
чапа тухас ҫын... Каллех тӳрлетӳ кирлӗ: темиҫе ҫултан
Лида хӑйӗн ҫитменлӗхӗсене сиснӗ пек те пулать. Пьеса
ҫакна пула «Куккук ҫаплах авӑтать» хайлавринчен те ытларах полифонилӗхпе (нумайфонлӑхпа) палӑрать. Евгений чапшӑн, сумлӑ ятшӑн кӑна ҫунать иккен.Арӑмне те
(Лидӑна) хӑйшӗн ҫеҫ наука кандидачӗ тӑвасшӑн вӑл: вара пурте поэтӑн мӑшӑрӗ кандидат пулнине ӑмсанӗҫ.Хӑй
шухӑшӗпе вара ун ӑмсанмалӑхӗ пурах: Францие ҫитсе
курнӑ, сӑвӑ кӗнеки кӑларнӑ.Тӳррипе пӑхсан вара, Евгенире трагедипе комеди пӗтӗҫӗвӗ куҫа ӳкет: тӑван ашшӗ
те ун сӑввисене ним вырӑнне хумасть, арӑмӗ те кандидат пулмалӑх пӗлӳпе ӑсталӑх ҫитереймест. Каярах урӑха та
ӗмӗтленет арҫын: ан тив, арӑмӗ машинкӑпа ҫапма
вӗрентӗр те — ҫитӗ. Талант ҫук ҫын ҫӳлелле кармашни —
кулӑшла кӑна...
Ку пьесӑра Николай Терентьев геройӗсен пӗр тӗсӗ
питӗ уҫӑмлӑ. Хӑйне Евгений, сӑмахран, герой-идеолог
теме пултарӗччӗ. Вӗлтӗркке ӗмӗтсене вӑл пушанка философи хывса тӳрре кӑларать. Хӑйне пысӑка хурать этем,
эгоистла сӗмленӗвӗсене вара арӑмӗн пурнӑҫ принципӗсенчен пысӑкрахха хаклать. Мӑшӑрӗн ун ҫумӗнче
хитре эреш пек пулмалла. Новиков юратма пултарас хӗре
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туртса илсе вӑл ун пурнӑҫне те ним тёшне те картмасть.
Апла пулин те ыттисене тем-тем каласа илӗртет.
«Пурӑнасчӗ ҫынсем пек» хайлаври Кирук та хӑйне евёр
идеолог: укҫашӑн «шабашкӑра» ӗҫлесе ҫӳрет, шабашниксене хӳтӗлекен шухӑш ҫавӑрать, ӑна ҫынна «парнелеме»
хыпӑнса ҫӳрет.
«Ҫил ҫинчи ҫеҫпӗлри» Карпов та суя идеолог: хӗрне,
Аннӑна, вӑл пӗр енлӗ вӗрентет, хӑй вара тепӗр майлӑ
пурӑнать. Унран та ытла — тахҫан тӑшманпа паттӑрӑн
ҫапӑҫнӑ-мӗн Карпов, паян вӑл мещенлӗх философине
«тарӑннӑн аталантаракан этем» пулса тӑнӑ. Аннӑна
ашшӗне сутнӑшӑн хурламаллах пек-ха ӗнтӗ. Анчах вӑл
хӗрӗн идеалӗсене сутмарӗ-и вара? Улталамарӗ-и вӑл
хӑйӗн тӑван пепкине? Арӑмне чура е тарҫӑ вырӑнӗнче
тытса мӗнле тӗслӗх кӑтартрӗ-ши тата ачине? Карпов —
кӑмӑлӗпе юхӑнчӑк этем: ҫитӗнес ӑрӑва хисепле пӗлмест,
хӑйӗн «хитре» яшлӑхне (вӑл ун чух маттур-ха) чыслӑн
упраймасть, ҫемье ӑшшине хаклама ӑс ҫитереймест. Акӑ
мӗне сивлет иккен Терентьев Карповра! Ачисен (Аннӑпа
пӗчӗк Исидорӑн) шӑпи драмӑна ҫаврӑннишӗн Анна
мар, ашшӗ айӑплӑ.
«Ҫӗпӗр дивизийӗнчи» Виктор та герой-идеолог. Вӑл та
Сарпие сырӑнакан лейтенантпа пёрешкел. Унра та Карповри евёр техём пур: орденсем илме те тивӗҫ пулнӑ ҫак
персонаж. Акӑ геройсен пёр сӑпатлӑ ёречё хывӑнчё: Евгений Ларин ҫиелтен талантлӑ пек те — ӑшӗ-чикки
пушӑ; Карпов тахҫан маттур яш пулнӑ-мён те — халё
вӑл хапсӑнчӑк ҫаратуҫӑ; Виктора паттӑр офицер темелле
те — ҫук, чӑн-чӑн эгоист кӑна иккен.
Драма мелёсемпе этемри ҫакнашкал ик енлёхе мала,
ҫиеле кӑларни — Николай Терентьевӑн пысӑк ӳсӗмӗ.
Драматург кунашкал ҫынсен психологине питӗ тарӑннӑн
тӗпчет. Акӑ Викторах илер. Улька Мишшана савнисавманни уншӑн пурӗ пӗрех. Вӑл (Виктор) ак халь ҫара
ӑсанать, апла пулсан Улькан ӑна юратмалла. Мишшапа
Виктор тахҫан туслӑ пулнӑ, ку та тем мар уншӑн: тен,
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тусӗ ун тахҫанах пуҫне хунӑ. Анчах ку идеологие парӑнас
темест Улька, урӑха ӗненет вӑл: хӗрӗ кӗтнӗ, юратнӑ чух
ун каччи чӗрӗ юлӗ.Хайхи тата тепӗр йӗр ӗретленет: Сарпи те, Улька та юратнӑ ҫыннисене сутас темеҫҫӗ (Карпов вара ав тӑван хӗрне те сутать). «Пурӑнасчӗ ҫынсем
пек» хайлаври Павӑл та икӗ енлӗ персонаж: пакӑлтирех
пек вӑл, хӑй ҫулӗсенчен аслӑрах курӑнасшӑн, кӑшт сулмак тупасшӑн ҫапла.Анчах чунӗ ун — чӑн ылтӑн.
«Хӗвел тухнӑ чух» пьесӑри Катя Серебрякова — альтруист: ҫынсен, обществӑн пурнӑҫ тӗллевӗсене мала
хунӑран вӑл хӑй ҫинчен шухӑшлама вуҫех манать. Кун
пек альтруистсем татах та пур: Антун, Сергей, Алена
(«Куккук ҫаплах авӑтать»), Анна («Ҫил ҫинчи ҫеҫпӗл»)
т.ыт.те. Пурте вӗсем чӗрӗ пурӑнӑҫ хавасӗпе пурӑнаҫҫӗ.
Кунта кӑштах парадокслӑ пулӑм та тупӑнать. Курӑсӑр:
атом производствипе ҫыхӑннӑран Катя сывалмиех чирлесе ӳкнӗ, кӗҫ вилессе те пӗлет, анчах мӗн чухлӗ шанӑҫ,
мӗнешкел хӑватлӑ оптимизм вӗресе тӑрать унра. Эппин,
«вилӗм ани ҫинче» те героиня пурнӑҫ ячӗпе калаҫать.
Ӑна хирӗҫ тӑракан Алевтина — сывӑ. Анчах та вӑл
«пурнӑҫ ани» ҫинче те вилӗм ячӗпе сӑмахлать. Катьӑн
чӑтӑмлӑхӗ
больницӑра
ӗҫлекен,
выртакан
нумай
ҫыншӑн — чӗрӗ тӗслӗх, пурнӑҫ малашне ӗненме кирли.
Алевтина идеологийӗ урӑхла. Масар ҫинче (!) чечек пуҫтарса ҫӳренӗ иккен вӑл. Виле шӑтӑкӗ чавакан этем юрӑ
юрласа ӗҫленине курнӑ.
Сцени ку, паллах,
Шекспирӑн
«Гамлетӗнчен»
илнӗскер, анчах ӗҫӗ унра мар, идеологие парма-пар (пӗр
танлӑн) хирӗҫлетнинче. Катьӑн кӗҫ-вӗҫ «вилес» кунӗ
Алевтинӑн «вилӗ сӑнлӑ» пурнӑҫёнчен тем чул хаваллӑрах, чӗрӗрех.Ахальтен мар Катя больницӑра та малашлӑхах савать, ҫынсене, пурнӑҫа юратать, Алевтина
вара сывӑ чухне те масар чечекӗсене пуҫтарать. Каллех
икӗ енлӗх: сывви масарпа пӗр чунлӑ, чирли — чӗр
пурнӑҫпа.
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Геройсем — ытларах чухне пархатарсӑррисем —
идеолог пулни, ыррисем альтруистла пурӑнни Терентьев
драмисенчи конфликта питӗ хӑйне евӗрлӗ тӑвать. Паллах, кирек хӑш драмӑри пекех, конфликт пӗтӗм хайлава
витерет. Анчах ҫакна та асрах тытмалла: чылай чух вӑл
(хирӗҫ тӑру) идеологиллӗ (сӑмах политикӑри мар, эстетикӑри идеологи ҫинчен пырать) тӗрлӗ енсемпе те пуянланать, ҫавӑнпа ҫак ӑста драматург пьесисенчи конфликт нумай функциллӗ. Катьӑпа Алевтинӑн хирӗҫ
тӑрӑвӗ — пурнӑҫпа вилӗм филоеофийӗсем
хирехирӗҫленни. Анчах кӑмӑл-сипетӗн (моралӗн)
тӗрлӗ
енӗсем хире-хирӗҫленни те вӑл.
Кунпа пӗрлех Катьӑра та, Алевтинӑра та икӗ тӗрлӗ
ен тапӑҫаҫҫӗ: пурнӑҫпа вилӗм, ҫынна юратнипе юратманни, чунлӑхпа чунсӑрлӑх т.ыт.те. «Куккук ҫаплах
авӑтать» пьеса та ҫав сӗмлӗ. Сергей ак часах вилсе выртӗ,
анчах вӑл вилӗм акӑннӑшӑн хӗпӗртекен Салат мучирен
самай хаваллӑрах. Сергей те, Катя та пурнӑҫ малашне
вилӗмпе куҫа-куҫӑн тӑрса хываҫҫӗ. Салат мучи те, Алевтина та пурӑннӑ чухах вилӗмпе сывлаҫҫӗ. Тӳрех паллӑ:
конфликт — идеологиллӗ (каллех эстетика идеологийӗ
ҫинчен сӑмах пырать), максималистла, тулса тӑкӑнса
каяс пек вӗри, ҫивӗч.
Ҫакна кура драмӑсен жанрӗ те хӑйне евӗрлӗ. Хӗрсе,
тулса ҫитнӗ, хӗрринчен тӑкӑнасла вӗресе тӑракан сисӗмтуйӑма,
шухӑш-кӑмӑла Терентьев публицистикӑлӑха
ҫавӑрать, тепӗр чух вулакана анратса яракан парадокс
патне ҫитсе тӑрать: Анна ав ашшӗне «сутать», Катя вилме выртсан та чӗррисенчен ҫутӑрах, орден илнӗ Виктор
тӗлӗнмелле пушанка этем, «арканнӑ юратӑвӑн» арканмалӑх никӗсӗ ҫук та иккен (пӗрне-пӗри тӗллӗн савман та
Лидӑпа Володя) т.ыт.те. Мӗн куратпӑр-ха кунашкал парадоксра? А.Артемьев та ҫынсенчи ҫавӑн евӗрлӗ икӗ
енлӗхе асӑрхарӗ: малта пыраканни - тепӗр чух хӑйшӑн
ҫеҫ тӑрмӑшакан этем иккен, кая юлнӑ текенни - ҫутӑ
сӑнар («Ахманеевсем», «Хаклӑ хӑна»).
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Эппин,
этемри пытарӑнчӑк икӗ енлӗхе ҫиеле
кӑларни те 1945-1965 -мӗш ҫулсен паллиех вӑл. Сӑмах
ӑстисем герой хӑрах енлӗ ҫутӑ е хӑрах енлӗ тӗксӗм пулма
пултарассине (аса илер-ха 30-мӗш ҫулсене) ӗненменни,
ҫын характерне туллирех сӑнлама кирлине тӗшмӗртни.
Ку - паха ҫитӗнӳ! Ҫакна кура жанр хӑйне евӗрлӗхӗ пирки
шухӑшласа та самай пуҫ ватать ҫыравҫӑ. «Ҫӗпӗр дивизине» вӑл повесть-драма тет. «Куккук ҫаплах авӑтать»
уншӑн — героикӑллӑ драма, «Кӗпеллӗ ҫуралнисем» —
пьеса-репортаж, «Ҫылӑх» пьесӑра камитпе публицистика
пӗтӗҫнӗ, «Пушар лаши» — трагикомеди т.ыт.те.
. Жанршӑн публицистика, романтика, идеологилӗх
кирлӗ пулни драмӑсенче калуҫӑ сӑнарӗ курӑнасси патне
те ҫитет. Пьесӑра, паллах, геройсем хӑйсем пӗр-пӗринпе
хутшӑнаҫҫӗ, калуҫӑ ӗҫ-пуҫ ӑҫта, хӑш вӑхӑтра пулнине
кӑтартнӑ чух ҫех тӗл пулкалать. Анчах аса илӗр-ха «Куккук ҫаплах авӑтать» пьесӑри трагизмлӑ сценӑна. Сергейпе
Сарпи — телейлӗ, иккӗшӗ тӗл пулнӑ вӗсем. Анчах ӳтре
ларан снаряд ванчӑкӗ хускалнипе арҫын часах вилсе те
кайӗ. Ҫамрӑксем вара куна сисмеҫҫӗ. Калуҫӑн вара питӗ
асӑрхаттарас килет юратакан чӗресене: ан васкӑр тесшӗн
вӑл, пӑхса юлӑр пӗр-пӗрин ҫине, тек кураймӑр, калаҫаймӑр тек... Куна кура тӑркачӑ, Терентьев пьесисене
хӑш-цӗр енчен монолог сӗмлӗ теме те пулать... Тепӗр
вӑрттӑн та тупӑнать. Драматурга суя пафосшӑн та
айӑплама пулать пек ӗнтӗ - Сергей вилес авӑкра «Красная гвоздика» юрӑ янӑрать. Анчах кунашкал айӑплав суя
пулӗччӗ. Коммунистла сисӗм-туйӑма ырлани пӑрнӑҫ-ши?
Ҫыравҫи ҫав кӑмӑл-туйӑма ӗнӗнсе ялан ӑшра усрать пулсан - пӑрнӑҫ мар! Ку вӑл - ун кӑмӑлӗ, ун тӗнче курӑмӗ.
Тата тепӗр ен: драмӑри ӗҫ-пуҫ таппине тытса пыраканни
кунта - Терентьев хӑй мар, ятне калӑпланӑ Автор (калуҫӑ) сӑнарӗ. Ун субьективлӑхӗ вара драматург обьективлӑхӗнчен расна пулӑм. Эппин, Терентьев пьесисен
жанр саккунӗсем - кӑткӑс, критиксем ӑна суя пафосшӑн
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тиркени - вырнаҫусӑр.Тем тесен те, Терентьев драматургийӗ чӑваш литературине нумай енчен пуянлатрӗ. Конфликт чылай енчен ҫӗнелчӗ, геройсен шалти пурнӑҫӗ
уҫӑмлӑрах курӑнса кайрё, жанр тытӑмӗ улшӑнчӗ. Вӑл
сӑнланӑ ырӑ чунлӑ ҫынсем А.Артемьев геройӗсемпе
ҫумӑн тӑчӗҫ, 1945—1965 ҫулсенчи стильпе поэтика
уйрӑмлӑхӗсене тӗлӗнмелле туллин палӑртрӗҫ.
«Пушар лаши» трагикомеди
Ҫыравҫӑ
драми-комедийӗсен
ячӗсенче
яланах
пӗрешкел метафорӑллӑ парадокс е мал ӗмӗтлӗ сӑнарлӑх
мелӗ мала тухать. Сергей вилнӗ, юрату йӗрӗ татӑлнӑ темелле, анчах куккук авӑтма пӑрахман-ха. Катя Серебрякова та вилӗ кӗҫех, ҫапах пьесӑри ӗҫ-пуҫ «хӗвел тухнӑ
чух» пулса иртет, кун пуҫланать кӑна-ха. «Ҫӗпӗр д и в и зийӗ» иртес чугун ҫулӑн та вӗҫӗ пулмӗ; эппин," Хветурапа Улька ҫак мӑн ҫул хӗрне ыт ахальшӗн тухман.Ҫеҫпӗле
«пӑр ҫапнӑ», анчах та ку чечек сивве чӑтма хӑнӑхнӑ, аптрамӗ-ха... «Пушар лаши» тенинче те ҫакнашкал метафорӑлӑх пур: хӑйӗн йывӑр чухне кӳлекен лашипе Якку
чунӗпе пӗрешкел. Сӑнарӑн аллегориллӗ
(публицистикӑллӑ) тытӑмӗ тӳрех куҫа ӳкет, тӳрех кӑштах шӳтлӗрех
ӗҫ-пуҫ сыпӑнса каясса систерет. Ытарлӑхӗ майӗпен
тарӑнланать, символ енне капаша пуҫлать.
Пушар лаши сӑнлӑх драмӑра нимрен малтан Яккӑва
тивӗҫет: пушар сӳнтерме шыв турттарса васкакан лаша
евӗрех ҫак ват ҫын, кашнинех йывӑрлӑхра пулӑшма яланах хатӗр вӑл. Хӑй те ҫавнах калать: «Арҫын вӑл, ху
пӗлен, пушар лаши пек: ӑҫта ҫулӑм хыпса илет, ҫавӑнта
сикет». Ҫак ӑс-хакӑла унран мӑнукӗ те ӑша хывса юлать.
Ашшӗ, Влатимӗр (Якку ывӑлӗ), Кешӑна «военкомат
ҫывӑхнерех пулма» хушать: каччӑн кӗҫех ҫара каймалла.
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Влатимӗр. <...> Илме килтӗм сана. Пӗрремӗш парти
ӗнер ирпе тухса кайрӗ. Кӑнтӑралла яраҫҫӗ сире. Чухлатӑн-и?
Кеша (пӗтӗм пӗвӗпе туртӑнса илет). Пурте питӗ
тӗрӗс: пушар лашисем. Ӑҫта ҫунать, арҫыннӑн ҫавӑнта...
Асаттене, кӳршӗ карчӑкӗсене пулӑшса парасшӑнччӗ.
Эппин, Кешӑна та тивӗҫет ку метафора. Ӑна ҫеҫ-и?
Пурте вӗсем — ыр туртӑмлӑ ҫынсем (генерал,- Якку,
Кирлӗ мар Йӑванӗ, Ҫӑрахвин, Клавье), пурте ӗмӗр
тӑршшипе «пушар сӳнтернӗ», тӗрлӗ йывӑрлӑха ҫӗнтерсе
пурнӑҫ хывма пултарнӑ.
Тӗп сӑнара драматург метоними мелӗпе калӑпланӑ.
Яккӑва ял Совечӗ «сыв мар шучӗпе», инвалид тесе машина парасшӑн. Анчах ватӑ салтак влаҫсенчен лаша ыйтать, пушарта шыв турттарнӑ лашана. Халӗ ӗнтӗ ку
кӑлӑха юлнӑ выльӑх темелле: пушар сӳнтермелли шыва
ҫӗнӗ вӑхӑтра машинӑпа турттараҫҫӗ. Ҫапах ват ҫын аллине лекнӗ ут кӑлӑх нуша тарҫи мар, унпа Якку пӗччен
пурӑнакан ватӑсене пулӑшса ӗҫлесе парать. Лаша шӑпи,
унпа ҫумӑн пулнӑран, герой ҫине куҫать, вара персонаж '
хӑй те пушар лаши пулса тӑрать. Чӑнах та, чи хӗрӳ, чи
кризислӑ лару-тӑрура пурӑнать хӑйне евӗрлӗ ҫак ҫын.
Драмӑра пушар лаши тени тарӑнланнӑҫемӗн тарӑнланать,
символла пӗлтерӗш тупать, пӗтӗм сюжета витерет,
драмӑн жанр уйрӑмлӑхӗсене калӑпласа тӑрать.
Анчах
калуҫӑ
сӑмахӗн
пӗлтерӗшлӗхӗ
кунпах
вӗҫленмест, ремаркӑра вӑл вулакана ӗҫ-пуҫ ӑҫта, мӗнле
пулса иртни ҫинчен хыпарлать. Ку асӑрхаттарусем вара
питӗ тулли сӑнарлӑхлӑ, пысӑк пӗлтерӗшлӗ. Вёсен
ытарлӑхӗ тарӑна каять. ...Картишӗнче «ҫунса ӗннӗ» «ватӑ
юман вулли» курӑнать. Сулахайра — «ҫӗнӗ пӳрт кӗтесӗ»,
«картиш варринче ҫӗнӗ турпас купи». Ӗннӗ юман Яккӑва
аса илтерет. Ҫуннӑ та вӑл, ӗннӗ те, анчах йывӑрлӑха
парӑнман. Ҫурчӗ ун ҫиҫӗм тивнипе ҫунса кайнӑ, килҫуртран кӗл кӑна юлнӑ.
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Ку та ӑнсӑртран мар — Яккӑва самана ҫиҫӗмӗ хытах
тивертнӗ, вӑл вӑрҫӑ вучӗ витӗр утса тухнӑ этем. Ҫук,
вӑрҫӑ пушарне сӳнтересси ҫӑмӑл пулман, ури те татӑк
халь старикӗн. Трагикомедии пӗрремӗш курӑнӑвӗ «салтак» протез шыранинчен пуҫланать. Апла пулин те хаяр
самана кӳнӗ шар аптратмасть «пушар лашине», протезне
тӑхӑннӑ-тӑхӑнман вӑшт-вашт сиксе тӑрать, «тӑррӑстӑррӑс сиксе илет. Тумтирне, пиҫиххине юсакалать.
Хӑйне хӑй чыс парать». Апла пулсан ҫак герой халӗ те
салтак. Салтак тени те пушар лаши евёр сӑнлӑхах: Якку
вӗҫрен вӗҫех генералпа (вилнӗ ҫынпа) сӑмахлать, ӑна
отчет парать- унран канаш ыйтать. Мӑнукӗ драма
вӗҫӗнче ҫара тухса кайни те ӑнсӑртран мар. Васильев Яккусен йӑхӗнче, эппин, салтак юнё вёриех юлать,
нихӑҫан та сивёнмест.
Каллех пуҫламӑш ремарка патне таврӑнар. Турпас
купи ҫинчех ҫӗр каҫнӑ иккен ывӑннӑ ватӑ. Г.Хлебников
калашле, пӗтӗм пурнӑҫӗ унӑн ҫапла ирӗкре ҫывӑрнипе
иртнӗ (салтак вӗт!), выҫлӑ-тутлӑ витӗр утса тухнӑ вӑл.
Сталинград ҫулӑмӗ ӗнтнӗ ватӑ халь тӑтӑшах хӑйӗн командирне аса илет, ун умӗнче хӑйӗншӗн ҫеҫ мар, вилнӗ
арӑмӗшӗн, мӑнукӗшӗн хӑйне ӗмӗр яваплӑ туять. Арӑмӗ
ҫинчен те генерала хытӑ пӑшӑрханса каласа кӑтартать,
ӑна чӑнласах шеллет вӑл: хытӑ хуйхӑрнипе арӑмӗ ҫӗре
кӗрет, арҫын тӑр пӗччен тӑрса юлать.Вут,пушар сӑнарӗ,
ҫапла, пӗтӗм пьесӑна синкер, трагеди варкӑшӗпе витерет. Анчах та этем ав ҫӗнӗ ҫурт хӑпартнӑ, «пушара
сӳнтернӗ», хӑй калашле. Вӑл ҫех те мар, ӑшри вут та
«сӳнтерессе» кӗтет.
Арӑмӗ те, Ҫӑрахвин, лаша пек ӗҫленё.«...Ӑшран ҫунса кайрӗ, — тет герой ӑна аса илсе. — Хуйха пула.
Пӗрмай чӗнмесӗр ҫӳретчӗ те... Кунӗн-ҫӗрӗн ӗҫлетчӗ, ларса канма пӗлместчӗ, лаша хӑраххи. Сасартӑк пушар инкекӗ.Талӑк ахлатрӗ, уйӑх ахлатрӗ, кайран... Халӗ ӗнтӗ эч
ҫулталӑк ытла тӑлӑх... Уй тӑмани пек тӑр пӗччен». Авӑ:
тёп героя сӑнламалли, ытти персонажсене ун тазралла
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чӑмӑртамалли тата тепӗр сӑнлӑх тупӑнчӗ: ҫиҫӗм (вут, пушар). Тем пек йывӑрлӑха лексен те «ӗннӗ юман вулли»
ҫирӗпех: ахальтен мар, протезпа пулин те, «тӑррӑстӑррӑс» сикет Якку. Куна эпир вара лаша, вут, салтак,
ҫӗнӗ ҫурт пек сӑнарсен пӗрлӗхӗнче туйса илетпӗр. Ахальтен-и вара генералпа та йӑрст! тӳрӗ тӑрса калаҫать фронтовик пулнӑ этем:
«Генерал (ассӑн сывласӑ). <...> Ҫак чаплӑ кун ячӗпе
мӗншӗн-ха орденна ҫакмарӑн, салтак?
Якку (пуҫне никсе). Орден ҫук. Мӑнук килчӗ те
пӗррехинче ҫаклатса кайрӗ.<...>
Генерал. Анчӑк ҫурисем. (Чӗнмесёр тӑнӑ хыҫҫӑн.) Ан
кулян, Васильев, мӗн те пулин шухӑшласа тупӑпӑр. Орден пирки калам. Эс ӑна вӑрҫӑра юн тӑкса илнӗ. <...>
Халӗ те протезпа чӑваш ташшине кукленсе ларсах ташлатӑн-и?
Якку.Пулкалать, генерал юлташ.
1-мӗш курӑну (пӗрремӗш пайӗ) драмӑн ум ҫаврӑмӗ
евӗр, ӗҫ-пуҫ ӑҫталла, мӗнле хакӑлпа сыпӑнса каясси
тӳрех палӑрчӗ. Вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи литературӑра хытах
палӑрнӑ поэтика саккунӗ ӳтленчӗ. Ситуацисем те, герой
та — малтанах хатӗр. Акӑ Якку та — фронтовик вӑл,
урасӑр юлнӑ, пӗрех хастар, аптрами. Авланма та шухӑш
хывнӑ. Вут тивсе ҫуннипе те хавшаман, ҫӗнӗ ҫурт
ҫӗкленӗ, хӑйне тем пек йывӑр пулин те ыттисене
пулӑшсах пурӑнать. Мӑнукӗ пур, вӑл ун ури йӗрӗ ҫине
пусасшӑн. Ҫук, оптимизм кӑна мар пьесӑра, трагеди те
пур, . вӑл та ҫак ум ҫаврӑмрах палӑрать: тӑр пёччене
юлнӑ-мӗн старик, калаҫса ӑшне пусарма та тӑван-пӗтен,
тус-юлташ ҫук. Арӑмӗпе командир — леш тӗнчере,
вӗсемпе сӑмахлани — герой хӑйпе хӑй калаҫнин хӑйне
евӗр тӗслӗхӗ. Шӑп ҫак йӗрсем тарӑнл&нса, туллиленсс
пыраҫҫӗ те пьесӑра.
Ҫак курӑнӑва, Г.Хлебниковпа килӗшсе, пролег теме
те юрать: малалли ӗҫ-пуҫ йӗрки иӑлт палӑрчё-ҫке. (^кжег
йӗрӗ ҫакна уҫҫӑн кӑтартать: пӗчченлӗх вучс ҫунтарать к к 352

кен старике — ывӑлӗ унпа ҫураҫу тупаймасть, вилнӗ
арӑмӗ умёнче те айӑплӑн туять хӑйне.Чи ҫывӑх, фронтра.
пӗрле пулнӑ юлташё те, Кирлё мар Йӑванӗ, ӑнлансах
пӗтересшӗн мар ӑна. Ҫапла вӗт — Влатимӗр пурлӑхшӑн
антӑхать, ашшӗ вара — алтьруист, хӑйшӗн мар, ҫыншӑн
«ҫунать». Я л Совечӗ старике машина парасшӑн, ывӑлӗ
ӑна хаваслансах илӗччӗ, ашшӗне вара машина мар, лаша
кирлё.Якку пёчченлёхрен хӑтӑлма авланса ярасшӑн, юлташё куна ухмахлӑх вырӑнне хурать.Йӑвана хӑйне нимӗн
те кирлё мар, ун пурнӑҫ кӑсӑкӗ сӳнес патнех ҫитнӗ.
Ҫавӑнпа ӑна шӳтлесе ял-йыш Кирлё мар Йӑванӗ тет.
Яккӑва вара тем те кирлё: лашашӑн хыпӑнать старик,
ҫурт ҫӗклет, авланма пуҫтарӑнать, пёччен карчӑксене
ёҫлесе пулӑшать.Активлӑ, ҫине тӑруллӑ ҫак этем калаҫни
чӑкӑлташлӑ та пек, ҫук, чунӗпе вӑл тӗлӗнмелле аслӑ.
Ҫитменнине, вёҫёмех аслӑланса пырать. Ӑна сӑнлама
драматург шалти диалог кирлине тавҫӑрать.
Хӑйне хӑй сӳтсе явма, хӑйёнчен хытӑ ыйтма вӗреннӗ
ватӑ пёчченлёхе пула яланах вилнё генералпа сӑмахлать.
Ку сценӑсем драма тӑршшёпех тӗллӗн-тёллён ӳкерёнсе
пыраҫҫӗ. Генерал ячӗпе калаҫса Якку хӑйшӗн тивӗҫлӗ,
сумлӑ пурнӑҫ ориентирё тупать: «Ну, ватӑ салтак, — тет
хӑй боецне командир, — ҫакна асту: сӑмсуна ан ус!»
Салтак хӑй те килӗшет: «Юрать! Усмастӑп сӑмсана! Нисашто усмастӑп!» Ҫапла туса ҫыравҫӑ герой чёринчи
тӗрлӗ хусканусене психологиллён, тарӑннӑн кӑтартать.
Анчах герой психологийё кӑна уҫӑлмасть ку мелре.
Хӑйне ют ҫын куҫӗпе курма хӑнӑхнӑ этем кӑштах
философ та. Генерал сӑнарне тӑтӑшах аса илсе, ӑна
тӑрласа, куллен-кунах пысӑклатса, тарӑнлатса пырать
герой. Генерал, хайхи, уншӑн символ-ориентир
пек
хывӑнса пырать. Вилнӗ арӑмӗпе, Ҫӑрахвинпа, сӑмахлани
те ҫавнашкал. Мӑшӑрё сывӑ чух ӑна упраса, хисеплесех
те ҫитермен иккен Якку, халё ҫавна хӑй ӑшӗнче тепӗр
хут йёрлет, ырӑмарланать. Тӗттӗмри арҫын умне килсе
тӑнӑ арӑмӗн сӑмахёсем тӑварлӑ: «Сана усал тесе кала353

масп, лайӑх теме те чӗлхе ҫаврӑнмасть»; «Ху та ман валли ӑшӑ сӑмах еахалтарах тупрӑн ҫав»; «Хама хӗрхенмен,
сана хӗрхенеп ак, мӗнле пурӑнкалайӑн-ши ӗнтӗ мансӑр»
Ялта вара кунашкал пӗччен пурӑнакан ватӑ, карчӑккӗрчӗк самаях.Ял майӗпен ватӑлса пырать.
Геройӑн чунӗ ерипен пурнӑҫӑн тӗрлӗ ӑслайне философла тӗшмӗртнипе тулса пырать. Вӑл ҫапла икӗ енленсе
пыни, хӑйпе хӑй пысӑк тивӗҫпе калаҫни характера
пиҫӗрех, туллирех тӑвать. Вӑрҫа сӳнтернӗскер, ватӑ салтак ӗнтӗ халӗ те, мирлӗ вӑхӑтра та пушар лашиех пулса
юлать. Пӗрлех — салтак та.Ахальтен мар пӗрмай командирпа сӑмахлать, «есть!», «приказ», «салтак», «Васильев
салтак сирён приказа пурнӑҫларӗ» йышши сӑмахсем
яланах ун чӗлхи ҫинче.
Паллах, Терентьевшӑн «ватӑ салтак» сӑнарӗ хӑйне
тӗллӗн кӑна пӗлтерӗшлӗ мар. Унра пирӗн аслӑ ӑрусен,
асатте-асаннесен кун-ҫулӗ сӑнланнӑ. Халиччен пӑхса
тухнӑ сӑнлӑхсем шӑпах ҫавна ӗнентереҫҫӗ. «Эппин, ку
пьеса, — тет Г.Хлебников профессор, — «Пушар лаши»
тенёскер, пирён аслӑ ӑрун «пушар сӳнтерсех» иртнё хёнхурлӑ та паттӑр кун-ҫулёнчен, вёсен халё те йёркене
кёрсе ҫитеймесӗрех иртекен ёмёрё ҫинчен. Ку вӑл ҫёнё
пурнӑҫ никёсне хывма тытӑннӑ тата вӑрҫӑра ҫуннӑ пирён
аслӑ ӑрун пурнӑҫне, унӑн хальхи чун-чӗри ыратӑвне,
канӑҫсӑрлӑхне пётёмлетсе паракан символлӑрах драма».
Генералпа «курнӑҫнӑ» чух та Якку хӑй пирки мар, ял
пуласлӑхӗ пирки пӑшӑрханса сӑмахлать:
Генерал. Тӗрӗсне кала.Йӑлтах!
Якку: Йӑлтах-и, йӑлтах мар-и — хӑшне-пӗрне' каламасӑр чӑтаймӑп ҫав.Хамӑрӑн пёчёк ял пирки, унти ҫынсем ҫинчен... Ҫыннисем те!.. Карчӑк-кёрчёк,
этем
кёлетки-юлашки. Упӑшкисӗр, ывӑлёсемсёр тӑрса юлса
ёмёрёсене ирттернӗ куҫҫуль куписем. <...> Юрё, паяныран эпё сухапуҫне тыткалӑп-ха.Ман хыҫҫӑн кам юлӗ?
Ҫапах пӑшӑрханать пулсан та мӑнукне вӑл яла илентеретех, апла вӑл шанӑҫа ҫухатнӑ пек пулни, иккёленни 354

кӑлӑхах. Ват ҫын хастар, ӗҫчен, лара-тӑра пӗлми.Мӑнукӗ
те, Кеша, карчӑксене пулӑшма хыпӑнать, вӑл та пушар
сӳнтересшӗн, «пушар лаши», «салтак» пуласшӑн. Вӑл,
ҫитменне, ҫӗн ҫемье чӑмӑртать, мӑшӑрӗпе иккӗш вӗсем
ача кӗтеҫҫӗ. Эппин, пурнӑҫӑн чӗрӗ малашӗ пурах-ха.
Яккӑва пулах Кирлё мар Йӑванӗ те чунпа чӗрӗле пуҫлать.
Малтан тусён авланас шухӑшне ырламастчё вӑл, халё
ӗнтӗ унпа «хӗр» ҫураҫма та каять. Кеша мӑнукӗ те лаша
кӳлме хӑнӑхать, аслашшӗпе «ҫӗн асанне» туянма ҫул тытать. Халь ав Кеша та аслашшӗ пекех ӑшталанчӑк, ёҫре
хастар. Якку хӑй чи хӗрӳ самантсенче ёлёк те генералпа
юнашар, пёрле пулнӑ, халё те унпа пӗрлех вӑл.Кеша вара ялан аслашшӗпе пёр чунлӑн сывлать. Ывӑлӗ, чӑн та,
асӑрхамастчӗ старике, ун пуҫӗнче ялан укҫа, пуянлӑх,
мул шухӑшӗ. Ашшёне пӳрт лартса панипе тёкет пёрмай,
ҫак халь ҫеҫ хӑпартнӑ киле нимле «ҫӗнӗ анне» те
кӗртмессине капать, унсӑрӑн ӑна кунтан «бульдозерпа
та» кӑпарса яраймӑн, мёнпур пурлӑха туртса илӗ.
Яккупа ывӑлё контрастлӑ сӑнарсем: пӗри ҫын нушишён канӑҫсӑрланать, тепри ялан хӑйне тивӗҫес пайта
тавралла хёвёшет.Ашшён авланас шухӑшё те, лаша тытса йӑпанас кӑмӑлё те, мӑнукне ялта усрас сунӑмё те
уншӑн — кӳлӑшла, айванла япала. Ватӑ ҫын чӗрине Влатимёр нумай амантать, ун чун пурнӑҫне вӑл пачах
ӑнланасшӑн мар. Вӑл — сивӗ эгоист. Ҫавӑ паха та: Кеша
ашшӗ витӗмӗпе мар, аслашшӗ витёмёпе пиҫёхсе
тёрекленет. Тёрлё ӑрусен ылмашӑвё, вёсен хушшинчи
ҫыхӑнусем кунта питӗ ҫивӗч.Ӑна палӑртма ҫыравҫӑ тӗрлӗ
мел-мехел кирлине ӑнланнӑ.
Драматург шухӑшӗпе, Влатимёр тӑрмашӑвё — кӑлӑх
нуша-айлану. Ҫавӑнпа вӑл никама та юратмасть те. Аслашшё ав хӑйӗн тахҫанхи юратӑвне, Клавьене, аса илет,
унпа ҫураҫу тупать. Кеша та Ливатие савать, вӑл та ҫемье
чӑмӑртать. Юратуллӑ хутшӑнусем кунта тулли ытарлӑх
мелё темелле, вӑрттӑн шухӑша систерсе, ӑн (сознание)
айӗн шахвӑртнин палли. Тёнче литературинче арлӑ355

арӑмлӑ, юратуллӑ хутшӑнусем яланах ҫӗнӗ пурнӑҫ
хывӑмӗпе ҫыхӑннӑ.Кеша та, Якку та юратупа вӑйлӑ; ватта те, яшши те пётес темеҫҫӗ, пурнӑҫа ыррӑн чӗкетсе
яма
вӑй
хураҫҫӗ. Ав
мӗншӗн
вёсен
юратуллӑ
хутшӑнӑвӗсем — ҫумлӑ, параллельлӗ.
Кирлӗ мар Йӑванӗ те Якку сӑнарне нумай енчен туллилетет. Влаҫсем ӑна, инвалида, пулӑшас тени уншӑн —
кирлӗ мар япала, ҫӗн ҫурт-качка та кирлӗ мар ӑна. Хӑйне
те пёр никам кирлӗ мар иккен, вӑл та никама та кирлӗ
мар... Пурнӑҫ ҫине вӑл халӗ йӑлтах алӑ сулнӑ, ун, хӑй
каланӑ тӑрӑх, леш тӗнчере прописка илме вӑхӑт ҫитнӗ.
Ҫынсем хӑйӗнчен тӑрӑхланине, тӗлӗннине хурав парса
ҫапла калать вӑл: «Хул кӑкӗ пӗрмаях сурать. Татах татмалла пуль.Татӑлмалли те юлман.Ҫанӑ пуш-пушӑ».
Ҫиелтен пӑхма ку кулӑшла пек те, анчах ватӑ фронтовик ӑшӗнче чӑтма ҫук йывӑр ырату йӑва ҫавӑрнӑ иккен... Анчах Яккупа пӗрле пулса вӑл та кӑмӑлӗпе ӑшӑнать.
Юлташӗ ӑна мӑнукӗ умӗнче намӑслантарнине чӑтаймасть
вӑл. Чӑнах та, пушар лаши сӑмахӗсем ытла та йӗплӗ: «Эс
сӳннӗ ҫын!..Так ҫӑкӑр ҫӗртсе пурӑнан.Сан кӗлеткӳнте те
юн вырӑнне шыв юхать, вӑл та пулин шӑршли!.. Пушӑ
кӗлте эс». Йӑван ӗнтӗ тусӗ мӗнле калаҫни-тунине илтме
хӑнӑхнӑ.Ӑнланать вӑл: чӑкӑлташланса мар, курайманнипе те мар, тусӗшӗн пӑшӑрханса ҫапла перкелешет
«Васильев салтак».
Ҫапла майпа Йӑван сӑнарӗ ҫумӗнче Яккӑвӑн характерӗ тата тепӗр енчен уҫӑлать. Тусне хавхалантарма этем
хаяртарах калаҫма та именмест. Арӑмӗ те ҫавнах каларӗҫке старике: ӑшӑ сӑмах тупаймарӑн ман вапли терӗ.Ҫапах
та ку вӑл Якку усал чунлине пӗлтермест, тулса тӑкӑнса
каяс кӑмӑлӗ ҫапла палӑрать ун. Кеша куна ӑнланать,
Влатимӗршӗн вара ку — ашшӗн кутӑнла тамаши. Ав
мӗнле сыпӑнса пырать пурнӑҫ йӗрки-шывӗ: ҫынна
пӗчченлӗхрен хӑтарма ун чунне-юнне аван ӑнланмалла
иккен. Ун йӑли-йӗркине, сӑмахлас еккине тарӑннӑн
пӗлмелле. Чи ҫывӑх юлташӗ те, Йӑван та, хаклӑ ывӑлӗ
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Влатимӗр те питӗ йывӑррӑн ӑнланаҫҫӗ героя. Кеша вара
вӗсенчен чылай маларах кайнӑ яшӑ.
Трагикомеди сюжечӗ, ҫапла майпа, пушар лаши пулса тӑнӑ Якку тавралла сыпӑнса пырать. Хире-хирӗҫленсе,
апла пулин те пӗр кӑкранах амаланса трагедиллӗ тата
комедиллӗ ӗҫ-пуҫ йӗрки черетленет. Сӑнаса пӑхӑр-ха,
камитлӗ мар-и вара ҫак сценӑсем? ...Пушар лаши кӳлсе
«хӗр ҫураҫма» каяҫҫӗ икӗ ватӑпа пӗр ҫамрӑк. «Хӗрӗ» вара
пулчӗ-пулмарӗ темелле пек: выльӑх пӑхнӑ ҫӗрти тумтирпе, туяпа. ...Авланас-авлантарас текенӗсен туй, уяв
шухӑшӗ — картишӗнче вара сысна ҫихӗрет, пӑру
макӑрать, кӑркка какӑлтатать....Якку хӑрахураллӑ пулсан
та паттӑрланать-ха, Клавье вара шӳтлесе «рюматизм»
пирки асӑнать. Тепрер чух ку сцена сатирӑри евӗрех гротескланса каять: туяллӑ карчӑк сасартӑк арҫынсене ҫатма
аврипе хӳтерме тытӑнать. Яккӑва арӑм кирлё тесен
шӑлсӑр
карчӑксене
асӑнать,
«пӗри
тепринчен
тӗреклӗрех» иккен, «так типсе пурӑнаҫҫӗ».
Клавье хӑтланкаларӑшӗ кун пек чух раснах фарс енне сулӑнать, шултраланать. Ҫапах та ку ҫиелти «хастарлӑх» кӑна.Чӑтма ҫук йывӑра ҫӗнет вӑл ҫакнашкал камитлӗхпе. Клавье те ӗмӗрне пӗччен ирттерет, пӗччен
пуҫҫӑнах хитре сад ӗрчетет, выльӑх усрать. Гротесклӑ
ҫаврӑннӑ, шултралатнӑ енсем тем йывӑр та тӳснӗ ҫын
макӑрса ярас вырӑнне хӑтланкалани пулӗ вӑл. Тахҫан
Клавье хӑй те Яккӑва хытӑ юратнӑ, анчах пӗрле пулма
пӳрмен вӗсене. Халӗ вӗсем икӗ тӑлӑх чун ватлӑхра ҫӗнӗ
юратушӑн чӗрӗлсе тӑраҫҫӗ.
Йӑван вӗҫрен вӗҫех кирлё мар тесе перкелешни те
трагеди паллиех.Тӗп герой пирки каламалли те ҫук, чӗрӗ
ҫынсем хушшинче ӑнлану тупаймасӑр вилнисенче ҫураҫу-ӑнлану шырать вӑл. Анчах та хуҫӑлса пурӑннипе хӗнхура ҫӗнтерме ҫук, геройсем ӑна шӳтпе, камитпе
ҫӗнтереҫҫӗ, куҫҫулӗ витӗр кулаҫҫӗ. Ав мӗншӗн авторе
драма жанрне трагикомеди тесе палӑртнӑ.
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Мӗнре-ши трагикомедии сӑнарлӑ, эстетикӑллӑ содержанийӗ? Аса илер-ха Ф.Павловӑн «Судра» хайлавне.
Ухтерккен ҫиме ҫӑкри ҫитмест, ывӑлӗ вӑрҫӑра пӗтнӗ,
кинӗ килтен хӑвалать, тепрер чух патак та ҫитеркелет.
Ҫут тӗнчере Ухтеркке тӑр пӗччен, ӑна ӑнланакан пӗр
ҫын ҫук. Герой вара суда пырса шӳтлет (камит
кӑтартать), хӑйне гротесклӑн тыткалать, авланма (каллех
авлану!) шут тытнине пёлтерет. Нуши-хури старикӗн
шӳтлемелли нуша та мар-ха, пурнӑҫ тыткӑчи шырать вӑл.
Икӗ драма — пӗр тӗлёшлӗ шухӑш. Яккӑва ыттисем
ӑнланманни, паллах, пьесӑра кӑна, пӗр геройшӑн ҫеҫ
пӗлтерёшлӗ темӗпӗр.
Обществӑра та ӑнланулӑх чакса пырать, кӑмӑл-сипет
ориентирӗсем улшӑннӑ.Ухтерккене ӑнланаҫҫӗ тейӗпӗр-и?
Ни кинӗ, ни тӳре-шара (судьясём), ни ял ҫыннисем ӑна
ӑнланас ӗмӗтлӗ мар. Этем ав (Влатимӗр)
мулшӑн
касӑхать, никам та хакламанран ҫын хӑй ҫине те алӑ
сулнӑ (Йӑван), тепри тата ырӑ шухӑшпа пынӑ ҫыннах
камитлӗн йышӑнать (Клавье). Ф.Павлов драми те ҫавнах
кӑтартать: судра - суд ҫук, миравай ячӗшӗн ҫеҫ ӗҫлет,
Сӑпани Катӑк Ҫӑварпа пӗрле пуласшӑн, Крахьян тункатаран та шикленме хӑнӑхнӑ... Апла пулсан обществӑри
несӗп йӗркисем сӳсленмеллипех сӳсленнӗ. Терентьев,
паллах, ҫакна сисӗмлӗн туйса илнӗ, хӑй чӗри витӗр ыратуллӑн кӑларнӑ.
Тӗлӗнмелли ҫук, Ф.Павлов та самана пӑтрашӑвӗпе
шайлашуллӑ кӑмӑлпа ҫырать хӑйӗн драмине (ӑна, тен,
трагикомеди теме те юрӗ). Ёмӗр пуҫламӑшӗнче те кӑмӑлнесӗп чиккисем йӑшнӑ: патшалӑх органӗсем хӑйсен
функцийӗсене пурнӑҫлаймиех юхӑнса кайнӑ. Ухтеркке
ӗҫне ячӗшӗн ҫеҫ пӑхса тухаҫҫӗ, ҫемье ҫемье пек мар.Апла-тӑк ӑрусен ылмашӑвӗ тёпе тухни те ӑнсӑртран мар,
вӑл та куҫӑмлӑ тапхӑр палли. Шӑп ҫавнашкал хуҫлӑмлӑ
вӑхӑтра ҫырӑнаҫҫӗ те трагикомедисем.
Тата тепӗр ен. Терентьев — романтик, ҫавӑнпа ун
Яккӑвӗ те романтикӑллӑ герой. Ку романтика кӑштах
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трагедиллё ҫеҫ мар, ирониллё те. Клавьен хӑтланкаларӑшӗ ирони (ӑшшӑн, тарӑннӑн тӑрӑхлани) картинчен
тухмасть. Клавье те Якку пекех — романтикӑллӑ сӑнар.
Ш ӑ п ҫав романтикӑлӑх пурри чӗрӗ сӗткен парать те трагикомеди жанрне.Ҫинех тӑрсан, Ухтерккере те ирониллӗ
романтика пуррине асӑрхама пулать: ыррах шанать вӑл,
йывӑра парӑнми шӳтлет, хӑйӗнчен те, судьясенчен те
тӑрӑхлать. Пӗрлех ҫӗнӗ пурнӑҫ тӗвви хывать (авланас
шухӑш тытни, авлану поэтики). Ҫакна та каламалла:
шӳтпе синкер пӗтӗҫни Терентьевӑн драматургиллӗ ытти
хайлавӗсенче те тӑтӑшах тӗл пулать. Анчах ун тулли
палӑрӑмӗ, сӑнарлӑ сӗтекӗ «Пушар лашинче» чылай туллирех, курӑмлӑрах ӳтленчӗ.
Чӑваш литературин
1965—1985 ҫулсенчи аталану
ҫул-йӗрӗ
1965—1985 ҫулсенче те чӑваш литературинче (1945—
1965 ҫулсенчи евӗрех) 30-мӗшсенчи туртӑмсем аталанаҫҫӗ. Вӗсенчен пӗри — роман жанрӗ туллиленсе,
тарӑнланса пыни. Н.Мранька, П.Осипов, С.Аслан эпопейисем
вӗҫленеҫҫӗ,
В.Иванов-Пайменӑн
романӗ
ҫапӑнать. Кашниех синкретикӑллӑ: вӗсенче романхроникӑна, историллӗ романа, ҫемье романне (сага
жанрне), ӑрусен ылмашӑвне асилтерекен хайлав паллисем тупӑнаҫҫӗ. Проблемисем те, истори сӑнарӗ те тӗрлӗ
енлӗ: Мранька общество аталанӑвӗнче пӑтӑрмахлӑ енсем
курать, Осипов чӑваш интеллигенцийӗ хывӑннин ҫулйӗрне тӗпкӗчлет, Паймен тӗрлӗ халӑхсем хушшинчи
туслӑх общество аталанӑвӗпе мӗнле ҫураҫнине тишкерет
т.ыт.те.
Ҫапах та ҫак юхӑм ҫёнӗ ӑнӑҫу темӗпӗр, ун тымарӗсем
30-мӗш ҫулсенчехтӗрекленнӗ.Ҫӗнӗлӗхӗ, тен, ҫыравҫӑсем
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меннинче палӑрать пулӗ. Чылай роман 1917 ҫулчченхи
пурнӑҫа шӗкӗлчет, ҫав тапхӑрти чӑваш пурнӑҫӗн тӗрлӗ
енӗсене курса уҫҫӑнлатать.АПЛА пулин те кунта сӑнланнӑ
геройсем хӑйсен психологийӗпе чылай туллирех, нумӑй
енлӗрех. Вёсен чун хусканӑвӗсем истори процесӗпе
ҫураҫуллӑ, халӑхӑн пӗтӗмӗшле сӑн-сӑпатне ӳкерсе панипе ырӑ.
А.Афанасьев «Юманлӑх ҫулҫӑ тӑкмарӗ»,
Л.Агаков «Шанчӑк», М.Кипек «Паттӑрсем хыпарсӑр
ҫухалмаҫҫӗ» хайлавсенче вара вӑрҫӑ эпопейине хыврӗҫ.
Ку романсенчи хавха уйрӑм ҫынпа, халӑх сӑнарӗнчи героикӑллӑ кӑмӑл-туйӑмпа килӗшӳллӗрех.
Кипек хайлавӗн тӗп геройӗ — 27 ҫулхи Турханов
чӑваш — Китайра, Испанире, Польшӑра пулнӑ.Ун героикӑллӑ сӑн-сӑпатне ӳкернӗ чух прозаик ятнех пысӑклатнӑ
енсем тупать: тӑшман тылӗнче Турханов хастарлӑ ушкӑн
йӗркелет, хӑй тавралла концлагерьтен тарса ҫӑлӑннӑ
ҫынсене чӑмӑртать, партизанла ҫапӑҫусем йӗркелесе
ярать т.ыт.те. Ҫыравҫӑшӑн этемӗн социаллӑ психологине
мар, этемӗн историри вырӑнне те мар, йывӑра, тертшара ҫӗнтерме кирлӗ паттӑрлӑха кӑтартасси кирлӗрех,
Кунашкал ӗҫ-пуҫа ӳкерме шаймӑклӑ (приключениллӗ) стиль кирлине Кипек питӗ аван туйса илнӗ: событисем пӗр-пӗрин хыҫҫӑн питӗ хиврен черетленсе пыраҫҫӗ. Приключени анлӑхӗ кунта та хӑй ытамне сатира,
детектив (пӗр-пӗр кӑткӑс ӗҫе тӗпчесе пӗлни), фантастика пек стиль палӑрӑмӗсене кӗртет: геройсем «Икс-2»
препарат хатӗрлекен лабораторие тупаҫҫӗ (детектив), ку
препаратӑн хӑватне кӑтартакан ӳкерчӗксене чӑн пулманла пек картинӑланӑ (фантастика), Айкашев сутӑнчӑка,
ун авантюрӑлӑхне гротескласа ӳкернӗ (сатира) т.ыт.те.
Кунсӑр пуҫне, кунтах приключенисен героикӑллӑ чӗвӗмӗ
(содержанийӗ),
персонажсен
романтикӑллӑ
кӑмӑлсунӑмӗ те куҫ кӗретех. Паха хайлав: стиль енчен вӑл тулли те тӗрлӗ енлӗ.
А.Талвир шыравӗсем те ҫав сӗмлӗ, ун поэтики те XX
ӗмӗрӗн малтанхи чӗрӗкӗнчен шӑтса паркаланать. «Никӗс»
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романра вӑл производство, хуҫалӑх, индустриализаци
ыйтӑвӗсене хус катать... Романсен ку тапхӑрти
аталанӑвӗнче виҫӗ-тӑватӑ йӗр хывӑнни уҫӑмлӑ: производство ыйтӑвӗсене ҫутатасси, вӑрҫӑри героикӑпа приключени, чӑваш халӑхӗн историллӗ шӑпи т.ыт.те.
Сӑнаса пӑхар-ха производство технологине, колхозри ӗҫ-пуҫа, завод-фабрикӑри лару-тӑрӑва картинӑланине.
Малтанах каланӑччӗ: чӑннипех ӑста прозаика та,
А.Артемьева та тулли ӑнӑҫу сунмарё ку проблематика,
геройсем ун хайлавёсенче те пур енлӗн уҫӑлса ҫитеймерӗҫ. Кунашкалли ытти ҫыравҫӑсен те тёл пулать.
Мӗнре инкекӗ? Пархатарлӑ геройӑн нимрен ытла самана
уттипе, историллӗ конкретлӑ тапхӑрпа пӗрлӗхлӗ пулмалла тесе шухӑшланинче.
Ҫакӑн йышши геройсем шӑп ҫав кӳлӗмшӗн кӑна
кирлӗ пулса юлать, малашлӑхшӑн вӑл — ют. В.Ухли акӑ
«Хӗрсем пурҫӑн тӗртеҫҫӗ» (1974) хайлавра пир-авӑр комбинатӗнче ӗҫлекенсен сӑнарӗсене калӑплать, ӗҫ юхӑмне
.ӳкерес тӗв тӑвать... Строительсем хӑйсем ӗҫленӗ вырӑна
питӗ ҫӳпӗлесе хӑвараҫҫӗ, хӑш-пӗр рабочи ӗҫ вӑхӑтӗнче
кахалланса юла юпать, продукци кӑлараканпа ӑна туянакансем хушшинче кирлӗ пек ҫыхӑну ҫук т.ыт.те. Ку
ыйтусем, паллах, эстетика проблеми мар.Ҫыннӑн чунӗ,
ун ӗмӗрхи йӑлисемпе килӗшӳллӗ енӗсем, этем кун-ҫулӗ
пачах палӑрмаҫҫӗ кунта. Стилӗ те очерклӑрах, чӑнлава
(документлӑха) аса илтерекен стиль.Тӗллӗн-тӗллӗн производство информацийӗ виҫерен те иртет, ҫине тӑрсах ӗҫ
технологине тишкерни тӗпе ӳкет. Ку ӗнтӗ вӑл документлӑ публицистикӑшӑн пахарах.
Г.Красновӑн «Ӗмер тикӗс килмест» (1979) повеҫӗ те
ҫакнашкал: геройсем сӗт тухӑҫӗпе, аш-пӑш туса илессипе капитализмлӑ ҫӗр-шывсенчен иртме хыпӑнаҫҫӗ. Ку
тӗллев 60-мӗш ҫулсемшӗн кирлӗ пулнӑ, паян унашкал
геройсен пӗлтерӗшӗ питӗ пӗчӗк. Л.Таллеровӑн «Юхать
юхан шыв», А.Емельяновӑн «Ҫавал сарӑлсан» повеҫӗсем
те ҫак тӗлӗшлӗ — унта кай ӗмӗтлӗ колхоз председа361

телӗсене тиркенӗ. Вӗсем колхоза хӑйсем чапа тухассишӗн
ҫеҫ мала кӑларасшӑн. Пуҫлӑхсем иккёшё те халӑхпа
кирлӗ пек ӗҫле пӗлеймеҫҫӗ. Ҫӗнӗлле ӗҫлекеннисем —
коммунистсен партийӗн представителӗсем, парти организацийӗн вырӑнти ертӳҫиеем (парторгсем). Вӗеем те
хӑрах енлӗ еӑнареем: пуринчен те ӑслӑ, пуринчен те
опытлӑ, пуринчен те туйӑмлӑ т.ыт.те. Ку, паллах, ҫитӗнӳ
мар, литература тӗллевӗсене вульгарлӑ ӑнланни кӑна.Ҫав
геройсенче прозаиксем хуҫалӑх коллективне ертсе пырае
меслетсене тӗпчее шухӑш тытнӑ. Анчах кунта та проблеми очерка тивӗҫ проблема.
Халӑхӑн историллӗ ҫулне ӳкерчӗклени (30-мӗш дулсем вӑйтарнӑ туртӑмсем), халь асӑннӑ юхӑмпа танлаштарсан, чылай ӑнӑҫлӑрах, унта чӑннипех паха характерсем ӳнерленнӗ, халӑхӑн тӗрлӗ сунӑм-ӗмӗчӗ аван палӑрнӑ.
«Вӑрҫӑ эпопейи» те чӑн-чӑн эстетикӑпа илемлӗх енчен
чылай ӑнӑҫлӑрах. Л.Агаковӑн повеҫӗ-романӗнче, калавӗновеллинче герой хӑй характерӗн пиҫӗлӗхне (А.Артемьев
геройӗсем пекех) питӗ кризислӑ ситуацисенче тӗрӗслет.
В.Сатайӑн «Аттесемпе пӗрлех кӑвакартӑмӑр» (1-мӗш
кӗнеке — 1976, 2-мӗш кӗнеке — 1981) повеҫӗнче те
ҫакнашкал лару-тӑру. Чун илемӗн чӑн тӗшши питӗ
кӑткӑс ӗҫ-пуҫсен ӗретӗнче, сӑнарланса пыракан событисен вёри таппинче, вёсен художествӑллӑ логикинче
тупӑнать. Ҫав кӑткӑслӑха юриех (романтикӑллӑ хавха
ыйтнине твӗҫтерсе)
ӳстернё тейён автор: Ухруҫ
упӑшкинчен пёччен тӑрса юлать, вӗтӗр-шакӑр ачапа.
Ҫитменнине тепӗр ача усрава илет, бригадир ӗҫне
кӳлёнет... Ш ӑ п ҫавна пула ун чунӗ туллиленсех, характере пиҫӗхсех пырать. Кризислӑ ситуацисем, кӑткӑс коллизие лекнӗ геройсем илемлӗх тёлёшёнчен романшӑн
ансӑртарах: вёсем пёр енлё,
событисен хӗрӳлӗхӗ
сӑнарсене тёрёслеме кӑна кирлё.
Акӑ мӗне ӑнкарса илет-тёр Садай: хайлавра икё
ҫемйе историне (ӑрусен ылмашӑвне) йёрлет вӑл. Пастуховпа унӑн ывӑлӗсем — икё ӑру представителӗсем.
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Ашшӗ — граждан вӑрҫин паттӑрӗ, ачисем иртнӗ вӑрҫӑра
ҫапӑҫаҫҫӗ. Вӗсемпе туслӑ Лаптевсен ҫемйи те ӑрусен
чыслӑ ылмашӑвӗ ҫинчен астутарать. Алла пулсан пёр герой характерне тӗрӗсленипех (40-мӗш ҫулсенчи поэтика) лӑпланмасть хайлавҫӑ, ӑрусен ҫӗн сывлӑшлӑ ылмашӑвӗ (30-мӗш ҫулсенчи юхӑм палли, историллӗ романсенчи поэтика йӗрӗ) ҫинчен те шухӑшлать. Куна
ҫӗнӗ утӑм теме те май килӗ.
Поэтикӑллӑ, чӑннипех ҫӗнӗ мехел тупни чылай енчен Хв.Уяр традицийӗсене Ю.Скворцов, Хв.Агивер,
Н.Мартынов, Д.Гордеев хӑйсен пултарулӑхӗнче аталантарнипе ҫыхӑннӑ теме пулать. Ку вӑл — 1965—1985 ҫулсенче никӗсе выртнӑ философиллӗ проза хӑйне евӗрлӗхӗ.
Ҫак юхӑмӑн кӗвелӗкӗ пурнӑҫа социаллӑ енсене тӗпе килтерсе сӑнанипе те (30-мӗш ҫулсем), героикӑллӑ романтикӑпа та (1945—1965 ҫҫ.) ҫыхӑнман. Ум вырӑнта —
ҫыннӑн, нацин, халӑх культурин шӑпи, халӑхӑн ӗмӗрсен
тарӑнӑшӗнчи вырӑнӗпе пӗлтерӗшӗ.
Ҫак тапхӑр никӗсне выртнӑ поэтика ирӗксӗрех
М.Федоров, К.Иванов, Ф.Павлов хывнӑ туртӑмсене аса
илме хушать. Ҫак туртӑмсен пуҫӗнче вӑл тапхӑрта
Ю.Скворцов тӑнӑ,
этем кун-ҫулне
вӑл
ӗмӗрсен
тарӑнӑшӗнчен килекен миф-легендӑпа, халап-юмах поэтикипе ӑнлансӑ илет. Кун пек сӑнланнӑ герой е халӑх
шӑпи историллӗ уйрӑм тапхӑрӑн кӑшкарне (революциллӗ
улшӑнусен йӗркине, колхоз йӗркеленине, индустри
хӑпартнине) вырнаҫмасть. 40-мӗш ҫулсенче писательсем
характерӑн психологиллӗ, романтикӑллӑ ӑшӗ-чиккине
тӗпчес тенӗ туртӑм та тӑвӑр уншӑн. Скворцовӑн кашни
геройӗ аваллӑхпа сывлать темелле, ҫавӑнпа ун хайлавӗсенче символла сӑнарлӑхтӗпе килет.Унпа ҫумӑн утса
ҫак ҫулах Н.Мартынов, Хв.Агивер, Д.Гордеев тарӑнлатаҫҫӗ. Ҫӗнӗлӗх пурнӑҫа чӑрмавсӑр кӗмест. Ку ҫыравҫӑсене
те самаях хурларӗҫ хӑш-пӗр тӗпчевҫӗсем.Скворцова пессимист, чикӗ леш енчи мотивсене кӑмӑллакан тесе ятларӗҫ, Уяра пёчченлӗх юрӑҫи пек курчӗҫ, Агивер персо363

нажӗсем общество тӗллевӗсенчен пӑрӑнса ҫӳренине питлерӗҫ т.ыт.те. Вӑхӑт кунашкал шухӑшсем тӗрӗс пулманнине, тишкерӳҫӗсем кашни ҫыравҫӑн хӑйне евӗрлӗхне
шута хурса ҫитерменнине аван кӑтартрӗ.
Илӗпӗр Агиверех. Ун пултарулӑх никӗсӗнче анекдот
выртать темелле. Чылай чухне прозаик пӗр-пӗр камитлӗ
пек ӗҫ-пуҫа асӑрхать. «Ҫапса ҫумӑр ҫӑвать» калаври Тарас
акӑ хуларан амӑшӗ патне таврӑнать. Тарасӑн арӑмӗ ӑна
пӑрахса тухса кайнӑ, ачине хунямӑшӗн аллине парса
хӑварнӑ. Киле арҫын хӗрхӳ кӑмӑлпа таврӑнать, пурнӑҫ
нуши-хури ҫинчен шухӑшласа ҫул тӑршшӗпех пуҫ
ҫӗмӗрет. Килте вара ӑна «таврӑннӑ» арӑмӗ кӗтсе ларать...
Акӑ: пурнӑҫӑн фатализмлӑ (татма ҫук) унки хывӑнчӗ,
герой ҫӗнтерме ҫук ситуацие лекрӗ.
«Круҫҫей» новелла та ҫаплах ҫырӑннӑ. Пӑлаки карчӑк
ывӑлне авлантарасшӑн, вӑл ӗнтӗ сӑра та вӗретсе хунӑ.
Пахчара ҫӗр улми кӑларакан карчӑка йӗтӗн чечекӗ тӗслӗ
кӗпе тӑхӑннӑ, йӗтӗн куҫлӑ хӗр чӑрмантарать, шыв
ӗҫтерме ыйтать. Кӗрсе сӑра та тутанса пӑхнӑ хӗр курать:
хуҫалӑхӗ юхӑнарах панӑ карчӑкӑн, килте арҫын алли
ҫитменни раснах куҫа тӑрӑнать. Сӑмах тӗлне килнӗрен,
карчӑк хӑй ывӑлне хурлакалать: пулӑшмасть, хуларан
килсе те курмасть, укҫа ярса парасси те ҫук...Хӗр тухса
кайсан кӳршӗри хӗр ача чупса килет, йӗтӗн куҫлӑ хӗр
Сергейӗн (Пӑлаки карчӑкӑн ывӑлӗ) савнийӗ пулнине
пӗлтерет.
Ҫак сценӑсене епле анекдот темӗн-ха: Тарас арӑмӗ
«вылянӑ» кӑна иккен, хӑратас тенӗ пулӗ мӑшӑрне.
Пӑлаки те ав — кин пуласси умӗнче хӑй ывӑлне хӑех
хурласа тӑкрӗ. Анчах ку анекдотсенчен драма (трагеди)
варкӑшӗ ҫапать. Тарас мӗн виличченех темелле «ҫапса»
ҫӑвакан ҫумӑр айӗнче пурӑнӗ. Уншӑн урӑхла ҫул ҫук,
психологийӗ ҫапла унӑн. Арӑмӗ ун пӗрре кӑна уйрӑлса
кайса таврӑнман, татах та «кая-кая килӗ», Тарас вара
хӑй сӑмахне арҫынла татса калаймӗ. Ку — хӑйне евӗр
психологиллӗ тип, мӗн пурнӑҫ тӑршшӗпех ҫапла аса364

планӗ вӑл.Ҫумӑр — символла деталь, вӑл персонажӑн ун
пӗтӗм кун-ҫулне витерет, герой яла ҫитнӗ ҫӗре ҫумӑр та
юр пулса тӑкӑнма тытӑнать. Апла тӑк Тарас хӑйӗн малтанхи савнийӗпе Краҫҫукпа пёрлешес тени — кӑлӑх ӗҫ.
Пӑлаки те ҫаплах: вӗҫӗмех (хӑй характерӗ ҫаплине кура)
камитле лару-тӑрӑва лекӗ вӑл, вӗҫӗмех хӑйне ҫапла ура
хурса пурӑнӗ. Круҫҫей те (карусель) символла сӑнлӑх —
пурнӑҫ каруселӗ пирки пырать сӑмах. Ахальтен мар
Пӑлаки тӗлӗк курнинчен пуҫланать калав: ывӑлӗпе
иккӗш пёр хур амине ниепле те тытаймарӗҫ пек. Апла
пулсан, туй пуласси пирки ёмётленмелли те ҫук
карчӑкӑн. Кирек мӗнле новеллӑри пекех ӗҫ-пуҫ кётмен
ҫӗртен вӗҫленет. Кунашкал ӳкерӗннӗ сӑнарсем фаталист ла темелле, хӑйсене тӑллакан ункӑран тухаймаҫҫӗ геройсем. Анчах ҫак ӗҫ-пуҫпа паллаштаракан калуҫӑ пире
тарӑнраххӑн шухӑшласа пӑхма сӗнет.
«Акӑль» новеллӑна илӗпӗр-и акӑ: тахҫан Зиновирен
ҫие юлнӑ ҫамрӑк хӗрарӑм яла таврӑнать - шкул ҫулне
ҫитнӗ ачине хулана илсе кайма. Кӗҫех вӑл мӑшӑрлӑ та
пулӗ, стройкӑри прорабпа вӗсем туя хатӗрленеҫҫӗ. Яла
ҫинтӗ ҫӗре Акӑле ун пиччӗшне телейсӗр тунӑ инкӗшӗ
(усал палли) тӗл пулать. Ҫамрӑк хӗрарӑм ун усаллӑхне
аса илӳре тепӗр хут йӗрлесе тухать. Акӑ ӗнтӗ амӑшӗ ҫула
тухма та хатӗр, анчах почтальон васкавлӗ телеграмма илсе килет: Акӑль мӑшӑрӗ пулас арҫын сасартӑк вилсе
кайнӑ иккен...Урам вӗҫӗнче инкӗшӗн тӑсланкӑ кӗлетки
курӑнса каять... Ку вӑл - кун-ҫула тӑллакан фатализмлӑ
ункӑ хывӑнни. Каллех калуҫӑна шанма тивет: пире вӑл
ҫак историе ытахальтен каласа паман, эпир ҫав событисенче хамӑра кирлӗ ӑс-хакӑл тупасса ӗненнё.
Тата тепӗр шухӑш ҫаврӑмӗ. Агивер хайлавӗсенче
кулӑш ялан драмӑпа (трагедипе) пӗрлӗхлӗ, вӗсем кунта
пӗр кӑкран.Чӑнласах фатализмлӑ-ши (ҫӑлӑнӑҫ пами-ши)
ҫав ункӑ (символ)? Е, тен, Агивер ӑсталанӑ характерсене
чунпа-ӑспа тӗшмӗртсе илни пире ҫӑлӑнӑҫ тупма та
вӗрентӗ-ши? Иккӗмёш мехелӗ тӗрӗсрех пулӗ, унсӑрӑн
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калуҫӑн пире кунашкал ӗҫ-пуҫпа паллаштарас хевти сая
пулӗччӗ.Ункӑ тени (ҫавра), эппин, - философилле символ. Ун пек символсем нумай Агиверӗн. «Акӑльти»,
«Круҫҫейри» евӗрех «Туй» повеҫре те туйӑн тӳнтерле,
синкерлё пӗлтерӗшне сӑнать прозаик. Пӳкле, с^рӑмсӑр
вилнисен масарӗ тавралла качака кӗтсе ҫӳрекен Купи те
туя ларайман, ӗмӗрне телейсӗр ирттернӗ.Халь карчӑк 99
ҫула ҫитнӗ ӗнтӗ, ҫавра хывӑнма тепӗр ҫул кӑна юлнӑ
унӑн. Масарта 99 виле выртать, сюжет юхӑмӗнче вара
ункӑ хывса тепӗр ҫын ҫёре кёрет.
Ялта, чӑнах та, туй кӗрлет-ха: чыссӑр Сӑттул Ваҫҫи
хӗр чысне ҫухатнӑ Вӗҫелиса качча илет... Анчах та ку
туй - урмӑш уяв, вӑл - пӳкле вилнисен масарӗ ҫинче
сикет. Аса илер-ха: «Нарспири» туй - «пысӑк туй та пӑсӑк туй», «Ялтари» туя та «юнлӑ туй» теме пулӗччӗ.
Агивер туйё те вилӗм тупӑнасса сиссех ҫӗмӗрлет...Пурнӑҫ
малашӗ туйпа ҫыхӑнни - ырӑ, анчах ахрашуллӑ самана
(ХХ-мӗш ӗмӗр пуҫӗпе вӗҫӗ) малашлӑха юлас кун-ҫула
аркатать. Туй вара символла пӗлтерӗш тупать. Ахальтен
мар «Хуттӑр Хӗлимунӗнчи» герой витере (таса мар ҫӗрте)
шӑтӑк алтать: тахҫан вӑл ҫак вырӑна пит хаклӑ япаласем
пытарса хунӑ пулнӑ-мӗн. Ҫапах та пытарса хуни вӑл геройӑн тӑкӑс та вӗчӗх чунӗнче упраннӑ кӑмӑл ҫеҫ.Агиверӗн ҫак геройӗ хӑй валли вилӗм шӑтӑкӗ чавать. «Хуттӑр
Хӗлимунӗнчи» калаҫу общёствӑн пулас ҫулӗ-йӗрӗ пирки
пырать....Хӗлимун пурӑнакан ҫурта колхоз урӑх ҫӗре куҫарасшӑн.Ун вырӑнӗпе аслӑ ҫул иртмелле.
Ҫапах та питӗ тӗлӗнмелле - мӗншӗн аслӑ ҫул, обществӑн пуласлӑхӗ виле шӑтӑкӗ урлӑ иртет-ха! Ырӑ ен-и
ку? Усал-и? Ҫыравҫӑ ӑна тӳррӗн татса калас темест.
Кашни хайлавӗнчех ҫак прозаик сюжета та, калӑва та
символсем ҫине тайӑнтарать. Символ пулмалли хатӗрхӗтӗр унӑн ялан пӗр хушӑрах трагедиллӗ те, камитлӗ те.
Агивер
шухӑшӗпе,
пурнӑҫ трагизмӗпе
камитлӗхӗ
пӗрлӗхлӗ, вӗсене пӗр-пӗринчен уйӑрма ҫук. Писатель
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ҫакна ӗненет: кашни ҫыннӑн пурнӑҫӗ - ҫурма анекдот,
ҫурма трагеди.
Чӑнах та, пур геройӗ те ӗҫ-пуҫ тӳнтерӗшне пиччен
енне ҫавӑрса пӑхасшӑи писателӗн. Е тата ҫапла та - пичченӗ те тӳнтере ҫаврӑнать. Акӑ Хӗлимун хӑй чечек пек
сарӑ хӗре пусмӑрланине аса илет. Акӑ вӗсем, ашшӗпе
иккӗшӗ, хӑйсене ӗҫлесе пулӑшнӑ Никӑна «тавӑраҫҫӗ»,
яла килнӗ «пӑлнамаччи» виллине ун картишне кайса
пӑрахаҫҫӗ.Лешне тепӗр кунне влаҫсем тытса каяҫҫӗ.Акӑ...
Ҫапла вӗҫрен-вӗҫ аса илсе пырать тӳнтерлӗ ӗҫсене герой.
Шӑп ҫакна ытарласа калани пулать те арҫын витере
шӑтӑк алтни. Ҫулран-ҫул аса илсе пынӑ эпизодсен логики таткаланчӑка, вак-тӗвеке ҫаврӑнать темелле. Шалтан,
тымартан, шӑнӑрлӑн ҫыхӑнман та пек вӗсем. Анчах вӑхӑт
ҫитет те Хӗлимунӑн аркаииӑ пуриӑҫ ванчӑкӗсене пӗр
ҫӗре пуҫтарма лекет.Тен, вӑл хальхӑй те ҫакна ӑнланать
пулӗ: ун шӑпине аркатаканни, пуриӑҫне тӳнтерлё ҫулпа
яраканни - ашшӗ, кулак шухӑшлӑ, ҫынсене вӗчӗ тытса
пурӑнакан этем вӑл.
Калуҫӑшӑн ҫак сӑнарта ӑнӑҫман кун-ҫул йёркишывне тупасси кирлӗ.Ашшӗне пулах ял-йыша ереймест
ӑнӑҫман шӑпаллӑ этем, хуторта, ял тулашӗнче пурӑнать.
Ҫемье те чӑмӑртаймасть вӑл, пӗтӗм телейӗ-савӑнӑҫӗ
унӑн - хӑйӗнче мӗнпур ҫут тӗнчеие тылласа тӑкма хатӗр
вӗчӗхӳ усрани. Ахальтен мар писатель ӑна ҫӗр айӗнче пытанса пурӑнакан чӑртмахлӑ арлаипа танлаштарать. Кил
таврашне ернӗ арлаиа Хӗлимун амантать, ҫапах та
чунӗпе ҫав тискер кайӑкпа пӗрлӗхлӗ
пулнинчен
хӑтӑлаймасть. Шӑтӑк чавакан арҫыи ир енне ӑшран юн
кайнипе вилсе выртать, вите тӑкӑс шӑршӑпа тулса ларать. Эппин, чунри тасамарлӑхран хӑтӑлаймарӗ этем,
шӑпа ункине татаймарӗ. Ҫавна сиссе пулӗ арлан аманнӑ
кайри урине сӗтӗрсе синкерлӗ ҫак кил-ҫурт тавралла
ункӑ ҫавӑрать. Ку, паллах, кун-ҫулӑн фатализмлӑ ҫаври.
Колхоз ӑна урӑх ҫӗре куҫарасшӑн пек-ха, ҫӗнӗ ҫурт
лартса парасса та шантараҫҫӗ.Ҫапах та урӑх ҫӗре куҫасси
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Хӗлимуншӑн чунпа улшӑнассипе шайлашмалла пулӗ.
Тӳррипе вара куҫасси уншӑн урӑх тӗнчене ӑсанассипе
пӗр. Виле шӑтӑкӗ урлӑ иртекен ҫул, эппин, - леш тӗнче
ҫулӗ.Апла пулин те парадоксӗ упрансах юлать. Истории
ҫавнашкал ҫаврӑнса кайнӑ еккишӗн Хӗлимун та, ун
ҫурчӗ те - чӑрмав кӑна. Пурӑнма пултарӗ-ши вӑл ҫӗнӗ
сывлӑшра, урӑх ӗмӗтсемпе хӗрсе, урӑх ҫул хывса? Ҫук
пулӗ, герой ҫурчӗ урлӑ иртекен анлӑ ҫул - вилӗм ҫулӗ.
Колхоз хывакан ҫулӗ мён-ши тата? Куна автор татса калас темест.
Хв.Агиверӗн чылай хайлавӗ ҫаплараХ ҫырӑнать:
Кӗтерие шаннӑ, унпа пӗрлешнӗ, пӗтӗм укҫине шанса
ӑна тыттарнӑ Эртюк ҫап-ҫара тӑрса юлать - лешӗ
мӑшӑрне ним пӗлтермесӗр тепӗр арҫынпа тухса шӑвӑнать
(«Эртюк»), Клавӑна чыссӑрлатас, пусмӑрлас хевтепе
ӑшталанса ҫӳрекен Пурис хӗр упӑшки пулассин тумтирне шыва чике-чике кӑларать (лешӗ шыва кӗнӗ чух), хӑй
вара «тумтирӳ шыва кайрӗ» тесе кӑшкӑрать («Ҫупкӑ»)...
Яланах кулӑш, мыскара, камит, анекдот ҫинче никёслет
хӑй хайлавӗсене писатель. Анчах ҫав кулӑшра кирек
хӑҫан та фатализмлӑ ункӑ, драма е трагеди упранасса
ӗненет писатель.
Н.Мартыновӑн «Кӑвак хуппи» новелли ку енчен
кӑшт урӑхрах, герой синкерлӗ ункӑна татни, кӑткӑс лару-тӑрӑва ҫӗнтерни кунта куҫ кӗретех. ...Раман Изамбаев
тин ҫеҫ тӗрмерен тухнӑ, хӗл варри пулсан та ҫӳхе тумланнӑ вӑл.Уншӑн, эппин, ҫанталӑк кӑна мар, ҫут тӗнче
те, ҫынсем те — сивӗ, ют. Чӑнласах та ҫапла: арӑмӗ ӑна
пӑрахса тепӗр хут качча тухнӑ, ачи — арӑмӗн амӑшӗ
патӗнче.Халӗ ҫак арҫын яла ачи патне кайма тухнӑ...
Новеллӑра вӗҫрен вӗҫех — символсем. Ҫулӗ геройӑн — питӗ йывӑр, ютлӑх витӗр выртакан ҫул, ӑнӑҫман
пурнӑҫ ҫулӗ. Сӑмах май каласан, ҫул сӑнарӗн символла
сӗрелти М.Федоров, К.Иванов, М. Ил пек, Ю.Скворцов,
Хв.Уяр хайлавӗсенче тӑтӑш тӗл пулать. Пурте ӑна (ҫав
сӑнара) этем шӑпа кукрашки-макрашки витӗр мёнле
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тертпе тухнине
кӑтартмалли
мел
пек ӑнланаҫҫӗ.
Н.Мартынов геройӗшӗн те ҫул питӗ пӗлтерӗшлӗ. Вӑл
вӑрман витӗр выртать. Вӑрман сӑнарӗ те символ, герой
пурнӑҫӗнче элчел (синкер, трагеди) ҫеҫ мар, хутдёх те
тупӑнма пултарнин кӑтартмӑшӗ. Чӑнах та, герой ҫулӗ
ҫинчи вӑрман хӑрушӑ ҫил-тӑманпа ахӑраша пуҫлать,
ҫынна ҫулран ҫӗтерет, «ют сивӗпе» шӑнтать. «Ҫилтӑман»,
«вӑрман»,
«ҫул» символсем новеллӑра пӗр
тӗлӗшлӗн лӗтӗҫеҫҫӗ, кун-ҫул синкерӗ ҫине шак хураҫҫӗ,
ҫут тӗнчен ютлӑхӗ, сивӗлӗхӗ пирки астутарса тӑраҫҫӗ.
Хайлав ютлӑхран,
чуна синкерлӗн
хыпалакан
сивӗрен пуҫланать: ҫил улать, вӑрман хатарлӑн (хӑратса,
теветкеллӗн) кашлать, юр пӗтӗрттерет. Ҫул ҫинче Изамбаев пӗр хӗрарӑмпа ултӑ ҫулхи ачана тӗл пулать. Вӗсем те
элчеллӗ ҫула тухнӑ. Кунта та ытарлӑх вӑйлӑ: ҫемье
пурнӑҫӗ ӑнӑҫман Верӑн, ачин - кукамӑшӗ патне каясси
килет. Йӑлтах тӗнче манӑҫтарнӑ тӑлӑхсем темелле: Вера
мӑшӑр ӑшшисӗр, ачи чун ӑшши тупма кукамӑшӗ патне
«ҫул тытнӑ», Раман ачипе курнӑҫса чӗрине ӑшӑтасшӑн.
Верӑшӑн Изамбаев ют, Изамбаевшӑн — Вера.
Ҫук, ҫак ютлӑхпа сивӗлӗх майӗпен сӗврӗлет. Пин
йывӑрлӑхпа (ҫил-тӑманпа хӳтерсе, ҫулран ҫӗтерсе,
шӑмма-шакка сивӗпе витерсе) асаплантарнӑ вӑрманта
ҫут тӗнчере ҫӗтсе кайнӑ виҫӗ ҫын (вӑрман ҫулӗ ҫинчех)
ҫӑлӑнӑҫ тупаҫҫӗ, утар хуралҫин пӳрчӗ патне ҫитсе тухаҫҫӗ. Эппин, пурнӑҫӑн малашӗ пур-ха: тем пек шӑнса
ӗнтӗркесен те, ывӑнса йӑлт халран кайсан та ултӑ ҫулхи
пепкене ҫӑлса хӑварчӗҫ икӗ ҫын — арҫынпа хӗрарӑм,
пурнӑҫӑн икӗ тыткӑчи. Раман чӗрӗ юлни ун хӑйӗн
ачишӗн те пӗлтерӗшлӗ: вӑл ашшӗне ялта кӗтет.Акӑ ӗнтӗ:
ютлӑха та, ҫут тӗнче сиввине те ҫӗнтерчӗҫ геройсем,
ҫӗнӗ пурнӑҫ хавасӗ тупрӗҫ.Апла, эппин, тӗнче пӑрлансах
ларман-ха, малашлӑхӑн тымарӗ — чӗррипех. Ку идейӑна
Н.Мартынов тӗрлӗ символсемпе сӑнарлать.
Символсен илемлӗ туллиллӗхӗ прозаикӑн «Пӗр ухмахӑн юратнӑ сӑмахӗ» повеҫӗнче те курӑмлӑ. Таранов
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хушаматлӑ герой-писатель хӑй повеҫне Н И Т сӑмаха
кӗртесшӗн. Сӑмахӗ ку питӗ анлӑ пӗлтерӗшлӗ, хӑйӗнче
вӑл
кӑмӑл-сипет,
чыс,
тивӗҫ,
сӑвап
ӑнлавсене
пӑрлештерет. Сюжет юхӑмӗнче ку сӑмах символла функци тупать, герой чыс-сӑвапшӑн кӗрешнине кӑтарта пуҫлать. Малтанлӑха Таранов чунӗнче шик хуҫаланнине куратпӑр. Ку шик Саркай йышши пушанка поэтсемпе
хутшӑнсан тупӑнать, ун пек геройсем ырӑ персонажа
тӗрлӗ пӑтӑрмаха кӗртсе ӳкереҫҫӗ. Анчах герой вӗсемпе
мӗн чухлӗ ытларах тапӑҫать, шикӗ унӑн ҫавӑн чухлӗ чакать. Ҫапах та хӑравҫӑлӑха ҫӗнесси ҫӑмӑл
мар.
Пӑтӑрмахҫӑсен хӑтланкаларӑшӗсене пула Таранов чӗре
тытнипе тӑн ҫухатать. Вулакан, пӗрех, шанать - ун
чӗринчи хӑюлӑх халӗ парка тымарлӑ. Ахальтен мар повесть нумай пӑнчӑпа вӗҫленет. Апла пулсан Тарановӑн
малашлӑхӗ пурах.
Таранов - писатель. Ун эстетика туйӑмӗ питӗ ҫивӗч,
пурнӑҫа вӑл тарӑннӑн ӑнланать, пултарулӑх ӗҫӗн перспективине чунпа-юнпа сиссе тӑрать. Саркай пуш пучах
кӑна пулсан та халӑх писателӗн ятне илме пултарнӑ. Ҫырасса майсӑр япӑх ҫырать, анчах литература анинче пурте ун куҫӗнчен пӑхаҫҫӗ. Таранов та чылай хушӑ ун
мӑшкӑлне тӳссе пурӑнать. Шӑп унпа кӗрешсе Н И Т
сӑмаха пурнӑҫ никӗсӗ тӑвать те герой-писатель. Ку ӑна
хӑюлӑх, тӗрӗс ҫул тупма вӑй парать. Чунпа ку сӑнар
пӑсӑк теме май килмӗ, анчах унра та пур иккен-ха
пӑтӑрмахлӑха кӑмӑлласси. Хӑйпе Инесса, хӑйпе Маринэ
хушшинчи ҫыхӑиусенче палӑрать ҫав авантюрлӑх. Хӑй
ҫемҫе чунлӑ пулнине мала хурса, уи тавралли ҫыисем
пурнӑҫ килпетне аркатнине курса хваттертен ниҫта тухми пытанса пурӑнать Таранов, тен, шикленет те
вӗсенчен. Халӑхран мӗн уйрӑлнӑҫем, унра пӑтӑрмах,
пӑрнӑҫ-карнӑҫ виҫи-тӳпи ӳссе пырать.
Пархатарсӑрлӑхӑн екки ырӑ е усал геройсемпе кӑна
ҫыхӑнман. Чунпа пуян этемре те хура пӑнчӑ тупӑнма
пултарать. Этем пулма кун пек кашни геройӑн ҫирӗп,
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татӑклӑ, ҫине тӑруллӑ утӑмсем тумалла. Мартынов кун
пек шухӑша символсем урлӑ ҫавӑрса калать. «Ик ҫӳлевӗҫ
вилӗмӗ» повеҫре те кӑмӑл-еипет ыйтӑвне хуекатать Мартынов. Этем характерӗнчи пӑсӑк енсен тымарӗеем тарӑн
иккен - Идельмесов акӑ ӑмеанчӑк, хӑйшӗн кӑна
тӑрӑшать, ыттисене чӗрне тӗшне те хумасть. ашшӗ те
ҫавнашкалах пулнӑ ун, ҫын вӗлерме те хӑраса-именсе
тӑман. Пӳтеӗр чунне пула вӑл тӗрлӗ авантюрӑсене лекет:
арӑмӗпе колхоз председателе ҫинчен ҫӑхавсем ҫырать,
кӑлӑхран айӑп тӳснӗ пек кӑтартма хӑйне тара тыттарса
хӗнеттерет, таса ҫынсене темтепӗр элеютесе хуратать. Ку
вӑл - символ-герой. Ӑна писатель хӑйне евӗр философема, «архетип» пек ӑнлантарнӑ. Писатель геройӗсене типологи енчен пӑхса хаклас пулсан Идельмесова Саркайпа юнашар лартма пулӗччӗ - иккёшё те вӗсем тӳрӗ
кӑмӑллӑ ҫынсене тӗрлӗ пӑтӑрмаха кӗртеҫҫӗ, шиклӗхе путараҫҫӗ.
Ҫапла майпа, пӑтӑрмах ӑнлава писатель икӗ енлӗ
курса ӑнланать.
Пёр енчен, пӑтӑрмах ҫавӑрттарса
кӑларакан геройсем - сивлек чунлӑ, пархатарсӑр, тепӗр
енчен тата, пӑтӑрмах тӑваканни тата унпа кӗрешекенни пёр героях. «Урпашра та вут чуль пур» хайлаври Герасим
Федотович летчик пулнӑ, анчах тухтӑрсем хушнипе ҫав
ӗҫе пӑрахма тивнӗ. Хӑй ҫавах «ҫӳлте вӗҫнипе» каппаятьха. Ним сӑлтавсӑртан арӑмне кӳрентерет, уйрӑлатӑп тесе
тухса каять. Яла таврӑнсан та тӑванӗсемпе пӗр чӗлхе тупаймасть - ял ҫыннисем ун тавра ташласа тӑмалла имӗш.
Колхоз председателӗпе килӗшӳ тупаймасть.Лешӗ ӑна механик пулма уйӑрса лартманшӑн кӳлешет... Ҫакна пула
унпа пӑтӑрмахлӑ тӗрлӗ ӗҫсем пулса иртеҫҫӗ те - яла вӑл
ним ҫукран нимӗр пӗҫерме килнӗ (арӑмне кӳренсе), ялти тӑванӗсене ним уямасӑр кӳрентернӗ.
Ҫак персонажа Уярӑн «Ӑҫта эс, тинӗс?» повеҫӗнчи
Петёрпе пёр рете тӑратма пулать. Чӑнах та, иккёшё те
пӗрешкел. Май кӑмӑллӑха, хӑйсене хӑйсемех ҫынран
уйӑрас йӑлана кӑвапи-мёнё (намӑсланса, пётём ӑша хус371

катса) кӑкласа кӑлармалла вёсен. Пӑтӑрмахлӑ пёр ларутӑрӑва лекнипех, пӗр йывӑрлӑха ҫӗннипех вӗҫлеме ҫук
ҫак шутсӑр йывӑр ӗҫе. Петӗр те, Мартынов (вӑл ку
тӗлӗшрен Уяр традицисене малалла тӑсать) геройӗсем те
пӑтӑрмаха пурнӑҫ кодексӗ пек йышӑннӑ. Апла пулсан
кунсӑр пуҫне те йывӑр кунсем тупӑнӗҫ-ха вӗсем тӗллӗн.
Повеҫсене тимлӗн вулатӑн та ҫакна куратӑн: пурнӑҫӑн
кулленхи йӑли ҫапла Идельмесовпа Герасим Федотовичӑн. Мӗнрен килнӗ-ши ку? Кунашкал ҫынсем пӗрмепӗччене юлнинчен, ҫав пӗчченлӗхпе каппайнинчен, ыттисенчен писнипе хӑйсен ӑшчикне ватмалли условисем
тупнӑ вӗсем; ав мӗншӗн ахӑрма кӑмӑл ҫӑварне лекнӗ.
Таранов хӑтланкаларӑшӗсене те ҫак енченех хак пама пулать. Татӑклӑ утӑм тума чун ҫирӗплӗхӗ ҫитмест ӑна,
хӑравҫӑлӑх
ун
ури-аллине
тӑлласа
лартнӑ. Хӑй
пурнӑҫӗнчи кашни пайрӑма вӑл символ шайӗнче курать,
чун ҫул ҫӳревӗ хайлать. Куна май ун хӑюлӑхӗ ӳсет. Иртнӗ
кунсейшӗн хӑй умӗнче именмелли те, хуҫӑлмалли те
тупӑнать геройшӑн ҫав ҫул ҫинче. «Шӑлан чечекӗ» повесть ҫырма хӑйпе Инесса хушшинчи ҫыхӑнусене
йӗрлеме тивет ун. Хӗр валли чечек ҫыххи хатӗрленӗ пулас писатель - шӑлан чечекӗ. Ҫапла туса хӑй хӑравҫӑ
пулманнине кӑтартас килнӗ ун. Ҫӗрле вӑрмана кайма
хистекенни те хӗр пулнӑ, аллисене те шӑлан тирсе
пӗтернӗ каччӑнне.Татса таврӑнсан хӗрӗ вырӑнта пулман,
ҫыххине, алӑк хушшине хӗстерсе хӑварнӑскерне, качака
ҫисе янӑ.Эппин, юратуллӑ хутшӑнусем мӗн патне ҫитесси тӳрех паллӑ. Юрату ҫулне Таранов хӗр сӗннӗ пӑтӑрмах
урлӑ шырани - кӑлӑх ӗҫ.
Чӑнах та, тӗрлӗ йышши меланхолие, чӗре ыратӑвне
ҫӗнтерсе, пӑрнӑҫнӑ кун-ҫул урапине юсаса, хӑйне тиркесе, кашни хусканӑва символ пек курса пиҫӗхме тивет
герой-писателӗн. Иртнӗ кунӗ - унӑн «тӑшманӗ», ӑна
«ҫӗнтермелле» геройӑн, хӑй пурнӑҫне унсӑрӑн малалла
яма ҫук унӑн.Чунри кӗрешӳ - пӗчченлӗхпе ҫапӑҫни. Анчах ку пӗчченлӗхӗ те питӗ кирлӗ Таранова - ун авӑрӗнче
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вӑл чунне ҫӗнетет, хӑй характерне улӑштармалли майсем
тупать, тӑкӑскаланса ҫитнӗ лару-тӑруран тарать. Ку
ҫӗнтерӳ ытахаль килес ҫуккине те туять Таранов. Хӑй
ҫырнӑ кӗнекесен прототиплӑ вырӑнӗсемпе ҫӳреме тивет
ун. Пӗр ҫавӑншӑн кӑна яла ҫул тытать Таранов, юлташӗсемпе курнӑҫать, вӗсемпе килӗшет е урлӑ пулать.
Ҫакӑ пурӗ пӗрле Таранов чунӗнчи шиклӗх мӗнле
йывӑрпа чакса пынине систерет. Майӗпенех хӑюлланать
этем, тахҫан хӑйне хытах шиклентернӗ Саркая та
кӑшкӑрса пӑрахма та вӑй тупать... Чӑн та ку хӑюлӑх ӑна
виҫҫӗмӗш инфаркт патне ҫитерет, анчах повесть вӗҫӗнчи
нумай пӑнчӑ ун пуласлӑхӗ ҫине шак хурать.
Символ — тулли те анлӑ поэтика мелӗ, вӑл Пӗтӗм
хайлава витерет, сюжетпа калу хӑйне евӗрлӗхне тытса
тӑрать. Агиверӑн «Ҫапса ҫумӑр ҫӑвать» новеллинчи ҫул,
ҫумӑр (Мартыновӑн ҫил-тӑман) сӑнарӗсем те пӗтӗм калавшӑн кирлӗ, вӗсене текстран кӑларса пӑрахсан хайлавӑн илемлӗ содержанийӗ йӑлтах арканать. Тата тепӗр
асӑрхав: символла сӑнарлӑх хайлава философи техӗмлӗ
(содержаниллӗ) тӑвать. Агивер те, Мартынов та этем
кун-ҫулне шӗкӗлчеҫҫӗ, шӑпа мӗншӗн ҫаплалла ҫаврӑнса
кайнине сӑнаҫҫӗ, этемӗн пурнӑҫри вырӑнӗ пирки
шухӑшлаҫҫӗ. Ку вара — ӗмӗрхи ыйтусем, вӗсене колхоз
тунӑ, индустри хӑпартнӑ, революцире кӗрешнӗ ҫынсен
сӑнарӗсемпе пӗрпеклетеймӗн.Тата тепӗр чӗм-шухӑш.Философиллӗ техӗме никӗсе хывнӑ хайлавсем чӑваш литературинче нумай: М.Федоровӑн «Арҫурийӗ», К.Ивановӑн
«Нарспийӗ»,
Хв.Уяр,
М.Илпек,
А.Артемьев,
Н.Терентьев, Ю.Скворцов ҫырнисем т.ыт.те. Пурте
вӗсем тӗлӗксене, миф-халапа, легенда-юмаха символла
пӗлтерӗш кӳреҫҫӗ.
Кунпа ҫумӑн эпир тишкерекен тапхӑрта публицистикӑллӑ проза та вӑйлӑ аталанчӗ, Л.Таллеров, И.Вутлан,
В.Петров,
Н.Максимов,
И.Лисаев
пултрулӑхӗсенче тымарланчӗ. Публицистикӑн, паллах, поэтика
мелӗсем урӑхларах. Илӗпӗрин, тӗслӗхе, Л.Таллеровӑн
373

«Пӗчӗкҫеҫ путене» повеҫнех. Ун никӗсӗнче тарӑнланса
пыракан килпетлӗ (хитре) аллегори, танлаштару выртать. Тимуш — пӗчӗк ҫын (ҫӳллӗшӗпе те, ҫынсем хушшинчи вырӑнӗпе те, ӗҫӗпе те). Вӑл виҫӗ ҫын хушшинче
те ҫухалса каятьтемелле: сӑнӗпе тӗксӗм, ҫын ӑмсанмалла
чипер мар; ӗҫӗнче те — чечек чӳлмекӗсем ӑсталакан
кӑна, героикӑллӑ паттӑр е «кӑвар чӗреллӗ» революционер мар. Пӗрех ҫак нимӗнпе те палӑрми этемӗн чунӗ
тӗлӗнмелле пысӑк та пуян: тӑлӑх ачасене усрава илсе
ҫитӗнтерет, вӑрҫӑра вилнӗ юлташӗн мӑшӑрне пулӑшать.
Хушамачӗпе те вӑл ахаль ҫын кӑна пек: Перепелкин,
ҫавӑнпа ӑна автор «пӗчӗкҫеҫ путене» тет те.
Ку ӗнтӗ - аллегори, абстрактлӑ ӑнлава конкретлӑ
пулӑм урлӑ палӑртни. Ун пӗчӗклӗхӗ (путенепе танлаштарнӑран та, ӗҫӗ-хӗлне, чун-чӗрине уҫса кӑтартнӑран та)
пысӑка, кӑмӑл аслӑлӑхне ҫаврӑнать. Герой чӳлмексем
ӑсталасах ордена тивӗҫ пулать, поселокри культура керменне илемлетет, урӑхла каласан, кӑмӑл-сипет тирпейӗшӗн ӗҫлет.
Чӑн, аллегори символ шайнех ҫӗкленеймест, анчах
публицистикӑна вӑл кирлех те мар. Аллегорисӗр пуҫне
кунта публицистикӑллӑ ытти хатӗр-хӗтӗр те пур: Тимуш
сӑнарӗнче шалти антитеза палӑрать (ҫиелтен тӗссӗр этем
шалтан тӗлӗнмелле тулли); сӑмаха вак-шаккӑн, перекетсӗррӗн пек ҫавӑрса (плеоназм мелӗ), писатель ун витерӳлӗхне ӳстерет; Тимуш тӗрлӗ геройсемпе сӑмсаран
сӑмса ҫапӑнни те ҫав ӗнентерӳлӗхшӗнех кирлӗ т.ыт.те.
Урӑхла каласан, Тимуш кӑна мар, ӑна тавлашуллӑн, политикӑллӑн хакласа тарӑнлатакан калуҫӑ сӑнарӗ те тӗпрех
кунта. Ҫыра (описани) мехелне мала кӑларас кӑмӑл та
ҫав публицистикӑлӑх ҫинех тӗллесе кӑтартать.
Эппин, Таллеров повеҫӗнче чӑваш публицистикин
тӗпрех палӑрӑмӗсем тӗртемленеҫҫӗ: шухӑш-идейӑна аллегориллӗн ҫавӑрни, аплегориллӗ танлаштару (путене —
арҫын), сюжетӑн тӗрлӗ авкаланчӑкӗсем полемикӑллӑн
аталанни, калуҫӑ хӑй сӑмахне юриех нумай сӑмахлӑн
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хывни, хывнӑ идейӑн актуаллӑхӗ, хайлава чӑнлавлӑ (док у м е н т а ) никӗс ҫине вырнаҫтарни (юриех чӑнлавлӑ пек
туса)
т.ыт.те. Ҫав полемикӑлӑх прозаикӑн «Эрхип
мӑнукӗ - Эрхип» повӗҫӗнче те питӗ уҫӑмлӑ. Кунта ҫыравҫӑ Амукпа Мӗтрин телейсӗр шӑписене сӑнарласа
кӑтартать. Амукӑн ҫемье тирпейӗ пӗтнӗ. Ачисене
тӑрантармалӑх, тумлантармалӑх укҫи ҫитмест. Шавах
пурнӑҫне чӗкетсе-юсаса яма тӑрӑшать вӑл. Анчах ӑнӑҫлӑ
пурнӑҫ вырӑнне ӑнӑҫлӑ пӑрӑнаҫ тупӑнать: аслӑ хӗрӗ
ҫӑмӑлҫах шухӑшлӑ пулса кайнӑ унӑн, арҫынсемпе явӑҫнӑ.
Кун ҫинчен амӑшне пӗр именмесӗрех пӗлтерет хёр.Ҫынсем пек пурӑнас кӑмӑлӗпе ҫӑмӑл укҫа тупас ҫул ҫине
тӑнӑ вӑл. Амукпа ҫуммӑн Мӗтри сӑнарӗ ӳкерӗнет. Вӑл телейсӗр шӑпаллӑ. Шултра кӑмӑллӑ арӑмӗ ӑна хисеплесе те
каймасть. Ку геройсен сюжетри йӗрне, вёсен тертлӗ
пурнӑҫне партстационарта канакансен сӑнарӗсемпе тавлашуллӑ аталантарнӑ. Пӗрисем яра кун кирлӗ-кирлӗ мар
сӑмах вакласа ирттереҫҫӗ, пурнӑҫ нуши-хурине ҫиелтен
ҫеҫ пӗлеҫҫӗ, теприсем ҫӑлӑнӑҫ тупаймасӑр асапланаҫҫӗ.
Геройсен икӗ ушкӑна уйӑрма пулать. Пӗрисем
хӑйсене пурнӑҫ хуҫи пек тыткалаҫҫӗ (партстационарта
канакансем), вӗсем калаҫни-сӑмахлани общество мӗнле
ҫулпа каясси ҫинчен пырать пек. Анчах та ку пуш сӑмах
ваклани кӑна, писатель ҫавӑнпа вёсене вёсен пуплевё
урлах критиклет. Пушанка ку сӑнарсене хирӗҫ тӑраканнисем - пёчёк ҫынсем.Таллеров кӑмӑлё - пёчёк ҫынсем енче. «Пӗчӗкҫеҫ путене» повеҫри Тимуш та пёчёк
ҫын. Ӑна та чӑкӑлташлӑ, чӑртмахлӑ геройпа хирехирӗҫлетнӗ. Унпа ҫуммӑн сӑнарланнӑ Шӑши Элекҫейӗ
питё шӑркалчӑ этем, вӑл Тимушпа контрастлӑ сӑнланса
пырать: Тимуш ҫинчен элек сарать Шӑши,
ӑна
чыссӑрлатма хӑтланать. Тимуш ӑна мён кӗҫӗнрен тӑван
ачи пек пӑхса ӳстернӗ, Элекҫей вара ӑна халь картасшӑн
та мар, шавах кӳрентерет, уямасӑр перкелешет. Повеҫе
тёп герой шухӑшӗ ҫине таянтарнӑ, пёчёк ҫын шӑпине
шултра кӑмӑллӑ этемсемпе шайлашуллӑн ӳкернӗ.
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Публицистикӑллӑ повеҫсене тӗрлӗ писатель тӗрлӗ
мелпе ҫырать. Емельянов хайлавӗсенче рассуждени (шута
ӳкни) мелӗ пысӑк вырӑн йышӑнать. Таллеров публицистикин вӑйлӑ енӗ - писатель нравописаниллӗ сӑмах еккине килпетлӗ тытса пыма пӗлни. Чӑн та, Таллеров
тӑтӑшах тӗрлӗ описанисем тӑвать, вӗсемпе геройсен
чунӗнчи ҫав тери сисӗмлӗ хусканусене палӑртать. Апла
пулин те, писатель-публицистсен пӗрешкел поэтика мехелӗ те пур, вӑл - контраст, контрастлӑ эпизодсем (геройсем, лару-тӑрусем) пӗр-пӗринпе тавлашуллӑн аталанса пыни.
Таллеров пултарулӑхӗн тепӗр уйрӑмлӑхӗ - произведенисене иронипе витерни. Вӑл геройсене шӳтлӗ характеристика пама пӗлет. Ҫавна пула самана паллисене хаҫатри евӗртерех ӑнланни куҫа тӑрӑнма пӑрахать. Вулакан
та чухлать - геройсен тавлашуллӑ диалогӗсем те («Лаша
каҫанӗнчи» Мазурчукпа Кондратьев кӑмӑл-сипет, наука
ҫинчен калаҫни; «Эрхип мӑнукӗ - Эрхипре» партстационарта геройсем паянхи самана уйрӑмлӑхӗсене тӗшӗлени)
писатель самана хушшине ҫырса кӑтартниех вӑл.Диалогӗ
кунта - повествовани мелӗ.Ҫапах та ҫак тавлашуллӑх писатель шухӑшласа кӑларнӑ пулӑм мар, пурнӑҫран тапса
тӑракан пулӑмах вӑл. «Эрхип мӑнукӗ - Эрхипре» Амукпа
Мӗтри калаҫнине итлесен ҫакна уҫҫӑн ӑнланатӑн: икӗ
расна ҫын калаҫаҫҫӗ, кашни хӑйӗнне пӗлтересшӗн. Диалогӗ кунта чӑн диалогах, унра драма паллисем те
сисӗнеҫҫӗ, анчах та ҫак диалог та - публицистика палли
вӑл: партстационарта чиртен сывалам пек тӑвакансене
чӑннипе асаплӑ пурӑнакансемпе Таллеров диалог мелӗпе
хирӗҫлетет.
Ҫак мӗн пур поэтика хатӗрӗ пӗрлехи хавал тупнӑран,
тарӑна кӗрсе пынӑран, ҫыравҫӑ сӑмахӗ витӗмлӗрех пулса
тухать, сӑнарӑн ҫивӗчлӗхӗ ӳсет. Публицистикӑн тӗрлӗ
енӗсем Таллеровӑн пурнӑҫа тӗпчесе пӗлнӗ чух мар, обществӑри лару-тӑрӑва, йӑла психологине (нравописани)
ҫырса кӑтартнӑ чух ӑнӑҫлӑрах. Текстри нумай енлӗ, ту376

ратлӑн амаланнӑ сӑнлӑхсем, метафорӑпа аллегорисем,
вӗсем символ пек хывӑнма капашни вулакана паянхи
самана уйрӑмлӑхӗсемпе туллин паллаштарать. Ҫыра
(описани)
поэтикипе хайланнӑ сӑмах, ун илемлӗх
тарӑнӑшӗ геройсен психологийёне, чуна тивекен диалогсенче хӑйне тивӗҫ ӳт-пӳ тупать. геройсем публицистикӑллӑ хайлаври пек мар, драмӑри пек хӑй халлӗ.
Уйрӑм сӑнарсен чуН таппи ҫапах та произведенире хӑйне
сӑпатлӑ пулӑма хывӑнаймасть. Тен, ӑна Таллеров ятнех
ҫапла тӑвать пулӗ. Ӳкӗтлӗ, витерӳллӗ сӑмахӑн поэтика
пахалӑхне,
йӗрки-шывне
пӑсасран
шикленет-тӗр.
Сӑнарлӑ публицистикӑшӑн вара шӑпах ҫакӑ кирлӗ те.
Ҫак енсемех И.Вутланӑн политикӑллӑ повеҫӗсенче
(«Асамат кӗперӗ», «Ҫул - пёрре», «Ытла та вӑрттӑн юрату») аван палӑраҫҫӗ, вӑл та идея полемикӑллӑ енсенчен
шӑранса тухнине килӗштерет. Ун хайлавӗсенчи геройсем
ялан пӗр-пӗринпе полярлӑ (Чернейко — Волин, Арланов — Билл т.ыт.те), событисем, сюжет никӗсӗнчи
тӗрлӗ енсем пӗр-пӗринпе хире-хирӗҫле (НАТО — СССР,
совет разведки — НАТО шпионёсем т.ыт.те). Ку хайлавсем чӑваш литературишён паха усём, Вутлан политикӑллӑ повеҫӗн опытне чӑваш литературинче аван,
ӑнӑҫлӑн аталантарать.
Кунпа пёрлех Юхма Мишшин пултарулӑх опычё
пирки те каламаллах пулё.«Элпи чечекёсенче» вал халапҫӑ (сказитель) сӑнарне калӑплать. Ентимер мучи ҫамрӑк
ҫынна аваллӑх халапё-легендипе паллаштарать. Халапсем
ретрен-рет сыиӑнса пыраҫҫё, пурё пӗрле ярӑм-повесть
йёркелеҫҫё. Легендӑпа халап, балладӑпа юмах — Юхма
шыравӗсен никӗсӗ, вӗсем урлӑ вӑл чӑваш халӑхӗн авалхи
пурнӑҫне, ун сӑваплӑ ӗмӗчӗсене сӑнарлать. «Кӑвак
ҫёмрен» повеҫё те ун — повесть-легенда темелле.Унта та
халапҫӑ сӑнарё тёпре. Вилме выртнӑ ватӑ тӑлӑха юлнӑ
хӗр-мӑнукне Илтилет ятлӑ паттӑр хӗр ҫинчен хывнӑ халап каласа парать. Ку пролог темелле. Укаслу та вӑхӑчӗпе
Илтилет пекех ҫар ертӳҫи пулса тӑрать, Пӑкача патша
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отрячӗсемпе ҫӳрет. Хайлав стилӗ легенда поэтикине аса
илтерет, унта чӑваш пурнӑҫӗн аваллӑхне героикӑллӑн
сӑнласа панӑ.
«Мускав ҫулӗ» те повесть-легенда пулӗ, унта Раҫҫей
ҫӗрне поляксем тустарнӑ чух чӑваш вӑйпучӗ Пӑртас
Д.Пожарскипе, К.Мининпа пӗр шухӑшлӑ пулнине,
тӑван ҫӗре хапсӑнчӑк поляксенчен тасатнине халапласа
кӑтартнӑ. Ку повесть те легенда евӗрлӗ. Ҫакӑ мӗнпурӗ
Юхма Мишши пултарулӑхӗ чӑнласах пӗр тӗллевлё, пӗр
тӗлӗшлӗ пулнине кӑтартать. Ку тапхӑрти проза аталанӑвӗшӗн Юхма тупнӑ ҫул - питӗ хӑйне евӗрлӗ, пысӑк
ӳсӗм. Романтикӑллӑ легенда пек хывнӑ повеҫсем чӑваш
халӑх сӑмахлӑхӗнчи героикӑллӑ юмахсене ҫывӑх тӑраҫҫӗ.
«Кушлавӑш шӑпӑрҫӑ» калав-легенда «Асаттесен пехилӗ» ятлӑ ярӑма кӗрет, ытти халапсемпе пӗрле ярӑма
повесть пек хаклама май парать. Унта ҫыравҫӑ, яланхи
пекех, чӑвашлӑха упракан ватӑсем юрра ӑста пулнине
кӑтартать. Вӗсем юрӑпа чуна лӑплантарнӑ ҫеҫ мар,
тӑшмана та ҫӗнтернӗ, чӑвашӑн ытти халӑхӗсем хушшинчи вырӑнне чыслӑн упранӑ. Кушлавӑш шӑпӑрҫӑ та ҫавнашкал пулнӑ, ун юррине пула тӑшмансем пирӗн халӑха
ҫӗнтереймен, юрӑҫа тытса тӗп тума шутланӑ вӗсем.
Тыткӑна лексен те ватӑ старик-юрӑҫ халӑх умӗнчи тивӗҫе
ҫухатман, хӑй вилӗмӗпе те пулин халӑх чысне упранӑ.
«...Эпӗ, — тет халап итлекен ҫамрӑк, — хальхинче каҫ
шӑплӑхӗпе киленеймерӗм. Ентимер мучи калавӗ пӗтӗм
чуна тыткӑнларӗ. <...> Халӑх ӑсӗ пуян. Ҫӗршер, пиншер
ҫул хушши вӑл, ҫырулӑхне ҫухатнӑ пулсассӑн та, килес
ламсем валли хӑйӗн историне, хӑйӗн паттӑрӗсен ятне
сыхласа упрать»...
Ҫапла майпа Юхман пултарулӑхӗнче поэтикӑллӑ
хӑйне евӗрлӗ мелеем уҫҫӑн курӑнса каяҫҫӗ: чылай хайлавне прозаик пӗр-пӗр ярӑма кӗртсе ҫырать. Повеҫӗсем
те, сӑнарлӑ шухӑш тӗлӗшӗнчен пӗр евӗрлӗрех пулнӑран,
ярӑм еннех туртӑнаҫҫӗ унӑн. Сӑмахран, «Мускав ҫулӗ»,
«Кӑвак ҫӗмрен» хайлавсем «Юрӑ ӑсти» повеҫе ҫывӑх. Пу378

ринче те легендӑсене, героикӑллӑ юмахсене аса илтерекен стильпе поэтика мала тухать. Хайлавсенчи геройсем чӑваш аваллӑхне чыслӑн та тӗрӗс-тӗкел упракан романтиксем. Ҫак ҫулпа ку ҫулсенчи прозӑра Юхма пӗрмепӗччен утрӗ тесен те ҫылӑхах пулмӗ. Ку тӗлӗшпе чӑваш
литературинчи ун пайти самай пархатарлӑ та пысӑк.
Паянхи проза теми-проблеми, ун илемлӗх мелӗсем
тата урӑхла. 1990—2000 ҫулсенчи литературӑра усал сӑнӗ
пысӑккӑн курӑнса кайрӗ. Д. Гордеев хайлавӗсенче те
чыссӑр этемсем сӑнланчӗҫ. «Шӑннӑ куҫҫуль» калаврах
ӗмӗтсӗр ҫамрӑксем ҫын аллине явӑҫнӑ тилле тӗп тунине
кӑтартнӑччӗ вӑл. «Хуп хушшинчи ҫылӑхра» вара прозаик
тата тискертерех сӑнсем патне пырса тухнӑ: тин ҫуралнӑ
ачана ӑсран тайӑк карчӑк ҫӳп-ҫап ещӗкне тухса пӑрахать.
Гордеев та мӗн авалтанах килекен
проблемӑсене
кӑмӑллать. «Нарспирех» курнӑччӗ эпир ват ҫынсен
ӑссӑрлӑхне, вӗсем ҫамрӑксен кун-ҫулне тӳрӗ ҫултан
пӑрса янине. Гордеев шухӑшӗпе, ку проблема паянхи кун
ыйтӑвӗнче те хӗрӳ тӑрать-ха. Юлашки ҫулсенче ҫапӑннӑ
повеҫӗ-калавӗнче ҫыравҫӑ тӑтӑшах ҫавнашкал тӳнтерлӗх
ӑшӗ-чиккине сӑнласа пама вӑй хурать.
Ҫакнашкал коллизие Л.Сачковӑн «Чун» балладинче
куратпӑр, унта та пӗве ан татӑлтӑр тесе айван ҫулхи,
выҫӑ арҫын ачана арман айне пӑрахаҫҫӗ. Н.Петровекаян
«Хура ангел» повеҫӗнчи ҫӗрпе пӗлӗт хушшинче вӗҫсе
ҫӳрекен хура ангел ҫӗр ҫине анать, анчах кунти асаптерте чӑтайманнипе каллех ҫӳле вӗҫсе хӑпарать. Асапӗ,
писательница шучӗпе, историри конкретлӑ тапхӑр кукри-макрашкинчен килет. Ангелтан Урине ятлӑ хӗрарӑм
пулса тӑнӑ героиня ача-пӑча та ҫуратать, вӑрҫӑ кӳнӗ
терт-асапа тӳсет, колхоз тунӑ тапхӑрти пӑрнӑҫ-карнӑҫа
курса тертленет. В.Степанов, М.Сунтал ҫырнӑ фантастикӑллӑ повеҫсенчи лару-тӑру та ҫапларах: ҫӗр ҫинче
телей те канӑҫ тупайман геройсем урӑх тӗнчене каяҫҫӗ е
урӑх тӗнчерен килнӗ персонажсемпе пӗр чӗлхе тупма
тӑрӑшаҫҫӗ.
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Д.Гордеевшӑн ку хавха ҫӗнӗ пулӑм мар.«Шӑрҫа пуҫлӑ
ҫӑпата», «Анаталла-тӑвалла» повеҫсенче те вӑл урмӑшнӑ
самана сӑннех ӳкерет.Пӗрремӗш хайлавӗнче символ пулса шӑрҫа пуҫлӑ ҫӑпата сӑнланать. Вӑл - патшалӑх
пурлӑхне ҫаратса пурӑнакан, Варлам пупа вӗлернӗ Авик
аллине лекнӗ. Герой халь хӑйӗн айӑпне туйнӑ пек ӗнтӗ,
ывӑлне те вӑл Варлам ят хурать.Ҫапла туса вӑл ҫылӑхне
каҫарттарма ӗмӗтленет. Ҫук, усал сывлӑш ахрӑмӗ пулса
пыракан ҫӑпатан витӗмӗ - питӗ пысӑк. Вӑхӑчӗпе Авик
хӑй ҫине те алӑ хурать. Тӗрлӗ пӑтӑрмахсен йӗрӗ кунпах
вӗҫленмест-ха, ывӑлне пӗр пӳлемлӗ хваттер туянса парать Авик, шӑрҫа пуҫлӑ ҫӑпата Варлам патне лекет.Апла
тӑк усал ӗҫсен ахрӑмӗ Варлампа ҫыхӑнать. Чӑнах та,
вӑхӑтлӑх тесе, Варлам масар ҫинче виле шӑтӑкӗсем алтса
тӑранса пурӑнать.Ку вӑл - синкерлӑ символ, ҫамрӑк ҫын
кӗҫех вилессе систерни.Ҫӑпата, ҫапла, вырӑнтан вырӑна
куҫса «вилӗм» акса ҫӳрет. Шӑтӑк сӑнарӗ те ӑнсӑртран мар
кунта, вӑл Авикӗн чыссӑрлӑх ҫулӗпе тӳррӗнех ҫыхӑннӑ.
Иккӗмӗш повеҫӗ те ҫавнашакллах аллегориллӗ, символлӑ. ...Шкул ҫурчӗ лартмаллӑх никӗс чавнӑ шӑтӑкра
ачасем кӗске пӑшал тупаҫҫӗ. Тимлӗ вулакан тӳрех сисет:
вӑл кӗҫех персе те ярӗ. Ҫаплах, кӗске пӑшал культ
вӑхӑтӗнче Маркиҫрен нумай шар курнӑ Майкка аллине
лекет, вӑл хӑйне хур тунӑ арҫынна персе пӑрахать. Маркиҫ куна тивӗҫ те темелле: нумай ҫынна хура ҫыру ҫырса
пуҫ иле ӑсатнӑ. Майккан лагерьтен таврӑннӑ савнине
вӗлерттернӗ. Ҫӑхавсем айне вӑл «Анаталла-тӑвалла» тесе
алӑ пуснӑ-мӗн... Каллех шӑтӑк сӑнарӗ тӗшше ларчӗ,
усал-тӗсел хӑйне вӑратнӑ ҫынна (Маркиҫе) хӑйпе пӗрлех
илсе
каясса
систерчӗ. Философилле
символсемпе
сӑнланӑ пурнӑҫӑн ӗмӗрхи йӗрки кунта шелсӗр те кӑра:
чыссӑрланса пурӑнакан ҫынсене каҫармасть авалтан килекен сапӑрлӑх вӑйӗ. Куна эпир К.Иванов хайлавӗсенчех
аван туйрӑмӑр. Анчах 1990-2000 ҫулсенче Гордеев ҫав
сапӑрлӑха асӑрхами, ун ҫӗнтерӳллӗ вӑйне шанми пулать.
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Ун хайлавӗсенче те Агиверӗнни майлӑ фатализм варкашӗ
вӑйланать теме пулать.
Ҫапах та пурнӑҫ тытӑнки йӑлтах арканнӑ теме те
пулмӗ. В.Элпин «Уйӑх ҫинчи пике курнӑ» повеҫӗ ак —
чӗлхесӗр те хӑлхасӑр хёр хӑй вилӗмӗпе те пулин ачине
сывӑ хӑварать. Халӗ ӗнтӗ вӑл вӑй питти хӗр пулса
ҫитӗннӗ, масар ҫинче амӑшӗн вил тӑприне шыраса ҫӳрет.
Апла пулсан сӑваплӑх тени ҫухалсах ҫухалман-ха этемре.
Амӑшӗн ятне чыслӑн упрасшӑн тӑрӑшать хӗр. «Уйӑх ҫинчи пике курнӑ», тет писательница, ашшӗ-амӑшӗн чысне
упрама кирли ӗмӗртен пыракан йӑла пулнине астутарса.
Н.Петровскаян «Хӗрпе вилӗм» калавӗ паха. Савнӑ
ҫынни вилнӗрен хӗр хӑй пурнӑҫне мӑшӑрланмасӑр,
хӑраххӑн ирттернӗ. Халӗ ӗнтӗ вӑл — карчӑк, ун патне
савни сӑнне тупнӑ Вилӗм килет. Анчах карчӑкӑн вилӗмӗ
те мал ӗмӗтлӗ, ун пуҫне «витнӗ» пуҫ кӑшӑлӗ ҫинче ирхи
хӗвел хӗлхемленсе вылять. Хайлавсенче каллех миф,
символ, аллегори тёпе ӳке пуҫларӗ. Ку мелеем писательсене арканнӑ пурнӑҫӑн, хаосри тӗнчен ванчӑкӗсене пёр
ҫӗре пухма, гармони хывма кирлӗ. Хаоса гармонилес
йӑла паян ҫеҫ мар, яланах ҫапла пулнӑ, символпа, мифпа ҫыхӑннӑ. Эппин, килес куна шанмалӑхӗ, ӑна ырӑ
сунмалӑхӗ пур-ха литературӑмӑрӑн. Пурнӑҫ урапи апла
каялла каймӗ.
Поэзири лару-тӑру мӗнле-ши тата? Кунта та жанр
тӗрлӗ енлӗхӗ куҫа ӳкет: баллада (Г.Айхи, Ю.Айташ), лирикӑллӑ поэма (А.Воробьев, М.Сениэль), ярӑм-поэма
(Ю.Айташ, В.Ахун, Г.Юмарт, Энтип Ваҫҫи) пек жанрсем хывӑнчӗҫ. Сӑвӑҫсем анӑҫ поэзийӗнче хывӑннӑ классикӑллӑ формӑсемшӗн (сонет, октава, сонет кӑшӑлӗ)
хыпӑнчӗҫ (Айташ, Энтип Ваҫҫи, Теветкел), тухӑҫ лирикинчи
классикӑллӑ
(хокку,
танка)
формӑсене
(П.Эйзин) ытараймарӗҫ.
Хӗрарӑмсен поэзийӗ уҫӑмлӑн сас пачӗ (И.Петрова,
М.Волкова,Р.Сарпи, Л.Мартьянова), унта чӗр туйӑмлӑхпа ҫепӗҫлӗх палӑрса пычӗ. И.Петрова (Нарс) лирики
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драматизмлӑ, чун ыратӑвӗллӗ: «Лайӑх, лайӑх тенӗ сӑввӑм
Чун кӳтсен ҫуралчӗ». Поэтика тӗлӗшӗнчен вӑл психологиллӗ ҫумлӑх (параллелизм) мелне кӑмӑлларӗ («йӗпкӗн
хура вӑрӑм ҫӳҫ» — «лайӑх тенӗ сӑввӑм»), сасӑсен
кӗвӗлӗхне
килӗштерчӗ
(«...Хура
ӗнчӗ
хурлӑхан.
...Хӑтаринччӗ хурлӑхран»).Л.Мартьянова сӑввисене вулама кӑмӑллӑ. Вӑл та сасӑсен кӗвӗлӗхнех килӗштерет,
вӗсене повторсемпе ҫураҫтарать: «Ылтӑн тупрӑм терӗм,
ылтӑн терӗм <...> Ҫын курасран, ҫухаласран шиклентӗм.
<...> Ку ылтӑн мар, сӑрланӑ тӑм иккен» («Ылтӑн
тупрӑм...»). Тахҫан тем куҫа та шартнӑ пулӗ те, халь,
пӑхӑсӑн, шартмалли ним те ҫук иккен. Куна ӑнланнипе
вара чӗре тӗпне йӳҫӗ хӗрхӳ выртать.
Ҫапах та ҫакӑ паха: эреше чӑн илемрен уйӑрма, ултава чӑнлӑхран пӑрма вӗренет герой. Оптимистла ырату
хывать. Ҫавӑнпа пурнӑҫ опычӗ пӗр йӑнӑш утӑмран ыратуллӑ тӗрӗс опыт патне ҫитни ырӑ: «Шурӑ тутӑр ҫыхса
шурӑ питлӗ пулас терӗм пуль. Савнӑҫлине еавеа савнӑҫ
курса пурнас терӗм пуль. Шурӑ тутӑр ҫыхрӑм та — пит
шуралчӗ, Савнӑҫлине саврӑм та — сӑн ҫухалчӗ» («Шурӑ
тутӑр...»). Романтикӑллӑ туйӑм яланах хӗрхӳ «реализма»
ҫаврӑнать. Пурнӑҫ пӗр енлӗ ҫеҫ мар иккен: «усал тесе»
пырӑн та — «сӑпайлӑх» тупӑн, «хаяр тесе» йышӑнӑн
та — «тӑванлӑх» пулӗ. Ку сӑвӑсенче фольклорти евӗр антитезӑлӑх, психологилӗх чипер.
Хӗрарӑмсен поэзийӗ чӗре ыратӑвӗллӗ, ҫивӗч туйӑмлӑ
пулни
М.Волкова лирикинчех (1960—1970)
аван
палӑрнӑччӗ. Каярахпа Л.Мартьянова лирикинче палӑрнӑ
«эс — эп», «кай — кил», «сивӗ — ӑшӑ», «саватӑп — савмастӑн» оппозицисем (хирӗҫ тӑрусем) Волковӑн та
йышлӑ. Вӑл та таса юратушӑн савнӑ ҫыннине кӗтсе
илеймесӗр ҫуннӑ, икӗ чун пӗр-пӗрне ӑнланманнипе асапланнӑ. Анчах патриотла хӗрӳлӗхе ҫухатман поэтесса.
«Ҫурхи илем» сӑвва вӑл классикӑллӑ формӑпа тенешкел
хайлать.Малтанхи икӗ ҫаврӑмра пуҫлав теми: «вӗҫсе килсен сар кайӑк» «кашлать хура вӑрман», «ӗҫлеме те
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лайӑх», «пӗлместӗн ывӑнма». Кун хыҫҫӑнхи шухӑш аталанӑвӗ хӑйне тивӗҫ черетлӗ: «ҫӗмӗрт ҫеҫкине» тиреҫҫӗ
«кӑкрисем умне» «сар хӗрсем» (3-мӗш строфа); «хире тухать сухаҫӑ», «калчасем шӑтса тухаҫҫӗ» (4-мӗш строфа);
«ҫынсем ӗҫе пикеннӗ», «тӑван ял чечекленет» (5-мӗш
строфа) т.ыт.те. Юлашки ҫаврӑм — вӗҫлев, пӗтӗмлетӳ:
«ҫуркунне!», «кашлать кӑтра вӑрман...» Ҫуркуннехи
вӑрман кашлавӗ сӑвва кӑшӑлласа тӑрать, вӗресе тӑракан
пурнӑҫа аса илтерет. Пурнӑҫ хавасне сӳнме паманнисем
вара — ял ӗҫченӗсем.
«Чун ҫӳллӗшне чечек эс акрӑн» сӑвӑ та ҫавнашкалах
хитре. Пӗр чунлӑ, пӗр хаваллӑ, пӗр ӗмӗтлӗ ҫынпа калаҫнӑн сӑмахлать лирика геройӗ «ейӳллӗ Атӑлпа». Тӑван
тӑрӑх шывсӑр пурӑнайман пекех, ҫынсӑр та пурӑнаймӗ
ҫӗр: «Ман туйӑмпа ав селӗм сӗлӗ <...> юрлать»; «эп хам
черченкӗ ҫеҫпӗл» е «пӑрлӑ ту чечекӗ пулӑп». Ку юрату —
ҫирӗп шанӑҫпа, чун тасипе сывӑ. Икӗ сӑвви те сӑвӑҫ
тӑван тавралӑха мӗн таран юратнине кӑтартаҫҫӗ. Герой
«вӑрман шавӗпе», «сӗлӗ юррипе», «тӑри сассипе» вӑйлӑ.
Эппин, чунри, юратусӑр аманнӑ туйӑмсен драмине Волковӑн геройӗ тӑван тавралӑха ырми савнипе саплаштарать теме те юрӗ. Ку — ҫӑгтӑнӑҫ.
60—70-мӗш
ҫулсенче
Н.Теветкел
поэзийӗ
палӑрмаллах курӑмлӑн ӳтленет. Ку — чӑннипех лайӑх, ӑста
поэт, тарӑн шухӑшлӑ, философиллӗ сӑвӑсен, символла
поэзи авторӗ. Паян, П.Хусанкай, Я.Ухсай, А.Воробьев
уйрӑлса кайнӑ хыҫҫӑн ӑна, тен, вёсен тивӗҫне ялавлӑн
ҫӗклеме пултаракан чи шанӑҫлӑ сӑвӑҫ теме юрать пулӗ.
Сӑнарлӑхӗ те хӑйне евӗрлӗ унӑн, питӗ тулли те сӗтеклӗ.
Иртен
ҫулсене
(абстрактлӑ
ӑнлав)
конкретлӑ
пайрӑмсемпе (детальсемпе) каласа пӗлтерет вӑл (аллегори мелё): «тиха» тет сӑнарлӑн.Кӗрхи вӑрманта упранакан сӑнарлӑ пулӑх-тулӑх уншӑн «хӗрлӗ тилӗ евӗр», каҫ
сӑнарӗн илемлӗ идейӑлӑхӗ — «хура ухӑпа» тӗллекен сунарҫӑ. Ку сӑнар-сӑнлӑх ялан чӗрӗ чунлӑ, саслӑ, динамикӑллӑ.
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Тепрер чух метафора хӑех символла сӑнлӑх, ытама
кӗми анлӑлӑх. Асаилӳпе сӗтекленнӗрен кунашкал сӑрсем
ялан эпикӑллӑ, панорамӑллӑ.Аҫа ҫапса ҫунтарнӑ юманра
«ваттисен халапӗ» илтӗнет, тӑван чӗлхе тымарӗсенче те
аваллӑха туять поэт. Ку тӗлӗшпе вӑл Митта Ваҫлейӗпе,
П.Хусанкайпа, Я.Ухсайпа ҫумӑн тӑрать. Чӗлхе тенинех,
курӑр-ха, епле анлӑн, панорамӑллӑн курса йышӑнать
сӑвӑҫ: «асаттесем паклаттаракан йӗс чӗлӗмӗн кӑвак»
тӗтӗмӗнче, асаннесен «чечеклӗ тӗлӗкӗсенче», «инкесен
юрри-кӗввинче», «сар сӑпкамӑр варринче» упраннӑ вӑл.
Черетленекен сӑнлӑхсем — кашни-пӗри — ытарми, хӑех
пӗр сӑвӑ: асаннесен тӗрӗллӗ тӗлӗкӗсене, сар сӑпкари
кӗвве мӗншӗн уйрӑм сӑвӑ теес мар?!
Лирики сӑвӑҫӑн ытарми гражданлӑхпа палӑруллӑ,
вӑл тӗнче культурин сывлӑшӗпе сывлать, чӑваш наци
культуринчен сӗтек и'лет. Ахальтен мар халӑхӑмӑрӑн
иртнӗ вӑрҫӑри сӑнарне ӳкернӗ А.Алкана ытараймасть вӑл.
Лешӗн патриотла лирикинче салтаксен, полксен тӑн-тӑн
утти поэзин чӑн ритмӗ пулнинчен тӗлӗнет. Ухсая иленни
те ӑнсӑртран мар, Теветкеле Ухсайӑн метафорӑсемпе
эпитетсен халӑхла чӗрӗлӗхӗ астарать. Ав мӗншӗ ун сонечӗсенче ӗмӗрсен шӑпи, наци кун-ҫулӗ сӑнарланать.
Кунта пирӗн ума иртнӗ вӑрҫӑ, авалхи Греци, Наполеон
тапхӑрӑнчи Франци, Рим империйӗ куҫ кӗретлӗн тухать.
Ахальтен-и чӑваш аваллӑхӗ ӑна хӗрарӑмсем шӑрҫаланӑ
тӗрӗре, аҫа ҫапнӑ юманра, хитре алтӑрта... курӑнать.
Тӗрӗре ӗмӗрхи илем таппи сисӗнет ӑна.Аҫа ҫапнӑ юманра ваттисен ӑс паруллӑ халапӗ упранать. Алтӑрта чӑваш
кӗрекин ӗмӗрхи йӑли-йӗрки чӗрӗлет. Апла пулсан ку
гражданлӑх патетикӑллӑ кӑна мар, тулли историзмлӑ та,
тарӑн философиллӗ те.
Эп йывӑҫ касрӑм...
Мӗн турӑм? Ма эп хӗрелеп?
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Хуравӗ чун ыратӑвӗллӗ сӑвӑҫӑн, хӗрхӳ: ҫав йывӑҫ
«хӗвелщӗн ҫуннӑ», «туслашнӑ ирӗк ҫилсемпе». «Алӑсем
пек тымарӗпе Ҫӗре вӑл хыттӑн ҫӑтӑрланӑ».Ҫут ҫанталӑка
юратни, ҫапла, ҫынна, планета нуши-хурине савни пулса тӑрать ку поэзире.
Аҫа ҫапнӑ юманӑн халапла аваллӑхё, ҫулсем «хаваслӑ
тиха пек» чупни, асаттееен «йӗс чӗлӗмӗсем», «инкесен
юрри-кӗвви янравлӑхӗ», авала юлман «уйран ҫӳпҫи»,
«сӑра шӑршиллӗ ҫил» - пурте Ухсайӑн метафорисем пекех - килтилле. Анчах та ку вӑл - метафорӑсем ҫеҫ мар,
символсем те, философиллӗ шухӑш тӗртӗмӗеем. Кашни
пёр пӗчӗк деталь метафора пек (лирикӑллӑн) кӑна мар,
тарӑн символ пулса сарӑлать. «Алтӑр» сӑвӑра поэт чӑваш
пурнӑҫне «сӑра шӑршиллӗ ҫил» техӗмӗнче туять.Ӑна уйран ҫӳпҫин манӑҫми сӑнарӗнче упрать. Алтӑр та ӳпкелет
пек ӑна: «Мана ма манатӑн?» - тет пек кӗтесрен». Сӑра
ӑсмалли савӑт ҫеҫ мар ку деталь, ӗмӗрсен сапӑрлӑхӗ вӑл.
Ун сӑнне сӑвӑҫ тӳпери Алтӑр ҫӑлтӑрта та курать:
Кивелтӗр алтӑр.
Тӗттӗм тӳпере те
Ҫӗрле куратӑп ун ӳкерчӗкне.
Эп Алтӑр ҫӑлтӑр тӑрӑх ҫул йӗрлетӗп,
Унпа ӑсанӑп пурнӑҫ тинӗсне.
Авӑ епле пӗтӗмлетӳ! - кити савӑт чӑвашсен ӗмӗрхи
пурнӑҫӗпе ҫырлахуллӑ, ку ӑна вара тӳпери Алтӑр
ҫӑлтӑрпа ҫывӑхлатать. Ҫук,
ытахаль танлаштарупа
вӗҫленмест сӑвӑ, анлӑланнӑ Алтӑр сӑнарӗ - пурнӑҫӑн
вӗри тинӗсӗнчен паха, сӑваплӑ опыт, пӗлӳ, яваплӑх
ӑсмалли, кун-ҫула анлӑлатмалли мехел.
Ав мӗншӗн сӑвӑҫ раснах сонет форми патне
туртӑнать. Сонет — 14 йӗркерен тӑракан ҫирӗп, классикӑллӑ сӑвӑ. Вӑл икӗ катренран (тӑватйӗркелӗхрен) тата
икӗ терцинӑран
(виҫйӗркелӗхрен) - тӑрать,
яланах
хӑйӗнче философиллӗ тарӑн шухӑш упрать. Акӑ Тевет385

келӗн «Ҫӗр чунӗ» сонечӗ, ӑна Итали поэчӗнни, Петраркӑнни, евӗртерех хайланӑ. Малтанхи катренра —
вӗҫленнӗ шухӑш, вӑл хӑйне тӗллӗн сӑвӑ пулма тивӗҫ
тейӗн:
Усал ӗҫпе ан ыраттар ҫӗре. Вӑл чунлӑ.
Ҫынсемшӗн, ҫӗршӗн пул эс сӗрме купӑс.
Ҫӗр хӑй те сӗрме купӑс.Пурнӑҫ — хумлӑ.
Ун хумӗсем ҫинче ҫӗклентӗр ҫут ӑс.
Курӑр-ха:
сӗрме
купӑс
тата
хум
сӑнарӗсем
шӑнӑрлаҫҫӗ катрена. Пурнӑҫ, ҫӗр — сӗрме купӑс хайланӑ
кӗвӗ хумӗ; ҫавӑнпа чунлӑ вӗсем.
Иккӗмӗш катрен та вӗҫленнӗ шухӑш тӗввиллӗ, анчах
малтанхи катрен шухӑшне аталантарни те: «ҫӗр чунӗ» —
Шопен кӗвви-тӗр. Савнӑ тусӑн куҫӗ те, «ҫырла хӗлхемӗ»
те — «ҫӗр чунӗ». Икӗ ҫаврӑмри шухӑш сыпӑнуллӑ: ҫӗре
ӑнланма «сӗрме купӑс» пулмалла, ҫӗр Шопенла ҫепӗҫлӗх
упранине туймалла, кӗвӗ асамлӑхне иленмелле. Апла
пулсан пӗрремӗш катренра палӑртнӑ сӑнарлӑ идея (зачин) иккӗмӗшӗнче тарӑнланчё мар-и-ха? Пӗрремӗш
терцина кульминаци хывать: ҫӗр, «Ӑҫтан вӑл чӑтӗ кӗвӗ
шырамасӑр?» Иккӗмӗш терцина — пӗтӗмлетӳ (вӗҫлев):
«ту шывӗ» «клавесин пек» «шӑнкӑлтатса» юхать, хуллен
«ҫепӗҫ кӗвӗсем» капать.
Тепӗр йышши сонетсенче виҫӗ катрен тата икӗ
йӗркеллӗ ҫавра пулать. Кун тӗслӗхӗ — «Сехет шаккать,
шаккать кун-ҫул сехечӗ...» сӑвӑ. Ку сӑвӑ та малтанхи пекех философиллӗ, ӗмӗрсен сисӗм-туйӑмне упракан
чӗвӗмлӗ (содержаниллӗ): «шакккать кун-ҫул сехечӗ»,
вӑхӑт иртсех пырать, анчах ӑна упра пӗлместпӗр.
Чечекӗмӗр ҫыххи (ҫамрӑклӑх.— Г.Ф.) ҫарапнине
ҫулсем иртсен кая юлса сисетпӗр.
Ҫӳҫ кӗмӗлӗ нумай та, унпала
яш вӑхӑта илеймӗн каялла.
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Мӗнешкел чипер сӑнлӑхсем: хӳхӗм яшлӑха «ҫурхи
чечек ҫыххипе» танлаштарнӑ, «ҫӳҫ кӗмӗлӗ» пирки каланинче укҫа ҫине шак хурса шахвӑртни пур. Анчах «чиперкке» ҫамрӑклӑх «сехет шакканине» илте пӗлеймест.
Ҫамрӑклӑх — яш ҫын пек, ӳсен-тӑран пек чӗрӗ, «чиперкке»; «чечек ҫыххи пек» ҫаралать вӑл.Ума ешерен ӳсентӑран сӑнарӗ тухать, вӑл вара ватлӑх кӗмӗлӗпе пасарнӑ
кӳлӗмпе хире-хирӗҫленет.
Теветкелпе пӗр тапхӑртах Ю.Айташ та вӑй хурса ҫырать. Хӑй сӑвви-поэминче вӑл лирикӑллӑ ҫепӗҫлӗхе
кӑмӑлларах парать: рифмисем тикӗс те тулли ун, кӗвӗпе
ритм
янравлӑ та такӑнусӑр. Йӗркесем
варринче
тупӑнакан цезурӑсем те (паузӑсем) хӳхӗм: «Ҫӑлтӑрсем
шӑранса / выртаҫҫӗ, Ҫӑлтӑрсем инҫетре, / ҫӳлте.
Ҫӑлтӑрсем мана / йӑпатаҫҫӗ, Ҫӑлтӑрсем амантаҫҫӗ // те».
Чӑн-чӑн поэзи тӗслӗхӗ! «Ҫӗрлехи тӗлпулу» поэмӑра та
куратпӑр кун пек тӗслӗхе: «Хуллен ӗмӗрсем / ӗҫлеҫҫӗ,
Хуллен ҫаврӑнать / тӗнче — Куҫсем, алӑсем / вилеҫҫӗ.//
Чӑнлӑх юлать ҫӗр ҫинче». Ку ритм питӗ кӗвӗллӗ, музыкант чуна ҫывӑх юрра кӑштах тытӑнчӑклӑн, хӑш-пӗр
ҫаврӑмсене ятнех палӑртса каланӑ пек. Теветкел пекех,
Айташ час-часах сонетсем ҫырать, онегинла строфана
килӗштерет. Онегинла строфа сонет евӗрех: 14 йӗркеллӗ,
ӑна Пушкин хӑйӗн романӗнче хывнӑ. Сонет ҫинче
никӗсленнӗ ку ҫаврӑмӑн рифма йӗрки-шывӗ — хӑйӗнле.
Тӗслӗх илсе пӑхар-ха акӑ:

Эй, Атӑл хӗлӗ, Атӑл каҫӗ!
Шап-шурӑ тумлӑ Шупашкар!
Тӑван сӑнсем чуна лӑпкаҫҫӗ,
Куҫра чӗртеҫҫӗ хӗм-кӑвар.
Тин ҫеҫ ҫуралнӑ май ҫулталӑк
Хавхалануллӑ ҫут ҫанталӑк
Пачах та хӗрхенмест мулне,
Яр уҫнӑ пысӑк ҫӳпҫине.
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ҫумлӑ рифмӑсем

Тӑкать, тӑкать вӑл шурӑ ма
Чӑваш ҫӗршывӗн хӗрӗсем,
Чи хӳхӗм катан пир тӗртсе,
Ҫулталӑка парне памалӑх
Ҫав пир ҫинчи ахах-ӗнче
Савса пӑхмалӑх пур тӗнче.
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Шӑп ҫакнашкал строфапа ӗнтӗ Айташ «Атнер» ятлӑ
сӑвӑллӑ,роман ҫырать, унта Вадим Атнеров поэт шӑпипе
паллаштарать.
Анчах классикӑллӑ формӑсен ытарлӑхне кӑна савни
ҫителӗксӗр сӑвӑҫшӑн. «Тӑван ҫӗр-шывӑма» сӑвва вӑл,
калӑпӑр, ирӗклӗ ритмпа, строфасен хӑйне тайӑн амаланӑвӗпе хайланӑ.Сӑвӑ никӗсӗнче — ӳсӗмлӗ ямб, ун философиллӗ, гражданлӑ таппи.«Эс лӑпкӑн кулнӑ чух тӗнче
ҫап-ҫутӑ» сӑвӑ та ҫавӑн евӗрех. Кунта та ямб лирика геройӗн ӳсӗмлӗ, ҫине тӑруллӑ, гражданлӑ туйӑмӗпе пӗр
тайӑн. Куна ӑнланатпӑр: поэт тӑван ҫӗршывпа ятран,
юлташпа, ватӑ ҫынпа калаҫнӑн сӑмахлать, хӑй шухӑшне
сюжетлӑ сӑвӑри пек калуллӑн, эпикӑри пек курӑмлӑн
хывать: «Куратӑп эп вара сӑртсем хыҫне пытаннӑ Ачаш
сенкерлӗхри йӑмраллӑ ялсене»; «Чуна ҫӳҫентерсе таҫтан
килет те юрӑ, Тӳпе сӑнарӗ пек, янрать пуҫ тӗлӗнче»;
«Туятӑп: кӑкӑра тулать, пӗр вӗҫӗм Ыраш сӗткенӗпе пылланнӑ хир шӑрши». Кун пек черетленӗ, ҫыраланӑ (описани туса панӑ) сӑнсем, вӗсем герой хӑй чунӗн тӑрӑмне
пӗлтернипе ылмашни тупа тӑвас сӑмах патне илсе ҫитерет:
Асран кайми кӗтес! Ыр кӑмӑлна-и манӑп,
Ылханӗ-и мана аеаттесен тӑпри?
Ҫук! ҫук! Чӗрҫӳ ҫинчех юп курӑп, асапланӑп,
Эс пулӑн яланах пурнӑҫӑмра тӗпри.
Ку ӗнтӗ риторикӑллӑ ҫаврӑмсемпе хывӑннӑ тулли,
сӗтеклӗ публицистика. Кунашкал тупара тепӗр чух
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Я.Смеляков тупнӑ мотивсемпе пӗрешкел хавал сисӗне
пуҫлать Айташӑн.
Ю.Айташӑн ҫакнашкал хайлавӗсенче интеллект, ӑсхакӑл поэзийӗн сӗмӗ те вӑйлӑ. Унпа юнашар ҫак енчен
Энтип Ваҫҫине тӑратма пулать. Сӑвӑеенче ун геройӗ часчасах хӑйпе хӑй сӑмахлать, хӑй ӑшӗнчи сисӗм-туйӑмпа,
хӑйӗн чун биографийӗпе паллаштарать.Хула шавӗ аптрататьӑна, ял ачине (« Татах,татах курак-ҫӑхан сасси...»),
киле таврӑнасшӑн ӑнтӑлать вӑл («Шартлама сивӗсенче
шӑнмастӑм...»). Тепрер чух ун сӑввисенче вырӑс поэчӗн
Ю.Кузнецовӑн сасси илтӗнсе каять. Энтип Ваҫҫи поэзийӗнче Теветкелӗнни, Айташӑнни, Ахунӑнни евӗрлех
сӑвӑсене ярӑмӑн-ярӑмӑн пуҫтарса шӑнӑрласси те йӑлара.
Ку ӗнтё ҫав поэтсен куҫкурӑмӗ гармониллё, пӗрлӗхлӗ
пулни ҫинчен калать пулӗ. Айташпа Теветкел пекех, вӑл
та сонетсене кӑмӑллани те ҫавнӑх пӗлтерет-тӗр: классикӑллӑ тикӗслӗхе, ӗмӗрхи формӑсен вӑхӑтпа тӗрӗсленнӗ
йӗрки-шывне ытла та саваҫҫӗ ҫак сӑвӑҫсем.Анчах пурнӑҫ
улшӑнать, Миттапа Хусанкай тымарлантарнӑ ярӑмлӑх
пулӑмӗн пӗлтерӗшӗ самай чакать. Г.Айхи хайлавӗсем
ҫапӑна пуҫласан ку мехел пӗлтерӗшӗ татах катертӗнет.
Л.Мартьянова, М.Сениэль, П.Эйзин, П.Яккусен пек
сӑвӑҫсем ярӑмлӑха пур чухне те тёпе хурас темеҫҫӗ,
сӑвӑсем кашни-пӗри, хӑйне тӗллӗ пулни те ҫителӗклӗ
вӗсемшӗн. Ку ӗнтӗ обществӑри сывлӑш урӑхланасса,
гармони ҫухаласса сисни пулчӗ пулӗ. 90-мӗш ҫулсём
вӗҫнелле Ю.Айташ та, Энтип Ваҫҫи те, тепрер чух
ярӑмлӑ сӑвӑсем хайланӑ Эйзин та чӗмсӗрленчӗҫ (тен,
вӑхӑтлӑха?), ҫырми, ҫапӑнми пулчӗҫ.
П.Эйзин литературӑна общество ҫӗнӗ ҫул шырама
тытӑннӑ тапхӑрта килсе кӗрет, Г.Айхи тупнӑ чӑнлӑха
ҫывӑх кура пуҫлать. Ю.Скворцов хайлавӗсенче час-часах
пӗве сӑнарӗ тӗл пулать. Ҫиелтен пӑхма тӳлек вӑл, шалта
вара хӑватлӑ вӑй вӗресе тӑрать. Эйзин та ҫаплах: чӑваш
пурнӑҫӗн хӑйне евӗрлӗхне шалтан, тымартан ӑнланать.
Скворцова асӑнни ӑнсӑртран кӗмсӗрт мар, вӑл хӑй
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вӑхӑтӗнче Айхипе туслӑ пурӑннӑ, ӑна витӗм те кӳнӗ.
Кунсӑр пуҫне ҫак виҫӗ ӑстан чӗре тӗпӗнчи туртӑмӗсем
пӗрешкеллине те курмаллах. Чӑнах та, Скворцовла мари-ха шухӑша васкавсӑр, лӑпкӑн палӑртни, ӑна сӑнарлӑ
ӳетерсе мар, хӑй еккипе, ерипен пек, шалти вӗрилӗхпе
хайлани? Пӗлтерее тенине ытла та перекетлӗн калани
Эйзиншӑн та кирлӗ:
Макӑрмаетӑп.Мӗншӗн макӑрае?
Ҫулҫӑн ӗмӗрё шӑпах ҫур ҫул ун.
Вут ҫунать чунри кӑмакара.
Ҫунатне ҫапсах ташлать еар ҫулӑм.
Макӑрмасӑрах та «ҫунать» герой, ӑшри ҫулӑмпа.«Сар
ҫулӑм» «ҫунат ҫапса ташланине» (!) туйса. Туймасӑр! «Те
вӑл ӗнтрӗк» — макӑрмалла пек ҫак кун, «те хура ҫӑхан»?
Кӗр кунӗ пулин — «чӗри ҫук кӑкӑрӗнче кӗр кунӗн»,
«чӗтренсе илет йӑмра курпунӗ». Мӗнешкел сӑнлӑхӗсем!
«Ҫунатне ҫапеах ташлать еар ҫулӑм», «чӗтренсе илет
йӑмра курпунӗ», «чӗри ҫук...кӗр кунӗн...».Тулса тӑкӑнса
каймалли сӑнсем. Ю.Скворцов хайлавӗсенчи пӗвесем
вӑхӑт ҫитсен татса кайнӑ евӗр. Чӑваш чунӗ шӑп ҫапла
ёнтӗ вӑл: «Пирӗн ӑшра вут ҫунать, Ҫулӑм тухни
курӑнмасть».
Хӑйне яланах карӑнтарнӑ хӗлӗх пек тытакан ҫыннӑн
ӑс-хакӑлӗ те, чунё-чёри те вӗҫӗмех черчен, амануллӑ:
Сӑмах чӗнме те юрамасть пулсан
мӗн тума кирлӗ сас?
Шухӑшлама та юрамасть пулсан
мӗн тума кирлӗ ӑс?
Чӗмсёр пулас, тӑнсӑр пулас пулсан
мӗн тума кирлё эп?
А.Хусанкай критик каланине ӗненсен ҫапла: поэт
ҫёкленнё вӑхӑтра «тухатнӑ тавралӑх» пулнӑ (70-мӗш ҫул390

сем). «Ун чухне чӗрӗлӳ вӑй-хӑвачӗ пурнӑҫра чаксах пычӗ,
ҫынсем пӗр-пӗринчен ютшӑнса ҫӳретчӗҫ, пӑчӑ сывлӑшра
сӑмахпа ӳнер хавшаса пыратчӗ». Кӑштах килӗшме те
пулӗ, самана йывӑрӗ пусахлать поэта. Ҫавӑнпа калать те:
«юрамастъ пулсан», «тӑнсӑр пулас пулсан» — «мӗн тума
кирлӗ сас, ӑс», «мӗн тума кирлё эл»? Анчах конкретлӑ
вӑхӑтӑн конкретлӑ тӳнтерне хирӗҫлессишӗн ҫеҫ ҫуралнӑши Эйзин поэт пулса? «Чӑвашӑн мӗскӗн шӑпи ҫинчен
шухӑшласа, ӑна ирӗклӗ, телейлӗ пурнӑҫ пӳрменнишӗн
хуйхӑрса нӗрсӗр пурнӑҫа хӑй йышӑнма пултарайманнине
пӗлтерет пире сӑвӑҫ» (А.Хусанкай). Ҫапах та нӗрсӗрё —
70-мӗш ҫулсенчи ӳсӗмсӗрлӗх кӑна мар, аваллӑхра та
пулнӑ ун элчеллӗ сывлӑщӗ. Ҫитменне, поэт нӗрсӗре
йышӑнманнипех те ҫырлахман, Хусанкай хӑех калать ав:
«хӑйӗн вӑрттӑн вӑй-хӑвачӗпе, ҫӗнӗ илемлӗхпе» тӗрек парать пире Эйзин.
Ак «Тумлам» сӑвӑ. Тумла сивлек самана иртессе никамран малтан сиснӗ, шанӑҫлӑн ӗнене пуҫланӑ. Ҫавӑнпа
ун ӳсӗмлӗ таппине кашни тумламсерен тимлӗрех итлет
вӑл: «Никам та / вӑранман-ха. Вара каллех / тумлать. Каллех / итлет». Ку — асӑрхануллӑ, анчах сисӗмлӗ чун-чӗре
екки, геройӑн иккӗленӳсӗр, анчах шавсӑр кӑмӑлтуйӑмне символла палӑртни. Герой хӑй те ҫав тумламах.
Унра ҫине тӑруллӑн ӳсӗнекен тӗнчен васкавсӑрлӑхӗ
ӳтленнӗ.
«Савни юррисем» ярӑмри геройӑн та ҫав сисӗм-туйӑм
тӗпре. Кашни ҫурма хускава илтсе-туйса таракан этем
сӑнланнӑ кунта. Хӑй савнӑ ҫынна вӑл ҫут ҫанталӑкӑн
кашни чӗрӗм-авӑкӗнче сисет-туять:
Эс уйӑх пек йӑлтӑртататтӑн
сенкер тӗттӗмлӗхре.
Сана курас тесе
Эп тухрӑм та —
пӗлӗт хыҫне пытантӑн эс...
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Савнӑ ҫынни те ҫавнашкалах сисӗмлӗ пуласса шанас
килет ун: «Сасӑсӑр-мӗнсӗр / сана эп чӗнӗп: // кӗт». Ку
ӗнтӗ тухӑҫ культурин хӑйне евӗрлӗ сывлӑшӗ-тӗр: ҫут ҫанталӑк ытла та чӗрӗ, этем чӗрипе пӗр халлӑ. Пӗрлех, ыратуллӑ та. Ҫут тӗнчен, юратӑвӑн вӗҫсӗрлӗхӗнчи этемӗн
сисӗмлӗхӗ ахаль пек курӑнма пултаракан. пейзаж
ӳкерчӗкӗсене те палӑри-палӑрми савӑнӑҫ-тертпе тултарать. Ку геройӑгҫ кӑмӑлӗ сапӑр та ҫураҫуллӑ кӑна та мар,
аманчӑк та: «Саррийӗсем ай мёншӗн сарӑ? Саррийӗсем
ай мӗншӗн савӑк? Эпирех те хура пулнӑшӑн, эпирех те
хурлӑх курнӑшӑн». Кун палӑрӑмӗ герой хӑй савнӑ
ҫыншӑн пӑшӑрханнинче те ыратуллӑ: «Сана / култарӗҫкултарӗҫ те, — // макӑртӗҫ», — тет вӑл антитезӑллӑн
хирӗҫлетнӗ ӗҫ-хӗле асӑнса («култарӗҫ» — «макӑртӗҫ»),
Ҫавӑнпа ку эрлӗк те, ырату та хӑй тивӗҫне шанниӗненнипе юратуллӑ: «Сана / никам та юратми пулсан —
кил ман пата» («Савни юррисем»).
Юлашки тапхӑрсенчи (1985—1995)
поэзи шыравӗсене Яккусен Петӗрӗн сӑввисенче аван туйса илме
пулать. Пултарулӑх туртӑмӗсене кура ӑна лирик темелле,
поэмӑсем ҫырӑнмаҫҫӗ ун. Ку, паллах, ҫитменлӗх мар,
пултарулӑх ҫулӗн хӑйне евӗрлӗхӗ. А.Фет, Н.Рубцов поэтикине иленнӗскер, вӑл пӗрре кил енне туртӑнать, тепре ҫын ури пусман вырӑнсене ӑнтӑлать.
Атте лаша туса паратчӗ
Хитре, сап-сарӑ пушӑтран,
Лаши тӑп чарӑнса пӑхатчӗ,—
Тихи чупать-ҫке-ха хыҫран, —
аса илет герой хӑй ачалӑхне.Акӑ татах:
Ҫав кил, ҫав пӳрт.Ҫав пилӗк кантӑк.
Кӑштах саралнӑ шурӑ тюль.
Ҫунат сарма самант ҫитет те —
Инҫе ҫул-йӗр тухать ума.
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Каймашкӑн йӳнӗ те билечӗ, —
Пит хаклӑ, хаклӑ таврӑнма.
<...> Ҫбр варринче тӑрук вӑрантӑм:
Юхать иккен куҫран куҫҫуль.
Ҫав кил.Ҫав пӳрт.Ҫав пилбк кантӑк...
{«Тӑм тӑвайкки вӑййисем»
кӗнекерен, 1985).
Вӑхӑчёпе урӑх бмбт хавхалантарать пек ҫынна: «Ҫеҫен
хир варринчи вӑрманта Ҫын ури таптаман вырӑнта
Йӑлтӑр-йӑлтӑр ҫиҫет ҫавра кӳлб...». Ҫапла пурӑнать те
этем — инҫет ҫбрпе кил хушшинче.Ку хушӑлӑхбмбте ҫеҫ
тивбҫмест, калае еӑмаха та пырса тивет:
Пбрре сӑмах — каҫ варринче,
Тепре — веҫет пит ҫывӑххӑн...
Курнатьте витбр кӗленче,
Сӑмах кбреймб — ҫылӑхлӑ.
Ак татах, кунта та - хушӑлӑх синкерб, йывӑрлӑхб:
Сбм вӑрман варринче тӑрӑхла шур сбтел,
Ик айкки — тӑхлачсем, хӑтасем...
...Ку енче — сарӑях, ылтӑнахта хбвел,
Леш енче — авалхи сӑнарсем.
(«Ҫавра кӳлӗ» кӗнекерен, 1993).
Ку хушӑлӑх, эппин, тбрлб енлб кунта: килпе инҫет
ҫбрсем хушши, вӑрманпа хир, сӑмах каланнипе каланманнин хушшисем.Сӑнарлӑ шухӑш ҫавӑнпа таткаланать,
ваккӑн-тевеккен пек сыпӑнать. Анчах та ку тупӑнман
сӑмах кутӑнб мар, чун ыратӑвӗн палӑрӑмб.Ҫавӑнпа «Ҫавра кӳлё» кбнекере сӑвӑҫ вбҫбмех нумай пӑнчӑ лартать
(Митта сӑввисене аса илбр).
Ҫакнах урӑх енчен каласа палӑртсан та юрб. Хушӑлӑх
туйӑмё самана пӑтравлӑ вӑхӑтра (час-часах ӗмӗр чикки393

сенче) вӑйланать. Ҫеҫпӗл те ав иртнипе пулассин синкерлӗ хушшине лекет, нациллӗ, вӗрӳ-суру тӗнӗпе (язычество) православи хушшинче пурӑнса чунне амантать.
Самана таппи икке пайланнӑ, Ҫеҫпӗл вара шӑпах вӑл
ҫурӑлса шырлан пулас вырӑнта тӑрать, ҫӗнме ҫук трагеди тупать. XX ӗмӗр вӗҫӗ те ҫапларах: Л.Мартьянова та,
Яккусен Петӗрӗ те ҫавнашкал хушӑлӑхра чун ыратӑвӗ,
кун-ҫул драми тупаҫҫӗ. Умра — иккӗшин те — таҫта
пӗлмен ҫӗре чӗнен шырав хевти.
Чг

Шуйханчӗ ҫӗрле кӑмӑл-туйӑм.
Те чӑн,те куда курӑнать:
Хура тӳпери ылтӑн уйӑх
Ҫут шӑтӑк пекех туйӑнать.
Пӑхатӑп, пӑхатӑп ун витӗр,
Мӗскер леш енче? Сар тӗнче?
Ӑҫта тинкеретӗп-ха кӗҫӗр
Пурнас чух кунта,ҫер ҫинче?
<...> Выртать уйӑх витӗр
Эпир каймалли аслӑ ҫул.
(«Шуйханчё дӗрле...»)
Сӑвӑ кӑштах М.Лермонтова
(«Пӗчченҫӗ
парӑс
шуррӑн курӑнать») аса кӳрет, вӑл йӑлтах антитеза ҫинче
хывӑннӑ: «те чӑн» — «те куҫа курӑнать»; «леш енче» —
«кунта»; «хура тӳпе» — «ылтӑн уйӑх»; «хура тӳпере» —
«ҫӗр ҫинче» т.ыт.те. Ҫак хире-хирӗҫлӗхсем хушшинчи герой —чун ыратӑвӗллӗ, канӑҫсӑр: «ыйха туртас чух»
«шуйханчӗ ҫӗрле кӑмӑл-туйӑм». Ку канӑҫсӑрлӑх ӑна
чӗрешӗн, кӑмӑлшӑн кирлӗ дула чӗнет. Вӑл халӑх ӑнӗнче
ӗмӗртен упраннӑ инҫе ҫул, хӑйӗнче, тен, пин йывӑр,
пин хурлӑх упраканскер: «Уйӑх витӗр ҫул курнать, Эпир
каяс ҫул пульҫав».
Ҫак хушӑлӑха гармони шыраса, пӗрлӗх тупса ҫӗнессе
шанать-тӗр
сӑвӑҫ.
Кӗнеке
ячӗсемех
кӑтартуллӑ.
Пӗрремӗшне П.Яккусен, кил тавралӑхне, ачалӑхне
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сӑнланӑран, «Тӑм тӑвайкки вӑййисем» ят панӑ. Тепри
«Уй варринче» (1987) ятлӑ, ӗнтӗ сӑвӑҫ куҫкурӗ, горизончӗ анлӑланнӑ темелле, уй варринчи лаштра юман
«шӑпи тӗлне ҫитнӗ». Черетлӗ кӗнекин ятне те ҫак
пулӑмран кӑларма юрамалла пек: «Юман чӗлхи» вӑл
(1990).Ун хыҫҫӑнхи еӑвӑеен пуххи — «Ҫавра кӳлӗ» (1993).
Кашниех халӑх ӑнӗпе, ун фольклорти пурнӑҫ хакӑлӗпе
тачӑ ҫыхӑннӑ.Ку вара ҫакна кӑтартать пулӗ: халӑх ӑнӗнчи
тӗрлӗ символсенче ҫӑлӑнӑҫ, телей хакӑлӗ упранасса
ӗненет Яккусен. Анчах ҫав яланлӑх канӑҫ тупма, ӗмӗрлӗх
телей тупма пулӑшакан ҫула ӳнерҫӗ хӑй те кӑмӑлламӗччӗ:
Пӗлмерӗм эп: мӗскер вӑл канлӗх,
Хальтин пӗлессӗм те килмест.<...>
Кайран эп канӑп.
Ӗмӗр канӑп.
Кунта эп килнӗ — пурӑнма.
(«Ҫил-тӑвӑл ҫемми»)
Каллех антитеза ӳкет куҫа: канӑҫ — пурнӑҫ (урӑхла:
вилӗм — пурнӑҫ). Ҫакӑн ахрӑмӗ «Сывпуллашу ташши»
сӑвӑра драмӑллӑн ӳтленет. Вилӗмпе пурнӑҫ ылмашничеретленни. Ҫак ӗмӗрхи .йӗрке уйрӑм ҫынран килмест.
Кӗр-ҫур ылмашӑвӗ пекех вӑл. Кун-ҫул йӗркине те, ҫанталӑк йӗркине те ҫут тӗнче хӑй хывнӑ:
Ҫут ҫанталӑкӑн саккунӗ:
Иывӑҫ-курӑкӗ, чӗр чунӗ
Ӗмӗрсен вӗҫне тухмасӑр
Пурӑнманччӗ халиччен.
Эпӗр те вӗҫне ҫитетпӗр,
Эпӗр те ҫӗре кӗретпӗр.
«Сывӑ пул» темешкӗн йывӑр, —
Пурпӗрех калас пулать.
Ҫакӑ сарӑ ҫулҫӑ евӗр,
Ҫут ҫанталӑкра ҫӗтетпӗр,
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Чӗрӗ пурнӑҫ — чӗрӗ йывӑҫ
Пирӗнтен ларса юлать.
Эрлӗклӗ, элегиллӗ, ҫав вӑхӑтрах ыратуллӑ юратупа
тулнӑ йӗркесем.Ҫулҫӑсем «алла-аллӑн» тытӑнса «сывпуллашу ташши» сӗтеҫҫӗ (ҫаврӑнаҫҫӗ), юрӑ юрлаҫҫӗ (геройӑн аслашшӗне аса илтерсе): «Ӗмӗр иртет, кун юлать».
Ку — пӗр сӑн. Кӗҫех психологиллӗ параллельлӗхпе витерӗннӗ тепӗр ӳкерчӗк тухать: ача купӑс калама юратнӑмӗн.Халь ак амӑшӗ чирлӗ пулнипе ӑна тытма хӑйман:
Анне сассине паллаймарӑм,
Каларӗ аран илтмелле:
Эп пурӑннӑ чух ташлаймарӑм,
Ан чарӑр, ташлассӑм килет.
Хут купӑс тыттарчӗҫ.
Аннеҫӗм! Ак тухрӑн хуллен ташлама.<...>
Паян та санран вӗренетӗп
Таса чун-чӗреллӗ пулма,
Кайран ҫитересчӗ вӑй тетӗп
Сан пек
Ташласа уйрӑлма.
Герой амӑшне ҫулҫӑсемпе танлаштарни поэтика мелӗ
ҫеҫ мар, сӑввӑн философиллӗ содержанийӗ те: вилӗмпе
пурнӑҫ хушшинчи
ҫын вёсен ылмашӑвне ҫут тӗнче
хывнӑ ҫанталӑк саккунӗ урлӑ (кӗр, ҫулҫӑсен ташши)
ӑнланса илет. Унчченхи сӑвӑра та ҫапла марччӗ-и-ха:
персонаж уйӑх чӗннине ӑша хыватчӗ.
«Юман хуравӗ» сӑвӑ та ҫавӑн евӗрлех — чӑваш
ҫӗтмессине юманпа калаҫса ӑнкарать этем. Ҫавӑ пуль
ӗнтӗ вӑл, эппин, «уй варринчи» «юман чӗлхи». Хир,
уйӑх, шур юрлӑ ана, вӑрман, кӳлӗ; кӗркунне, хӗл — поэтшӑн ҫын, наци кун-ҫулӗсене кӗретлекен тулли те
пӗлтерӗшлӗ сӑнарсем. Шӑп вӗсем пуртан чун ыратӑвне
ҫӗнтерсе ҫӗнӗ оптимизм туптать те Яккусен Петӗрӗ.
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Ҫак ҫулсенчи драма аталанӑвӗ прозӑпа поэзи евӗрлех
курӑмлӑ та тухӑҫлӑ пулаймарӗ. Чӑн та ӗнтӗ, ку вӑл яланхи саккун: драматургсен йышӗ ӗмёрнех прозаиксен,
сӑвӑҫсен хисепӗнчен пӗчӗкрех. 1960—1980 ҫулсенче драма «лавне» пӗчченҫи тенешкелён Н.Терентьев туртса
пычӗ. 1985—1990 ҫулсенче ку лава кӳлёнекенсем
Б.Чиндыков, Н.Сидоров, Н.Угарин пулчӗҫ. В.Туркай,
Р.Сарпи пьесисене те кӑтартрӗ Чӑваш академи драма театрӗ, анчах вӗсем ӗнтӗ, ҫапах та, — поэтсем. Самана
шавне тӑнласа, куракансене илӗртес тӗллевпе (90-мӗш
ҫулсенче билет хакӗсем ӳсрӗҫ, халӑх спектакль курма
ҫӳреми пулчӗ) Н.Сидоров хӑш чух фарс евёр, ҫӑмӑл
жанрлӑ пьесӑсем ҫырчӗ.Вӗсенче тарӑн шухӑшлӑ ситуацисенчен ытларах култарма тесе ятнех ӳстернӗ сценӑсем
мала ӳкрӗҫ. Анчах ку йӑпанӑҫ вӑхӑтлӑха пулнине те
ӑнланчӗ драматург, «Хӳхӗм хӗр хӳхлевӗ», «Ҫӑлтӑр сӳннӗ
каҫ» историллӗ трагедисем хайларӗ. Ку драмӑсенче вӑл
чӑвашсен
пӑлхар
тапхӑрӗнчи
аваллӑхне
сӑнсӑпатлантарчӗ,
халӑх пурнӑҫне курӑмлӑ та
паха
сӑнарсенче чӗртсе тӑратрӗ.
Б.Чиндыковӑн «Ҫатан карта ҫинчи хура хӑмла ҫырли» (1987) хайлавӗ пирки ятне каламалӑхӗ пур.Яланхиллех пулчӗ ун шӑпи. Хайлавӗ талантлӑ пулнӑран ҫав пахалӑха туйма пӗлмен критиксем сиксе ӳкрӗҫ авторӗ ҫине:
социаллӑ пурнӑҫа сӑнлама пӗлмест иккен ҫыравҫӑ, реализм ҫулӗсенчен пӑрӑнать, фантасмагориллӗ (чӑнлӑхра
пулма пултарайман) сценӑсемпе ытларах айланать тата
ҫавнашкал тем те пёр. Анчах та ӗнтӗ пурнӑҫ йӗрки
улшӑннӑччӗ ҫав, хытса-кӗҫҫеленсе ларнӑ критиксен
куҫӗнчен пӑхас теместчӗ вӑл.
Пьеса Радик (пёчёк ача) тата Марина (вӑл та пёчёк)
макӑрмалла вылянипе пуҫланать, унпах вёҫленет. Ку
ёнтё — Агивер хайлавёсенчи евёрлё символла кӑшӑл.
Хайлаври символлӑх тарӑнланать: ӳсӗр Йоҫҫӑх та
макӑрать, ула курак ҫуйӑхать, Жучка йӑваланать... Эппин, тӗнчене тытса тӑракан вӑйсем йӑшнӑ, кӑмӑл-несӗп
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(мораль) чиккисем ситрелнё (аркана пуҫланӑ). Чӑнах та,
Васили вилсе выртать, Жучка «пуҫне ҫиет». Пурнӑҫпа
вилӗм чикки — ҫатан карта, ун ҫумӗнчи ҫырла —
вилӗм,
масар палли,
пурнӑҫ кутӑна
ҫаврӑннине
кӑтартни.
Геройсем ҫав чикӗ урлӑ «каҫаҫҫӗ», чӗррисем вилнисемпе сӑмахлаҫҫӗ. Вилнӗ Васили авӑ ашшӗпе (вӑл та чӗрӗ
мар), амӑшӗн чунӗпе курнӑҫать. Геройсен вилнин
сӑлтавӗ мӗнре? Пурнӑҫ кӑсӑкне, унта кирлё тӗрев тупайманнинче. Йоҫҫӑх Вассана тарӑхтарас тесе ӗҫет пулать, киле пырсан та эрех ыйтса суптарать. Ку герой,
Терентьев пьесисенчи евӗрех, — герой-идеолог: хӑйне
вӑл таса чунлӑ тет, Вассана тарӑхтарса хӑй мӗскӗн маррине кӑтартма хӑтланать, хӑй «теорине» макрашамакраша аталантарать. Васили те шӑпа тӗрекӗ тупайман,ун ашшӗ те вӑрҫӑ ҫулӗпе таҫта та ҫитсе курнӑ,, ҫӑлӑнӑҫ
тупайманнипе перӗнсе вилнӗ. Василийпе Васса ермӗшсе
ҫӳренӗ, шыва кӗме кайсан ҫыран ишӗлнипе, чыссӑрсскерсем, ҫӗр айне пулса вилнӗ...
Йӑлтах — аркану тӗнчи, фатализмлӑ пек карта (ункӑ).
Унчченхи хайлавсенче ача-пӑча пурнӑҫ малашӗн символӗччӗ, кунта акӑ урӑх сӑн: Радик чирлӗ, ун куҫне темтем курӑнать, Марине — депрессие кӗрсе ӳкнӗ хӗр ача
т.ыт.те.
Ку, паллах, ҫӗнӗ социаллӑхӑн патологиллӗ
(тӳнтерле, чирлӗ) енӗ (аса илер-ха Д.Гордеевӑн юлашки
ҫулсенчи пултарулӑхӗ пирки каланине). Лида та авӑ ачисене (Маринепе Радике) чунӗпе кӳтсе ҫитсе ятлать, ун
упӑшки Вассапа ермӗшсе вилет. Васили аппӑшӗ те, Валя
учительница, арканнӑ психологиллӗ хӗрарӑм: усал
сӑмахсемпе перкелешет, шӑллӗн арӑмне, Лидӑна хӗнет...
Ку «картара» никам та вӑйтармӑш (мал ӗмӗтлӗ) перспектива тупаймасть, чӗррисемпе кашниех — чирлӗ,
пурнӑҫ тытайми чун-хакӑллӑ. Ахальтен мар ачасем пьеса
пуҫламӑшӗнче те, вӗҫӗнче те макӑраҫҫё. 1990-2000 ҫулсенче патологилле кунашкал сисӗм-туйӑм мала ӳкни
нумай ҫыравҫа шухӑша ячӗ. Л.Сачкова новеллисенче
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вӗҫрен вӗҫех вилӗм куҫа ӳкрӗ, Н.Ильина калавӗсенче те
пурнӑҫ хавасӗ тупӑнмарӗ темелле.
Ҫак тӑрӑм прозӑра ытла та туллин курӑнса кайрӗ.
Драмӑпа поэзи унашкал пафосшӑн хыпӑнни палӑрсах та
пӗтмерӗ. Повесть-калаври лару-тӑру вара чӑнласах та малашлӑх шанӑҫӗ пӗтнине сӑнарлас енне тайӑлчӗ: тӗнче
арканать, ӑс пӑтраннӑ, чирлӗ психологиллӗ ватӑсем (аслисем)
пурнӑҫ
малашне,
ача-пӑчана
ӑс
парса
пиҫӗхтермеллине маннӑ. Каллех ӗмӗр пуҫламӑшне аса
кӳрер. К . И в а н о в хайлавӗсенче те ҫав хавал марччӗ-и вара? «Шуйттан чуринче» пиччӗшӗ шӑллӗне
вӗлерет,
«Тимӗр тылӑри» хунямӑш карчӑк кӗҫӗн кинӗн пуҫне ҫиет,
«Икӗ хӗр» балладӑри ашшӗ кӗҫӗн хӗрне килтен хӳтерет.
Литературӑри кризислӑ лару-тӑру, э п п и н , самана хуҫламӗпе те ҫыхӑннӑ. Пӗрлех сӑмах искусстви ҫӗнӗ поэтика, ҫӗнӗ илемлӗх ш ы р а н и н палли те ку.Обществӑн социаллӑ енӗсемпе ҫеҫ йӑпанни паян — ҫителӗксӗр, куна
юлашки ҫулсенчи шыравсем аван кӑтартса пачӗҫ.

Ю Р И Й СКВОРЦОВ
(1931-1977)
Ҫыравҫӑ кун-ҫулӗнчен
XX ӗмӗрте вӑй питти шайра ӗҫленӗ нумай сӑвӑҫҫыравҫӑн шӑпи ҫӑмӑл пулман.Юрий Скворцовӑн пурнӑҫ
ҫулӗ те йывӑрлӑхран татӑк тӑман. Ача пӗве кӗрсе ҫитес,
тӗрекленес тӗлелле (10—15 ҫула ҫитнӗ ҫӗрелле) хаяр
вӑрҫӑ алхаса пуҫлать; ҫемьере — тӑватӑ ача. Вӑл та каярахпа саланать, пулас сӑмах ӑстин а ш ш ӗ - а м ӑ ш ӗ пӗрпӗринпе килӗшӳ тупса пӗтереймеҫҫӗ. Ҫакӑ кӑна ҫителӗксӗр-ха: ачисенчен уйрӑлас килменрен пӗчӗккисен
й ы ш н е аслисем ҫурмалла пайлаҫҫӗ — аслисем ашшӗпе
Патӑрьел районӗнчи Арапуҫне каяҫҫӗ,
кӗҫӗннисем
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амӑшӗпе юлаҫҫӗ. Тӑван ҫӗршыва фашистсем хыптарнӑ
вут Юрӑна та пырса тиветех: ӗҫми-ҫими ҫитмест, ҫие
тӑхӑнмалли енчен те хӗсӗкрех. Ҫавна пула мар-и Панклири ҫичӗ ҫул вӗренмелли шкулта 4-мӗш класс пӗтернӗ
хыҫҫӑнах атӑ-пушмак мастерскойне вырнаҫать, унта ҫулталӑк ытла ӗҫлет вӑл.
Нимӗҫсем пуҫ чиккӗн тӑратнӑ тӗнче ахрӑмӗ кайран
«Уках хурӑнӗ» повеҫре, атӑ ҫӗлесе пухнӑ - ӑсталӑх палли
«Пушмак йӗрӗ» калавра аван ӳкерӗнеҫҫӗ. Апла пулин те
пулас прозам кӑн чӗре вутне творчество ҫулӑмӗпе
ялкӑштараканни вӑрҫӑ терчӗ мар.Ҫамрӑклах ӑша кӳренӗҫ
кӑмӑл хывнӑ Юркка хӑйне тӗллӗн, пӗчченҫӗ халлӗн
шухӑшласа ҫӳреме хӑнӑхса каять, ҫынпа сахал калаҫа
пуҫлать, чӗре тӗпне юлнӑ событисем патне вӗҫрен вӗҫех
таврӑнать. Кашни-пӗр событие, хусканӑва асӑрхама
хӑнӑхнӑскер ялти ҫынсен нуши-хурине те асра хӑварать,
чун витӗр кӑларать. Майӗпен психологин кунашкал
тӑрӑмӗ тата тарӑнраха каять.
Патӑрьелте пурӑннӑ ҫулсенче каччӑ пулас халӑх
сӑвӑҫипе Геннадий Айхипе ҫывӑх туслашать.Яшсем каярах та, Скворцов Муркаша куҫса кайсан та, пӗр-пӗрин
патне ҫыру ҫӳретеҫҫӗ. Иккёшё те литературӑна юратни,
сӑвӑсем карталама тытӑнни тантӑшсене питӗ ҫывӑхлатать.
Вӗсем пӗр-пӗрне критиклеҫҫӗ, пӗри тепринчен канаш
ыйтаҫҫӗ, мӗнле поэт сӑвви-поэмине тата мӗншӗн ҫавсене вуланине сӳтсе яваҫҫӗ. Ку вӗсемшӗн — хитре пултарулӑх лабораторийӗ. Ҫак тӗлӗшрен 1951 ҫулта ҫырнӑ ҫырусем хӳхӗм те пӗлтерӗшлӗ: Айхи пӗрмаях Скворцова
хавхалантарать, пулас прозаик уншӑн сывлӑш пек кирлине асӑнать.Унра, тен, Скворцов та пысӑк сӑвӑҫ пуласса ӗненни-шанни те тарӑн йӑва ҫавӑрнӑ пулӗ.,
1951 ҫул (вӑтам шкул пӗтернӗ тапхӑр) вӗҫнелле
Муркаш яш-кӗрӗмӗн сӑвӑ ӑсталас кӑмӑлӗ сӗвӗрӗлнӗ пек
пулать. Математикӑна илешнӗ пекреххи пулса тухать ун,
каччӑ Хусанти авиаци институтне вӗренме кӗрет,
сӑввисене пиччӗшӗ, Аркадий патне хӑварать. Вӑл кӳлӗм
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питӗ романтикӑллӑ пулнӑ, летчик пулас ӗмӗт пиншер
ҫамрӑка (ҫав шутрах хӗрсене те) илӗртнӗ. Скворцов та,
тен, ҫак «модӑна» ӗмӗт лаши вырӑнне хурать, техника
вӗренӗвне
кӳлӗнет. Тусӗ,
Г.Айхи,
ку
йӑпанӑҫа
ӑнланмасть, вӑхӑтлӑха ҫухалнӑ адреса Аркадий Илларионович патӗнче шыраса тупать, ӳпкевлӗ ҫыру ӑсатать,
юлташӗшӗн чунтан кӳренет: «Апла эсӗ вӗсене (Скворцов
хӑй пиччӗшё патне пӑрахса хӑварнӑ сӑвӑсене. — Г.Ф.)
литературӑпа
«сывпуллашса» хӑвартӑн? Математикӑна
тарнӑ чух, офицер каланӑ пекех, шӑла ҫыртсах калас
килет: «Суятӑн, литературӑран (палӑртнисем Айхин. —
Г.Ф.) тараймӑн! <...> Пурӑнма та хавасах мар ытла.Тем
ҫитмест. Эсӗ ҫитместӗн! <...> Хӑш чух иккӗн пӗр ӗҫех
юратнипе те туслашма ҫук иккен — пӗрле тӳсни, ӳсни
кирлӗ-тӗр.<...> Хӗрӳ салампа — сана юлташ тесех шанакан Геннадий Лисин» (21.2.1952).
Урӑх енсем те пӑшӑрхантараҫҫӗ Айхие. Тусӗ чӗмсӗртерех пулни те, хӑюсӑрлан^и те, хӑйне ыттисенчен
каяраха хуни те... Пӗччене юлнӑ сӑмах ӑсти чӑнласах
мӗнпур туйӑм-сисӗме, ыратӑва-терте кӑмӑл тӗпӗнче
пусӑрӑнтарса усрать. Пӑшӑрханасса та пӑшӑрханать пулӗха, ҫынна пӗлтермест, юлташӗпе те сӑпайлӑ, каҫару
ыйтса ҫырать, ӑна асла хурать. Ку вара Айхи кӑмӑлӗшӗн
питӗ те юравсӑр япала, вӑл Муркаш яш-кӗрӗмӗ патне
ҫырнӑ сӑмахсенче пессимизма ҫине тӑрсах сивлени часчас тӗл пулать. «Ку — маншӑн (саншӑн та мар-ха!) питӗ
аван мар пулса тухать. Чӑнах та, хӑҫан пӑрахатӑн эсӗ ҫав
хӑвна ху пӗчӗклетсе тытассине? Час-часах эсӗ ху тӗрӗс
каланисемшӗнех каҫару та ыйтатӑн (кун умӗнхи
ҫырӑвусенче).Кун пирки ҫакна калӑттӑм.Ху шутлани чӑн
та тӗрӗс пулсан уншӑн ҫине тӑма та пӗлес пулать. <...>
Тата, тӳрех каласан, эпӗ санран малта пулма ниепле те
пултараймастӑп, санран каярахта-ха эпӗ.<...> Сӑввусене
яманни
(хаҫат-журнала. — Г.Ф.)
вара ҫав тери
тӗлӗнтерчӗ» (6.4.1951).
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Скворцов чунӗнче, эппин, трагизмлӑ туйӑм тымарланать: юлташӗсем сахал унӑн, хӑй питӗрӗнчӗк те
сӑпайлӑ. Вӑйпитти прозаик пулсан та ырланине илтеймест: кашни тухнӑ-мӗн произведени ҫине тӳнтер
шухӑшлӑ критиксем «сиксе лараҫҫӗ», авторне кӳрентерме тытӑнаҫҫӗ. Ҫапла майпа хӑй шӑпи ҫеҫ мар, пӗр
тапхӑра вӑл ӑсталанӑ хайлавсен шӑпи те пӳкле мехеле
ҫаврӑнать писателӗн.Чӑваш литературинче унччен никам
калайман (вӑл шайлӑ ҫитӗнӳсем паян кунччен те ҫукха) сӑмаха калани пӑрнӑҫ тиркевҫӗсемшӗн писатель дулран ҫӗтни шутланнӑ.
Чӑнах та, А.Алка ӑна сӑввисемшӗн кӑлӑхран ятланӑ:
рифмӑсем чухӑн иккен ун. Критиксем Скворцова сахал
тиркени те ӑнланМалла мар Алкашӑн: сӑввисене поэт
ытла та «типӗ йӗркесемпе», «пыра ларакан сӑмахсемпе»
ҫырать иккен. Тарӑнраххӑн тӗпчени ку ^ӳпкев кӑлӑх
чӑрмав пулнине кӑтартать. Ҫавнашкалах А.Ӗҫхӗл «Хӗлёх
хӳре кӑвакал» калава ӑнланса пӗтереймест. Килти кайӑк
ирӗклӗн
вӗҫекен
кӑвакалсемпе
ӑсанма
хӑтланни
уншӑн — кутӑнла ӗҫ. «Хӗлӗх хӳре хӑш ҫӗршыва вӗҫет,
буржуаллӑ Турцие мар-и?» — ыйтать вӑл прозаикран
лешне ҫук айӑпсемшӗн, критик хӑй шухӑшласа кӑларнӑ
ҫитменлӗхсемшӗн тустарса. Ю.Петрова «Сурӑм хӗрӗнчи»
ҫамрӑксем
пур-ҫук
сӑлтавшӑнах уйрӑлса
кайни,
пӗрлешсе ҫемье чӑмӑртайманни килӗшмен. Геройсене
пысӑк событисен ытамне лартнӑ пулсан,
вӗсене
кӗрештернӗ пулсан телей тупӑнатчех тесшӗн вӑл.
М.Юрьев «Уках хурӑнӗнче» автор героя вӗлернипе
кӑмӑлсӑр: апла пулсан вӑл совет ҫӗрӗнчи лару-тӑрӑва
шанмасть (!). Писатель чӑн пурнӑҫран инҫетре тӑракан
конфликт шухӑшласа кӑларнӑн, жанр саккунӗсене чухламанӑн туйӑнать ӑна. А. Ӗҫхӗлпе В.Алентей кӑмӑлӗсене
ҫыравҫӑ тӗксӗм сӑпатлӑ сӑнлӑхсем шырани ҫураҫтармасть
т.ыт.те, т.ыт.те.Тӳррипе ку вара критиксем унчченхилле,
кивӗлле шухӑшсен ытамӗнчен тухайманнине кӑна
кӑтартать. Ҫӗнӗлле, М.Федоров, К.Иванов, Хв.Уяр
402

хывнӑ традицисене мал ӗмӗт парса ҫырни вёсен ансӑр
шухӑшлавне вырнаҫмасть.
Айӑплавӗсем ҫиелтен пӑхма кӑна шӑлсӑр пек. 30-мӗш
ҫулсенче кунашкаллишӗн тӗрмене хупнӑ, пуҫ иле ӑсатнӑ.
Ара-ҫке! — Укахви комсомолра, йышра ҫӑлӑнӑҫ тупма
пултарасса ӗненмест («Уках хурӑнӗ»), хӑй пурнакан
ҫӗршыври лару-тӑру йывӑррипе, тӑкӑссипе ют ҫӗре
(Турцие) тарма хӗтӗхленет герой («Хӗлӗххӳре кӑвакал»)...
Тӳррипе каласан,
ку вӑл литература тӗллевӗсене
тӗлӗнмелле ӑшӑх курни, вӗсене ҫула май, пулӑшу
пӗлтерӗшлӗ пулӑм пек хаклани.
Шухӑшлӑр-ха хӑвӑрах: совет медицини хӑватлӑ, совет ҫӗрӗнчи комсомол йышӗ ҫамрӑк этеме ҫул кӑтартать
тенӗ шухӑшсене иллюстрацилесе тӳрре кӑлармалла-мӗн
прозаикӑн. Ҫавна тума геройсен йышне ӳстермелле,
сӑнланнӑ этемре чӑваш нацИ палӑрӑмӗсене мар, ҫӗн саманара унӑн социализмлӑ пахалӑхсем мӗнле тупӑнса
мӗнле аталаннине сӑнарламалла (И.Д.Кузнецов). Ку вара
вӑл — йӑлтах политика идеологийӗ, унта эстетика задачисен шӑрши те ҫук. Скворцов — тӗпрен оригиналлӑ художник, ун хайлавӗсене никамӑннипе те пӑтраштармастӑн. Калас шухӑшӗ ун социаллӑ хронологи принципе ҫине таянаймасть, вӑл — анлӑ, туратлӑ, тарӑн.
Ҫавӑнпах вӑл урмӑш критика хывнӑ «тӑвӑр калӑпа»
(В.Канюков) вырнаҫми.
Каярахри тӗпчевсенче (Г.Федоров,
Ю.Артемьев,
Г.Хлебников, Ю.Яковлев, В.Никифорова ҫырнисенче)
пачах урӑх картина уҫӑлать: Скворцов прози — чӑваш
литературин чӑннипех классикӑллӑ тӗслёхӗ иккен, прозаик ӗмӗрсен тарӑнӑшне юлмалли хайлавсем ҫырнӑ,
тӗлӗнмелле ӑста калӑпланӑ калав-повесть хӑварнӑ. Шел,
ку хаклава ҫыравҫӑ хӑй илтеймерӗ. Юлташсемсӗр тӑрса
юлнӑскер,
1977 ҫулхи июль уйӑхӗнче пиччӗшӗпе
пусӑрӑнса калаҫса ларать вӑл.Ӑна иккӗш пӗрле пӗрер повесть ҫырас кӑмӑл канӑҫ памасть иккен. Хайлавне вӑл
историллӗ предани евӗртерех ӑсталасшӑн пулнӑ. Ҫав
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тӑрӑхри,
Чӑваш Сурӑмӗ, Тивӗш ялӗсем тавралли
вырӑнсенче, Чаппан вӑрҫи евӗр пӑлхав пулса иртнине
асра усранӑ иккен прозӑн чӑн-чӑн ӑсти, чӑваш литературин чӑн ҫӑлтӑрӗ. Ҫав ялсене ҫӳресе хӑй те, пиччӗшӗ те
материал пухма пикенеҫҫӗ вӗеем, ҫынсемпе курнӑҫса
калаҫаҫҫӗ... Анчах августӑн 11-мӗш числинче чӑваш
сӑмахлӑхӗн класеикӗ пурнӑҫран уйрӑлса каять.
Ӗҫ сӗтелӗ ҫинче «Хӗрлӗ мӑкӑнӗн» тӳрлетме пуҫӑннӑ
варианчӗ
выртса
юлать.
Ҫӗнетнӗ
повесть
Р.И.Фраерманӑн «Дикая собака Динго» евӗртерех пулмалла пулнӑ. Мӗн илӗртнӗ чӑваш ӑстине ҫак хайлавра?
Ҫук, хайлава ҫынран курмалӑх, ҫав меслетпе ҫырасси
мар. Савса юратмалла, анчахрах ҫула ҫитсе пыракан хӗр
сӑнарӗ (Тамара). Чун пурнӑҫӗ, хёр ача пӗве ҫитнӗ ҫулсенче пурӑннӑран, героиньӑн питӗ кӑткӑс, драмӑллӑ.
Унӑн ҫак ҫулсенчех юратма ирӗк пур-ши? «Пур» тесшӗн
пулнӑ ҫыравҫӑ. Пёрлех ҫак хайлавра хӑйне кӳрентерекен
тӳнтер этемсене те хурав пама ӗмӗтленнӗ. Выртса юлнӑ
«ӗҫсем» хушшинче «Ҫын ӑшши» повесть те, ӑна писатель
уйрӑм
повеҫсенчен
тӑракан
роман
шайне
(М.Ю.Лермонтовӑн «Пирӗн вӑхӑтри герой» романӗ пекрех хайласа) ҫитересшӗн ӑшталаннӑ. «Шыв симӗсленнӗ
чух» калав та сарӑлса тарӑнланас хевтеллӗ пулнӑ пулӗ;
кунта Скворцовшӑн Э.Хемингуэйӑн «Старик тата тинӗс»
повеҫӗнче тупӑннӑ илемлӗх опычӗ илентерӳллӗ пулӗччӗ,
«Хӗрлӗ мӑкӑнь» пирки те ҫавна каламалла т.ыт.те.
Аҫтан, мӗнле ҫӑлкуҫран тапать ҫак трагизм, ҫак
ӑсталӑх, Юрий Скворцовӑн Р.И.Фраерманпа, Э.Хемингуэйпа, М.Ю.Лермонтовпа пӗр шая ҫӗкленес хавалӗ?
Ялти ватӑсен сӑмахӗ тӑрӑх, Скворцовсем вырӑн сутӑн
илсе ҫурт лартнӑ тӗл — тухатнӑ, киремет пурӑннӑ лаптӑк
пулнӑ пулать, унта чӑваш тӗнӗпе ҫураҫуллӑ сывлӑш
тӑнӑ, ӑрӑмлӑ, тӗкӗнме юраман йывӑҫ ӳснӗ.Кил-йыш вара ӑна касса йӑвантарнӑ иккен, тункати ун тӗпсакайне
юлнӑ. Йывӑҫӗ вара тӗттӗм ҫӗрте те хунав янӑ пулать, хӑй
упракан синкерлӗ вӑйне систернӗ. Тепӗр халап та пур:
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ача чухне Юрккана хӗрлӗ йытӑ хӑвалана пулать. Ача унран тарса пӳрте кантӑкран кӗрсе ӗлкӗрнӗ-мӗн, анчах ҫав
йытӑ ӑна ура кӗллинчен ҫыртса илнӗ... Ял-йыш ку эпизодсене питӗ пӗлтерӗшлӗ тесе йышӑнать (ватӑ ҫынсем
калани), вӗсенче ҫемье пуҫтаруллӑ пулманнин сӑлтавне
курать, унпах Скворцова темле вӑйсем расна шӑпа
пӳрнине сӑлтавлать.
Муркаш районёнчи Хурӑнкасси хитре те тӑпӑл-тӑпӑл
ял, варринче — темиҫе кӳлӗ, вӗсенче Юркка килениччен пулӑ тытнӑ.Чӑваш Республикин тава тивӗҫлӗ художникӗ Н.Л.Яковлев каласа панӑ тӑрӑх, пӗчӗк ача чухнех
Юркка питӗ ҫивӗч ӑслӑ ача пулнӑ, тӑван тавралӑхне
ытарми юратнӑ. Ку мехелпе каччӑ пӗчченлӗхрен хӑтӑлнӑ,
ҫут ҫанталӑкпа калаҫса кӑмӑл юравӗ туптанӑ, чӗре
тӗпӗнче пытарӑннӑ ҫирӗп чӑтӑмлӑх упранӑ. Ҫут ҫанталӑкпа калаҫсах ҫамрӑк ҫын хӑйне тиркекен ҫынсене
хирӗҫлемелли майсем хывнӑ. Вӑхӑчӗпе вӑйпиттти асталӑх
тупнӑ ӳнерҫӗ (художник) ҫырса хӑварни шӑп ҫакӑнпа
пӗр тӗлӗшлӗ: «Ҫыравҫӑ тивӗҫӗ вӑл — ҫынна юратасси,
ӳкнӗ ҫынра та ҫынлӑх тивӗҫне вӑратасси, ухмах тенӗ
ҫынра та пархатар тупасси». Ыт ахаль йӗркесем мар,
чунпа-юнпа, асап-терт, кӑмӑл аманӑвӗ витӗр тухса,
чӑтӑмлӑ пурнӑҫ ориентирӗ туптаса тупнӑ сӑмахсем.
Вӗсенче писатель хӑйне картман «тӗнчене» полемйкдллӑ
хурав парать, ҫынна ҫын вырӑнне хумаллине астутарать.
Пӗве, шыв-шур прозаикшӑн питӗ пӗлтерӗшлӗ, вӗсем
каярахпа ун темиҫе хайлавне («Юрӑҫ Ваҫҫа», «Сурӑм
хӗрӗ», «Шыв симӗсленнӗ чух» т.ыт.те) кӗреҫҫӗ. «Юрӑҫ
Ваҫҫа» калаври герой та, ҫыравҫӑ пекех, пула тытма
кӑмӑллать, вӑхӑтне пӗве хӗрринче ирттерет. Ҫакӑнтан
юлнӑ кӑмӑл-сисӗм Скворцовшӑн питӗ кӑтартуллӑ, ун
шухӑшӗпе, шыв — пурнӑҫ ҫулӗ, пулӑ — телей, вӑлта —
телей шырамалли-тупмалли хатӗр. Ҫапла майпа, мӗн
кӗҫӗнрен прозаик
символла сӑнарсем патне туртӑна
пуҫлать. Ялти тӗрлӗ сӑнсене, вӑрман-улӑха, халапюмаха, ҫынсене - пулас писатель асра тытса юлать,
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вӗсене хӑйӗнче ӗмӗрлӗх хӑварать, куллен-кун тенешкел
тарӑнлатса, пуянлатса пырать.
Акӑ «Уках хурӑнӗ» повеҫех илер. Ӑна ҫыравҫӑ хӑй
яшлӑхӗнче ҫывӑх пӗлнӗ-курнӑ ҫынсем прототиплӑ чӗр
вӑй параҫҫӗ. Укахви прототипӗ — Хурӑнкассинче хӗне
кайса вырӑнпах выртнӑ чирлӗ хӗр. Вӑл Кольӑна
(Н.Л.Яковлев художника) савнӑ-мӗн. Повеҫри Укахвие
савакан каччӑ — Коля, вӑл та художник. Укахвин повеҫри тусӗсем те — Ольӑпа Хӗветле — Хурӑнкасси хӗрӗсем,
Хӗветле Мускавра пурӑнса ҫӗре кӗнӗ, Оля Шупашкарта
пурӑнать. Документлӑ пек, прототиплӑ никӗс кунпах
вӗҫленмест Скворцов пултарулӑхӗнче. Каҫликка варӗ
(вӑл ялтан инҫех те мар) ҫинчен ватӑсем каласа панӑ
авалхи халап-предани «Сӑваплӑ вут» повесть никӗсне
выртать. Панклире (ҫывӑхри ялта) атӑ-пушмак мастерскойӗнче ӗҫленӗ чӗлхесӗр, хӑлхасӑр арҫын «Пушмак
йӗрӗ» калавӑн прототипӗ пулса тӑрать т.ыт.те.
Ку, паллах, кӗтмен ҫӗртен ҫаврӑнса тухнӑ япала мар.
Ашшӗ, Илларион Титович, тӑватӑ £ул вӗреннӗ ҫын
пулнӑ, революцичченхи тапхӑрта ун чухлӗ вӗренннӗ
этем пысӑк ҫын шутланнӑ, ахальтен мар Илларион Титович аслӑ шкулта та пӗлӳ пухнӑ. Амӑшӗ те, Христина
Яковлевна, хутла пӗлнӗ, ачисене вӑл та вӗрентесшӗнех
ҫине тӑнӑ. Тепӗр уйрӑмлӑха та палӑртса хӑвармалла. 1946
ҫулта ашшӗ ачана Арапуҫне илсе каять.Ку март уйӑхӗнче
пулса иртет, ӗнтӗ кӗҫех вӗренӳ ҫулӗ вӗҫленмелле. Анчах
пултаруллӑ Юркка ҫав ҫулах пиллӗкмӗш класс пӗтерет.
Акӑ тата мӗн паха — кунти шкулта Митта Ваҫлейӗн
традицийӗсене асра усракан Миловидова учительница
вӗрентет, ачасене литература кружокне явӑҫтарать.
Скворцовӑн чунӗнче чӗррӗн упраннӑ, ӑна илентерсе
пурӑннӑ таланчӗ кунта ыррӑн ялкӑша пуҫлать, ачан
сӑвӑ-калав ҫырас кӑмӑл вӑранать. Мӗн пӗчӗкрен ашшӗамӑшӗ хушшинчи ӑнланманлӑха ӑша хывнӑран чӗре
тӗпӗнчи сисӗнкӗ ун яланах вӑйлӑ пулнӑ, сӑвӑ-калав ӗҫне
кӳлӗннӗрен ку вӑйтармӑш туртӑм татах ӳсет.Ҫак еншӗнех
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ҫамрӑк ӑста Чӑваш патшалӑх педагогика институтӗнче
вӗренни те пулӑшать. (Унта вӑл, летчик пулас ӗмӗте
пӑрахӑҫласа, 1952 ҫулта кӗрет).
Г.Айхи ку кӳлӗмелле Мускавра пӗлӳ пуха пуҫлать.
Икӗ ҫамрӑк, ҫапла, ик ҫӗрте пурӑна пуҫлаҫҫӗ, анчахтӗл
пулсан сехечӗ-сехечӗпе калаҫаҫҫӗ вӗсем. Хаҫат ӗҫӗнче
тӑни те хӑй хакне ҫухатмасть, хайлавсен прототипӗ пулмалӑх никӗс те тупӑнать. «Ҫын ӑшши» повеҫре вӑл,
сӑмахран, райхаҫатра хӑйпе пӗрле ӗҫленӗ журнал истсенчен пӗрне Титанин сӑнарӗнче сӑнласа кӑтартать, тепри
Хонов сӑнарӗнче ӳтленет.
Скворцов нумай вулать, сӑвӑсем куҫарать.Ӑна илентернӗ ӑстасем хушшинче — М.Лермонтов, Я.Купала,
С.Есенин,
Б.Пастернак,
Э.Хемингуэй,
П.Беранже,
К.Бельман тата ыттисем. Пурте тенешкел Скворцов
ӳсӗмӗшӗн кӑтартуллӑ. Лермонтов ҫамрӑклах трагедиллӗ
сывлӑш варкӑшне туять, вӑтам ҫулсене кӗричченех вилсе
выртать; Есенин шӑпи те трагизм таппиллӗ, Хемингуэй
геройӗсем трагедие ҫирӗппӗн ҫӗннипе, ӑна парӑнманнипе паллӑ. Куна кура тӑркач «Уках хурӑнӗнчи» тӗп
геройра Хемингуэйла хакӑл сисӗнмест-ши тетӗн.Ытла та
чӑтӑмлӑ-ҫке Укахви, нимле йывӑрлӑх та ӑна чӑтӑмлӑх
тӑпсинчен сиктерсе антараймасть. Хӑй те, писатель,
ӑшри кӑмӑл-несӗпе ирӗке кӑларма пулчӗ-пулмарӗ васкаман,
ӑна вӑл хӑй хайлавӗсенче
сӗвемӗн-сӗвемӗн
пайӑрласа кӑтартнӑ.
Ҫыравҫӑна хумхантарнӑ, хускатнӑ ыйтусем хушшинче — халӑх (чӑваш) шӑпипе психологийӗ, чӑваш ҫӗрӗшывӗ, истори факчӗсемпе преданийӗсем тӗпре. Кӗске
ӗмӗр тӑршшӗнче вӑл вӗҫренех ҫав проблемӑсене
тӗшӗлет, вӗсене пӗччен тӗллӗн, хӑйпе хӑй сӳтсе явать.
Чӑн, ҫывӑх юлташӗ пулнӑ-ха ун — Г.Лисин (Айхи), анчах
вёсен
туслӑхӗ
пултарулӑх
ӳсӗмӗн
малтанхи
тапхӑрӗнче палӑруллӑрах, вӑл яхӑнта Скворцов та
сӑвӑсем хайланӑ-ҫке. Айхи хӑй юлташне яланах пӗр япалашӑн ҫине тӑма ӳкӗтлет, ҫырнисене пичете пама сӗнет.
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Тепрер чух ун ҫитменлӗхӗсене те кӑтартса хӑварать. Ҫав
ҫулсенчи ҫырусенчен темиҫе сыпӑк илсе пӑхар-ха.
«...Ну, эсӗ епле пурӑнатӑн? Мӗнле вӗренетӗн,
пурӑнатӑн, ӗҫлетӗн? Куҫарнисене ярса пӑхрӑн-и? Маршакӑнне Отачкин патне «Тӑван сӑмах» валли ярса пама
тӑрӑш. «Батажока» лайӑх туса ҫитерсен, ман шутпа,
«Ялава» е «Кӗнеке хыҫҫӑн кӗнеке» серие ярса пама пулать. Тӑрӑш. Анчах вӗренӳ вӑйлӑрах пултӑр. Ку юлашки
уйӑхсем санӑн пӗтӗм пуласлӑхна татса парӗҫ» (26.2.1951).
«...Кӑштах «С. еӑмахӗ» пирки.«Мир вечере» тееех каламаҫҫӗ пек, «Митингра» тесен луччӗ мар-и? Тата мана
малтанхи варианчӗ хӑй кӑна питӗ аван пек туйӑнать.
(Паллах, хӑвӑн ятунтан кӑштах каламалла ӗнтӗ.) Тӗплӗ
юсаса «Ялава» тепре ямаллах. Ҫамрӑксемшӗн унта ҫул
уҫӑлсах пырать пек» (4.4.1951).
Кунпа пӗрлех тантӑшӗн ӗҫӗ-хӗлӗшӗн хӗпӗртени те
куҫ кӗрет. Пӗр ҫырӑвӗнче ҫапла калать Айхи: «...Вӑйлӑ
ӗҫлетӗн, эпӗ асӑрхасах пыратӑп. Питӗ аван!» (8.1.1951;
Патӑрьел.) Скворцов ҫав тапхӑрта (50-мӗш ҫулсенче)
Айхишӗн паха тӗслӗх шутланнӑ. Пулас халӑх поэчӗ ҫав
ҫырурах тусӗ патне ҫапла ҫырать: «Эсӗ «сӑвӑсемпе
юлашки вӑхӑтра аппаланма тытӑнтӑм» тетӗн. Малтанхи
сӑввусенчех' санӑн ӑнӑҫлӑх курӑнать, санран манӑн
вӗренмелли нумай.<...> Ҫырсах тӑр. Пирӗн ҫыхӑну ҫирӗп
пулма кирлӗ. Каникул вӑхӑтӗнче тӗл пулма та май килӗ,
районалла пырсан». Пӗрлех Скворцова Айхи ҫитменлӗхсем енчен тӳрлетсе каланӑ вырӑнсем те пур ку
ҫырусенче: «техника енпе ҫителӗклех саваламанни
сисӗнет» (8.1.1951), астутарать вӑл юлташне.
Ҫырусене Айхи тӗмсӗлсе кӗтет, тусӗ ӑна канаш парасса шанать: «Санран эпӗ тӗмсӗлсех ҫыру кӗтрӗм. Пуринчен ытла — литература енӗпе канашсем кирлӗччӗ.
Аран ҫеҫ кӗтсе илтӗм» (25.4.1951) т.ыт.те. Скворцов
хӑйне пысӑк пулӑшу Панине те, ун ҫитменлӗхӗсене те
асӑрхаса тӑнине те асӑнать Айхи тӑтӑшах. «Уйрӑмах
«П.хӑми» пирки панӑ канашсемшӗн пысӑк тав. Эсӗ мана
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пысӑк пулӑшу кӳтӗн — сӑвва тата та юсарӑм. Малтанхи
виҫӗ строфине пӗр строфапа улӑштартӑм...» «Асра курап
Марсель хӳми» йӗрке пирки сӑвӑҫ хӑй тусне ҫапла
пӗлтерет:
«Париж» темерӗм: аллитераци
(.сасӑсен
кӗвӗлӗхӗ.— Г.Ф.) пӑсӑлать».Ҫав ҫырурах ҫапла астутарни
те пур: «Тархасшӑн, Юрий, малалла ҫырусенче эсӗ ҫав
«автанла» (Крылов юптарӑвне аса илет пулӗ тен.— Г.Ф.)
калаҫусене пӗтер-ха, мана тек ан мухта, пӗр-пӗрне ытларах критиклас» (23.3.1951).
Ҫапла пёччен тёллён тенё пек пурӑнса, чёрери аслӑ
трагеди витёр тухса, ёҫлесе пултарнӑ чаплӑ прозаик;
пурнӑҫпа кун-ҫул хавасне тем пек йывӑр пулсан та алран яман. Тунӑ ӗҫне кура паян ун ячӗ М.Федоров,
К.Иванов,
Митта Ваҫлейе,
П.Хусанкай,
Я.Ухсай,
Хв.Уяр, М. Илпек, А.Артемьев ячёсемпе пёр ретре
тӑрать. Юрий Илларионович Скворцов — чӑваш прозин
чи пысӑк, чи талантлӑ ӑстйсенчен пёри. Вӑл хайланӑ
«Уках хурӑнӗ», «Сурӑм хёрё», «Хёрлё мӑкӑнь», «Сӑваплӑ
вут» повеҫсем, «Пушмак хӗрӗ», «Юрӑҫ Ваҫҫа», «Славик», «Ултӑк», «Шыв симӗсленнӗ чух» калавсем чӑваш
классикин ылтӑн фондне кёрсе юлчӗҫ, наци литературинче ҫёнё йӗр хывӑннин, ҫӗнӗ ҫул уҫӑлнин кӑтартмӑшӗ
пулса тӑчёҫ.
Юрий Скворцовӑн илемлӗ тёнчи
Пултарулӑх ёҫне
Юрий
Скворцов
сӑвӑсенчен
тытӑнать. Ача ҫулёсенчех ҫырма тытӑнать вӑл, анчах
ӑшри туйӑма ҫиеле кӑдарма,
афишӑласа
ҫӳреме
хӑнӑхманран вӑя кёрсен тин, ҫирём ҫулсем тёлнелле,
пичете сёнме хӑюлӑх ҫитерет. Сӑввисенче ун ҫамрӑк
сисём-туйӑм илентерӳллӗ, тарӑн шухӑш-кӑмӑл паха. Ку
вара композиторсене хытах астарать: сӑвӑҫ юррисем
хӑйсен интонацийёпе ытла та кӗвӗллӗ, юрӑлла. Ун хайлавёсене ҫавӑнпа Ф.Лукин,
Г.Хирбю,
А.Токарев,
Г.Лисков, А.Петров кӑмӑллаҫҫӗ, кёвве хываҫҫё. Каярахпа
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ҫак кӗвӗлӗх, ҫыравҫӑ музыкӑна чунтан юратни, хӑй те
сӗрме купӑспа туслашни ун прозинче те сисӗнсех тӑрать.
Апла кӑна та мар, проза никӗсне выртать музыкӑна
ҫивӗч туйни. Ку прозӑра музыкант, юрӑҫ пулман, ҫут
ҫанталӑкӑн юрри-кӗввине илтмен герой ҫук та темелле.
Ятнех темиҫе тӗслӗх илсе пӑхӑпӑр ак. Кунран тӗлӗнмӗпӗр: шухӑшлавӗ ытла та кӗвӗ-юрра ҫывӑх Скворцовӑн,
сӑвӑсенче те вӑл ҫав кӗвёлӗхе шалтан, тымартан туйса
тӑни сисӗнет. Шӑп ҫакӑ илентерет те композиторсене. Ку
енчен ӑна В.И.Давыдов-Анатрипе, Ю.Сементерпе пӗр
рете тӑратма юрать. Вёсен хайлавӗсенче те юрӑлӑх таппитёшши ҫав тери чёрӗ, вӑй-хаваллӑ.
«Ултӑк» калаври Володя яла амӑшӗ патне таврӑнать,
амӑшё юрланӑ юрра илтет:
У-ултӑк! у-ултӑк!
Ул та турӑм,
Хӗр те турӑм, —
Хӗр уссине кураймарӑм.
Карчӑк каланӑ тӑрӑх, кайӑк юрлать-мён ку юрра.Тӳррипе вара ҫак юрӑра ку пӗчӗк калавӑн тёшши-тути
палӑрать; калав вёҫёнче ула тӑпа «хурлӑн уласа» урӑхла
макӑрать: «...Ул уссине кураймарӑм». Мёнрен тёлёнён?
Володьӑран, ун пиччӗшӗсенчен ватӑ ҫын чёптём усӑ кураймарё, шанса кётнипех ҫёре кӗчӗ.Ултӑк кайӑк хурланни халь Володя хурланни те, анчах та ӗнтӗ кая юлнӑ,
вӑхӑт иртнӗ: амӑшӗ ҫӗре кӗнӗ.
Ак тата «Парӑм» калаври пёр вырӑн: «Сашӑн
юратӑвӗ вара пачах урӑхла, ҫёнё уйӑх пек, кунран-кун
ӳссе, тулса пычӗ... Вӑл ыйхине ҫухатрӗ. Юрӑри пек —
кӗске ҫёрте ҫиччё вӑранчӗ (ҫак йӗркех «Уках хурӑнё» повеҫре те тёл пулать, геройӑн хурлӑ шӑпипе ҫыхӑнать. —
Г.Ф.)». Ирех тӑрса тухсан та ҫут ҫанталӑкӑн этем чунлё
сассине илтме пӑрахаймасть каччӑ: «Хёвел хёрелсе
сарӑлнӑччӗ. Пахчара и-и-ук! (юриех астарса, пытанмалла
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вылянӑн пуль. — Г.Ф.) тесе сар кайӑк юрлатчӗ». Ҫапла
ҫепӗҫҫӗн пек ӳкерсе пырать кун-ҫул картинине прозаик.
Анчах ҫав ҫепӗҫлӗхре, юрӑра шӑпа кӳрекен хӑрушлӑх та
сисӗнет. Ултӑк кайӑк (ула тӑпа) сасси Володя тупас
ҫухату ҫинчен систерчӗ вулакана. Володя туйса илеймерӗ
ӑна. Амӑшӗпе тӗллӗн калаҫса лараймасӑрах хулана каяс
арҫын амӑшӗн кӑмӑлӗ хуҫӑлмаллипех хуҫӑлнине сисеймерӗ. Саланса кайнӑ чӗпсене ҫӑра курӑк хушшинче
макӑра-макӑра шыраса ҫӳрекен карчӑк ытарлӑ шухӑш
упратчӗ-тӗр-ха, ачи-пӑчине пӗр ҫӗре пухса шӑкӑл-шӑкӑл
калаҫайманнипе хурланса йӗретчӗ-тӗр, ачи-пӑчи вара —
чунсӑр, нимӗн те туйми. Кайран тин тупӑнать Володя
чунӗнчи драма.
«Парӑмри» сценӑсем те ҫавӑн евӗрлӗрех. Саша
Нинӑна (лавккари сутуҫӑна) савать. Каччӑн ашшӗ вара — ревизи тунӑ чух — Нинӑн укҫа тухман пек тунӑ,
улт ҫӗр тенкӗлӗх улталанӑ ӑна. Вӑрманта уҫӑлса ҫӳрекен
яш-кӗрӗмшӗн йывӑҫсен кашлавӗ — ачаш та, ҫемҫе те.
Темшӗн йӗрес килнӗ пек пӗрех, эрлӗклӗ.Апла вӑрман —
инкеклӗ те. Чӑн та, сутуҫӑ хӑй пуҫне пӳкле пӗтерме,
ҫакӑнма тӑнӑ иккен...Савнӑ ҫыннине пулӑшас тесе Саша
гаражран скат вӑрлать, тӗрмене (ашшӗне пула) лекет.
Вӑрман шавӗ-юрри, эппин, кайӑк юрри пекех — икӗ
енлӗ, унта инкек-синкек те сисӗнет. Вӑл хатӗр-хӗтӗрте
символла сӑнарлӑх тапса тӑрать.
Ҫак икӗ енлӗх, кун-ҫул, туйӑм драми, антитезӑлӑх
Скворцовӑн чылай сӑввинче те палӑрать. Поэт вӗсене хӑй
пичетлемен, кайран ӑна тӗпчекенсем ҫапса кӑларнӑ.
«Килтен тухрӑм» сӑввах илӗпӗр. ...Ҫил «шӑхӑрать те
улать, Сив юрпа куҫӑмран вӑл сурать. <...> Кичем
кӗввине ыйха кайнӑ яла сапалать».Анчах ку мар-ха тӗпри.
Йӑмра — этем чунӗллӗ йывӑҫ: «Ман асаплӑ чун пек,
Ҫуркуннешӗн йӗрсе макӑрать» (26.9.1955). Ытахальшӗн
ӳкерӗнмест йӑмра сӑнарӗ: пуҫне усса ларать вӑл та, ун
вуллинчен такам туй лашине «чӗлпӗрленӗ». Каллех йӑмра
кашлавӗнче-юрринче хӑй чунӗн
юратӑвне-ыратӑвне
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тарӑнрах илтнӗ лирика геройе килет ума: «Йӑмраҫӑм, эс
тем сиснӗ евӗр Пуҫлаттӑн хурлӑн кашлама» (4.12.1955).
Ав епле! Туйӗ пуласси инҫе-ха, каҫӗ — ырӑ, анчах та
ӗнтӗ йывӑҫ сисет: темле эрлӗклӗ ӗҫ сиксе тухӗ.
Эппин, прозаик сӑввисенче ҫут ҫанталӑк хӑйне евӗр
кӗвӗ-юрӑ хывать, ҫав музыка этем чунӗнчи хусканусемлӗ, икӗ енлӗ (унта ырлӑхта, шырлӑхта пур). Паллах,
хӑй пӗлмен-палламан йывӑҫ-курӑка, вӑрманпа шывшура сӑнарламасть Скворцов, палла тӑран
йывӑҫсем
илӗртеҫҫӗ ӑна. Ҫавӑнпа тӑван ҫӗршыв, юратнӑ ял,
илӗртӳллӗ тавралӑх кунта чӗрӗ чунлӑн, этемри пек чӗрӗ
сисӗнкӗллӗн, ытарми чиперрӗн сӑнланать. Хӑйне евӗр
ӑсталӑх паллисем те уҫӑмлӑ: ҫамрӑк сӑвӑҫ ҫиелтен
курӑнакан, яка, сакӑлтаксӑр (такӑнтарман) рифмӑсемшӗн сахал ҫунать, ӑна хӑй хывнӑ ӳкерчӗкре чунлӑх, психологи кирлӗрех, ҫав ӳкерчӗкре тупӑннӑ пурнӑҫӑн икӗ
енлӗхӗ хаклӑрах, тӗрлӗ сӑнлӑх-сӑнарта кун-ҫул таппи
мӗнле пулассине сиссе илни пахарах. Куна вара пӗчӗк
сӑвӑра палӑртма питӗ йывӑр; сӑвӑҫ, тен, хӑйне проза
анлӑлӑхӗ кирлине ытларах та ытларах ӑнкарса пырать
пулӗ. Ӑнсӑртран-им ахаль кӑна сӑвӑсенче те вӑл авалтан
килекен пурнӑҫ йӗркине тытса илесшӗн хыпӑнать. Шалти рифмӑсем, сассен кӗвӗлӗхӗ ӗмӗрсен аваллӑхне, ҫав
аваллӑхӑн асамне ытарнӑ. Шухӑш-туйӑм — философиллӗ, тарӑн та илпек:
Ҫак ҫӗр ҫине ҫураличчен —
Сар кайӑксен сӑмсисенчен
Эпир, тет, сас параттӑмӑр,
Пӑхаттӑмӑр чечексенчен,
Ташлаттӑмӑр шевлесенче...
Этем, эппин, тӑван ен
аваллӑх таппи пек, ҫут тӗнче
рика геройӗ ҫут ҫанталӑкпа
Ахальтен мар хӗр пушмакӗн

сӗткенӗпе пурӑнать, ӑна
йӗрки-шывӗ пек туять, линихҫан уйрӑлми пӗрлӗхлӗ.
«кӗвви» те ӑна карӑш сас
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панӑн илтёнет, ҫурт тӑрринчи калай (хӗҫ тимӗр) автан
«тӑван килтен инҫетри ҫыншӑн ҫунат ҫапса авӑтнӑн
туйӑнать» (Г.Юмарт). Паллах, пур сӑвӑ та пӗрешкел
ӑнӑҫлӑ теме пулмӗ, анчах ытларахӑшӗ сӑнарлӑхӗпе питӗ
хӳхӗм, туйӑм-сунӑмӗпе ытла та кӗрпеклӗ.
Каллех астутарса хӑварни кирлӗ: тӑван тавралӑхӑн
кашни тӗмескине аван пӗлет пулас прозаик, паллать
ӑна, унпа ӑш пиллӗн, чӗре ыратӑвӗллӗн «калаҫать». Унран та ытларах — кашни вӑрман лаптӑкӗнче, типӗ варта,
пӗччен йывӑҫра аваллӑх курать, вӗсем хӑйсене мӗнле
тыткаланинче иртнё кун инкекӗпе савӑнӑҫне «вулать».
Ҫаплах мар-и-ха? Ял ҫумӗнчи Каҫликка варне ҫитсе
курсан ун чӗринче Пӑкача вӑхӑчӗ еӑнарлӑн чӗрӗлет,
Чӑваш Сурӑмӗ тӑрӑхӗнче аваллӑх пӑлхавӗн вӑрттӑнӗ
уҫӑлать, ял ҫумӗнчи пӗчӗк вӑрмансенче Укахвин илентерӳллӗ те трагедиллё шӑпи палӑра пуҫлать, ял варринчи
кӳлӗсем хӗрринче Юрӑҫ Ваҫҫа ларнине «сӑнать» вӑл.
Писателӗн пултарулӑх йӗрӗпе утсан, ун ҫулӗпе кайсан, тен, кашни-пӗр еӑнар, сцена ӑҫта, мӗнле ҫуралнине тупма пулать пулӗ. Чӑнах та, Панклири лару-тӑру
чӗлхесӗр атӑҫӑ «Пушмак йӗрне» сӗткен пама пултарнӑ,
Хурӑнкассинчи ӗҫ-пуҫ «Уках хурӑнӗнче» пулӑхлӑ вырӑн
тупнӑ. Ку вӑл — ытарми Сурӑм тӑрӑхӗ. Ӑна асра усранӑ
сӑвӑҫ ҫапӑнман пӗр хайлавӗнче ҫапла йӗркесем кӗвӗлет:
«Сурӑм шывӗ юхать Шӑнкӑр-шӑнкӑр. <...> Окай вар
пуҫӗнче Сивӗ ҫӑл ... <...> Вунӑ-вун икӗ ял — Тӗрлӗ
Сурӑм, Пур кассем те Панкли, Шӗвӗш Сурӑм. Иртрӗм
эпӗ утса Шӗвӗш ҫумӑн, ума тӑчӗ тухса Чӑваш Сурӑм».
(18.1.1957). Скворцов прозине тарӑннӑн, тӗрлӗ енлӗн
ӑнланас текеншӗн ку сӑвӑсен сӑнлӑхӗ-сӑнарлӑхӗ, идейипроблеми — самай пысӑк пулӑшу.
Сӑвӑсен хӑйне евӗрлӗ пахалӑхне Митта Ваҫлейӗ,
- П.Хусанкай, А.Алка асӑрханӑ, вёсен ҫитменлёхёсене
Кӑтартнӑ, сӑвӑ техникипе ытларах тӑрмашма кирлине
асӑрхаттарнӑ. Хайлавёсенче Сурӑм каччи П.Беранже,
Б.Пастернак, Я.Купала, С.Есенин, М.Лермонтов кёвви413

ҫеммине ҫывӑх та хаклӑ курнӑ. Г.Ф.Юмарт тӗпчевҫӗ
Скворцовӑн ҫапӑнман сӑввисене архивран шӑрҫаласа
тупса кӑларнӑ. Вӑл хӑй статьинче ҫамрӑк сӑвӑҫ Г.Айхипе
пӗр чунлӑн «ӗҫленине» асӑрхать, иккӗшӗ те Б.Пастернака кӑмӑлланине курать. Иккӗшӗн пӗрлехи опытне танлаштарать, хитре поэтика мелӗсем тупать. Пастернакӑн
пӗр сӑввине ҫамрӑк кӳлӗмре Г.Айхи куҫарнӑ пулнӑ (ӑна,
паллах, Ю.Скворцов та вуланах ӗнтӗ).Акӑ вӑл тӗслӗх:
Кӗрлетчӗ сӗм хура тӗнче,
Шур юр шӑлатчӗ,
Ҫурта ҫунатчӗ сак ҫинче,
Ҫурта ҫунатчӗ...
Калас пулать: ку хайлав-куҫару чӑннипех Пастернакла. Ҫапах та шалти сисӗм-туйӑм ҫак сӑвӑрипе пӗр интонациллӗ пулсан та, Скворцов кӑшт урӑхларах ӳкерчӗк
хайлать:
Тӑр-тӑр чӗтретчӗ чӳрече,
Тӑр-тӑр чётретчӗ.
Кантӑк ҫинчи мӗлке куҫран
Чӑр! тинкеретчӗ.
Повторсем, сасӑсен кӗвӗлӗхӗ, йӗркесен янравлӑхӗ кунта
шӑп чӑвашла, евӗк, сисӗнкӗллӗ. Ку сӑн чӑнласах кӑштах
Пастернакӑн «Хӗллехи каҫне» те асилтерет. Ҫакӑн пек
хаваллӑхпа,
В.Урташпа,
Ю.Петровпа ҫумӑн ӗҫлесе
Скворцов сӑвӑсенчи юрӑлӑх, кӗвӗлӗх поэтикине самай
пуянлатать, кӗвӗлӗхӗн тӳрех куҫа курӑнман енӗсене тытса илме хӑнӑхса пырать.Кунпа пӗрлех лирикӑна философиллӗ шухӑш техӗмӗ кӗртет, этемпе ҫут ҫанталӑк хушшинчи ҫыхӑнусене никам сисми хусканусем урлӑ ярса
илет. Ку мехел вара (сӑнар-сӑнлӑх философи техӗмӗ тупни) 1950 ҫулсен иккӗмӗш ҫурринчен пуҫласа ӑна проза
еннелле туртать.
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Чӑн, каярах та сӑвӑ ҫырма пӑрахмасть прозаик, лирикӑра (пёрлех прозинче те) ун Лермонтова иленесси
тарӑнлансах пырать. Проза анине куҫнӑскер, сӑмах ӑсти
халё сӑввисене композиторсем ыйтнипе ҫеҫ ҫыркалать.
Малтанах кӗвӗлӗх, музыкӑна шалтан туйса тӑни уншӑн
халӗ те питӗ алӑ майлӑ. Юррисем радиола та, клубсенче
те, уй-хирте тӑтӑш янӑраҫҫӗ унӑн, концерт залӗсене
илем кӳреҫҫӗ. Вӗсене халӑх хаваспах йышӑнать. Анчах
сӑвӑсен пуххи кӑларас нуша ӑна тек илӗртмест, вӑл хӑй
чунпа, таланчӗпе ытларах прозӑн чӑн-чӑн ӑсти пулнине
туярах парать пулӗ тен. Пичетленмен сӑввисене «Юрий
Скворцов» ятлӑ тӗпчев кӗнекинче (1992) Г.Ф.Юмарт
пухса кӑларчӗ, хитре ум сӑмах ҫырчӗ. Ҫапах та ҫакна татса каламалла: ҫапӑнман сӑвӑсем — ытларахӑшӗ — пӗрре
ларса ҫырса-хӑрталаса хунӑ тӗслӗхсем темелле. Вӗсем
патне тепре таврӑнма ал ҫитереймен Скворцов. Сӑлтавӗ
уҫӑмлӑ пулӗ: ӗнтӗ ӑна проза техӗмӗ ытларах илентерет
ҫыравҫа, сӑвӑ хайласси вара сӑмах ӑсти ӳсӗмӗн пӗр авӑкӗ
пек ҫеҫ тӑрса юлать.
Мӗн паха ҫак поэзире? Г.Юмарт тӗпчевҫӗ калашле,
«чӑвашлӑха тулӑххӑн ӑша хывса ӗҫлени» ҫут тӗнчен
йӗрки этем кун-ҫулӗпе шайлашуллӑ пулнине туйни.«Сар
кайӑксен сӑмсисенчен» ҫураличченех «сас паракан»,
«чечексенчен пӑхакан» этем сӑнарӗ тепӗр темиҫе ҫултан
«Уках хурӑнӗнче» ахрӑмланса вӑй илет: «Ҫынсем хушшинче те «ҫуркунне ҫитсен» ҫӗр ҫине пӗлтӗр-виҫӗм ҫул
ҫуралнисем пеккиех ҫуралать пулмалла. Анни, Хӗветли,
Укахви...— тахҫан пӗрре ҫӗр ҫине килсе кайнӑскерсемех.
Укахвисем, ҫулсеренех шӑтакан мӑкӑнь пек, яланах
ҫуралма кирлӗ. Харпӑр хӑй чечекӗнех хӑйӗн тӗсӗ, ҫулҫи,
ҫеҫки, хӑнӑхӑвӗ, чӑтӑмӗ пур. Укахвисен те ҫаплах. Укахвисем сӑнӗпе те нумай чух пӗр сӑнарлӑрах. <...> Чӑтӑмӗ
те, кӑмӑлӗ-хевти те пӗрешкелех пулӗ, ҫавна май вара
кун-ҫулё те пёр евёрлёрех шӑвё вёсен, пёр евӗрлӗ
вёҫленӗ те...» - тет прозаик «Уках хурӑнӗнче».
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Авӑ епле: саралнӑ ҫулҫӑн, типнӗ ҫеҫкен тӑкӑнмаллах,
анчах вӗсен вырӑнне шӑп та лӑп ҫавнашкал ҫулҫӑ тухӗ,
ҫавнашкал ҫеҫке ҫурӑлӗ/Укахви те ҫӗре вӑхӑтсӑр кӗрет,
анчах уншӑн пурнӑҫ чарӑнеа лармӗ, ҫӗр ҫине татах та
Укахвиеем килӗҫ. Ку ӗнтӗ — тарӑн философиллӗ чӗвӗм,
ун ҫирӗп тымарӗсем художникӑн лирикинченех аван
палӑраҫҫӗ. Кайран вара ку тымарсем повесть-калавра
парка хунав чуптараҫҫё, Скворцова халиччен ыттисем
ярса пусман утӑм тума вӑй параҫҫӗ.
Скворцовӑн прози — питӗ хӑйне евӗрлӗ феномен.
Унта ҫыравҫӑ XX ӗмӗрӗн 70-мӗш ҫулӗсенчи туртӑмюхӑма чӑваш литературинче никамран ытла, никамран
туллирех палӑртать. Ку вӑл — чӑваш литератури майӗпен
XX ӗмӗр пуҫламӑшӗнчех хывӑннӑ традицисем патне
таврӑнни,
М.Федоров,
К.Иванов хывнӑ
юхӑмсен
чӗрӗлӗхне ҫӗнӗрен кӑтартни.Ӗҫӗ питӗ пӗлтерӗшлӗ, пысӑк
капашлӑ. 30-мӗш ҫулсен витӗмӗпе хывӑннӑ туртӑм — завод-фабрика, колхоз-совхоз сӑнарне калӑпласси, рабочипе хресчен характерӗсене ӑсталасси — вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи
тапхӑрта майӗпен пӑрахӑҫа туха пуҫларӗ. Ӗҫ технологине
сӑпатлантарасси литературӑпа искусствӑшӑн тӗп ҫул
пулмалла тени тӳрре тухмарӗ.
60-мӗш ҫулсем вӗҫнелле, 70-мӗш ҫулсенче литература (уйрӑмах вырӑс прози) ял пурнӑҫне ӗмӗрхи кӑмӑлнесӗп урлӑ сӑнласси патне таврӑнчӗ. Ку юхӑма вырӑс
сӑмахлӑхӗнче В.Распутин, В.Белов пултарулӑхӗсемпе
ҫыхӑнтарчӗҫ. Тӗпчевҫӗсем ҫак ӑстасем ҫырнинче этем,
наци, культура шӑписенче авалтан килекен пахалӑх мала
тухнине асӑрхарӗҫ. Ӗнтӗ вӑтӑр ҫуллӑха кӑна килнӗ социаллӑ тӗллев мар (индустри хӑпартни,
колхозсем
йӗркеленни), ӑна тивӗҫ поэтика мар (ҫиелтен палӑракан
публицистика), пин ҫуллӑхсен тарӑнӑшӗнчен килекён
философи, пурнӑҫ мехелӗ ертӳҫе ҫаврӑнчӗ. Ч.Айтматов
(кӑркӑс ҫыравҫи) мифла сюжетсем хывса ҫырни пӗтӗм
совет литературишӗн пӗлтерӗшлӗн курӑнса кайрӗ,
В.Распутин ялти нимпех те палӑрман ватӑ карчӑксен
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ылтӑн пек ӑсне-опытне «шӗкблчени» паха тбслбх пулса
тӑчё. Вӑхӑчбпе Распутин тупнӑ мехел
В.Петров,
Хв.Агивер калӑпланӑ карчӑксен сӑнарбсенче ҫуталса
кайрб. Ҫак опыт патне вырӑс литератури те, кӑркӑс ҫыравҫи те, тбпрен илсен, 70-мбш ҫулсенче ҫитсе тӑчбҫ.
Ю.Скворцов вара ку тблбшлб пуянлӑха 50-мбш ҫулсенчех
пысӑка хурса хакла пуҫларб, пбтбм совет литературишбн
капашлӑ курӑнакан енсене Распутинран, Айтматовран
чылай маларах туйса илчб.
Стильсен ылмашӑвб апла пулсан — питб хӑйне
евбрлб пулӑм. 30-мбш ҫулсенче тухӑҫлӑ пулнӑ шаймӑклӑх
(приключенилбх), публицистикӑлӑх 40-мбшсенче героикӑпа, романтикӑпа ылмашать. Ҫбкленӳллб пафос
амаланас юхӑмӑн ертӳҫи чӑваш литературинче ун чух
А.Артемьев пулнӑ. Ҫапах та Ю.Скворцов героикӑллӑ
ҫбкленӳ кбске бмбрлб пуласса 50-мбш ҫулсен пуҫламӑшбнчех асӑрхать, ун чухнех философиллб поэтика
илбртбвне парӑнать.70-мбш ҫулсенчи поэтика улшӑнӑвне
А.Емельянов та туйсах тӑрать-ха, вӑл чӑннипех паха,
сӑнарлӑ публицистика мехелбпе хайланӑ калав-повесть
ӑсталать. Анчах та бнтб вӑл та ҫак вунӑҫуллӑх вбҫнелле
публицистика философи техбмб тупма тивбҫ пулнине
ӑнкарса илет.
Кӑмӑл-туйӑм юсавё, шухӑш-сунӑм, бмбт-шанӑҫ перекечб, эппин, Скворцовшӑн кеҫбнренех тбпре тӑнӑ.
Ҫын куҫне курӑнсах кайман чун пахалӑхне ҫыравҫӑ яланах нимрен асла картнӑ, ҫавӑнпа вӑл никамран малтан
тенешкел ҫак хакӑл патне пырса тухни пачах та
тблбнтермест. Чӑваш ҫыннин чбре аслӑлӑхне хале бнтб
вӑл миф-халап, легенда-предани урлӑ, символсемпе
кӑтартать. Ӗмбт-сунӑм хӳхбмб, ҫын кун-ҫулен тарӑн
вӑрттӑнлӑхе сӑнара епле ҫыпӑҫуллӑн хывӑнса пынине
кӑтартакан тбслехсем — черечепех. Кашниех — кӑштах
херхӳ те, кулӑшла та, кунпа перлех тата пурнӑҫӑн
бмбрхи тӳрри-кукӑрне тбшелени те.
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«Ҫын ӑшши» повеҫри пӗр вырӑн ак: «Эпӗ ҫаплах
сасӑлакаласа тӑтӑм. Юлашки инкене машина чарса
ӑсатнӑ хыҫҫӑн тин хам валли черет ҫитрӗ». Кӑмӑл юсавне
мал ӗмӗтлекен, «ҫутатакан» этем темӗн-и вара ҫак персонажа? Сӗмсӗр-пилсӗр ҫынсем ӑна чавсапа аяккалла
сиреҫҫӗ, вӑл пӗрех чӑтӑм сӗрелтине ҫухатмасть, анчах
ҫав чӑтӑм тулса тӑкӑнса кайма пултарасси те сисӗнет унра, ҫав геройра.
...Ак тата «Кӗлет хуралҫипе ял хуралҫи» калав. Кӗлет
хуралӗнче ултӑ ҫул тӑракан Мирун арӑмӗ халӑхӑнне пӗр
шӑрпӑк тӗкӗнмен. Пӗр каҫлӑха ял хуралне тухнӑ карчӑк
вара тӳрех пӗренене куҫланӑ, ӑна килелле сӗтӗрес тунӑ.
Ярса та тытмалла пек ӗнтӗ вӑрра — ҫук, ҫав пӳтсӗр
карчӑк пекех чӑрсӑр, намӑссӑр пулма хӑюлӑх ҫитеймест
Мирун арӑмӗн, вӑл лӑпкӑн ӳсӗрсе илет те — шикленсе
ӳкнӗ вӑрӑ пӗренине пӑрахса тарать. Кунта та шалти,
палӑрусӑр пек хирӗҫ тӑру ӳтленнӗ: сӗмсӗрсен чыссӑрла
хӑюлӑхӗ тата чун-хакӑла чыслӑн упрама хӑнӑхнӑ чӑваш.
Хайлавран хайлава тарӑнланса пырать ку антитеза. Ун
пӗтӗмӗшле сӑпачӗпе ӑшӗ-чиккине ҫыравҫӑ пӗве (кӳлӗ)
сӑнарӗнче тӗртӗмлентерет. «Пӗвен ҫиелти лӑпкӑлӑхӗ, —
тет В.Никифорова тӗпчевҫӗ,
— геройсен ҫиелти
лӑпкӑлӑхӗпе тӗл килет. Анчах шалта вӑйлӑ туйӑмсен
вӑййи кӗрлет.Авӑ Укахви те — тек ӗнтӗ сывалаяс ҫукки
паллӑ уншӑн, хӑй пӗрех ӑшри кӳренӗҫ-асапне никама та
кӑтартмасть, «тип-тикӗс пӗве ҫине пӑхса тӑрать. Шыв
ҫийӗнче хӑмпӑсем ҫатлата-ҫатлата ҫурӑлаҫҫӗ», карассем
чӑшӑртаттарса курӑк ҫиеҫҫӗ т.ыт.те. Анчах ҫак лӑпкӑлӑх
ҫиелти паллӑ ҫеҫ. Герой чунӗ ӗнтӗ виҫерен тухасла
сисчӗленсе ҫитнӗ, вӑл халӗ юлашки халпа, юлашки
юратупа ҫут ҫанталӑкри кашни пӗчӗк сас-чӗвве, каш ни
вӗт-шак хусканӑва туякан пулса ҫитнӗ. Ку вӑл — чун
ыратӑвӗн чи пысӑк пусӑмӗ. «Юрӑҫ Ваҫҫа» калавра вара
пухӑнса ҫитнӗ чун терчӗ тӑкӑнса каять — пӗве татӑлать.
Ак ӑҫта пырса тухать эппин Скворцов вӗҫӗмех шыв
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хӗрринче пулма, пулӑ тытма юратни, вӗҫӗмех икӗ енлӗх
пулӑмне тӗсени-сӑнани.
Ҫаплах, ҫын асӑрхамасть кунашкал хакӑллӑ чун
ыратӑвне. Илӗпӗр акӑ «Юрӑҫ Ваҫҫа» калавах. Ваҫҫа —
пысӑк чӗреллӗ каччӑ, чунӗпе вӑл — музыкант, хӑех
юрӑсем кӗвӗлет, сӑвӑсем хайлать, анчах кун пирки никама та пӗлтермест. Аслисем пурте ялтан тухса кайса
пӗтнӗ, кӗҫӗннине (Ваҫҫана)
килте амӑшне пӑхма
хӑварнӑ. Анчах каччӑ тавралли тӗнче ҫав тери хӗсӗк,
тӑвӑр. Ку кӑйттӑлӑхран тарма герой ирпе ирех кӳлӗ хӗрне
тухса ларать, пулӑ тытса йӑпанать. Ку ӗнтӗ «хӗлӗх хӳре»
урӑх тӗнчене вӗҫсе каясшӑн пулнипе пӗрех пуль, каярахпа яш-кӗрӗм чӑнласах ялтан тухса кайма тӗв тӑвать. Кӳлӗ
хӗрринче чунне уҫакан персонажа катӑк ӑслӑ Униҫ
чӑрмантарать: «тин ҫеҫ хуҫнӑ хурӑн милӗкпе» шыва
пӑтрататъ, тӑпра муклашкисём персе вӑлтана лектерет... Ӗҫе каякан хӗрарӑмсем пӗве ҫуммипе иртеҫҫӗ,
вӗсенчен пӗри каччӑна ӳпкеле пуҫлать: «Пӗве пуллине
вӑлах ҫисе янӗ ӗнтӗ». Тепри вара «пӗр ҫатма пулма» пултарас пулла Ваҫҫаран тӑпӑлтаратъ... Улӑхра хӗрарӑмсем
утӑ пуҫтараҫҫӗ, Ваҫҫана вӗренменшӗн тиркеҫҫӗ. «Ӑҫта
пурте вӗренсе... Ваҫҫа пеккисем те кирлё», — тет тепри
тӳррӗн кастарса... Хӑй кӑмӑлланӑ хӗре (Вальӑна) илме
разъезда кайнӑ герой унпа пӗрле тепӗр студента лартса
таврӑнать. Студент урапа ҫинчен ӳкнӗшӗн хӗр Ваҫҫана
айӑплас шутлӑ: «Эсӗ ӑна ан ҫиллен, — тет ял каччишӗн
аванмарланса, — ачи ҫавнашкалскер» т.ыт.те.
Герой — тӗлӗнмелле хитре, чуна тивмелле юратма
пӗлекен
яш.
Тивӗҫсӗртен
кӳрентерекенсем
—
йӗркеренех, пӗри те ун несӗп аслӑлӑхне курмасть, чун
пуянлӑхне асӑрхамасть. Ваҫҫа вӗсемшӗн — айванрах,
хутла вӗренсех кайман ача, ун тивӗҫӗ — ялта пурӑнасси,
пӗчӗк нушапа ҫырлахасси.Ӑна хупӑрлаканнисем вара —
чунсӑр та сисӗнкӗсӗр этемсем, типӗ кӑмӑллӑ ҫынсем.
Пӗрин те ҫын ӑшӗнчи туйӑм таппине уяма пӗлесси ҫук.
Тӑр пӗччене тенешкел юлнӑ персонажӑн ҫут ҫанталӑкпа
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«калаҫасси» ҫеҫ юлать; кайӑк-кӗшӗк, шыв-шур, тӳпе
кунта Ваҫҫапа пӗр шухӑшлӑ, пӗр тӗлӗшлӗ. Мускавран
урӑх каччӑпа таврӑнакан Валя ӑна уявсӑррӑн тӗксе илсен
каччӑн чӗри чиксе ыратса каять: «Пӗр тӑри хӑйӗн
курӑнман ҫиппи тӑрӑх тӳп-тӳррӗн ҫӳлелле хӑпарчӗ, кӗҫвӗҫ татӑлса анассӑнах туртӑнчӗ, чӗтренчӗ...Ҫул хушшинчи шӑпӑр курӑкӗсем ӑшӗнче шӑрчӑксем, такам ҫава
ҫулнӑ пек, кӑш-каш! кӑш-каш! кӑш-каш! текен сасӑ
кӑларса чарлаттарчӗҫ».
Акӑ илӗпӗрин тата утӑ пуҫтаракансем кӳрентернине:
«Пур кӑсӑксӑр-пӑсӑксӑр ҫамрӑк кайса пӗтрӗ ӑнтӗ (ялтан.— Г.Ф.). Чӗлхесӗр Униҫ те Ваҫҫа хӑраххисем ҫеҫ
юлчӗҫ». «Такам тем калани те Ваҫҫа чӗрине ҫапла ыраттармалла пырса тивмен». Чӑтма ҫук ыратупа тулнӑ каччӑ
шыв хӗрне утать, унта — ун кӑмӑлӗн тӑрӑмне этемрен
лайӑхрах ӑнланакан кайӑк-кӗшӗк, шыв: «Пӗр шуркут
вырӑнтан вырӑна сиккелесе хурлӑн
кӑшкӑрашать:
ахӑртнех, чӑнкӑ ҫыранта чакаланакан качакка, ун йӑви
тӗлӗнче пулнӑ пулас»; лашасем «пуҫӗсене ухаҫҫӗ»,
«хӳрисемпе ҫапӑнаҫҫӗ».
Вӗҫӗмех ҫакӑн пек ыратупа пурӑнасси питӗ йывӑр.
Пӗве хӗррипе ӗҫе каякан хёрарӑмах ав Ваҫҫа тытнӑ пулла
илсе каять, пулли вара (Скворцов хӑй дневникӗнче
асӑрханӑ пек) — телей. Шывӗ — пурнӑҫ мелӗ-мехелӗ.
Кашниех — символ. Шӑпа ҫулӗ ҫине тухнӑ яш арҫынна
такам та пӳлесшӗн. Туйӑм-сисӗм чӑп тулли савӑт евӗр,
тулса тӑкӑнса кайма тепӗр тумлам кӑна кирлӗ: «Тепӗр
кунне шалкӑм ҫумӑр касса ҫурӗ те, тури пӗве тулса
татӑлса кайрӗ». Ӗнтӗ пулӑсем те (телей палли) «ҫырма
тӗпӗнчи курӑксем ҫине лара-лара» типпе юлчӗҫ. Ҫынсем
вара ҫак пӗвене (Ваҫҫашӑн хаклине) мар, теприне ҫӑлма
чупаҫҫӗ: «Талпас Ваҫҫан пулӑ тытасси пӗтрӗ», — терӗҫ
ҫынсем те савӑнса, те пӑшӑрханса».
Калаври сӑнарлӑх кӗвелӗхӗ йӑлтах символсем ҫинче
йӳҫсе хӑпарать. Ҫут ҫанталӑк кунта хӑйле, тулли
пурнӑҫпа пурӑнать, ун ытарлӑхӗ ыт ахаль пейзаж карти420

не ҫеҫ вырнаҫмасть, унта ӗмӗрсен хакӑлӗ, этем кунҫулӗн палӑрӑмӗ пек пулӑмсем ӳтленеҫҫӗ. Писатель
сӑмахӗ —
Ваҫҫан
ҫынсем
хушшинчи
вырӑнӗ
(тарӑнраххӑн каласан, талантлӑ, пысӑк чунлӑ этемӗн
обществӑри пӗлтерӗшӗ)
тавралла сыпӑнса
пырать.
Чыссӑр та пилсӗр, тимсӗр те типӗ кӑмӑллӑ йыш хушшинчи кун-ҫул айванла, ахальтен мар калавра Ваҫҫапа
ҫумӑн яланах Униҫ курӑнать: пӗвере пулӑ тытнӑ чух та
Ваҫҫапа ҫумлӑ вӑл, кӳлӗ татса кайсан та ун сӑнӗ курӑнса
каять. Ку ӗнтӗ ытарлӑ ҫавӑрса каланӑ шухӑш кӑтартмӑшӗ.
Ав мӗншӗн каччӑн «чӗлхи» — юрӑ-сӑвӑ, ав мӗнШӗн ҫут
ҫанталӑк ӑна аванрах ӑнланатьтемелле.
«Пушмак йӗрӗнчи» Паня пирки те ҫакнах каламалла.
Ял ҫыннисемшӗн вӑл кӑштах ҫитменрех этем, кукӑль
пӗҫерсе ҫитернипех ҫырлахма, атӑ-пушмак юсанӑшӑн
тӳлевне илмесен те пултарать.Чӑннипе Паня пысӑк хевтеллӗ, ҫивӗч туйӑмлӑ яш, хӑй ӗҫӗн тӗлӗнмелле ӑсти.
Чӗлхесӗр-хӑлхасӑр ҫак ҫамрӑкӑн та «чӗлхи» хӑйӗнле. Ҫут
тӗнчепе вӑл атӑ ҫӗлес ӑсталӑх урлӑ сӑмахлать. Ваҫҫапа
пӗрешкелли те пур унра: лешӗ Вальӑна савать (ку юрату
кӑлӑх пуласса та ӗненет пулӗ тен), Паня — Гальӑна. Анчах чӗлхесӗр этемӗн хӑй кӑмӑлне епле пӗлтерес-ха? Ун
пырӗнчен аманнӑ тискер кайӑк мӗкӗрнӗ евӗр сасӑ ҫеҫ
хӗсӗнсе тухать. Ку вара ҫынсене хӑратнине те пӗлет Паня.
Ав мӗншӗн мӗнпур чун пахи атӑ ӗҫӗнче уҫӑлса каять те.
Галя валли ҫӗлес пушмака атӑҫ тӗлӗнмелле юратса
ӑсталать, хӗр хуларан таврӑнасса сиссе-пӗлсех тӑрать.
Чӗлхесӗрлӗх кунта — символла метафора, вӑл
Паньӑпа ҫут тӗнче хушшинче ӑнланулӑх, килӗшӳ ҫукки
ҫинчен калать. Галя кайсан та ӑна кӗтсе асапланать
чӗлхесӗр яш, хӑйпе калаҫма ҫуккине ун ури йӗрӗпе
сӑмахлать. Ҫул хӗрринче курать вӑл хӑй ӑсталанӑ пушмак
йӗрне, пӗшкӗнсе ларса ӑна ыратуллӑн тинкерет. Ҫулпа
урапа ҫинче иртсе пыракансемшӗн ку вара — кулӑшла,
вӗсемшӗн Паня ӑс ҫитменрех ҫамрӑк ҫеҫ. Чылай чухне
сюжет тыткисем ҫапла Скворцов хайлавӗсенче: герой
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каланас, каланман, тупӑнман сӑмах шырать. Анчах
«сӑмахӗ» ку — геройран килмен мехелсенче-мӗн. Паня
та, Ваҫҫа пекех, ҫут ҫанталӑкра ӗмӗрхи хавал-ӗненӳ шырать, ун шалти сассине илтет: «Ҫакӑнта (вӑрман
ҫумӗнчи улӑхра. — Г.Ф.) Галя та ларнах ӗнтӗ... Анчах вӑл
кунта нихҫан та Паня чухлӗ ларман пулӗ, кунти тавралӑх кӗввине Паня чухлӗ туйман пулӗ». Ваҫҫа та ҫаплах
мар-и-ха? Унпа ҫумӑн ыраш пуссипе утакан Валя
каччӑна музыка училищи-не кӗме сӗнет. «Ҫук, эп юрӑҫ
мар», — хуравлать арҫын. «Вӑл хӑрах аллине ыраш ҫинелле тӑсать», ыраш пучахӗсене чӑштӑртаттарать. «Ҫав
чӑштӑртаттарура Ваҫҫана хӑй ҫеҫ ӑнланакан, ӑна ҫеҫ
илтӗнекен темӗнле илемлӗ юрӑ пур пек туйӑнать». Апла
пулсан яш каччӑ ҫут ҫанталӑк юррине илтет. Вӑл кӑна-и?
«Сурӑм хӗрӗ» повеҫри Саньӑшӑн та тӑван тавралӑх кӗвӗ
пек, хӑй савнӑ хӗр (Сухви) ӑна пулас опера геройӗ пек
курӑнать, ӑна вӑл музыкӑра ӑнланса илесшӗн.
Эппин, сӑвӑсенчи юрӑлӑхпа кӗвӗлӗх ахаль ҫухалмарӗ,
ҫыравҫӑн прозинче вӑл тарӑннӑн тымарланнӑ. «Славик»
калава илсе пӑхӑпӑр.Тӗп герой — ар ҫулне тин ҫитсе пыракан ача, музыка шкулӗнче вӗренекен. Чунра темле
уҫӑмсӑр, тӗппи-йӗрри тупӑнман кӗвӗ пуррине туйнӑ
персонаж ҫине тӑрсах ун вӑрттӑнне шырать. Ҫав туйӑм
варкӑшӗ кӳршӗ хӗрӗ иртнӗ чух юлнӑ духи (фиалка)
шӑршинчен
ҫапать иккен. Эльвира
качча
кайма
хатӗрленет, ун мӑшӑрӗ пуласси — сисӗнкӗсӗртерех чунлӑ
Георги. Хӗре, тен, кӑштах кӑмӑлласа та пӑрахрӗ-и апла
Славик? Пӗрлех ун ҫумёнчи Георгин пушӑ каҫрашкине
курса та хытах аманчӗ. Туйӗ пуласси-пулмасси писателе
кирлех те мар. Славике те. Иккӗшӗ те этем кун-ҫулӗн
тӗрлӗ
палӑрӑмӗсене
шӗкӗлчеҫҫӗ. Эльвира
пирки
шухӑшласа пуҫа ыраттарни ҫамрӑкшӑн пурнӑҫ пуҫламӑшӗ кӑна-ха.
Ю.М.Артемьев профессор ҫырать акӑ: «Чӑн-чӑн
пысӑк юратӑвӗ те, ҫухату тӳсесси те тата ытти те
пӗтӗмпех малашра-ха унӑн». Ку — ҫаплах. Эльвира пёр
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конкретлӑ ситуаци палли кӑна. Нумай пулӗҫ Славик
пурнӑҫӗнче ун пек ситуацисем. Анчах та кашни хутӗнчех
хӑй умёнчи шыравра чуна ыраттарса кӑмӑл ҫирӗпӗ тупӗ
этем.Хӑйӗнчен килмен пурнӑҫ уйрӑмлӑхӗсене вӑл та ҫут
ҫанталӑка итлесе тата илтсе сӑнаса пырӗ. Славикӗн
«чӗлхи» те — музыка, кӗвӗ.
Сӑнарах пӑхатӑн та — пӗрпеклӗхсем те тупӑнаҫҫӗ.
Славик — тӑлӑх ача, ун ашшӗ-амӑшӗ ҫук. Паня та тӑр
пӗччен. Ваҫҫан та ашшӗ вилнӗ, Укахвин те ашшӗ ҫук.
Укахви — «вун ҫичче пуснӑ хӗр», Ваҫҫа та ҫав ҫулсенелле, Славик вӗеенчен те ҫамрӑкрах, «Хӗрлӗ мӑкӑньри»
Тамара та ашшӗсӗр ҫемьере ӳеет, вӑл та шкул ҫулӗсенчи
хёр ача. Ачалӑхран ара куҫнӑ тапхӑр пур ҫ ы н ш ӑ н та
кӑткӑс, пурнӑҫ анлӑшне тухнӑ чух ҫамрӑксен чӗрисем
ҫемҫе,
вӗсемпе тимлӗ пулмалла теешӗн
прозаик,
унсӑрӑн вёсен шӑпи ӳпӗнчӗкле ҫаврӑнса кайма пултарать.
Апла пулсан Скворцов хайлавӗсен тӗп ыйтӑвӗсенчен
пӗри — илемлӗ коллизисенче (лару-тӑрура) палӑрнӑ шӑпа
ыйтӑвӗ. Ҫавна пула Эльвирӑпа Георги пӗрлешесси те,
Паня атӑ ҫӗлесе кӑмӑлпа туллиленни те, Ваҫҫа Вальӑпа
пёр чӗлхе тупас тени те — пулӑшу пӗлтерӗшлӗрех пулӑмсем писатель хайлавӗсенче.
Писатель этемре нимрен малтан чун пахине курма
ӳкӗтлет, ҫын чунне пусахлассинчен упранма хистет. Ҫын
телейне вӑрласси, ун чунне аркатасси часах, сурана сыватасси вара ӗмӗре тӑсӑлма пултарать. Славик кӑмӑлӗн
авкаланчӑкӗсене сӑнанӑ Ю.Артемьев профессор калани
ак: «хӗрпе каччӑ хӑйсене тӗллӗн ҫеҫ кӑсӑклантармаҫҫӗ
те» автора. Вёсен тыткаларӑшӗ урлӑ Славик психологийӗнче мён-мён пулса иртнине курасщӑн ҫыравҫӑ, ҫавӑ
чи пахи,Славик хӑй ӑшӗнчи сисӗм-туйӑма сӗрме купӑспа
каламалли кӗвве хывас тени — ача пурнӑҫӑн объективлӑ
саккунӗсене шырани. Славик хёр шӑпи пирки шухӑшласа
аманать, ун Эльвирӑна чунлӑрах тӑвас килет, хӗрӗ те
ӑна кӑмӑллать. Анчах шӑпи ҫавнашкал, вӗсенчен килмен
шӑпа. Кӗвӗ — ҫавна ӑнланнин чуна суранлатнин сим423

волӗ. Эльвира та пёлет: качча тухса хӑй юратсах та
пӗтермен ҫынпа ӗмӗр ирттерӗ вӑл. Ку телей, «Сурӑм
хӗрӗнчи» геройсенчен пӗри калашле, «ӗне ҫукран качака» йышши телей.
«Сурӑм хӗрӗ» повеҫри Сухви те ҫаплах тытать хӑйне,
вӑл та савман ҫыннах качча тухма шут хывать.Авӑ мӗнле!
Пурнӑҫӗ пуҫланнӑ кӑна-ха, ун тӗрлӗ авкаланчӑкӗсем вара урмӑш пуласси палӑрчӗ те. Ку повеҫре те юрату
ыйтӑвӗ, ҫамрӑксен ӗмӗчӗ-хӗлӗ тӗпре. Кунта та Саньӑпа
Сухви ашшӗсӗр геройсем, малаллахи кун-ҫул саккунне
объективлӑн туйса илекен сӑнарсем. Чӑнах та, икӗ
ҫамрӑк, пӗр-пӗрне килӗштерсен те, пӗрле пулаймаҫҫӗ,
пурнӑҫ урапи хӑй еккипе кусать, уйрӑм ҫын кӑмӑлне уямасть те вӑл хӑш чух.
Геройсен ашшӗ ҫукки — кун-ҫула кӑткӑс условисенче сӑнанин палли.Саня та Славик (е Ваҫҫа) пекех музыкант. Ваҫҫа ыраш чӑштӑртатнинче те ҫут ҫанталӑк
кӗввине илтет, Славике фиалка шӑрши кӗвӗ хывас дулпа уттарать, Саня та кашни тавралӑхӑн хӑй кӗвви пуррине ӗненет, ӑна илтет. Анчах хӗр чунӗн «кӗввине» илтеймест каччӑ. Киле таврӑннӑскер, кӑшт канма выртнӑ
яш ҫын тӗлӗк кураты.вӑл тытма сӗмленнӗ ут шыва кӗрсе
каять, тыттармасть. Алла ку тӗлӗк-символра Саньӑпа ун
амӑшӗн «пит юсу» хӗре качча илесси ӑнӑҫмӗ те-ҫке!
Ахальтен мар вар пуҫӗнче мӗн сёмленни кӑлӑх пуласса
систерсе тӑрна кӑшкӑрать. Ку та символла деталь. Ҫакна
кура тӳрех чухлатӑн: сюжет мал алла мӗнле йӗрпе аталанасси те, геройсен шӑпи епле хывӑнасси те палӑрчӗ.
Саньӑпа Сухви тӑтӑш тӗл пулкалаҫҫӗ. Ак пӗрремӗш
сцена: хуларан таврӑнакан Саня (музучилище студенчӗ)
Сухвипе курса калаҫать. Ҫавӑнтах улӑхри юхан шыв леш
енче пушӑ шартлатни илтӗнсе каять. Ку вӑл — вӑхӑчӗпе
Сухви мӑшӑрӗ пулас Куҫма (вӑл та Сухви пекех кӗтӳ
кӗтет) хӑтланкаларӑшӗ. Ак тепӗр сцена: ҫамрӑксем кӳлӗ
хӗрринче лараҫҫӗ, леш енче вара каллех пушӑ шартлатни
илтӗнет. Текст тӑршшӗпех тӗл пулса пыракан ҫак деталь
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самантсерен тарӑнланать, пӗтӗм повеҫе витерет. Тӑрна
кӑшкӑрни,
лаша
тыттарманни
евӗр
сӑнлӑхсемпе
пӗрлешсе вӑл Скворцов хайлавӗ философиллӗ повесть
пулнине пӗлтерет.
Халапсен, тӗлӗксен вырӑнӗ кунашкал повеҫре питӗ
пысӑк. Сухвипе пӗрле кӗтӳ кӗтекен ватӑ хӗрарӑм ав хӗре
пӗр халап каласа парать: ҫамрӑк кинне хуняшшӗ улӑха ут
тытма янӑ-мӗн. Лешӗ асамлӑ ут пулнӑ, ӑна кӑшкӑрса
хӑратма юраман.Чурӑс ӑш-чиклӗ кин асӑрхамасӑр пырса
утӑн асамлӑ, ҫурхах пек ҫепӗҫ ҫуначӗсене хуҫса-ватса
пётернё...Тимлё вулакан тӳрех ӑнланӗ: прозаик Саня дине шак хурать пулӗ. Ҫут ҫанталӑк юрри-кӗввине илтме
пӗлекен Саньӑн, паллах ӗнтӗ, этем кӑмӑлне те астума
чухламалла пулнӑ. Анчах ку тӗлӗшрен вӑл кӑйттӑрах,
типӗрех иккен: мӑшӑр тӑвас хӗрӗн ҫиелти хитрелӗхне курать вӑл, чун пахине астӑваймасть. Сӑнран-пӳрен хӗр
«вӑтам пӳллӗ, хӳхӗм», «хӗвел тухӑҫ халӑхӗсен» хӗрӗсене
аса илтерет. «Ҫӳҫӗ те, хулӑн куҫ харшисем те, пӑт хура
куҫӗ те» — ытарми. Кӑмӑлӗ мӗнле-ши? Ҫук, куна
асӑрхаса ҫитереймест яш ҫын. Вӗҫӗмех ҫиелти сӑн ун
умӗнче: «Тутӑр кӗтессисен хӗррипе <...> лӗпӗш ҫунаттисем пек вӑрӑм куҫ тӗкӗсем курӑнаҫҫӗ», калаҫасса та
«сайра хутра ҫеҫ сӑмах хушать».
Саня ку тӗлӗшрен «Славикри» Георги пекрех, унӑн
-. та хӑй мусӑкҫӑ пулнине, вӗреннине пысӑка хурасси малта. Георги те хӑй нуши-хурипе кӑна пурӑнать, ни Славике, ни пулас арӑмне курмасть вӑл. Вӑрманта хӳтсӗр, айван чӗпсене курнӑ Эльвира вӗсем ҫинчен Георгие
пӗлтерме хушмасть. Пӗлет вӑл, хальлӗхе хитрех мар
чӗпсенчен кулӗ кӑна арҫын. Куҫма та Сухвие тӗппийӗрри ӑнланас ҫын мар. Ӑна та, тен, Сухви «пит юсу»
хӗр пулни, иккӗшӗ те кӗтӳ кӗтни илентернӗ ытларах.Унран та ытларах ни Куҫма, ни Георги мӑшӑрӗсене телейлӗ
тӑвас-тӑвас мар шухӑшпа чӑрманмаҫҫӗ. Вӑхӑт ҫитнӗ тёк,
мӑшӑрланмалла — ҫавӑ вёсен нуши-хури, ҫавӑнпах
хӑйсене «майлӑ телейлё» вёсем.
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Асамлӑ, ҫунатлӑ ут пирки калани Скворцовӑн
прозӑри пӗтӗм пултарулӑхӗ ҫине тӗллесе кӑтартма пултарать. Камсем вӗсем, Ваҫҫа, Паня, Славик, Укахви, Сухви пек ҫынсем? Вӗсем — ҫурхах ҫунатлӑ, таса ӗмӗтлӗ,
'чечен ӑш-пиллӗ. Анчах вӗсене кӳрентересси пит час,
мӗншӗн тесен ҫуначӗсем хытса та ҫитеймен-ха ку
ҫамрӑксен, хул-ҫурӑмӗ те, кӑмӑлӗ те тӗрекленеймен. Георги, Валя, Саня, ытти ҫавӑн пек геройсем вара —
шӑпах ут тытма пынӑ «кин» пек сисӗмсӗр, шултра чунлӑ
персонажсем. Ку конфликт Скворцовшӑн — ӗмӗрхи сӑнсӑпатлӑ,
этем кун-ҫулӗ мӗнрен пуҫланса
мӗнле
сыпӑнассине ӑнлантаракан конфликт. Ав мӗншӗн вӑрман,
шыв, улӑх, кӳлӗ сӑнарӗсем (ҫут ҫанталӑк) яланах икӗ енлӗ.
Вӗсенчи трагедипе ырӑлӑх пӗр тымартан. Ку вӑл —
Скворцов тӗнчекурӑмӗн, ун трагизмӗн тёп енӗ. Этем
шӑпин вӑрттӑнне, ун шухӑшӗпе, шӑпах ҫав ҫыхӑнусенче
шырамалла. Уйрӑм ҫыннӑн пурнӑҫ сӗрелти наци культурыпе ҫыхӑнмаллине те ӗненсех тӑрать ҫыравҫӑ, ҫавӑнпа
кӗвӗ, сӑвӑ-юрӑ патне пырса тухать. Ку вара писатель романтик пулнине те шахвӑртать пулӗ-ха.
Объективлӑ пурнӑҫ таппи геройсенчен килменни,
паллах, эппин, ҫав чунсӑрсен ӗҫӗ-хӗлӗпе те ҫыхӑннах.
Теплерен ун варкӑшне аслисен тыткаларӑшӗнче те туйсах тӑратпӑр. Сухвие ав амӑшӗ вӗренме ямасть — килте
ӗҫлекен кирлӗ. Кӗрӳшӗ пулас ачана та (Саньӑна) шанмасть, хулара лешӗн савнӑ ҫынсем нумай пулма пултарӗҫ тет вӑл.Сухви — сахал вӗреннӗ хӗр, анчахҫут ҫанталӑка аван туять. Тӑван тавралӑхран уйрӑлса Саньӑпа
хулана куҫса каясси уншӑн — пулмасла япала. Ҫуралнӑ
вырӑна пӑрахса кайсан вӑл чарлан хӑрах уран тӑнине те,
улӑх сывлӑмӗ шӑрҫаланнине те, текерлӗк хурлӑн
кӑшкӑрнине те — кураймӗ, илтеймӗ. Ку вӑл — ун
пурнӑҫӗ, кӑмӑл екки-хапи, чун таппи. Вӑл ҫут ҫанталӑк
кӗввине илтни. Саня кӑмӑлӗ хут ҫине ҫырнӑ пӗлӳ енне
тайӑн. Ниш курӑкне лантӑш тет вӑл, Сухвие хӑй хайлас
опера геройӗ пек курать, тӑван тавралӑх унпа профес426

силлӗ музыка жанрӗпе (симфонипе) «калаҫать» т.ыт.те.
Хӗрӗ умӗнче хӑй «вуланипе», «илтнипе» мухтанса тӑрать.
Сухви татса панӑ пан улмине те ытарлӑ вӑлтмӑш
вырӑнне курса ӑнкараймасть, туйӑмсӑррӑн ҫисе ярать.Ав
мӗншӗн хӗр хӑйне Куҫмана вӑрлаттарать. Темиҫе ҫултан
тӗл пулнӑ Саньӑна ҫапла капать ҫамрӑк арӑм: «Эпӗ халӗ
хама майлӑ телейлӗ», «ӗнтӗ эпӗ телее урӑххинче тупнӑ:
кил-йышра,
ача-пӑчара...
Пӗр-пӗрне
мӑшӑрла
килӗштернинче»; эппин,Саньӑна шанман вӑл. Сухвипе
Эльвира ку тӗлӗшрен пёр ретри геройсем.
Ытти чылай хайлавӗнчи евӗрех, кунта та вӑрман
сӑнарӗ пур. Сухвие савса Саня юрӑ юрлать, унсӑр телей
тупаяс ҫуккине ӗнентерет. Вӑрман вара (ҫут ҫанталӑк)
йышӑнмасть ун юррине, йывӑҫсене пырса ҫапӑннӑ кӗвӗ
каялла таврӑнать, «пӑрҫа ани ҫинелле юхса саланать».
Апла писатель икӗ героя ҫурмалла, ӑнӑҫман телей ҫеҫ
тивӗҫессе чухласа илет. Ку объективлӑхран тарма, писме
ҫук. Хӗр ҫакна аван тӗшмӗртет: Саньӑна савнипе телейсӗр пуласси кӑна. Пӗр пурнӑҫ хавасӗ, пӗр кӑсӑк тупаймӗччӗҫ вӗсем.Саня авланас тени (Славикшӗн Эльвира
качча
кайни
мӗн хакӑллӑ
пулнӑ евӗр)
—
иккӗмӗшлерех, хушма пӗлтерӗшлӗ факт. Мӑшӑрланас
ыйту герой кӑткӑс ситуацине лекнине тишкермелли мехел. Ытти, урӑхларах лару-тӑрура та ҫакнашкалтарах
курӑнса кайӗччӗ ҫамрӑк арҫын.
Скворцовшӑн тӗпри, кирли, пахи — ҫын хушшинчи
ҫыхӑнусене
тӗсесси. Событисем
кунта
малтанлӑх
ӑнсӑртран сиксе тухнӑ пек: ҫураҫнӑ ҫӗртенех Сухви урӑх
арҫынна тухса каять. Анчах ӑнсӑртлӑхӗ ҫук та, Саньӑпа
татӑклӑн калаҫса курнӑ хыҫҫӑн Сухви урӑхла тума пултарайман. Кун-ҫул йӗрки ҫапла тума хушать хӗре. Унпа
пӗрле ӗҫлекен Варвари карчӑк каласа пани кӑсӑк:
упӑшки пысӑк вӗреннӗ ҫын пулнӑ-мӗн унӑн. Юлташӗсемпе вӑл кӗнекесем пирки калаҫнӑ, арӑмӗ вара
ют, пушӑ пурнӑҫпа пурӑннӑ.Апла пулсан ҫак мехел Сухвипе Саньӑра таврӑнма пултарнӑ. Хёр вара кун пек си427

туацие лекес темест, шӑпан объективлӑ саккунӗ ӑна урӑх
ҫулпа ярать.
Яланах («Хӗрлӗ мӑкӑнь», «Сӑваплӑ вут» повеҫсем-и,
е «Пурнӑҫ хумӗ», «Парӑм» калавсем-и) ҫамрӑк ҫын
шӑпишӗн хыпӑнать художник. Кашни геройӑн хӑй савнӑ
ҫут ҫанталӑк вырӑнӗ пур: Укахви вӑрмана ҫӳрет (Саша
та — «Парӑм», Аленецев та — «Ҫын ӑшши»), Тамара —
хире, Ваҫҫа — кӳл хӗрне т.ыт.те. Кунашкал вырӑнсем
пур чухне те герой «чӗлхиллӗ», герой сисӗмӗллӗ. Саша е
Укахви вӑрманта синкер трагеди, кунпа пёрлех илем,
чун вырнаҫӑвӗ тупаҫҫӗ. Вӑрман пулман пулсан ҫут
тёнчере синкерпе илем пёр кӑкран пулнине ӑнланмёччёҫ
вёсем. Ваҫҫа ҫӳрекен кӳлё те ҫаплах: кунта ҫамрӑк ҫын
малашлӑха ёмётленет, хӑйне аякран, тепёр ҫын куҫӗпе
сӑнать, юратӑва чун ыратӑвӗллӗн ӑша хывать. Пёве пулман пулсан каччӑ умри асамлӑх чунри уҫӑмсӑрлӑхпа тачӑ
ҫыхӑннине ӑнкараймёччё. Тамара та умри пуласлӑха
шуйханчӑк кӑмӑлпа сӑнать ытларах. Нимрен ытла вӑл
пӗр тӗвве ниепле те пӗрлештерме ҫук сӑнсене куҫлать
(канӑҫсӑр чупкалакан шӑши, кёрхи исленчёк, ҫӑтӑлтатса
тӑракан хыт хура т.ыт.те).
Кунашкал герой тӗнчекурӑмӗ сюжет никӗсне вырнаҫать, унпа ҫумӑн сӑнланнӑ ҫут ҫанталӑк хӑйне тӗллӗн
сӑнар пек тарӑнланса пырать. Шӑпа сӑнарне, паллах,
авалхине асилмесӗр сӑнлама ҫук, ҫавӑнпа писатель миф,
тӗлӗк, халап йышши илемлӗх мелӗсем патне пырса тухать. Капла тунипе аваллӑхпа хальхи вӑхӑт хушшинче
«инҫетлёх» кёскелет.
Повесть-калав сюжечӗ икё хутлӑ темелле. Шалти,
пӗчӗкки — хёрӳ, драматизмлӑ, психологиллё, вӗри:
вӑл — уйрӑм ҫыннӑн пурнӑҫӗ, вак-тёвек пек курӑнакан
нуша-хура. Геройсен ориентирӗсем — хӑйёнле. Сухви
Саньӑпа пулма та хирёҫех мар; Славик кӗтни питӗ
ӑнланмалла (ма каять Эльвира ҫав пушӑ ҫынна?); Паня
чунӗнчи асап та ҫывӑх вулакана (чёлхеленсе кайёччё
пёрре,
калаҫӑччё уҫҫӑн). Драма та пурах:
Саня
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мӑшӑрланаймасть, Паня калаҫмалли май тупаймасть,
Славик Эльвирӑна хӗрхенет т.ыт.те. Анчах сюжет
кӗтмесле вӗҫленет: Сухвие вӑрлаҫҫӗ, Славик татӑлса
йӗрет, Ваҫҫа чунӗн пӗви татса каять. Ҫапах та кӗтмесле
вӗҫленмелли нимӗн те ҫук, пӗтӗмлетӳллӗ шухӑш питӗ
уҫӑмлӑ: пурнӑҫ тупсӑмӗ ӗнерхипе паянхин ҫыпӑҫуллӑ
сыпӑнӑвӗнче. Ҫут ҫанталӑк сӑнарӗ, эппин, (вӑрман,
улӑх, хир, кӳлӗ) шӑп ҫавна ӑнланма кирлё Скворцов
геройӗсене. Ҫав сӑнар халӑхра упраннӑ миф, халап, легенда, предани шайӗнче амаланать. Ҫак шухӑшах урӑхла
ҫавӑрса калама та пулать: вӑрман, улӑх, кӳлӗ сӑнарлӑ,
символла мифсем пулса тӑраҫҫӗ. «Сӑваплӑ вут» повеҫре,
калӑпӑр, ӳнерҫӗ вӗсене (вут, шыв, сывлӑш, вӑрман,
тӳпе...сӑнарӗсене) сӑнарлӑ пӗр тӗвве ҫыхать, повеҫе историллӗ событисене тишкерекен хайлав пек (Пӑкача
пӑлхавӗ) кӑна мар, мифологиллӗ юрӑ, героикӑллӑ легенда пек те ӑсталать.
Мӗнпурӗ ку Ю.Скворцов М.Ю.Лермонтов опытне
ҫывӑх курса, Хв.Уяр, Ҫеҫпӗл традицийӗсене тёпе хурса
чӑваш прозин чӑн-чӑн классикӗ пулса тӑнине ӗнентерет.
Ун ячӗн ырӑ пӗлтерӗшӗ чакмӗ, тарӑнланса кӑна пырӗ.
«Уках хурӑнӗ» повесть
Мӗнпе паха-ши ҫак чӑннипех талантлӑ, тӗлӗнмелле
ӑста ҫырнӑ хайлав? Сӑнлӑх-сӑнарӑн символла туллилӗхӗпе, нумай пӗлтерӗшлӗхӗпе пулӗ. Мӗн ҫинчен «калать-ши» хайлав? Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи йывӑрлӑх ҫинчен,
тен? Чӑнах та, халӑх самай нуша тӳсет, ҫынсем йывӑр
ӗҫпе хуҫӑлса, хӗне кайса вилеҫҫӗ, арҫынсем вӑрҫӑ шарне
тӳсеҫҫӗ, ялти лару-тӑру — кӑткӑс та тертлӗ. Ҫапах та
вӑрҫӑ-харҫӑ терчӗ ку повеҫре пулӑшу пӗлтерӗшлӗ пулӑм
кӑна, идея чылай тарӑнрах, аслӑрах.Символсем никӗсре
тӑни хӑех систерет — халӑх, наци, чӑваш, этем кунҫулӗсем ӳкӗҫ тӗпе, ӳкеҫҫӗ те.
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Повесть тӳрех хатӗр ӗҫрен, малтанах янтӑланӑ пек
эпизодран пуҫӑнать. «Укахви, вун ҫичче пуснӑ хӗр, —
тенӗ пӗрремӗш предложенирех, — ҫӗр ҫурричченех темиҫе те вӑрана-вӑрана кайрӗ.Темскер хӑрах хул — сулахаййи — чавса кукрашки тӗлӗнчен ыратакан пулса
ларнӑ, те ҫывӑрнӑ чух аяк айне лекнӗ вара: ҫӗрӗпех
канӑҫ памарӗ вӑл, темӗнле шалтан туртса ыратать...» Ҫак
самантран пуҫӑнса ырату тек сӗврӗлмест, тарӑнланса,
арасланса кӑна пырать. Пӗчӗк ачапа айкашнӑн айкашать
унпа хӗр, «кӑкӑр ҫине хурса та, аяккалла тӑсса та»
пӑхать, «ҫук, ниҫта чиксе те вырнаҫмасть»: «сӑсӑ варринче темле сивӗ япала шуса ҫӳренӗ» пек. Ҫапла, ҫӗр
варринче тенешкел темле уҫӑмсӑр вӑй тӑратать Укахвие
вырӑн ҫинчен, хире илсе тухать.Тӗнче — пушӑ, чӗмсӗр.
«Ниҫта пёр чун курӑнмасть. Пӗр сас-чӗв ҫук.Ял ҫинче —
хура ашӑк пек хура каҫ».
Ҫук, тӗнчен тӳнтер синкерӗ ялта ҫеҫ чӗмсӗр, ял тулашӗнче саслӑ вӑл, чӗрӗ: вӑрманта чуна сиктерсе тӑмана
ихӗрет, умра «темле хура мӗлке тӑрать», такам «ҫӑтӑрҫӑтӑр, шӑтӑр-шӑтӑр тӑвать...» Ку — йӑлт шиклӗхе
вӑратни, сивӗлӗх, тӳнтер мехел. Сюжет героя тӳрех трагедиллӗ ӗҫ-пуҫ юхӑмне туртса кӗрсе каять. Герой хӑй
урӑха ӗненесшӗн-ха: «Каҫхи куҫа тем те курӑнать», —
тет хӑйне лӑплантарса. Ҫапах та ӗнтӗ сюжетра синкер
тӗнче сӑнӗ ӳтлене пуҫлать, Укахвирен килмен ӗҫ-пуҫ
таппи амаланать. Ӑна прозаик тӗрлӗ халап-легендӑпа,
философиллӗ детальпе уҫҫӑнлатать. «Аякрах та мар училни кайӑкӗ а-а-ах! тесе ҫухӑрса ячӗ. Унтан юманлӑх
айӗнчен такама чӗннӗ евӗр: — Ша-ан! — тесе кӑшкӑрчӗ
темӗнле кайӑк питӗ хурлӑн. — Ша-а-ак! — тунсӑхлӑн
хирӗҫ тавӑрчӗ ӑна тепӗр сасӑ».
Укахвирен килмен событисен йӗрки хӑй тӗллӗн
пурнӑҫлӑ пулӗ повеҫре, сюжет мӗнле пырассине йӗркелӗ.
Шанпа Шак — халап персонажӗсем-мӗн. Тахҫан
пӗртӑван ачасем пулнӑскерсене тӑмана ҫунаттипе ҫапса
хӑварнӑ, халь вӗсем пӗр-пёрне тупаймаҫҫӗ, ҫӗрлешер
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вӑрманта аташса ҫӳреҫҫӗ. Укахви те ҫӗрлехи вӑрманта
аташса кайнӑ пек пулать, кӗске ҫулпа утса пылчӑка лекет. Ҫав кайӑкеен шӑпи Укахвин пулаелӑхне те йёрлет:
вӗсем Кольӑпа (савнӑ ҫыннипе) тек нихӑҫан та тӗл пулаймӗҫ. Кӗҫ хӗре вӑрман кушакӗ тапӑнать, ку та унран
килмен пурнӑҫӑн трагедиллӗ курӑмӗ.Унран тареан та героя юнас пек, вӗҫертес марлӑн, пуҫ чиккӗн ҫакӑнса,
симӗе куҫне чалӑртеа пӑхса юлать.Апла пулсан хӑрушлӑх
сыхласах тӑрӗ Укахвие, вӗҫертмӗ алӑран. Кӑнтӑр апачӗн
тӗлӗ те лӑпкӑ мар, ҫӗрлехин ахрӑмӗ сисӗнсех тӑрать:
«темӗнле кайӑк ҫавра хӑйра ҫинче ҫӗҫӗ хӑйранӑ пек
тӑрлатса ларать»; «чӗпӗтекен типӗ шӑрӑх» тӑрать.
Хайхи, сюжетра икӗ ен хывӑнать: трагедиллӗ тӗнчен
синкерлӗ чунӗ, вёсен тӳнтерле амаланӑвӗ тата герой
ыратӑвӗ-шанӑҫӗ тарӑнланни. Икӗ йӗрӗ те символсен
сӗтекӗ ҫинче вӑй илсе пырать. Тёп герой — трагедипе
шанӑҫӑн, пурнӑҫа юратнипе вилӗме кӗтнин ытамӗнче.
Вӑрман сӑнарех икӗ енлӗ.Пӗр енчен, Укахви чунӗн туллилӗхне уҫакан символ вӑл. Вӑрмана хёр нимрен ытла
савать, нимрен ытла юратать, ӑна вӑл чи ҫывӑх
ӗмӗчӗсене каласа парать, вӑрманта — чунӗпе юрлать. Вӑл
уншӑн ҫывӑх ҫынран та ҫывӑхрах. Вӑрман лӑпкӑ мар чух
ун чунӗ ырата пуҫлать, вӑрман та «хӑйӗн хуйхи-суйхине
юрӑпа» Укахвие каласа пӗлтерет: «кайӑк юррисемпе,
йывӑҫ тӑрри кашланипе, ҫулҫӑсем шелтӗртетнипе». Трагизмпа оптимизм, эппин, кунта пӗр-пӗринчен уйрӑлми.
Вӑрманӑн кӑралӑхӗ (хаярлӑхӗ) тата ун ачаш евӗкӗ
майӗпен ытти символсенче сас парать: шартлама сивӗре
окопсем чавма тивет ҫамрӑк ҫыннӑн, хура шывлӑ
шӑтӑкра тӑрса торф кӑларать вӑл. Торф кӑларма каяс
умӗнхи ҫанталӑк та ҫӗрлехи вӑрманпа пӗр ӑш-чиклӗ.
«Ҫанталӑк пӑсӑласса» сиснӗ «хӗвел ҫывӑхран карталаннӑ», ун ҫути «тӗтре-тӗтӗм витӗр ӳкет», курак
чӗпписем «хӑрушшӑн хурахлатса кӑшкӑраҫҫӗ», ҫӑвӑр автан «айваннӑн кӑшкӑрашать...» Ҫӗр, йӑмрасем, улӑххупӑ
ҫӑварпа юрлаҫҫӗ. Ҫанталӑк хаярланни,
кайӑк-кӗшӗк
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чыссӑрланни — пурте хӗрсем (Укахви, Хӗветле, Ольга)
йывӑр лару-тӑрӑва лекессе систерет. Хӗрсем тӗллӗн
тупӑннӑ синкер-телей те икӗ енлӗ: вӗсем е тырӑ выраҫҫӗ
(пурнӑҫ хавасӗ тупма), е шӑтӑк алтаҫҫӗ (ку, тен, виле
шӑтӑкӗ алтнин палли пулӗ). Каллех малтанхи идея
тӗрӗленет: кун-ҫул шанӑҫлӑхӗпе ума килес йывӑрлӑх
тӑтӑшах пёр тымартан иккен.
Укахвирен килмен, анчах Укахвипех ҫыхӑннӑ икӗ
енлӗх хӗр пурнӑҫне тӗпрен, парадокслӑн, антитезӑллӑн
витерет.Ял — пурнӑҫ лӑпкӑлӑхӗ, кун-ҫул хӳтлӗхӗ темелле пек те, унта та канӑҫ ҫук хӗршён: тавралӑх шӑп, инкеклӗ пек чӗмсӗр, ун ҫинче — «хура ашӑк пек» каҫ.Ӑшӑ
ыйха упрас вырӑн та килпет кӳмелле пек пурнӑҫ малашӗллӗ ҫынна, анчах кравать сивви (амӑшӗ каланӑ
тӑрӑх) ӳт ӑшшине туртать иккен.Тимӗр — тимӗрех.Ҫапах
ӗҫ хатӗрӗ те-ха вӑл, вырма хирне тухас умён хӗр пӗрчи
хулпуҫҫи ҫине тимӗр ҫурла ҫакса ярать.Ӗҫ хатӗрӗ кӑна та
мар-мӗн ҫурла, хӗҫ-пӑшал та: вӑрман кушакӗ тапӑнсан
вӑл пуррипе ҫӑлӑнса юлать Укахви, тискер кайӑка унпа
мӑйӗнчен тӑрӑнтарать. Тимӗрӗ кун пек вӑхӑтра чӑнласах
пӗлтерӗшлӗ — таҫта металл танксем чанкӑртатаҫҫӗ,
тӑхлан чӑвӑшлатса вӗҫет.
Акӑ ӗҫ вырӑнне ҫитрӗ тейӗпӗр хӗр, тантӑшӗсем вара
ҫав ана ҫинче (тырӑ вырса илсе пурнӑҫ малашӗ хӑрталас
ҫӗрте) вилӗм ҫинчен асилтереҫҫӗ. Шанпа Шакӗ те,
вӑрман кушакӗ те, ҫӗр варринче вырӑн ҫинчен ҫӗкленӗ
ыратупа сивӗлӗх те (тимӗр те сивӗ), тӗттӗм каҫ та — таҫтан инҫетри ҫӗрсенчен ютлӑх ҫаптаракан вилӗм, усалхаяр варкӑшӗ темелле. Ҫырма урлӑ (чикӗ урлӑ тейӗпӗр)
каҫакан, ҫӗрлехи синкеклӗ вӑрманпа утакан ҫамрӑка
тӳнтер, «пуҫ чиккӗн» тӗнче хӑратать. Ку сӑнеем хӑйне
тёллён пурӑнаҫҫё повеҫре, вёсен хӑйле таппи-йӗрки,
хӑйле (инкек-синкеклё) саккунё. Ҫакӑ вӑл повесть композицийён (шалти тытӑмӗн) пӗр енӗ.Тепри те пур, вӑл
ҫак хура синкере, трагедипе юнаса асӑхакан хура
тёнчене хирӗҫ тӑрать.
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Вӑрҫӑ терчӗ кӳнӗ самана урмӑшне ӑмӑртуллӑ ӗҫпе
ҫӗнтерме вӑхӑт ҫитнине хӗрсем виҫҫӗшӗ те — Укахви,
Хӗветли, Ольга — питӗ аван чухлаҫҫӗ. Нӑйкӑшасси,
ӳпкелешесси вёсен асра-тӗсре те ҫук.Ял-йыш та вӗсемпе
пӗр шухӑшлӑ.Торф кӑларма ӑсатнӑ чухнехи сценӑна аса
кӳрӗпӗр: «хурлӑ юрӑ» илтӗнет, «ҫӗр юрлать», хатарлӑ
(пӗр харӑсах хӑрушӑ та, шанӑҫлӑ та) шӑплӑх тӑрать. Юрӑ
вӑрманта, улӑхра саланать. «Хӗрсем юрлаҫҫӗ», — тет кун
ритмӗ хӑйне евӗрлӗ пулнине палӑртса калуҫӑ, унтан
калӑва малалла тӑсать: «каччисем инҫетре», «Ольгӑн
тусӗ — аманнӑ, Укахвин — ҫухалнӑ». Героикӑллӑ юрӑри
пек хывӑнакан поэзилле ритм каллех рефрен хывма ыйтать. «Хӗрсем юрлаҫҫӗ», — палӑртать ҫавна шута илсе калуҫӑ ҫӗнӗ абзацпа. Унтан малаллахи сӑмаха тӑсать: «Юрри тавралӑх хурлӑхӗпе кӗвӗллӗ. Тавралӑх та тӑлӑха юлнӑ:
вӑйпитти арҫын аллисӗр, машинсӑр, вӑйлӑ лашасемсӗр,
пӗрлӗхлӗ юратусӑр...» Кӗҫ татах ҫав рефрен: «Хӗрсем юрлаҫҫӗ».Легендӑри, балладӑри евёр ритм хывӑнать ҫапла:
« — Ҫулӑр ӑнӑҫлӑ пултӑр ӗнтӗ...»
« — Ну, тӳрӗ ҫӳрӗр, ачасем».
« — Пирӗншӗн ан кулянӑр, — тет Укахви. — Ҫын
чӑтнине чӑтӑпӑр».
Апла тӑк пурнӑҫ оптимизмӗ сӳнмен-ха, ялкӑшсах
тӑрать вӑл, паттӑрлӑх юмахӗ пек сӗм тупӑнни те апла
ӑнсӑртран кӗмсӗрт пулӑм мар.Ӑсатса яракансем те, ҫула
тухакансем те аваллӑхран килекен паттӑрла героикӑпа
вӑйлӑ. Унччен каланӑ шухӑшах тӗл килет: юрӑлӑх, романтикӑллӑ ҫирӗплӗх Скворцов ҫырнӑ хайлавсемшӗн
ялан тӗпре.Кунта вӑл — ҫак повеҫӗн сюжетӗнчи, композицийӗнчи тепӗр ен. Виҫҫӗмӗшӗ те пур: Укахви сӑнарӗ
(ун пирки кӑшт каярах пусӑрӑнса калаҫӑпӑр). Мӗнпурӗ ку
ӳсӗмлӗ,
эпикӑллӑ
содержание тарӑнлатса
пырать.
Хӗрсен, ҫапла, вӗҫренех йывӑр та кӑткӑс лару-тӑрура
пулма тивет: тырӑ вырнӑ чух та, утӑ ҫулнӑ чух та, инҫет
ҫӗрсенче окоп чавнӑ чух та вӗсем ҫине йывӑрлӑх ытти433

сенчен ытларах тиенет. Укахви вара ҫав инҫет ҫӗрсенчен
сывалмиех чирлесе килет.
Ҫук, кунпах вӗҫленмест повесть сюжечёпе композицийӗн хӑйне евӗрлӗхӗ. Повеҫе вырӑсла янраттарас кӑмӑл
хывнӑ тӑлмачӑсем ӑна ҫапла куҫарчӗҫ: «Агафьина береза»
(Я.Мустафин), «Березка Укахви» (Б.Чиндыков). Тӗрӗс
темелле-ши куна? Тӗрӗсех те мар пулӗ,мӗншӗн тесен
хайлавӑн сӑнарлӑ идеи Укахви сӑнарӗн калӑпӑшне кӑна
вырнаҫмасть. Уках кунта — кӑшӑл (рамочный) текст
тӗслӗхӗ, унра нумай-нумай Укахви шӑпи вырнаҫма пултарать. Ҫавӑнпах автор ялта хӗне кайса вырӑнпах выртакан хӗр ҫинчен каласа пӗлтерет те.
Синкерлӗ, инкеклӗ тапхӑрсенче Укахвисем Уках
пулни татах та пулӗ-ха тесшӗн ҫыравҫӑ. Ҫав сӑнарсенче
герой хӑй пурнӑҫне пӗрлехи ӗҫшӗн, халӑхшӑн хӗрхенменни (вырӑсла: жертвенность) ҫӗнӗрен те ҫӗнӗ
паллӑсем тупӗ. Укахви шӑп ҫапларах сӑнар: чирлесен те
больницӑна утмасть вӑл. «Аллу ыратсан алса ӑшне чик»,
тенӗ хакӑлпа пурӑнать.Ахаль мар писатель Укахвисен те,
кашни ӑрурах, хӑйле чӑтӑм-тӳсӗм, хӑйле илем пуррине
ӗненет, пӗри ҫӗре кӗрсен ҫӗр ҫине тепри килессе пӗлет.
«Пӗр-пӗр пӗрешкел ҫӗрте ҫуралса ӳссен, пӗрешкел хурашур курсан — вӗсене пӗр-пӗринчен уйӑрса илме те хӗн
пуль».Кам калатӑр? Никам та, Г.Юмарт тӗпчевҫӗ калашле, вӗсем пур тапхӑрта та ҫӗмӗрӗлсе пӗтессе кӗтмест, ҫав
шутрах писатель те. «Савӑнса-кулса ӳссен» вӗсенчен
кашни «таврипе паллӑ хӳхӗм хӗрех» пулӗ. Эппин, Уках
ят — символ вӑл. Унра нумай-нумай Укахви шӑпи
пӗрлешнӗ. Лару-тӑрӑвӗ йывӑр, пурнӑҫӗ тертлӗ пулнӑран
ун ячӗ те, пурнӑҫӗ те кӗскелет, Укахвирен Уках (символ)
пулса юлать хӗр. Вӑл ӗнтӗ ку самантран пуҫласа легенда,
юрӑ, баллада сӑнарӗ евӗр.
Ҫук, кӑшӑл текст уйрӑмлӑхӗ кунпах вӗҫленмест. Паллах, Укахви Уках пулса символланни те. Ҫак тӗлӗшпе
кашни сыпӑк умён панӑ эпиграфсене пӑхса тухӑпӑр.
Вӗсем те кӑшӑл текст паллисемех. Укахви тенӗ хӗр —
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шалти (повеҫри) текстри сӑнар. Вӑл Уках пулни —
пӗтӗмлетӳллӗ, философиллӗ (урӑхла: кӑшӑл)
текст
кӑтартӑвӗ. Эпиграфсенче те ҫав пӗтӗмлетӳлӗх курӑнать.
Ытларахӑшӗ — халӑх юрринчи текстсем. Апла тӑк ҫав
тӗслӗхсенче повеҫӗн юрӑлла фактури кӗретленет. Укахви
сӑнарӗ чӑннипех пӗтӗм чӑваш хӗрарӑмӗн пуҫтаруллӑ
сӑнарӗ пулса ӳтленет.
«Ҫӳлте кулюкка вӗҫнӗ чух Кунӗ пулчӗ тӗтреллӗ...», —
ҫак йӗркесенчен пуҫланать повесть. Хӗрӗн пурнӑҫӗ те ҫак
сӑмахсемпех вӗҫленет. 12-мёш сыпӑкра, нихҫан юрламанскер, юрласа ярать вӑл сывлӑшӗ пӳлӗнсе ҫитнине
туйса: «Эпир (!) ӳссе ҫитӗннӗ чух Самани пулчӗ пит
тертлӗ... Эпир тени ӑнсӑртран мар. 11-мӗш сыпӑкра хӗр
тӑван улӑх-ҫаранпа юлашки хут, сывпуллашнӑн тӗл
пулнине кӑтартнӑ. Шӑп ҫакӑнта ӗнтӗ «уй ҫерҫийӗсем»,
катари ялсем, «хура вӑрман айӗ», «темиҫе пуслӑх
шӑнкӑрчӑ», урӑхла каласан, пӗтӗм ҫутӑ, чӗрӗ тӗнче
умӗнче кӑмӑлне уҫать Укахви.
Тен, хӑй пӗрме-пӗччен, харкам хӑрах Укахви пулманнине, Уках шайне ҫӗкленнине туйса! Хыҫҫӑн килес
Укахвисене урӑх шӑпа сунса: «Телей хӑй урапине туй
кӳми пек ҫавӑрса тӑратмасть. Эпир тату, тӑнӑҫ пурнӑҫ
сахалтарах куртӑмӑр пулсан — пирён хыҫҫӑнхисем телейлӗ, тӗрӗс-тӗкел пурӑнччӑр... Эй, пирӗн хыҫҫӑнхисем!
Эпир хамӑрӑн хавасланассине ним тӑккаламасӑр сире
хавасланма хӑварнӑ. Сире ӑшӑ пултӑр тесе — сивӗре
кӳтнё.Эсир мӑшӑрлӑ пулайӑрччё тесе — савас ачаран та
чуптумасӑрах уйрӑлса хӑраххӑн юлнӑ... Телейлӗ пулӑр
эсир!» Епле кунта Ҫеҫпӗле аса илмӗн, епле вара Скворцов ун витӗмне туйнине сисмён! — «Эй, эсир,
чёррисем!» «Хастарлӑ, хыт утӑмлӑ пулӑр!» Акӑ вӑл Укахви Уках пулса символланнин тупсӑмӗ!
2-мӗш сыпӑк умӗнчи эпиграф та пӗлтерӗшлӗ: «Мӗн
пулчӗ-ши ҫамрӑк пуҫӑма? — Кӗске ҫӗрте ҫиччӗ
вӑрантӑм». Пушкӑрт тӑрӑхӗнчи легенда тӑрӑх, К.Иванов
та ҫакнашкалтарах сӑмахсемлӗ юрра кӑмӑлланӑ пулать:
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«Чӗннӗ хӑна килессине кӗтсе Ҫӗр варринче виҫҫӗ те
вӑрантӑм. Хӑпараймӑп ҫӳллӗ тусем ҫине, Хуратаймӑп
шурӑ та чӑлхама». Ку юрра Ивановӑн вилес умӗнхи
тӑрӑмӗ пек хаклакансем те пур — чӗннӗ хӑнана кӗтни
те, чӑлхана хуратас кӑмӑл та — кӑлӑх иккен, пурнӑҫран
уйрӑлас вӑхӑт ҫитнӗ.
Мӗне пӗлтерет ҫакӑ? Эпиграфсенче (кӑшӑл текстра)
элегилӗх тӗпе килет Скворцовӑн, ҫав эпиграфсемпе писатель Укахви-Укаха асӑнса хурлӑх-мухтав юрри юрлать:
«Шухӑшласан
пуҫӑм
ҫаврӑнать»
(3-мӗш
сыпӑк),
«Ҫуралнӑ ҫӗршыв, шел, юлать» (4-мёш сыпӑк). Кунпа
ҫумӑн вӑрҫӑ хирӗнчи салтаксене аса илни вырӑнлӑ: «Уя
тухрӑм — уй куртӑм: Ик сар лаша вӑрҫаҫҫӗ» (5-мӗш
сыпӑк), «Вӑрҫа кӗрсе, хыт аманса, Асапланса выртрӗ
пуль» (8-мӗш сыпӑк). Хурлӑ шӑпа туяннӑ Укахвисен
шӑпи те йӗрленнӗ кунтах: «Хӗрӗх тантӑш, хӗр тантӑш —
Епле уйрӑлса каям-ши?» (12-мӗш сыпӑк). Ҫапла асапсӑвап витӗр тухса Укахви-Уках хурӑн пулса ҫӗкленет, ӑна
тивӗҫ эпиграф — пӗтӗмлетӳллӗ, хурлӑ эпилог евёр:
«Ӑшшӑн-ӑшшӑн хӗвел пӑхсан Хурӑнӗ тӑрӑх сухӑр юхать».
Повеҫре вуншар символ. Хурӑн — Укахвин пурнӑҫ
ҫулӗ, ун вулли витӗр хӑпарса вӑл тӳпере сӑвап тупать.
Вилес умён тӗлӗк курать хӗр: шур пӗлӗтсенчен туй
тӳшекӗ чыхать пек, канлӗ выртма. Ир ҫинче вара вун
саккӑра пуснӑ хӗр ҫапла халал хӑварать: «Маиа хӗреслӗ
саппун ҫактарӑр». Чӗрене хӗссе лартакан сӑмахсем. Каллех Ҫеҫпӗл аса килет. «Эп вилсен мана пытарӑр...» — ку
сӑмахсене вун тӑхӑр ҫулти каччӑ калать-ҫке! Ҫак
тӗлӗшрен Ҫеҫпӗле, Иванова асӑнни кӑлӑхшӑн мар: повеҫре чӑваш наци культурин сывлӑшӗ питӗ вӑйлӑ
палӑрать
(Ҫеҫпӗл,
Иванов
витӗмӗ,
эпиграфа
П.Хусанкай, Митта Ваҫлейӗн йӗркисене илни, халӑххалапӗ-юмахӗ, юрри-кӗвви, мифӗ-легенди т.ыт.те).
Символсем
ункӑн-ункӑн
ҫавраланса
пыраҫҫӗ.
Вӑйпитти ҫулсенчй Укахви хура шывра тӑрса ӗҫлет, повесть вӗҫӗнче тӑп-тӑрӑ шыв кӳлленчӗкӗ тухать куҫ умне.
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Укахви каччӑпа пӗрремӗш (юлашки) хут тӑнӑ каҫ
шӑпчӑк каҫса кайса юрлать, хӗр вӑтанчӑклӑхне систерет.
Пӗрлех, ытла васканине те шахвӑртать пулӗ: «и-и,
чӑтӑмсӑр» тет-ҫке. Ҫав шӑпчӑках Укахви каччӑ кӗтес
шанчӑка пачах ҫухатнӑ каҫ юрласа ярать, чӗрене кӑлӑх
шанӑҫ юратӑвӑпе суранлатать т.ыт.те. Хурӑн, символ
пулса,
пӗтӗм повеҫе шӑнӑрласа тӑрать. «Ҫӗршыв
ирӗкӗшӗн, этем телейӗшӗн пуҫне хунӑ ҫынсем ҫинчен
вёсен юнӗ ҫӗре ӳкменни ҫинчен» калать вӑл. Ҫапла
сӑнарланать этем шӑпи Скворцов повеҫӗ-калавӗнче:
халӑх нуши-хурипе пӗрлӗхлӗн, ҫамрӑк ҫыннӑн малашлӑхне сӑнани урлӑ, сӗмсӗр те шултра ҫынсене,
пилсӗр саманана сивлени урлӑ. Геройсенче этаплӑ, нумай енлӗ характер паллисем тупнипе.
Укахвиех - чӑннипех этаплӑ, эпикӑллӑ, анлӑ характер вӑл, ун урлӑ пӗтӗм халӑх пурнӑҫне, вӑрҫӑ тапхӑрне,
этем кун-ҫулӗн тӗрлӗ авкаланчӑкне тарӑн сӑнланӑ. Ку
характерӑн анлӑш-тарӑнӑшӗ вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи 5—6 ҫул
талккӑш-картине
вырнаҫмасть. Унра чӑваш
хӗрӗхӗрарӑмӗн мӗн ӗлӗкрен килекен енӗсем тӗвӗленнӗ: пинпин ытти хӗр пекехсӑпайлӑ вӑл, мӗльюн чӑваш хӗрарӑмӗ
пек чӑтӑмлӑ, шухӑш-кӑмӑлне тӳрех уҫса каламасть. Ку
пиҫӗлӗх, тен, «Юрӑҫ Ваҫҫа» калаври кӳлӗ сӑнарӗнче
палӑрма пултарӗ: ҫиелтен пӑхма пӗве питӗ лӑпкӑ, анчах
шалта вара хӗрӳллӗ пурнӑҫ вӗрет, «туйӑм-сисӗм тулса
ҫитсен» ку пӗве татса та каять. Ав мӗншӗн ҫак хӗр пӗрчи
(вӑл вӑрҫӑ тӗлнелле пӗве кӗрсе те ҫитеймен-ха) хӑй нуши-хури пирки ҫынсемпе мар, вӑрманпа, шыв-шурпа,
чечек-улӑхпа сӑмахлать. Унра,
Укахвире,
ӗмӗрсен
сывлӑшӗ тапса тӑрать...
Акӑ айван ҫулта чух пӗчӗк Укахви киле чупса кӗрет.
«Эп ҫитӗнсен Натали пек пулатӑп», — тет амӑшне хӑй
ӗмӗтне пӗлтерсе.«Халӗ тин Натали пулаймӑн ҫав», — татать амӑшӗ.«Апла эп Уках аппа пек пулатӑп ӗнтӗ», — каларӗ хӗр ача куҫҫуль витӗр». Ку сцена — Укахви шӑпи
мӗнле ҫаврӑнса тухасса писатель тӳрех сиссе илнине
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кӑтартать.Кун-ҫул авкаланчӑкӗсем апла пулсан тӗп героя
чӑнласах нумай ҫул хушши чирлесе вырӑнпах выртакан
Уках ҫулӗпе илсе кайӗҫ.
Шӑпа тупсӑмӗ кунта питё кӑсӑк. «Уках питӗ ӗҫченччӗ
вӑл, — терӗ амӑшӗ. — Ёҫпех лутӑрканчӗ пуль...» Укахви
те вилсе каясла, нихҫан ӗҫ курманла ӗҫлет. Повесть пуҫламӑшех куна аван кӑтартать: илӗм-тилӗм те пуҫтарӑнман-ха, хӗр вара ҫӗр варрипе тырӑ вырма тухса
утать. Ҫул ҫинче вӑрман кушакӗ тапӑнса чӗрмелесе
пӗтерет ӑна, хӑй, хӑранипе, шурса-кӑвакарса кайнӑ;
пӗччен тӗллӗнех хирте тӑрмашать, тантӑшӗсем вӑранса
тухнӑ ҫӗре вӑл ӗнтӗ вун виҫ соттӑх вырма. та ӗлкӗрнӗ.
Чӑтайман Хӗветлин куҫӗ шывланать: «Эй, Укахви, —
терӗ вӑл хурлӑн.— Ма пӑртак хӗрхенместӗн ара хӑвна ху?
<...> Вилетӗн эс капла, Укахви... Ӗҫлесех вилетӗн! Окоп
чавнӑ ҫӗрте те ҫапла хӑтланаттӑн». Акӑ тӗп геройӑн сюжетри вырӑнӗ, тарӑнлану йӗрки палӑрчӗ те эппин: хӗр
вӑхӑтсӑрах, «ӗҫпех лутӑрканса» аманӗ, ҫӗре кӗрӗ. Апла
пулмасан майӗ те ҫук, чунне шеллемесӗр ӗҫлет героиня:
пысӑккисемпе тан тырӑ вырать, окоп чавать, утӑ ҫулать,
торф кӑларать...
Эппин, чирлӗ Уках ҫинчен калакан халап та, хӗре
вӑрман кушакӗ тапӑнни те, вӑл ӗҫпе хуҫӑласса сисни
те — символла сӑнлӑхсем.Вӗсем повеҫре пӗр тӗлти событи-эпизодшӑн кӑна мар, ун пӗтӗм сюжетне шӑнӑрлама,
Укахвин пӗтӗм кун-ҫулне уҫҫӑнлатма кирлӗ сӑнарсем.Ун
ӗмӗрӗ кӗске те тертлӗ пуласси ытти символсенче те
паллӑ. Персонаж ҫӗр варринче хире утать, Кӗвенте
ҫӑлтӑр вара пуҫ никкӗн тӑрать.Хире вӑрман урлӑ каймалли ҫул — кӗске (!), Укахви унта пылчӑка лекет. Ак тата
тепӗр символла сӑнлӑх: утӑ ҫинче Коля (Укахви савнӑ
ҫын) хӑй кӑмӑлланӑ хӗр сӑнне ӳкерсе хурать. «Анчах
Укахви кунта пӗрер ҫулталӑк-ҫулталӑк ҫурӑ аслӑрах
тухнӑ».«Ҫапах, — тет автор, — мӗншӗн пурӑнма ааскатмалла пулнӑ-ха художникӑн Укахвие?» Пӗр сӑмахпа,
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«ӗҫпех лутӑрканса», «кӗске ҫулпа» утса, трагизмлӑ шӑпа
витӗр тухса ҫӗре кӗрет ҫак хӗр.
Уках тенин хӑйне тайӑн нумай пӗлтерӗш те пур. Пёр
енчен,- повеҫе мӗншӗн ҫапла ят пани курӑнать терӗмӗр
унта, тепӗр енчен, Укахвишӗн те пӗлтерӗшӗ вӑл. Укахви
те, Уках пекех, чыслӑ хёр пулӗ, еывлӑхне ҫухатеан та
ятне ҫухатмӗ. Чыелӑх ҫулне йӗрлес тӗллев писателе
тӗрлӗрен тӗрлӗ детальсем патне илсе тухать: ҫут ҫанталӑк
сӑнӗсем (Кӗвенте Ҫӑлтӑр, тӗттӗм каҫ, ҫӗрлехи вӑрман),
чӑн пурнӑҫ сцени халапа ҫаврӑнни (Уках шӑпипе паллаштарни), тӗрлӗ чӗр чунсен теветкеллӗ (синкерлӗ,
хӑратмалла) тыткаларӑшӗ (вӑрман кушакӗ тапӑнни)
т.ыт.те. Вӑл ҫех-и? Чирӗ шаларан шала кайса пырать
ҫамрӑк ҫыннӑн. Хӑй вара ҫынна пёр ним каламасть.
Амӑшӗ ыйтсан та тухтӑрсем унӑн чирӗ шала кайни пирки каланине пытарать.
Ҫакна кура хӑй ҫуралнӑ тавралӑха ытларах та ытларах
сава пуҫлать. Ку тавралӑх уншӑн ялан чӗрӗ, хирте вӑл
чунпа уҫӑлса каять. Акӑ урпа тулли пучахлӑ пуҫне уснӑ,
акӑ ыраш та ҫакнӑ, ав пӑрҫа хутаҫҫисем шартлатса
ҫурӑлаҫҫӗ. Ку сӑнсем больницӑран таврӑнассӗн раснах
уҫҫӑн курӑнаҫҫӗ хӗр куҫне, шалти уҫӑмсӑр сисӗмпе
вӗсене нумай кураяс ҫука та сисет-тӗр ӗнтӗ герой. «Шыв
ҫийӗн шур мулкач пек шур кӑпӑк» куҫать, шывӗ — «кӗл
тӑрри пек» ҫемҫе, тылла пуҫҫисем ҫинче — текерлӗк
йӑвисем...Шӑпчӑк Укахвишӗн юрланине итлесе пӑхар-ха
тата: «Укахви! Укахви!.. Чарӑн-чарн-чарн!.. Халлӗ вӑл,
халлӗ вӑл!.. Чӑп, чӑп, чӑп... И-и, чӑтӑмсӑр!..» —
чӑрӑнлаттарать каҫхи кайӑк, юрату юрӑҫи. Ку йӗркесем —
сӑвӑ пек. Вӗсенче Укахвин ҫепӗҫ вӑтанчӑклӑхӗ уҫҫӑн
. палӑрать. Ҫавӑнтах — шӑпчӑк хӗре сыхчӑ пулма хушни
те, трагеди варкӑшӗ пирки шухӑша ӳкме «сӗнни» те.
Укахви — чӑн-чӑн ял ҫынни; Сухви евӗрех вӑл. Ҫак
сасӑсемсӗр, ҫак шӑв-шавсӑр пурӑнаймӗччӗ те вӑл. Ав
мӗншӗн евӗрлев сӑмахӗсем кунта питӗ йышлӑ.Сухви ялти мӗнпур сӑнсене качча кайма вӑхӑт ҫитсен ҫивӗччӗн
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курать темелле пек те, апла мар, ку вӑл — ун яланхи
пурнӑҫӗ. Укахви те ҫаплах. Ҫапах чирӗ араслансах пыни
ун сисӗнкӗлӗхне татах ӳстерет. Чунӗ ӗнтӗ ҫак хӗр упраҫӑн
аслӑ ыратупа пиҫсе те кайнӑ темелле, кашни сӑна
юлашки хут курнӑн йышӑнать пулӗ вӑл.Апла пулин те ку
характер пинҫуллӑхсен варкӑшӗпе хитре, мӗльюн чӑваш
чунӗн пуянлӑхӗпе кӗрпеклӗ. Укахви — тӗлӗнмелле тулли
те хӑйне евӗрлӗ, кӑтартуллӑ сӑнар. Ун туллилӗхӗ мӗн
пӗрремӗш йӗркесенченех сарӑлма тытӑнать. Ун чунӗнче,
ун умӗнче, ун шӑпинче — йӑлт: вӑрманӗ те, тӗттӗм каҫӗ
те, тӳпи те, ҫӳлте вёҫекен кайӑк-кӗшӗкӗ те, халӑх ӑсӗнче
упраннӑ аваллӑх та...
Вилес умӗнхи, юлашки кунсенче те ҫапла тулли
пурнӑҫпах пурӑнать хӗр: 1) «пӗр йытӑ ӳлесе йӗрет»
(Укахви пурнӑҫне Вилӗм сӑхланнине систерет пуль);
«пӳрт кӗтессинче ҫил йӗрмӗшет» (Укахвишӗн хурланать
пуль); пахчари пӗр хӗвел ҫаврӑнӑш — «тайӑлать, тӳнет,
пуҫне ниепле те тытаймасть» (Укахви пекех нишлӗ-тӗр
вӑл); 2) йӗтем ҫинче лаша хӑвалакан ачасем ҫуйӑхаҫҫӗ,
вӗт ҫумӑр кӑмӑллӑн йӑслать, ҫил шавлать... Икӗ ен
тупӑшӑвӗ йӗрденет яланхиллех, анчах ку вӑл Укахви
мӗнпур ҫут тӗнчепе хӑйӗнче, ӑшра сӑмахланин палли
пулӗ вӑл, кашниех хӗр чӗрине ыраттарать.
Тӗрлӗрен тӗрлӗ енсене хире-хирӗҫлетме,
пӗрпӗринпе тавлаштарса чӑнлӑх тупма вӗреннӗ вӑл. Геройӑн
сӑнарлӑ тавралӑхӗ (ӑна хупӑрлакан геройсем, вӑл
хутшӑннӑ ӗҫ-пуҫ) — романтикӑллӑ, ҫӗкленӳллӗ, ӑна писатель философиллӗн, нумай пӗлтерӗшлӗ символсемпе
ӳкерсе амалантарать.Темле этаплӑ, темле пысӑк та тулли
пулсан та ку характер — «килтилле». Тем-тем, ӑс-пуҫа
ҫавӑракан, революциллӗ, вӑрҫӑри героикӑллӑ ӗҫ тумасть
вӑл: тырӑ вырать, утӑ ҫулать, хире, улӑха ҫӳрет т.ыт.те.
Ҫав килтилле ӗҫ-пуҫ урлах пӗтӗм тӗнчепе сӑмахлать, ял
ҫыннин пӗтӗм пурнӑҫне хӑй ӑшне илет; ытти пин-пин
ҫын утнӑ утӑма пуссах чӑваш ҫыннин кун-ҫул философине палӑртать, пӗр тӗвве пухса чӑмӑртать.
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Ӗмӗчӗсем те тӗнчене тепӗр майлӑ ҫавӑрас ӗмӗтсем
мар Укахвин — чиртен сываласса шанать, тепре те пулин тухса утӑ ҫулма ӗмӗтленет. Вӑрман тӑрӑх утса —
Кольӑпа мӑшӑрлӑ пулма шанӑҫ тӗвӗлет. Ҫав ӗмӗтсен таппинчех вӑл хӑйӗн героикӑллӑ сӑн-сӑпатне палӑртма пултарать. Калуҫӑ, чӑн та, геройран урӑх сӑнсем те куратьха: «шап-шурӑ сысна ҫурисем хырӑм выҫнипе ҫихӗрсенӑйкӑшса амӑшне ҫул варринчех тӗртсе ӳкерчӗҫ». «Аякра
икӗ хутлӑ асамат кӗперри ҫӗкленчӗ, аялти, пӗчӗкки, яртах уҫӑмлӑ, ҫӳлти — шупкарах та — хӑвӑртах ирӗлсе
ҫухалчӗ». Ҫапах та.Укахвие те аса илтереҫҫӗ ку сӑнсем.
Ӗнтӗ ахаль-им кун хыҫҫӑн Коля пирки килнӗ шухӑш
пуҫа пӑралать: «Эй, Коля!.. Курайӗ-ши ӑна Укахви?»
Хӗрхӳ туйӑм таппи те ӑшрах: «Мӗн тӑвас-ха ӑна курса
тек? Ҫыру ҫырмалла-ши? Мӗн ҫырма пӗлес ун патне?
...Сисмен хутран алӑ туртса ыратса килчӗ те, темиҫе
вӗҫленмен шухӑш пӗр-пӗринпе ҫапӑҫса, пӗр сӑмахпа
тухрӗ: «А-ах!» Укахви сӑнарӗ-характерӗ романтикӑллӑ
кӑна мар, трагедиллӗ те.Хальача вырӑнне суранлӑ аллине кӑкӑр умне тытать те пӳртре каллӗ-маллӗ шалттиншалттин утать. Ав мӗншӗн шӑпчӑк ҫав, унчченхи,
сӑмахсенех каласа юрлани шӑпан кутӑнла ҫаври пулса
ункӑланать. «Чӗрене сивӗ хӗрхӳпе витерет: Коля, тен,
халӗ ун ҫине пӑхас темӗ». Ак мӗн шухӑшлаттарать хӗре.
Автор вара урӑх шухӑш тӗвӗлет: тӳнтеррӗн амаланнӑ кундул 'хӗрӗн яшлӑхне, юратӑвне, пурнӑҫне туртса илет.
Тӗлӗнмелле, анчах Укахви, ҫук, вилӗм умӗнче те пуҫ
пӗкмест. Вӑл ҫак енчен Хемингуэй геройӗсем евӗр.
Хушса ҫапла калама пулӗччӗ. Э.Хемингуэй пултарулӑхне иленнӗ Скворцов Укахвире те ҫав ҫыравҫӑ тупнӑ
мотивсене кӑмӑллать. Хемингуэйӑн «Старик тата тинӗс»
повеҫӗ _ак: ват ҫын хӑй кимминчен те шултрарах пулӑ
тытнӑ.Ӑна киле илсе ҫитерес тесе акулӑсемпе вӑл виҫӗ
кун ытла ҫапӑҫать. Ҫук, ҫӑткӑн акулӑсем старик тытнӑ
пулла тӗппипе ҫисе яраҫҫӗ. Старик вара ҫыран хӗрне ун
шӑмми-шаккине ҫеҫ илсе ҫитерет. Сӳнчӗ-ши эппин
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пурнӑҫ шанӑҫӗ? Ҫук, сӳнмерӗ, писатель хӑй геройне
кӑткӑс лару-тӑрура тӗрӗслерӗ. Скворцов геройӗсем пулӑ
тытни те телей шыраниех. Телей ҫулӗ вара ҫӑмӑл мар,
вӑл ҫул ҫинче чунпа аманасси те, йывӑрлӑха пакапар
вӑйпа хирӗҫ тӑрасси те пулать. Укахви те шӑп ҫавнашкал
герой: амансан та чун ҫирӗпне ҫухатмасть вӑл.
Пӗтӗм тӗнчепе (аваллӑхпа, ҫӳл тӳпепе, хир-улӑхпа)
ҫыхӑннӑ, ҫав аслӑ тӗнчере пурӑнакан ҫыннӑн, Укахвин, — хирех, вӑрманах туртӑнасси пысӑк.Килте, тӑватӑ
стена хушшинче питӗрӗнсе ларасси уншӑн тамӑкран та
тамӑк. «Ҫак вӑрман, уй-хир, тавралӑх — этем сӑнарӗ
йышӑнас пулсан — мӗн тери илемлӗ, сатур та кӑмӑллӑ,
ача пек таса чунлӑ та итлекен ҫын пулмалла-мӗн. Коля
пек...» Эппин, хӑй ӑшӗнчи юрату туйӑмне те ҫут ҫанталӑк урлах хаклать вӑл (хӑйне, пурнӑҫ мехелне, ӗҫ тивлетне ҫапла хакланӑ пекех). «Чӑнах та-ҫке, — ҫавӑрать
шухӑш вӑрманпа пыракан хӗр, — ҫак тавралӑх мар-и-ха
ҫав ҫынсене ӳт-пуҫ, юн, сӑнар параканни? Ҫак таврашра ҫуралмаллах-ҫке пӗр-пӗр шӑп та шай ҫак тавралӑх
кӑмӑллӗ ҫын. Сӗткенне те вӑл ҫак ҫӗртен-шывран, ҫак
йывӑҫ, ӳсен-тӑран ҫимӗҫӗсенчен илет: кайӑк юррисенчен, шевле чӳхеннинчен, чечек тусанӗсенчен...».
Укахви шӑп та шай ҫакнашкал сӑнар. Ҫакна та
асӑрхар: ку вӑл Ю.Скворцовӑн чӑн идеалӗ, ун кӑмӑлӗн
сӗрелти-сӗвемӗ. Нумай сӑнар калӑпланӑ писатель, анчах
ун пултарулӑх идеалне ҫапла туллин палӑртакан сӑнар,
тен, урӑх ҫук та. Укахви хӑй те пурнӑҫа ҫут ҫанталӑк
сӑнӗсем урлӑ ӑнланса илекен «философ». Ав мӗншӗн вӑл
хӑй ҫине ҫавнашкал йывӑр ҫӑк (йывӑрлӑх) тиетте.Унра,
ҫак характерта, пире, пурнӑҫа ӗмӗр ҫӑлса пурӑнакан,
усал-хаяра ҫӗнекен ИЛЕМ тапать.
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ГЕННАДИЙ АЙХИ
1934 ҫулта ҫуралнӑ
Сӑвӑҫ кун-ҫулӗнчен
Геннадий Айхи Ю.Скворцовпа пӗр ӳсӗмре ҫунат сарса ҫӗкленнӗ сӑвӑҫ. Ҫав тапхӑр пуриншӗн те йывӑр пулнӑ:
Скворцова та тивӗҫсӗртен нумай тылланӑ, Хв. Агивере
патак леккеленӗ, Г.Хлебникова хытах туетарнӑ, Г.Волкова Шупашкартан хӳтерее янӑ т.ыт.те. Ҫак тӳнтерле
ӗҫӗн ертӳҫи И.Д.Кузнецов историк пулнӑ, вӑл илемлӗ
хайлавсене критик пек мар, историк пек хакланӑ,
ҫавӑнпа эстетикӑллӑ пӑрнӑҫ патне пыра-пыра тухнӑ. Ун
тавралла ҫак ӗҫе тӑсма В.А.Долгов, Н.С.Дедушкин пек
критиксем чӑмӑртаннӑ.
Г.Айхие те ҫав «тимӗр критикранах» (Кузнецовран)
ят тивет. Мӗн вӗчёрхентернӗ-ши ӑна нимрен ытла? Айхи
хайлавӗсем ют ҫӗршывсенче те паллӑ пулса тӑни, сӑвӑҫ
чӑваш хуШшине буржуалла шухӑшсем кӳрсе тӑрать тесе
ӗненни. Чӑнах та ӗнтӗ, Мускавра Литература институтӗнче вӗреннӗ май вунӑ ҫул хушшиех В.Маяковскин
Патшалӑх музейӗнче ӗҫлесе, библиограф ӗҫне туса пырса, вӑл, паллах, нумай ҫынпа паллашнӑ. Вӗсем хушшинче ют ҫӗршывран килнӗ специалистсем те пулнах пулӗ.
Кузнецовшӑн вара ку пирӗн хушӑмӑра ют вирус кӳмелли
ҫул шутланса тӑнӑ.
1958 ҫулта И.Кузнецов «Пёр баллада ҫинчен» ятлӑ
статья ҫырать. Чӗлхи — ҫивӗч, сӑмахӗсем — хӗрӳллӗ. Айхи ҫырни «хӗвре чул чиксе ҫӳрени» имӗш, ун сӑввисенче
«вилнӗ ҫыннӑн шӑмми-шакки» хуҫаланать, вӑл сӑнланӑ
саманаран «пӑнтӑх шӑрши» ҫапать, шухӑшӗсем «ҫыхланчӑк та пӑтранчӑк» тата ҫавнашкал тем-тем вак-шак
тиркешӳ. Нимрен ытла лирика геройӗ вилнӗ ашшӗпе калаҫни хӑратса ӳкернӗ-мӗн «тӗпчевҫе», вилнӗ ҫын
шанӑҫлӑ сӑнара ӳкни аптратнӑ. Тӗнче литературинче ку443

нашкал сӑнарсем пулман тейёпёр-и? Пулнӑ, тӗслӗхе
В.Шекспирӑн «Гамлетнех» илӗпӗр. Унта та тёп герой
вилнӗ ашшӗпе тӗл пулать. Тӗнче литературин аслӑ классикне пӗр-тепӗр «Кайбулка (Шупашкар варрипе юхакан
шыв) хӗрринчи марксист» тиркеме хӑю ҫитернӗ тейӗпӗр.
Кулӑшла мар-и ку? Айхие вара хытах лӑскать «критик».
Эстетика, илемлёх саккунёсене чухламаннипе, хӑй калашле, «йӑнӑш ҫулпа чуптарать». Статйи вара вырӑнти
тиркевҫёсемшён, влаҫсемшӗн программа пулса тӑрать,
нумай ҫулсем хушши сӑвӑҫа ҫак статьяри шухӑшсемпе
«килёшӳллён» ятласа пурӑнаҫҫё.
Мёнле хайлав-ши ҫак баллада? Романтикӑллӑ. Ячё
ун — «Пёр пуля ҫинчен». Тӗрлӗ сӑнсене элчеллё тунӑ,
ӳстеререх кӑтартнӑ, пурнӑҫра чӑн пулма пултарайман
сӗмпе фантасмагорипе витернё: кирпёче хёрлё хӑйӑра
ҫавӑрса ҫил тулашать, «хӑйӑлту саслӑ» салтак калаҫать,
ун ывӑлё хӑй ӑшӗнче ашшӗне вёлернё пуля ларни ҫинчен пёлтерет т.ыт.те. Уҫӑмсӑр шӑпаллӑ сӑнар пулса
чёрёлсе тӑрать вилнӗ ҫын: кам персе пӑрахнӑ-ши ӑна?
Вӑрҫӑра пуҫ хунӑ-и вӑл? Е культ вӑхӑтӗнчи пуҫ илере
пӗтнӗ этем-ши, тен? Куна тӳррӗн татса каламан.
Кирек епле пулсан та, ҫав пилсӗрсем, геройӑн
ашшӗне персе пӑрахакансем, таса ҫыннӑн юратӑвне
вӑрланӑ, чӗр пурнӑҫне туртса илнӗ. Чарака манса,
намӑса ҫухатса чыссӑрланнӑ сутӑнчӑксем персе пӑрахнӑ
темелёх сӑлтав та пур — шӑп ҫав вӑхӑтра Сталин
вӑхӑтӗнчи тӑкӑс лару-тӑрӑва сивлесси йӑлана кӗре пуҫланӑччё. Куна пула вара балладӑн питлевлё содержанийӗ
тата ытларах ҫивёчленет, вилнё ҫын айӑплавӗ ывӑлне те
хытах пырса тивет: «чӑмӑртан сутӑнчӑксен аллине»; «Савасшӑнччё эпёр — вӑрларёҫ вӗсем пирён хёрарӑмсене.
Вёсене эп манман, астӑватӑп ялан, а эсё мӗн-ма манан?» Эппин, сӑвӑ ӳт тасалӑхне те, чыс тасалӑхне те
ялавлӑн ҫӗклет, вилнисем, пирён хыҫҫӑн килекенсем
умёнчи яваплӑха ум ярать, сутӑнчӑксене питлет.
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Кунашкал лару-тӑрура, кашни каланӑ-пӗр сӑмаха
ҫӑвартан
тухичченех тиркеме
хатӗрленсе-авӑрланса
тӑракан ҫынсемпе пӗр вӑхӑтра пурӑнма питӗ хӗн пулнӑ.
Кутӑнла ситуацие лекнӗ сӑвӑҫӑн «тимӗр» сыхлавҫӑсене
улталама та тивнӗ. Хӑй ҫапла калать Айхи: «Поэзирй
тӗрӗслӗхӗн туйӑмне май килнӗ таран ҫивӗчрех палӑртса
ҫырнӑ хӑш-пӗр сӑвӑсене манӑн (иртнӗ вунӑҫуллӑхсенче)
«Иакинф Бичурин» драма сыпӑкӗсем пулнӑ пек пичетлеме лекрӗ.Тӳрех калатӑп: кун пек драма ҫырма эпӗ нихҫан та шутламан, асӑннӑ сӑвӑсене «драмӑран» илнӗ пек
курӑнччӑр тесе Бичурин майлӑ пӗр сӑвӑ ҫеҫ ҫырнӑ («Хусан, Ӑслӑлӑх сачӗ»)».
Ак сӑвӑҫӑн малтан каланипе ҫураҫуллӑ тепӗр
шухӑшӗ: «...Тен, тӗрлӗ критиксен статйисенче манӑн
«айӑп» тесе шутлани, вӑхӑт иртнӗҫем, общество чирӗсен
«диагнозӗ» пек те курӑнма тытӑнӗ <...>. Кӗскен каласан,
тӗрлӗ ҫынсем гражданла позицине «ҫӳлтен командӑласа»
хушнӑ пек йышӑнманнине поэзи, уйрӑм сӑвӑҫӑн сассипе
калаҫса, нумай чун-чӗрен драмийӗ туса кӑтартма тивӗҫ.
Ҫакна эпир паянхи кун тӗплӗрех ӑнланма пуҫлатпӑр».
Урӑхла каласан, «тимӗр кӑшӑлри» лирика ҫав вӑхӑтра
этем чӗринчи ыратӑва, кӑмӑл вырнаҫманнине Айхи сассипе, ун ыратуллӑ чӗрипе, хӑй калашле, «маскировкӑласа» палӑртать.
Айхишӗн
пултарулӑх ҫулӗ ҫинчи
ориентирсем
шутӗнче, малти ретре В.Маяковский, П.Хусанкай тӑнӑ.
Вӑтам шкулӑн юлашки класӗсенче вӗреннӗ тапхӑрта
(1951 — 1952) сӑвӑҫ Ю.Скворцов патне янӑ ҫырусенче
кун пирки ҫапла калать: «Манӑн консультант (Шупашкарта иртнӗ ҫамрӑк писательсен канашлӑвӗнче. — Г.Ф.)
П.П.Хузангай пулчӗ.<...> Вӑл хӑйӗн тавракурӑмӗпе питӗ
тӗлӗнтерет мана. Сӑвви-юрри те унӑн асамлӑ япала пек
туйӑнса каять. Ман шутпа, унран нумай вӗренмелле.
Вырӑссенчен
эпӗ
пуринчен
ытла
Маяковскипе
тӗрмешетӗп. Маяковскирен вӗренмесен поэт мар, ахаль
ҫын та пулма ҫук тесе калас килет манӑн. Сӑмах
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ӑстисемпе ҫыхӑну тытни кирлех. Пирӗн Хузангайпа
ҫыхӑну ҫирӗп,
мана вӑл нумай-нумай вӗрентрӗ»
(8.1.1951). Ҫав кӳлӗмрех С.Есенинпа тупӑшать, ун пек
чух та Маяковскиех аса илет. Скворцов патне янӑ ҫырури
(26.2.1951)
сӑвӑра
вӑл
вырӑс
лирикӗпе
ҫапла
«сӑмахлать»:
Кай
ан ҫывхар ман пата!
Чӗрем сана чӗнмӗ.
Тӑван Влад Владимыч,
Ман чӗрене
эс ҫутат.
Ҫук! Хам хака эп туятӑп:
Эпӗ Есенинпа мар!
Аслӑ учителӗм — Владӑм,
Сулмаклӑн
мала утӑмлар.
Кун пек йӗркесем ку яхӑнти ҫырусенче те тӑтӑшах
курӑнкалаҫҫӗ, вӗсенче кашнинчех тенӗ пек П.Хусанкая,
В.Маяковские асӑнни курӑнса пырать, Скворцовран
(ҫывӑх юлташӗнчен) канаш ыйтни, ӑна юлташлӑн
асӑрхаттарни тӗл пулать т.ыт.те.
Кунпа пӗрлех Б.Пастернака та хытӑ иленет сӑвӑҫ. Ку
вара ун биографийӗшӗн тепӗр пысӑк чӑрмав пулса
тӑрать. «Доктор Живаго» роман ҫапса кӑларнӑ, унта кӑшт
хӑюллӑрах шухӑш ҫавӑрнӑ Пастернака та ун чух (Хрущев
вӑхӑтӗнче) хытах сивленё, капитализм юрӑҫи, ют
шухӑш элчи тесе ҫӗршывран хӳтерсе яма та тӑнӑ. Ку та
Айхие тиркекенсемшӗн питӗ алӑ майлӑ пулнӑ.
Ҫапах та тунӑ ӗҫӗ пысӑк поэтӑн. Кӗнеке хыҫҫӑн
кӗнеке кӑларать вӑл.Ан тив, ӑна тем пек вӑрҫнӑ пулсан
та сӑввисене кашни 4—5 ҫулта пӗрер кӗнекене пухса пичетлемелли майсем тупӑнаҫҫӗ ун: «Аттесен ячӗпе»
(1958), «Пӗтӗм пурнӑҫшӑн ҫӗкленнӗ музыка» (1962),
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«Утӑм» (1964), «Палӑрӑм» (1971), «Чӗрӗ тӗвӗ» (1975),
«Сӑвӑсем» (1980), «Халал» (1988), «Ҫурхи йӗпхӳ» (1990)
т.ыт.те. Кунсӑр пуҫне ун кӗнекисем чехла («Кунта»,
1967), словаюта («Сылтӑмри хӗрарӑм», 1967), венгрла
(«Ӑрӑмҫӑ тӑхӑмӗ», 1974), полякла («Пӗрремӗш юр каҫӗ»,'
1973) ҫапӑнаҫҫӗ.
Кунпа пӗрлех вӑл Парижра, Мускавра темиҫешер
кӗнеке кӑларать. Чикӗ леш енчи издательсемпе, сӑвӑҫҫыравҫӑсемпе паллашни чӑваш литературишӗн самай
пысӑк пулӑшу пулчӗ.Айхи «Франци поэчӗсем» антологи
хатӗрлерӗ, унта чӑвашла куҫарнӑ 77 француз сӑввиюррине кӗртрӗ (1968). Кун хыҫҫӑн ун «Венгри поэчӗсем»
антологийӗ те Шупашкартах ҫапӑнчӗ (1974). Вӑхӑчӗпе
чӑваш поэчӗсен антологийӗ калӑпланчӗ, вӑл Венгрире,
Францире, Польшӑра ҫутӑ кун курчӗ, тӗрлӗ халӑхеем
ҫапла чӑваш лирикипе паллашрӗҫ.
Шупашкарта хытӑ вӑрҫнине пӑхмасӑрах поэта Литература инетитутӗнче вӗрентнӗ М.Светлов ырӑпа асӑнать,
ун сӑввисене чикӗ леш енчи критика ырлать, поэзири
ӗҫне
Б. Пастернак,
Е.Евтушенко,
Б.Ахмадуллина,
В.Шкловский тивӗҫлипе хаклаҫҫӗ. Пуҫ ҫӗклемесӗр тенӗ
пек ӗҫлени харама каймасть художникӑн: чӑвашра вӑл
К.Иванов ячӗллӗ преми илме тивӗҫет, «Франци поэчӗсем» антологишӗн ӑна Франци академийӗ преми
уйӑрса парать. Куҫару анинче те ҫанӑ тавӑрсах тӑрӑшать
Айхи: французларан куҫарать,
Ш.Петефи
(венгр),
Г.Лорка (испанец), Данте (итальянец), Вийон (француз) сӑввисене чӑвашла янраттарать, В.Маяковский,
А.Твардовский, А.Блок, Б.Пастернак хайлавӗсене чӑваш
вулаканё патне ҫитерет.
Геннадий Айхийён илемлё тёнчи
Аса илер-ха тӗрлӗ сӑмах ӑсти Айхине мӗншӗн тата
мёнле хакланине. Акӑ М.Светлов сӑмахӗсем: «хӑйне
евӗрлӗ сасӑ, хӑйне евӗрлӗ куҫ», «чӑвашсен яш чухнехи
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Маяковскийӗ», «пурте сулмаклӑ», «куҫа курӑнмалла
вичкӗн», «хавхалануллӑ уҫӑмлӑх»; «сӑвӑҫ хӑй ешӗллӗхӗн
пӑтранчӑклӑхне тӑрӑлтарса, ҫӗнтерсе» уҫҫӑн Палӑрать, ун
лирикинче «этемпе поэт пӗр» (1956). Словак критикӗ
Душан Слободник каланине вулама кӑмӑллӑ: чӑваш
сӑвӑҫне вӑл «регистра анлӑлатнӑшӑн» мухтать, поэзие
нумай саслӑх (полифони) кӗртнине ырлать. Венгр
тӗпчевҫи Жужа Раб шухӑшӗ те кӑсӑк: халӑх культурин
аваллӑхне ун хальхи пурнӑҫӗпе кӗвӗллӗн ҫыхни вулакана
питӗ илентерет. Ҫапах та Айхи пултарулӑхне чӑваш вулаканӗ чӑвашла тухнӑ кӗнекесем тӑрӑх ытларах пӗлет.
Чи кӑтартуллӑ, чи паха ӳсӗм палли пек хакласа
«Чӗрӗ тёвӗ» тата «Пуҫламӑшӗ» ятлӑ лирикӑллӑ поэмӑсене
палӑртмалла. «Чӗрӗ тӗвӗри» лирика геройӗ — ютшӑнура
асапланакан хӗв шухӑшлӑ ҫын. Ниҫта кайса кӗреймесӗр,
канӑҫ тупаймасӑр тертленет вӑл:
Упа пек мӗкӗрсе ямалӑх
чӗре тени кӳтсе ҫитсен
сӗтел урисене чӑрмалӑн
пушмакӑн пуҫӗпе ирччен.
Хӑйне ӑнӑҫсӑр критиксем сӑлтавсӑрах лӑскани ҫапла йӗр
хӑварать, тен, сӑвӑҫ чӗринче: ютшӑну сиввинчи
туйӑмсем ҫивӗччӗн хире-хирӗҫленеҫҫӗ.
Саватӑн канлӗхе? Чипер!
Вӑл тирӗкри шӳрпе пек — канлӗх,
тӑкмасӑр утас тен пулсан
утту кӑштӑртатса пымалӑх
асӑрхануллӑ пултӑр сан.
Тӳрех акцентлӑн
пусӑмласа каланӑ
шухӑшран
пуҫӑнать поэма: пӗри ҫӗрӗпе чӗптӗм канӑҫ тупайми ирттерет вӑхӑтне, тепри «кӑштӑр-кӑштӑр» тутарса, ытла та
асӑрханса ҫеҫ ҫӳрет. Герой сӑмахӗ ҫивӗч: апла эсӗ канлӗхе
448

кӑмӑллатӑн?! Пит аван! Эппин, сан шухӑшу шӳрпе ҫинче кӑна. Ӑна та, хырӑм туттишӗн пухнӑ канлӗхе те,
асӑрханса ҫеҫ упратӑн! Кунашкал публицистикӑллӑ хастарлӑх, герой хӑйне хирӗҫ тӑракан персонажа мӗнпур
туйӑмпа, татса каласа питлени-айӑплани Айхин малтанхи сӑввисенчех сисӗнет.«Чӗрӗ тӗввӗн» тӗпрех сыпӑкӗсене
вӑл 1957 ҫулта тӗрӗленӗ.«Ун тараватлӑ чӗрине» сӑвӑ вара
1949 ҫулта
ҫырнӑскер (15—16 ҫулхи яш чӗринчен
шӑранса тухнӑскер).Унта та ҫакнашкал пусӑмлӑ интонаци куратпӑр: «Ах, амантма эсир — хастар! — тет поэт
хӑй оппоненчӗ (хирӗҫлекенӗ) пулма пултаракан ҫын ун
умӗнче ларнӑн, ӑна куҫ умӗнче курнӑн.— Анчахтуса тус
пек курсассӑн Сӑпайлӑхӗ ун — шиклӗх мар, Чун вӑйӗ
тейӗттӗр, туйсассӑн».
Таврӑнар-ха поэма патнех. Унта та шӑп та лӑп Маяковскилле сулмаклӑх. «Яш чухнехи Маяковский» тесе,
эппин, Светлов ахальтен каламан: сӑмаха вичкӗннӗн,
татса калать сӑвӑҫ, «куҫа курӑнмалла», «хавхалануллӑн».
Чӑнах, кампа пулмалла поэма геройӗн? Асӑрханса
шӳрпе лӗрплеттерсе ларакансемпе-и? Вӗсемпе пулсан
хӑвна шавах «яка хут укҫа» тултарнӑ кӗсьери «тусанлӑ
пӑхӑр» пек туйӑн: «Мӗнпур саспа янрасчӗ унӑн (ҫав
пӑхӑрӑн. — Г.Ф.) — нимпе те ҫапӑнмалӑх ҫук». Сӑвӑҫа
«чун ҫулӗпе», «чун ҫӳллӗшне сиссе» ҫӳресси кирлӗрех:
Систерӗ чун вӑйне
сӑмахӑн вӑй-хавалӗ,
чӗре тӗпӗнчине
тусӑмсене вӑл калӗ.
«Кӳтсе ҫитнӗ чун», эппин, ырӑ ҫынсем патне
туртӑннипе вӑй илсе тӗрекленет, чун-хакӑллӑ ҫыннӑн
ӑру ахлатнӑ пек сасса ӑша пӗтӗм чӗререн вырнаҫтарма
пӗлмелле. Лирика геройӗн ҫулӗ, эппин, — чун ҫӳллӗшӗн
ҫулӗ, вӑл шӳрпешӗн, хут укҫашӑн касӑхакансемпе мар.
Айхи поэми — драмӑллӑ, анчах ҫав драмӑна ҫӗнесси ырӑ
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хавал шырасан ҫеҫ пулма пултарӗ. Ку драмӑлӑхӑн вӑйӗ
контрастлӑ хирӗҫ тӑрура аван курӑнать: «шӳрпеллӗ»
канлӗх тупаканни, ан тив, хут укҫа пултӑр — лирика геройӗ вара (ӳстерсе каланӑ сӑмах еккипе) хӑйне «тусандӑ
пӑхӑр вырӑнне» хурать.
«Пуҫламӑшӗ» те лирикӑллӑ поэма, кунта та абстрактна ӑнлавпа палӑртнӑ туйӑмсем кӗрешеҫҫӗ. Кунта та
чун кӳгни, ырату, асап тӗпре.Ҫавна кура А.Артемьев ку
хайлава ыратӑва мухтав юрри кӳни пек ӑнланнӑ (1976).
Анчах асап-терте мухтаса йӑпанма пулӗ-ши? Ҫук, тӗп
идея кунта — тавӑру.Ҫав тавӑру — этемре хӑйӗнче; герой
хӑйӗншӗн хӑех — тивӗҫлӗ айӑплав. Пӗчченлӗхрен,
ютлӑхран тухас тесен тепри айӑпласса кӗтсе ларни
кӑлӑхах, пӗчченлӗхре чун хӑвачӗ тупӑнмасть. «Пуҫламӑшӗ» те, — тет хайлава хак парса М. Сениэль, —
умӗнхи поэма пекех, витӗрех лирикӑллӑ произведени.
<...> Куҫ сарӑлать, куҫ уҫӑлать, тӗнче сарлакаланнӑ май
куҫсем йывӑрланса та юнӑхса...курма пуҫлаҫҫӗ, тӗрлӗрен
тӗссене уйӑраҫҫӗ, чуншӑн чи ҫывӑх тӗссене тупаҫҫӗ, —
вӗсем — ҫав тӗссем — савни куҫӗсем».
Пӗр вӗсенче ҫеҫ маншӑн халь
ялтраҫҫӗ эп ӑнланмалли
чӗлтӗртетсе ҫунан тӗссем,
мана вӗсем асилтереҫҫӗ
эп, ывӑнсан, куҫа хупса,
таҫта хамрах, хам витӗрех
манрах ҫӗкленнӗ тӗссене
хам ӑнланса тинкернине...
эп сан куҫусенче кӑна
упратӑп вӗсене, — унта ҫеҫ
вӗсем пӗлтерӗҫ пурнӑҫа...
Акӑ вӑл Д.Слободник асӑрханӑ нумай саслӑх (полифони). Шухӑш хутлӑн-хутлӑн, сийӗн-сийӗн хывӑнса пырать кунта: 1) «тӗссем», «таҫта хамрах» ҫӗкленнисем,
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«эп ӑнланмаллисем», «чӗлтӗртетсе» ҫунаканскерсем,
«ялтраҫҫӗ», «асилтереҫҫӗ» «ӑнланса тинкернине»; 2)
«эп, ывӑнсан», «маншӑн», «таҫта хамрах, хам витӗрех
хам ӑнланса тинкернине»; 3) «сан куҫусенче», «пӗр
вӗсенче ҫеҫ» «упрайӑп» «ӑнланса тинкернине»; 4) «сан
куҫусем» «пӗлтерӗҫ пурнӑҫа». Ку, паллах, халиччен пулманла синтаксис. М ӗ н ш ӗ н , мӗнрен шӑранса тухать-ши
вӑл? Пӗчченлӗхрен хӑпас тенӗ этем ӑнтӑлса, тин ҫуралнӑ
ача пек «а-а-а» тесе кӑшкӑрнинчен. Туйӑмсен вӑййине
гармонилеме вӗсене тӑват йӗркеллӗ, тӳрех уҫӑмлӑ калӑпа
вырнаҫтарма ҫуккинчен. Ҫавӑнпа та пӗр й ы ш ш и конструкцисем черетленеҫҫӗ, хутлӑн-хутлӑн сыпӑнаҫҫӗ: «Чун
ҫеҫ-и», — ун чухне кашни сисев тымарӗ таранччен йӑлт
кисренет этем... Ун чух, тен, — иккӗмӗш ҫуралура — пур
туйӑм та... Ун чух тӗнче, ун вӗҫсӗрлӗхӗ, ун ҫути — куҫ
умӗнчех ҫухалнӑ пек».
Ку ӗнтӗ М.Светлов каланин тупсӑмӗ: «сӑвӑҫ хӑй
ешӗллӗхӗн пӑтранчӑкне тӑрӑлтарса, ҫӗнтерсе» пырать,
ҫавӑнпа драмӑллӑн, сийлӗн-сийлӗн хывӑнать те унӑн
пӗчченлӗхрен хӑтӑлса асапланнӑ чухнехи туйӑмӗ. Куна
епле-ха ыратӑва мухтани тейӗн? Поэмӑра туйӑмсен
кӗрлевӗ вӑй илет; шухӑш мӗнле ҫуралса пынӑ, Айхи ӑна
ҫаплипех,
«чӑмӑрлах»,
сӑвва хывать,
тӑватшар е
пилӗкшер
йӗркеллӗ строфасене
вырнаҫтарас
тесе
пӑсмасть, сӑнара кӑшӑлласа-калӑпласа аркатмасть. Ку
ӗнтӗ вӑл — фразӑн ирӗклӗ хусканӑвӗ,
куҫӑмлӑхӗ.
Юратӑва таса, ыратуллӑ чунпа шырани, чун савнийӗпе
уҫҫӑн калаҫни. Паллах, кунашкал сӑвӑ-поэмӑна пӗрре
куҫ ӳкернипех ӑнланма йывӑр, вулаканӑн тимлӗрех,
пусӑрӑнарах шухӑшлама тивет.
Синтаксис
ҫапла хывӑнни,
паллах,
ҫак
поэ м ӑ с е м ш ӗ н ҫеҫ кӑтартуллӑ теме пулмӗ. Илӗпӗр ак «Ҫутӑ»
сӑвва.Хальтерех ҫеҫ асӑннӑ поэтика унта питӗ курӑмлӑ:
Тулли тулса, йывӑрланса
Ш ы р а в ӗҫне хатӗрленме —
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Эс кирлё мар. / Шӑла ҫыртса
Шӑнӑрсене ҫирӗплетме,
Мӗнпур ӳт-пӗвӗме йӑлтах
Пӗр сулӑмпа тӗреклетме —
Мана эс кирлӗ мар. Кунта
Эп хам кӑна,шн вӑй кӑна.
Повторланӑ фразӑсем пӗр йышшиллӗн черетленеҫҫӗ:
«эс кирлӗ мар», «эс кирлӗ мар»\ «кӑна», «кӑна»; пӗрешкел
формӑри сӑмахсем сыпӑнаҫҫӗ: «тулса», «йывӑрланса»,
«шӑла
ҫыртса»;
«хатӗрлентке»,
«ҫирӗплетл*е»,
«тӗреклетме» т.ыт.те. Ку ирӗксӗрех строфа хывӑмӗ ирӗклӗ
пуласси патне илсе ҫитерет. Шухӑш йӗрке варринчех
вӗҫленет (ӑна // паллӑпа кӑтартнӑ), анчах уншӑн йӗрке
таппи пӑсӑлмасть-ха. Тепрер чух строфа (шухӑш мӗнле
амаланса пынине кура) 10—12 йӗркерен те тӑма пултарать. Апла пулсан Айхи строфан ҫирӗп калӑпне
пӑрахӑҫлас енне тайӑлать. Ку мехел, паллах, Айхи
шухӑшласа кӑларнӑ мел мар, М.Федоровах ҫапла ҫырнӑ:
Хӗвел ансан Хӗветӗр
(Эсир ӑна пӗлетӗр)
Хӗвне ҫӑкӑр чикрӗ те,
Лаша кӳлсе ларчӗ те
Тухрӗ кайрӗ вӑрмана
Хӑрӑк турат пуҫтарма.
Ирӗклӗ хывӑннӑ строфара 6 йӗрке куратпӑр, анчах
ку вӑл — сӑвӑҫшӑн яланхи саккун теме май килмӗ. Ана
вӑл (ирӗклӗ строфана) икӗ йӗркеллӗн те, виҫҫӗллӗн те,
тӑваттӑллӑн та хывма пултарать. Халь кунах К.Иванов
поэминчи катренпа (тӑватӑ йӗркелӗхпе) шайлаштарса
пӑхар:
„ Пуш уйӑхӗн вӗҫӗнче
Хӗвел пӑхрӗ ӑшӑтса.
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Силпи чӑваш ялбнче
Юр ирӗлчӗ васкаса.
Айхи поэзийӗнче икё форми те пур, вёсем пёрпӗринпе тавлашуллӑ аталанаҫҫӗ. Апла пулин те поэт
ирёклё синтаксис енне туртӑнни палӑрарах пырать. Кунашкал поэтика ун романтикӑллӑ куҫкурне хӑйне
евӗрлӗх кӳрет: чӑваш поэзийӗн «регистрӗ» чӑннипех
анлӑланать,
М.Федоровах хывса хӑварнӑ йӗр тата
тарӑнрах тымар ярать.
XIX ӗмӗр пуҫламӑшӗнче палӑрнӑ Чӑваш Хвети пултарулӑхӗнчех ҫакӑ курӑнчӗ: хӑй сӑввисене поэт-юрӑҫ пӗр
ярӑма пухса шӑнӑрланӑ.Ку вёсен идейи, поэтики, л и р и ка геройӗн сисём-туйӑмё пёрлёхлё, пёр шӑнӑрлӑ пулнинче аван сисёнет. XX ӗмӗрте вара ҫак туртӑм нимрен
ытла П.Хусанкай лирикинче вӑй илчӗ. К а ш н и сӑвви тенешкел мӗнле те пулин ярӑма кӗрсе вырнаҫрӗ поэтӑн.
Каярах ҫак мехелех Ю.Айташ, Н.Теветкел, В.Энтип
кӑмӑлларёҫ.Вӑл кӑна та мар, ҫирӗп, яланлӑх хытса ларнӑ
строфасене (сонет, октава, онегинла строфа, катрен)
килёштерчёҫ ку ӑстасем. Г.Айхи килсе кёрсен вара
ярӑмлӑх поэтикине, ҫирёп строфасен стиль пулӑхне хыҫа
хӑварасси йӑлана кӗре пуҫларӗ. Ҫак юхӑма тарӑнлатас
тӗлӗшрен Айхи пёлтерёшё питё пысӑк, ун ҫулӗпе каярахпа Л.Мартьянова, Хв.Агивер (сӑвӑсенче), П.Эйзин
тата хӑш-пӗр сӑвӑҫсем утма кӑмӑл турёҫ. Ш ӑ п ҫак енчен
кӑтартуллӑ та ӗнтӗ «Чӗрӗ тӗвӗ» тата «Пуҫламӑшё» поэмӑсем, вёсенче ирёклё хывӑннӑ строфа.
Кунашкал поэтика мёншён тата ӑҫтан тымарланса
тухнине ҫапла ӑнлантарма пулӗ тен. Общество аталанӑвне канонсене (ҫирёп, хытарса лартнӑ условисене)
пӑхӑнтарни Айхин гражданлӑхне ҫёнёлле сывлӑш вӗрсе
кёртет. «Кӳтсе ҫитнё чун» канонлӑ (классикӑллӑ) сӑвӑ
формисене йышӑнайми пулать. Пурнӑҫра гармони ҫуккине туйнӑ поэт сӑвӑ техникине те гармониллӗ майсемпе
аталантарасшӑн мар. «Пирён пурнӑҫри пӑнтӑху тапхӑрӗ
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манӑн поэзире сисӗнмесӗр иртеймерӗ;
йӗри-тавра
чӗрӗлӗх сывлӑшӗ ҫукки, пуласлӑх туртӑмӗ сӗвӗрӗлсе пыни лирикӑллӑ туйӑм урлӑ палӑрмасӑр юлма пултараймарӗ», — тет поэт. Ку ӗнтӗ романтизмлӑ тӗнчетуйӑм,
«пӗчченлӗхпе шанӑҫсӑрлӑхӑн чир евӗр туйӑнакан асапӗ»
(Айхи) пирки астутарниех.Ахальтен мар поэмине те вӑл
« Чӗрӗ тӗвӗ» тесе ят панӑ.
Ҫакна сӑвӑҫӑн «Ҫын — пулмалла вӑл ирӗклӗ, телейлӗ» сӑввинче те аван туятпӑр. Этемӗн чӑн тивӗҫӗпе
яваплӑхӗ мӗн ӗмӗр тӑршшин аталанса пымалла: «ачалӑх
пултӑр лӑпкӑ та хӗвеллӗ»; ҫын хӑй «вӑйне сиссе» «тӳпене
хӑпартӑр». Ку шухӑш варринче те шалти полемика пытарӑннӑ: ача ӳсмелли «ыр ҫанталӑк ҫути» пирки калани
поэт пурнӑҫра ҫавна курсах пӗтменнине систерет. «Кашнин ӑсне» хисеплеме «хӑй ӑсне пурӑннӑҫем ӑнкарса»
пыракан ҫын кӑна пултарӗ.Апла пулсан ку сӑвӑ ыт ахаль
деклараци кӑна мар вӑл, унта - чӗре ыратӑвӗ витӗр тухнӑ
туйӑм тапать.Ахаль мар ҫыннӑн пӗтӗмлетӳллӗ сӑнарӗ ирӗк,
ӑс-хӑват евӗрлӗ абстрактлӑ сӑнлӑхсем урлӑ палӑрать.
Ирӗклӗхпе ӑс килӗшӳлӗхне поэт кунта хӑй идеалӗ пек
курать, вёсен ҫураҫулӑхне ачалӑхпа ватлӑх хушшинчи
дистанцире шырать.
Ӗмӗт пахалӑхӗ, ачалӑх ӑшши, ҫулланнӑ вӑхӑтри чун
ыратӑвӗ «Юмах», «Амӑшӗ» сӑвӑсенче те аван палӑрать.
Ачалӑхасамё, ун «лӑпкӑ та хӗвеллӗ» («Ҫын пулмалла...»)
юмахри кӗтрет (асам) евӗр, ӑна тӗлӗнтермӗш ытарлӑхлӑ
танлаштарусемпе кӑтартнӑ: вутри «турат ҫатӑртатать Хурсем шуйлашнӑ евӗр»; «хӗмсем ҫунаҫҫӗ — вёттӗн» —
«Хӗрсем каяҫҫӗ тейӗн Каҫ кӳлӗм ҫырлана».Ача кӑмӑлне
(пысӑк ҫын аса илни витӗр) палӑртма пӳрт-ҫурт ӑшӗчиккине ҫыра мелӗпе ӳкернӗ, ӑна «ҫуса тасатнӑ, Маччаурай ҫап-ҫут, Кӑмакана шуратнӑ». Йӗпе хир тӑрӑх ҫӳресе
киле таврӑннӑ кӗҫӗн кӗрӗмӗн кӑмӑлӗ чӑнласах «лӑпкӑ»,
тӗлӗкри евӗр кӗтретлӗ, юмахри евӗр асамлӑ.
Ыйха путнӑҫемӗн ҫунакан вут сасси-ӑшшипе инҫет
тӗнчене ӑсанать герой. Унта «хуралнӑ хӑмӑл тӑрӑх» та454
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кам-пӗри утать «курӑк витӗр» «ик аллине сирее», унта —
«хурсен мӗлкийӗ» вӑрӑммӑн «куҫа-куҫа ҫӳрет». Кӑмӑл
гармонийӗ, ун ӗмӗтри, юмахла идиллийӗ сасӑсен
кӗвӗлӗхӗнче аван сисӗнет: «вут-хӗм вӗркенине», «хуралнӑ хӑмӑл тӑрӑх», «турат ҫатӑртатать», «хуранӑн
хӑрӑмне» т.ыт.те.
«Амӑшӗ» сӑвӑ та хитре. Ват ҫыннӑн чун терчӗ-асапне
прозӑри евӗр ӳкерчӗклесе кӑтартнӑ. Кӳршипе сӑмахласа
ларнӑ хальлӗн карчӑк ҫухалнӑ пӑрӑвне, «пушанса юлнӑ»
килне, юрлами пулнӑ шӑрчӑка, «ӗнер ҫеҫ» тухса кайнӑ
ачине асилет. Мӗнпурӗ ку ват ҫыннӑн пӗччен пурнӑҫри
хурлӑхне сӑнлать: ачи-пӑчи сайра килет, арҫын аллин
ӑ ш ш и вара «алӑк хӑлӑпӗ» ҫинче ҫеҫ юлать. Пӗчӗк кӑна
детальсем, кашниех вун-вун ытарлӑ. Пӑрӑвӗ те ҫухалнӑ
пулӗ те-ха, пӑру ҫухалнипе «пӳрт пушанас» ҫук, апла тӑк
ача-пӑчасӑр юлнӑ ҫурт ҫине шак хурать-тӗр амӑшӗ.Тӑлӑх
килте шӑрчӑк та юрласшӑн мар.Хӑй те, карчӑк, ӗҫлейми
пулнӑ ав, пӳртӗнче те пӗчченҫи ларма хӑрать вӑл.
Прозӑлла повеҫре ӑсталанӑ пек тулли, эпикӑллӑ ҫак
характертан драма варкӑшӗ ҫапать — ӗнтӗ этемшӗн
ӗҫлесе канӑҫ тупмалли мехел те чакать, ывӑлӗ-хӗрӗ те
килсен амӑшӗпе мар, тус-тантӑшӗпе ирччен сӑмахлать.
Ытти сӑвӑсенчи пекех, кунта та полемика (хирӗҫ тӑру)
тёпе килет, пурнӑҫран гармони тарса ҫухални чуна пусахлать. Амӑшӗн пускилӗ умӗнче хывнӑ монологӗ те —
«кӳтсе ҫитнӗ чун» калаҫни, йӗрсе ярас вырӑнне кӑмӑла
ҫынпа калаҫса пусарни.Ара вӗт! — ывӑлӗ килте ҫичӗ ҫул
хушши пулман. Асилтерсе амӑш чӗрине макӑртмалӑх
пиншакне манса хӑварнӑ та тухса кайнӑ... Сӑвва тӳрех
пусӑмлӑ акцент пек ҫырса кайнӑ, карчӑк монологӗ евӗр
сюжетлӑн (калавлӑн) ӑсталанӑ. Ку хайлав — тарӑн психологиллӗ, чуна тытса-пӑчӑртаса илмелли произведени.
Сӑвӑҫӑн
лирика
геройӗн
сисӗм-туйӑмне
аван
кӑтартас ӑсталӑхӗ «Шӑпчӑк вӗтлӗхре» сӑвӑра та уҫӑмлӑ.
Алла кӗри-кӗми, ӑса вырнаҫи-вырнаҫми, ҫурма уҫӑмлӑ,
ҫурма уҫӑмсӑр чӗвӗм-сӗрелте ӗретленет хайлавра: «Эп,
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Уйӑх. Шӑпчӑк». «Ҫак виҫ кӗтеслӗх» шӑпчӑк юррипе
вӑранать;
асамлӑ
тённе
«хыпа-хыпа
ҫунать»,
кӑчӑртатать, «сӳнет»; турат «чӳхенет, хӑй мӗлкине
кӗтет»; шӑпчӑк «сасне шырать»; «инҫетре — каллех
йӗрсем, хӗмсем»,
«таҫта
темскер
ӳсет»,
«йӑр-яр
ҫавӑрӑнать, вӗрин кӑлтӑртатать» т.ыт.те. Кунта та нумай
сийлён, нумай саслӑн чӗрӗлсе-выляса тӑракан тӗнче
хывӑнса пырать. Вӗтлӗхри шӑпчӑк сасси теме те асилтерет, А.Фет, А.Блок сӑввисенчи евӗр тӗнче шӑратса
кӑларать. Кайӑк сасси уйӑхлӑ каҫ сӗмӗнче темӗнле ассоциаци те ҫуратать. Мӗн вӑл, ҫапла хыпа-хыпа илсе ҫунаканни? Тен, геройӑн ытла та сисӗнкӗллӗ чунӗ вӑл? Тен,
вӑл ҫапла «сасне шырать» шӑпчӑкпа пӗрле? Каҫхи
тӗнчепе пӗрле таҫти-таҫти асам-илеме иленет. «Сасартӑк
тайӑлать, ӗшне тӗпне тивет», «сӳнет те — уйӑхпа мана
ҫеҫ хӑварать...»
Халиччен мӗн калани-туни Г.Айхие питӗ сисӗмлӗ,
пысӑк чун ыратӑвӗллӗ сӑвӑҫ пек хаклама май кӳрет. Ун
пултарулӑхӗ — чӑваш поэзийӗн чӑн паха ӳсӗмӗ.

АЛЕКСЕЙ ВОРОБЬЕВ
(1922-1976)
Сӑвӑҫ кун-ҫулӗнчен
Вӑрнар районӗнчи М ӑ н Явӑш ялӗнче ҫуралса ӳснӗ.
А.Воробьев поэт хӑй ӗмӗрне ял хуҫалӑх ӗҫӗпе ҫыхнӑ:
колхоз председателе, М Т С (машинӑпа трактор станцийӗ) директоре, агроном пулнӑ. Кӗнеке ячӗсемех ҫав
тӗлӗшлӗ: «Хирти калаҫу» (1958), «Хӗвел ҫаврӑнӑш»
(1969), «Йӑмра» (1974) т.ыт.те. Сӑвӑ-поэмӑри йӗркесем
те ҫавнашкал хевтеллӗ: «Паш хӑпарса пиҫет тӑпра», —
хавхаланать «ҫил хумӗ» айӗнче ҫӗр пиҫсе ҫитнишӗн
савӑнса. «Тӑпра хӑвачӗ юнӑмра», — тет тупа туса («Хиртех ман чун»). «Кӗрхи самант, ӑш вӗҫнӗ бригадир пек,
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Килтен киле ҫӳрет тем янраса», — тӗлӗнет ҫил чуппине
иленсе.
Ан ӑшталан, ҫил,
Й ы ш тытсан, ӗҫ пӗтӗ.
Шутлаттарать халь урӑххи мана:
Камсем хирте пиҫеҫҫӗ? Ватӑ-вӗтӗ.
Ҫӑкри ӑҫтан ҫитсе тӑрать кӑна!
Вырсарни кун кӑна урам янравлӑ.
Автобуспа килеҫҫӗ йӑтӑнса.
(«Ватӑ йӑмрасем»)
Ак тата тепӗр сӑн:
Пучах пуплерӗ пӑшӑл-пӑшӑл,
Мана ӑс пачӗ: — Ӳс, чӗкел...
Тӗмсем йӑтса эп хыврӑм кӑшӑл,
Эп турӑм пуҫласа ҫӗмел.
(«Ҫӗмел»)
Ял сӑн-сӑпачӗ ҫавӑнпа ун пӗтӗм поэзине витерсе
тӑрать. Тепӗр енӗ те пур — хаяр вӑрҫӑ. 1942 ҫулта вӑл
п и н - п и н ытти арҫын пекех вӑрҫӑ ҫулӗпе тухса утать. Ку
сӑнсем те чӗрӗ поэт чунӗнче, м а н ӑ ҫ м и . К а ш н и пӗр пӗчӗк
кӑна сӑн та анлӑ, пӗтӗмлетӳллӗ:
Ю н юхтарса, куҫҫуль тӑка-тӑка
Ҫул хӗрринче выртать обоз лаши.
Сисет, алтса пытармӗҫ шӑтӑка.
Ытла та шелсӗр вӑрҫӑ тамаши.<...>
Хура ҫилхе, якалнӑ таканна
Хампа илем эп асӑнма.
Телей ятне-и? Урӑххи асра
(Мӗн вӑхӑт иртрӗ пуль, манассӑм ҫук)
Фронтра аттеҫӗм пулнӑ обозра.
Л а ш и те, хӑй те пӗтнӗ пӗр тӑрук.
(«Вӑл ахлатмастъ,чӗтрет кӑна тути...»)
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«Сӑмах тӗшши» сӑвӑра вара ҫак икӗ ене пер ҫыхха
пӗрлештерет Воробьев:
Юр-ҫумӑра сисет суран...
Пӗлет тӗп-тӗрӗс хӑямат...
Ни утпала халь, ни ҫуран
Чӗнмест мана военкомат.
Шӑп уйӑх вӗҫӗнче пӗрре
Сыв мар укҫи килет кал-кал.
Ҫук, ҫырлахмасть кунпа чӗре.
Ку ҫеҫ ман пурнӑҫшӑн сахал.
Чунпа, юнпа та эп — хресчен,
Хура ҫӗрпе эп пӗртӑван.
Мӗнпурӗ ку — таса чунлӑ, аслӑ ӗмӗтлӗ ҫын кӑмӑлӗтайӑнӗ! Анчах та самана тӳнтерӗ Воробьева та
ҫапӑнмасӑр,
суранлатмасӑр
иртмест.
Суя
элеке
ӗненнӗрен ӑна 1948 ҫулта (вӑрҫӑ тертне тӳссе таврӑннӑ
хыҫҫӑн) хупса лартаҫҫӗ, сӑвӑҫӑн вара пилӗк ҫул (1953
ҫулччен) тӗрмере хупӑнса пурӑнма тивет. Ҫав вӑхӑтсене
аса илсе сӑвӑҫ ҫапла калать: «...Пурнӑҫа ҫухатусемпе
хуйхӑ-суйхӑсӑр пурӑнса ирттерме йывӑр. Ҫапах та чуна
сивӗтмесӗр малашлӑх шанчӑкне упраса хӑварасси, тен,
ҫакӑнтан та йывӑртарах пулӗ». Поэтшӑн ку сӑмахсем ун
пурнӑҫӗн программи темелле. Тем пек йывӑрлӑха лексен
те хӑй ятне яман сӑвӑҫ, суяпа ултав умӗнче пуҫ пӗкмен.
Кӑмӑл ҫирӗпӗпе чӗре тасалӑхне вӑрҫӑ витӗр тухса, ял
ӗҫӗнче хӗрӳллӗн тӑрӑшса, тӑван тавралӑха чунтан савса
туптанӑ. Кӑмӑлӗ унӑн сӳнсе сивӗнме мар, тата вӗрирех
пулса кӑна пынӑ.
Ҫакӑ нимрен ытла Алексей Воробьев Чӑваш писателӗсен союзӗн правленийӗнче литература консультанчӗ
пулса ӗҫленӗ чух аван палӑрать. Ку ӗҫре вӑл час-часах
ҫамрӑксемпе хутшӑнать, вӗсене ырӑ сунса сӑмах лаҫҫинче тимлӗн, чунлӑн вӑй-хал хума хӑнӑхтарать. Вӑл ҫине
тӑнипе нумай-нумай ҫамрӑк сӑвӑҫ, прозаике драматург
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пултарулӑх ҫулӗпе ҫирӗпрех ута пуҫлать, хӑйсен сӑввикалавне,
драми-статйине
пичете
кӑларать.
Вӑл
тапхӑрсенче (1955—1975 ҫулсем) писательсен правленийӗ час-часах ҫамрӑк авторсен канашлӑвне ирттерет,
Воробьев ҫав канашлусене йӗркелесе тӑрать, поэзи секцийӗн ӗҫне тытса пырать. Ӑна ырӑпа аса илекенсем
хушшинче
Д.Гордеев,
Н.Мартынов
прозаиксем,
B.Родионов,
В.Тимаков,
А.Ыхра сӑвӑҫсем т.ыт.те.
Д.Гордеев асаилӗвӗпе паллашма кӑсӑк:
«Воробьев
ҫамрӑксемпе питӗ кӑмӑллӑ калаҫатчӗ, — тет вӑл. —
Пирӗн сӑвӑ-калава республикӑра тухса тӑракан хаҫатжурналта кӑна мар, ҫӗршыври ытти пичет органӗсенче
ҫапса кӑларма та пулӑшатчӗ. Астӑватӑп, мана вӑл хам
ҫырнисене Саратовра тухса таракан «Волга» журналта
кун кӑтартма ҫул тӗллеттерчӗ».
Сӑвӑҫӑн ентешӗ Ю.Айдаш поэт та ырӑпа асӑнать Воробьева: «Хӑйӗн хавхаланӑвне Алексей Александрович
ыттисен чӗрисене те хыватчӗ», — аса илет Айдаш. Вӑл
C.Есенин сӑвви-поэмине куҫарас ӗмӗтпе ҫунатлана пудлани Воробьев сӗннипе пулса пынӑ иккен. Пӗр-пӗринпе
хутшӑнни те, литература каҫӗсене пӗрле ҫӳрени те пысӑк
пулӑшу пулнӑ ҫамрӑккишӗн.
Ак тата Петӗр Ялкир аса илсе каланисем: «Эпӗ ун
чух, мӗн 1948 ҫултан пуҫласах, Вӑрнарти район хаҫатӗнче тӑрӑшаттӑм. Хаҫат ҫумӗнче литература кружокӗ
ӗҫлетчӗ, унта А.Воробьев тӑтӑшах ҫӳретчӗ. Пӗрле сӳтсе
явнӑ хыҫҫӑн ун сӑввисене хамӑр хаҫатра ҫапаттӑмӑр,
«Ялавпа» «Тӑван Атӑла» сӗнеттӗмӗр. Пӗр тапхӑрта унӑн
пирӗнтен уйрӑлмалла пулса тухрӗ.Тӳрӗ кӑмӑллӑ ҫӗртенех
айӑплӑ пулнӑскер, хӑй шанӑҫне ҫухатмарӗ поэт, суд
йӑнӑшне тӳрлетесишӗн ҫине тӑчӗ. Чӑнах та, ӑна ирӗке
кӑларчӗҫ, вӑл вара пурӑнма (1957 ҫулта) Шупашкара
куҫрӗ. Кунта ӗнтӗ вӑл - писательсен правленийӗпе те
ҫывӑхрах, нумай ҫыравҫӑпа курса калаҫма та алӑ майлӑ...
Литконсультант пулнӑ ҫулсенче Элекҫей кӗнекемсене
(хам ҫырнисене) Шупашкарта пичетлесе кӑларма мана
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та нумай пулӑшрӗ... Ҫамрӑклах, районта пурӑннӑ чухах
литература пирки нумай калаҫаттӑмӑр. Эпӗ ӑна хӑйсен
ялӗнчи (Мӑн Явӑшри) И.Козлов, А.Эльтиван сӑвӑҫсем
ҫинчен
каласа
патӑм,
вӑл
та
вёсен
телейсӗр
шӑписемшӗн (ку сӑвӑҫсем ҫырни-туни ҫутӑ кун курсах
пӗтеймен) хытах пӑшӑрханатчӗ. Чӑннипех, тур панипех
литконсультантчӗ
Элекҫей,
ҫамрӑксемшӗн
хытӑ
тӑрӑшатчӗ. Ҫӗре юрататчӗ... Хӑйсен ялне кайсан та хире
илсе тухатчӗ... Кӗнеке хыҫҫӑн кӗнеке кӑларчӗ, паллӑ
сӑвӑҫ пулса тӑчӗ».
Мӗнпурӗ ку ҫакна аван кӑтартать: вӑрҫӑ вучӗ витӗр
тухнӑ, айӑпсӑртан айӑп тӳснӗ, ҫӗр ӗҫӗнче тар юхтарнӑ
сӑвӑҫ тӗлӗнмелле пысӑк чунлӑ ҫын пулнӑ, ҫамрӑксене
чунтан кӑмӑлланӑ, литература ӗҫӗшӗн пӗтӗм чӗрипе
хыпса ҫуннӑ. Ҫакӑ вӑй панӑ та ӑна «чуна сивӗтмесӗр малашлӑх шанчӑкне упрама», вуншар сӑвӑҫ-прозаикшӑн
чӑннипех ырӑ тӗслӗх пулса тӑма. Ку терт-савӑнӑҫ асрантӗсрен сиксе тухман. Пулас сӑвӑҫӑн ашшӗ те виҫӗ
вӑрҫӑра пулнӑ, 1944 ҫулта Витебск хули патӗнче пуҫ хунӑ.
Ҫакӑ, паллах, Элекҫей чӗринче манӑҫми, ӗмӗрлӗхех
тарӑн йӗр хӑварнӑ. Вӑл хӑй те 1942 ҫулта фронта тухса
каять, ҫав ҫулах, авӑн (сентябрь) уйӑхӗнче аманать,
1943 ҫулта ӑна фронтран киле яраҫҫӗ. Куна пулах вӑрҫӑхарҫӑ терчӗ-асапӗ уншӑн нихҫан сӳнми, чуна ватма
пӑрахми кӑвайт пулса ҫуна пуҫлать. Сӑвӑра та ҫавнах калать сӑмах ӑсти:
Чӗкеҫ пулса сӑмах кӗрлевӗ
Хӑратрӗ вилӗм кайӑкне.
Сӑмах хӑвачӗ, тухтӑр евӗр,
Сыватрӗ кӑмӑл суранне.
Ку суран — вӑрҫӑ кӳнӗ асапӑн сирсе сирӗлми йывӑрӗ.
Поэт ӑна ҫӗнтерет, вуншар ҫуллӑха юлнӑ кӑмӑл
кӑвасакне сирме хал тупать. Сӑвва кунашкал вӗҫлени
кӑштах суя пафос та ҫуратма пултарӗ: фронт шарне кур460

са та ӗлкӗреймен темелле сӑвӑҫ. Анчах ҫав кӗске вӑхӑт та
чуншӑн питӗ тӑварлӑ:
Йӳҫӗ тӗтӗм юхать ҫӑп-ҫӑра.
Кӑшкӑрса ҫын чупать.
Тумӗ — юрлӑ.
Ку — ман яшлӑх ҫӳрет вӑрҫӑра.
Куҫӗнчё сикет ҫулӑм шӑрт-шарт.
Ку — ҫунать тамӑкри Сталинград.
Ҫывратаймӑн хӑр вилӗм.Ан пӗшкӗн!
Суран суранах, тӗппи сывалмасть иккен. вӑл.Ар мӗншӗн
Хусанти ял хуҫалӑх институтӗнче те вӗренеймест ҫамрӑк
поэт: сывлӑхӗ ун вӑрҫӑра самаях йӑшнӑ-мӗн.Апла пулсан
вӑрҫӑ кӳнӗ сурансем ҫинчен калас сӑмах ӳнерҫӗн (художникӑн) чӗре ыратӑвӗнчен шӑранса тухнӑ.
Ҫапах та пур-ши чун сиплӗхӗ? Е кӑмӑла сиплеймесӗр
пурӑнать-ши поэт? Пур тесен те йӑнӑш пулмё.Ял нушихури юсать ун кӑмӑлне, вилнӗ паттӑрсене хир, йӗтем
ӗҫӗнче аса илни. Ашшӗ ҫӳлелле пенӗ кӗлте хӗвел ҫинче
хӗм сирпӗтсе вӗҫет, ку вара сӑвӑҫ чунӗнче ял ӗҫӗ мӗн
ачаран п и н - п и н асамлӑх вӑратнине астутарать.
«— Хирте мӗскершӗн тухӑҫ хӗрлӗ?
— Вылять хӗм тӗсӗ пӗрчӗре.
— Тахҫан пӑшал кӗрлевӗ хӗрнӗ,
Ҫын юнӗ тӑкӑннӑ ҫӗре», —
тӗрӗлет хӑй шухӑшӗсене сӑвӑҫ.Хӑех диалог формипе хайласа хуравлать:
— Ырашӗ пӗкӗ ҫӳллӗш пулӗ.
Кала, мӗне ку пӗлтерет?
— Пуҫ хунӑ паттӑр вӑрӑм пӳллӗ,
Капан пек хӳхӗм пулнӑ тет.
(«Хирте мӗскершӗн...»)
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Капла тесен, чун сиплевӗ унчченхи суранпа питӗ
пӗрлӗхлӗ пулни те аван курӑнса каять. Тепле пулсан та
ҫак икӗ енлӗх (сӑвӑҫ ҫӗр ӗҫне каҫса кайса юратни, вӑрҫӑ
шарне ӑша хывни) унӑн чунпа чӑн биографине те, пултарулӑх ҫулне те шӑнӑрласа тӑни куҫ кӗретех.
Алексей Воробьевӑн илемлӗ тӗнчи
А.Воробьев тӗнчин тӗп енӗсенчен пӗри — ӗмӗткӑмӑл
пуҫтарулӑхӗпе
перекетлӗхӗ. Калас
шухӑша
сӑнарлӑн ҫавӑрас тенӗ чух этем пуҫне йӑлт ҫавӑрса яракан сӑнлӑхсем тӑвас йӑла ҫук унӑн. Танлаштарусемпе
сӑпатлантарусем кулленхи пурнӑҫпа килӗшӳллӗ, сӑвӑсен
е поэмӑсен илемлӗх никӗсӗ —нимпех те палӑрса тӑман
пек ӗҫ-пуҫ. Анчах та ҫав мелсенчех ял ӗҫченӗн сунӑмюнӑмӗ тӗлӗнмелле туллин палӑрать. Хӗвел те, ҫил те,
ҫулҫӑ хусканӑвӗ те, тӳпе те — пурте — этем хевтиллӗ,
унпа пӗр ӗмӗтлӗ, пӗр шӑпаллӑ.
Хӗвел ури утатъ кас тӑрӑх,
Паян пуҫланчӗ ҫур аки.
Тӑпра ӗне ҫилли пек мӑнтӑр,
Сӗткенлӗ, тутлӑхлӑ, ҫемҫе.
(«Ҫур аки»)
«Хӗвел ури» авӑ сӑпатлантару мелӗнче чӗрӗлчӗ; Воробьев ун хӑйне евӗрлӗ тыткаларӑшӗнче те ял ҫыннин
хаваснех курать.Танлаштару та чӑн-чӑнах килтилле (хӑшпӗр енчен Ухсайӑнни евӗр): тӑпра — «ёне ҫилли пек».
Сӑмах перекечӗпе пуҫтарулӑхне шӑпах ҫакнашкал
сӑпатлантарупа танлаштару тытса шӑнӑрлать. Ку тропсем
сӑвӑҫ поэтикинче — тӗп илемлӗх мелӗсем. Тӗслӗхсене
чылаях илсе кӑтартма пулать: «Шур ҫумӑрсем тасатнӑ
сывлӑш уҫӑ, Уйра ҫӳрет сентябрь — ӗҫлё чун» («Сентябрь»); «Пӑшӑл пӑтти ҫил пёҫерет. Пуҫ уснӑ сарӑ пучахсем. Утан-шӑван хире ҫӳрет» («Пӑшӑл пӑтти»); «Ту
462

тӳрленсен, Чупса каять тӳремлӗх, Кӑвак вӑрман пуҫлатъ
сана кӗтме» («Хӑнана чӗнни»); «Ан ӑшталан, ҫил, йыш
тытсан, ӗҫ пӗтӗ» («Ватӑ йӑмрасем»)...
Тӗрлӗ тӗслӗ сӑпатлантару; кашнинчех ҫут ҫанталӑк
пулӑмӗсене этем ӗҫӗ-хӗлӗпе танлаштарса пахалани тӗпре.
Сӑпатлантарусенче пытарӑннӑ ҫын чунӗ ӗҫлӗ, ҫине
тӑруллӑ, хыпӑнчӑк хевтеллӗ. Тырӑ ӳстерекенӗн, сухаҫӑн,
вырмари тӑрӑшуҫӑн пурнӑҫ хакӑлӗ — ырми тӑрӑшура
кӑна тупӑнать сӑвӑҫшӑн. Ҫавӑнпа пек, евӗр сӑмахсемпе
тӳррӗн е кӑшт пытарӑнчӑкрах хайланӑ танлаштарусем те
ҫавнашкал ӑш-чиклех. «Ҫӗр тӗмески начар минтер-им
Шута кайса Пуҫ ывӑнсан?» («Пуҫелӗк»); «Кӗтсе илчӗилчех ҫамрӑка Ашшӗ килё — Орбита пуҫламӑшӗ. Ҫӑкӑр
хучӗ умне савнӑ амӑшӗ. Ҫӗр пекех вӑл выртать ҫаврака.
Тертлӗ ҫул халь — Хыҫра. Ӗнтӗ кӑкӑр Туять уҫҫӑн хирти
нӳр ҫиле. ...Ҫав орбита пекех ҫавра ҫӑкӑр Тавӑрать, тен,
пире тёп киле» («Пирён орбита»).Тӗлӗнмелле хитре, философиллӗ сӑвӑ; вӑл йӑлтах тенӗ пек танлаштарусем речӗ
ҫинче хывӑннӑ.
Танлаштарусем хутлӑн-хутлӑн сыпӑнаҫҫӗ, пӗри теприне ҫӗнӗ сӗм кӳреҫҫӗ, хире-хирӗҫленеҫҫӗ: орбита —
ҫул, ҫӑкӑр ҫӗр пекех ҫаврака; ҫавра ҫӑкӑр — орбита пекех. Сийлӗ-сийлӗ танлаштарусем тупӑнчӗҫ темелле: ҫӗр,
орбита, ҫӑкӑр. Пурте ҫаврӑна-ҫаврӑна киле таврӑнакан
ҫула асилтереҫҫӗ, философиллӗ тӗртӗме вырнаҫаҫҫӗ.
Пирӗн пурнӑҫ ҫулӗ (орбита) атте килӗнчи ҫавра
ҫӑкӑртан тытӑнать — акӑ мӗне тарӑн шухӑшлӑн ӑнкарать
лирика геройӗ. Этем кун-ҫулӗ ҫапла хывӑнни ҫӗр ҫаврине, ҫӑкӑр ҫаврине, ҫул ҫаврине (орбитӑна) аса илтерет.
Танлаштару, эппин, Воробьевшӑн сӑпатлантару пекех
кирлӗ, унра сӑвӑҫ чунӗнче упраннӑ, пултарулӑх ӗҫӗнче
тупӑннӑ идеал ӳтленет.Этем шӑпи (поэт шухӑшӗпе) вӑл
тытнӑ ӗҫ-пуҫран, ӑна хупӑрлакан ҫут ҫанталӑкран, аттеанне килӗнчен, ӗмӗрсен традицийӗсенчен уйрӑлми. Ку
ҫыхӑну — пиҫӗ те ҫирӗп.
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Ҫак
пӗрлӗх,
танлаштарусемпе
сӑпатлантарусен
илемлӗ (художествӑллӑ) пӗтӗҫӗвӗ ял, уй-хир ӗҫӗнче кӑна
палӑрмасть. Ҫут ҫанталӑка лирика геройӗ юратура та ҫавнашкалах сисӗнкӗллӗ туять. «Юр купи» сӑввах илер:
«Ҫӗрӗпе кӗрлерӗ ҫил-тӑман, — тет унта герой савнӑ
ҫынна хӑй кӑмӑлне пӗлтерсе, — Пӗтсе килчӗ тейӗн ҫут
тӗнче. Эс тухатӑп терӗн, Тухманран Эп ҫӗр каҫрӑм алӑк
умӗнче». Ҫук, чӑннипе алхаснӑ тӑман ҫинчен мар персонаж сӑмахӗ, хӑй чунӗнчи ҫил ахӑрашӑвне шахвӑртать
вӑл: «Эп кӗтетӗп ҫур ӗмӗр тӑршши», «Юр шӑлса тултарчӗ
ман хӳтте», «Юр купи эс тетӗн-и ӑна — Шуралса выртать арҫын хуйхи». Мӗн ҫинче никӗсленет сӑвӑ? Танлаштаруллӑ метафорӑна анлӑлатни ҫинче.
«Икӗ сӑвӑ» ярӑмри пӗр тӗрленчӗке илсе пӑхӑпӑрин
тата:
Машинран ҫакӑнать ҫил-ҫӳревҫӗ.
Уншӑн вилӗм ӳксе юласси.
Ҫулҫӑсем сар шевле пек сӳнеҫҫӗ.
Юлашки ҫак илем, юлашки.
Ку кӗвӗ — «Ҫирӗмре юрлайман савӑк юрӑ» таппи. «Шуралнӑ пуҫлӑ» герой яшлӑхне аса илет, тахҫан савнӑ ҫын
патне ӑнтӑлать. Ҫил вара «шӑхӑрса калать хыттӑн:
«Юлашки ҫак илем, юлашки». Ку сӑвӑ тата мӗнле мел
ҫинче хайланнӑ-ши?
Сӑпатлантару мехелӗ ҫинче:
тӗлпулӑва васкакан ҫынна ҫил унран юлми хӑвалать,
чӗрери тунсӑха сиплеме май ҫукки пирки пӗлтерет —
васкавлӑ та хыпӑнчӑклӑ «ҫул пирне» «ҫумӑр иртӗ» чӳхесе, хурланса ӑнланать лирика геройӗ.
Паллах, Воробьев пултарулӑхӗ ҫак икё мехелрен кӑна
шӑтса ӳсет теме май килмӗ.Ун илемлӗ тӗнчине япалалӑх,
конкретлӑ ситуаци пулӑмӗ те хитрен шӑнӑрлать. Ҫак енчен «Алса» сӑвва аса илме кӑмӑллӑ. Хайлава вӑй паракан
событине тем пысӑкӑш пулӑм тесе хакламӑн, ыт ахаль
событи кӑна вӑл. Фронтран таврӑнакан выҫӑ салтак Ка464

наша ҫитнӗ.«Кӑвар пӑта ҫапатьсуран, Куҫра — те ункӑ,
те кӗлентӗр...» Вӑл ҫех мар лару-тӑру тӑкӑски: «ҫилӗ
сивӗ,
пӑр ураллӑ»,
«пасар та ларнӑ
пасарса»,
«асӑрхамасть сана Канаш». Ку ӗнтӗ — кризислӑ,
драмӑллӑ лару-тӑру: шӑнса хытнӑ, суранӗпе аптранӑ,
выҫӑпа супнӑ салтак хӑрах алсине сутса «пӗр-ик паранкӑ» та пулин туянасшӑн. Анчах «ҫӗр тайӑлать», тӗнче
ӳпӗнет кӗҫех — ҫӗр улми сутса та пулин ҫемйине
тӑрантарас тенӗ инке алсапа хупланса йӗрсе ярать: «Пасар йышне аппа ылханӗ», «Аса илет пулех вӑл хӑйӗн
Фронтри пуҫ хунӑ мӑшӑрне». Кунта та сийлӗн-сийлӗн
хывӑннӑ драма ӳкерӗнет: ҫанталӑк — шартлама, салтаксене ҫителёклё таран паек параймаҫҫё, суранёсем вёсен
«ҫунса тухаҫҫё». Тылри лару-тӑру та йывӑр, выҫӑллӑтутӑллӑ. Ҫитменне фронтран хура ҫырусем килех тӑраҫҫё
ял чунне пӑлхатса...
Акӑ вӑл Воробьев тёнчин тепёр палӑрӑвӗ: ыт ахаль
пек, ниме пӗлтермен пек пёчёк событи сасартӑк анлӑ,
панорамӑллӑ сулӑм тупать, пётём ҫӗршыв нушиасапёнче тымарланать. Ку ҫех те мар ҫак сӑввӑн чӑн пахи.
«Ҫёр тайӑлать», «хӑрах алса», «куҫ килчё хуралса» йышши сӑнлӑхсенче философиллё анлӑ пётёмлетӳ хывӑнать.
Реализмлӑ пек ӳкерчёк романтикӑллӑн янӑра пуҫлать.
Поэт
элчеллё
(вырӑсла:
исключительный)
ларутӑрусемпе элчеллё (ҫав тери кӑткӑс та кризислӑ) герой
хушшинчи ҫыхӑнусене уҫҫӑнлатма хыпӑнать.
Ҫакнах «Ҫӑкӑр» сӑвӑ та аван ҫирӗплетет. Аслӑ вӑрҫӑ
вӑхӑтёнче тылра ҫынсен мӗн таран йывӑр пурнӑҫпа
пурӑнма тивнине ^Ьсерес шут хывнӑ художник. Сӑвӑ калуллӑ (повествованиллё) хайлав евӗр. Ун сюжетлӑхё
йёркерен йёрке сыпӑнса пыракан событисенче палӑрать:
«Киле килетӗп вӑрҫӑран. Ывӑннипе аран утатӑп» (1);
«Тӑп чарӑнса сасартӑк тӑтӑм, Эп куртӑм...» (2); «Ана
ҫинче <...> Тем чавалать пёр ҫамрӑк хӑвӑрт, Алли те,
пичӗ те хура» (3); «Пёр ҫӗр улмй сирсе кӑларчӗ...» (4)
т.ыт.те. Ҫак мехел прозӑлла хайлава аса илтерет. Ку япӑх
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мар, сӑвӑра калуланӑ (повествовани йӗркипе кӑтартнӑ)
событи эпикӑллӑ илемлӗх паллисем тупать, герой психологи енчен тарӑнланать.
Пёр пёчёк хакӑл кӑна: ача кӗркуннерен юлнӑ ҫёр
улмие ҫурхи хирте пуҫтарать. Анчах курӑр-ха, мӗнле
анлӑлӑх. Каласа
кӑтартакан
геройӑн
(«эпӗ»
тесе
пёрремёш сӑпатран калаҫакан ҫыннӑн) шухӑш-кӑмӑлӗ,
кун-ҫул биографийё сӑнланнӑ кунта (вӑл — салтак,
вӑрҫӑра пулнӑ, суранлӑ, яла ҫитнипе хёпёртет). Кунпа
пӗрлех уйра тӑрмашакан ача сӑнарӗ те тулли: «сулкаланать пӗччен шурутӑн» (эппин, выҫлӑ-тутлӑ пурӑннипе
чире те кайнӑ-тӑр, вӑйран тайӑлнӑ); «алли те, пичӗ те
хура», «хура шыв юхрӗ сумккинчен»,
«кӗнекисем
выртаҫҫӗ унӑн урок кӗтсе сукмак ҫинче». Салтакё те, ачи
те — эпикӑллӑ характерсем, вӗсене уҫҫӑнлатакан ёҫ-пуҫ
хӗрӳ драматизмлӑ, кризислӑ, унра (ҫав событире) самана паллисем лайӑх палӑраҫҫӗ.
Малтанхи тёслёхри евёрех, пёр пёчёк событи кӑна та
тёлёнмелле анлӑ панорама ӑсталама май парать. Ку вара
Воробьев поэзийёнчи чылай сӑвӑ эпикӑллӑ, сюжетлӑ,
калуллӑ хавалпа сывланине те систерет. Кунашкал чух
ӳкерсе панӑ картинӑсём — психологиллё те тарӑн.
Пӗрме-пӗччен пек, сисёни-сисёнми детальсенчех пурнӑҫ
драмипе трагедийё калӑплӑн курӑнса каять. «Ташлать
бухгалтер Агеносов» сӑвӑри герой «сиксе ташлать хӑрах
уран». Куҫран куҫҫуль хёссе кӑларакан сцена: вӑрҫӑ инваличё уявра савӑнать пек те, ура сассипе, туя урайне
лекнипе «автоматран пёр ӑстрӑм пенӗн ҫёре» туяпа
сӑхнине аса илтерет. Хайхи, Воробьев тёнчин виҫҫӗмӗш
енё те тупӑнать — пӗр пулӑмрах (эпизодрах, событирех)
палӑракан хире-хирӗҫлӗх, контрастлӑх.
«Хирте мӗскершӗн тухӑҫ хӗрлӗ?» сӑвӑ та куна аван
палӑртать: хирти тырӑ «пёкё ҫӳллёш» ҫӗкленнӗ, анчах
вӑл пуҫ хунӑ паттӑр «капан пек хӳхӗм» пулнине аса
кӳрет. Куна кура тӑркачӑ, сӑвӑҫ тӗнчин тата урӑх енё
уҫҫӑнланать пирён умра: чылай хайлавё унӑн асаилӳ ме466

хелӗпе хайланать темелле. «Алса», «Ҫӑкӑр» сӑвӑсенче герой асаилӗвӗ кӗретех. Агеносова сӑнлакан сӑвӑ асаилӗве
тӳррӗнех кӑлармасть пирён ума, анчах ун «инвалидла
пурнӑҫӗнче» те иртнин сывлӑшӗ сисӗнсех тӑрать. «Юр
купи» сӑвӑри этем хӑй кӑмӑлланӑ хӗр сӑнне ҫур ӗмӗр
ӑшра тытеа пурӑнни пирки калани те асаилӳ мехелне
тӗшше хывать.
Пурӗ пӗрле вара ҫапла: асаилӳ те, еӑпатлантарупа
танлаштару та, япалалӑх та, пулӑмӗ кризиелӑ лару-тӑру
та, ытти чылай мел те символла пӗлтерӗш тупаҫҫӗ, ф и лософиллӗ техӗмпе пуянланаҫҫӗ. Вырӑс тӗпчевҫи А. Макаров критик чӑваш сӑвӑҫин «Дружба народов» журналта
ҫапӑннӑ сӑвӑсен умӗнчи сӑмахра ҫапла ҫырнӑччӗ: «Унӑн
сӑввисенче чӗре ӑшши, унтан та ытларах, пурнӑҫа, ун
илемне юратма хавхалантаракан хӑйне евӗрлӗ, аслӑ
шухӑш-туйӑм яр уҫҫӑн палӑрать». Ҫак шухӑшсен чӑн
тивӗҫлӗхӗ «Кӑвар тытан алӑсем» сӑвӑра хитрен тӗсленет:
«Ларать канса сухаҫ-пичче...Кӑвар вӑл илчӗ васкамасӑр,
сиктерчӗ ал лаппи ҫинче». Ҫитмӗл ҫухрӑм утнӑ тен вӑл
суха касси тӑрӑх, халь каҫхи кӑвайт умӗнче тарланӑ ӳтне
типӗтет. Ку ҫынра — пурнӑҫ шанӑҫӗ. Ҫавӑнпа калать те
поэт: «Кӑвар тытан алла шанатӑп». Ш ӑ п та лӑп ҫакнашкал ҫынсем хываҫҫӗ те сивӗнмесӗр упранакан шӑпа вуткӑварне, кун-ҫул хавасне.
Ҫавӑн ҫинчен каламасть-ши пире «Ҫулҫӑ» сӑвӑ та.
...Кӗр те ӑнтӗ хуп-хурах, ҫулҫӑ та «юлашки салампа» ал
сулать. Драмӑллӑ самант тейӗпӗрин эппин: кӗр сӳнет,
каять. Ҫук, турат «йӳнчӗкле авӑнать», ҫӗнӗ пурнӑҫ
вӑранасси ҫине шак хурать. «Сӑпкара ярӑнтарнӑ пек
шухӑ Ҫулҫӑсем вылянаҫҫӗ пӗр хушӑ».Кашни ҫулҫи — ват
ҫыннӑн «ал тымарӗ»: «шӑнӑрсем...Хальте симӗс, кӑвак»,
кашниех героя хӑй амӑшне аса илтерет.«Ирӗн-каҫӑн» ҫав
шӑнӑрсем тӑрӑх (ал тымарӗсем тӑрӑх чупнӑ евӗрех)
тӑпра сӗткенӗ чупнӑ. Ку вара герой чунӗнче пӗтӗм
этемлӗх умӗнчи яваплӑх пысӑка тивӗҫнине астутарать.
Пӗр пӗчӗк детальрех (ҫулҫӑра) ҫут тӗнчен йӗрки-шывӗ
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ункӑланса ҫаврӑнни (аса илӗр-ха: «ҫавра ҫӑкӑр», «орбита») калӑплӑн сӑнарланать. Ҫавӑнпах «Ҫӗр тӗнӗлӗ» сӑвӑра
ку ҫавра тепӗр хут, пӗтӗмленӳллӗн сӑнланнине, философиллӗн ӳтленнине куратпӑр: «Ҫӗре пит йывӑр
ҫаврӑнма,
Шатӑртатать ун тӗнӗлӗ». Поэт ӗненет:
йывӑрлӑхсӑр, драмӑсӑр — аталану ҫук. «Инкексӗр ҫул
пулман та», пулмӗ те.
Тус-паттӑра алран парас чечек
Выртса юлать ҫӗн вил тӑпри ҫине.
Ҫавна курса ҫут ҫӑлтӑр хӗм тӑкать.<...>
Хурланнипе хӗвел те пытанать,
Шӑпӑртатать куҫҫулӗ ҫӳл тӳпен.
Ҫухату ялан инкеклӗ,ыратуллӑ, анчах ҫав драмӑпа инкек
пурнӑҫӑн чӗрӗ хавасне хура пӗлӗтлӗн хуплаймӗҫ:
Ҫын хавалне сӳнтереймест инкек,
Хӑвараймасть пире вӑл тӑлӑха.
Чӗре ҫути, хур акӑш ҫулӗ пек,
Ҫунат ҫапса вӗҫет пуласлӑха!
Акӑ мӗншӗн кирлӗ иккен лирика геройне ҫут ҫанталӑкран вӗренни (сӑпатлантару мелӗ), драмӑллӑ коллизи. Ҫак мехелпе герой кун-ҫул философине хайлать,
ӗмӗрлӗх сывӑ та тӗкел ӗмӗт-шанӑҫ, ҫирӗп ӗненӳ, хастар
ҫине тӑрулӑх туптать.
«Кипенек» поэма
А.Воробьев пултарулӑхӗ пысӑкрах калӑплӑ жанрсенче те (поэмӑсенче) аван палӑрать. Чи пахисем ҫак шутра — «Кипенек», «Ҫӗрпӳ кӗперӗ», «Йӑмра» хайлавсем.
Кашниех сӑвӑҫӑн лирикӑллӑ мехелне тӗпе кӑларать.
«Йӑмрара» халӑх историйӗ, наци кун-ҫулӗ пирки
шухӑша ӳкни йӗрленнӗ: чӑвашсем Пӑкача пӑлхавне
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хутшӑнни те, истори ҫулӗпе чӑвашлӑх ятне ямасӑр утса
тухии те пур кунта. Хайлавра хронологи йӗрӗпе сыпӑнса
пыракан сюжет ҫук, вӑл геройӑн лирикӑллӑ монологӗ
пек хайланнӑ. Ҫав тӗлӗшпе ӑна Я.Ухсайӑн «Шурӑ
хурӑнпа калаҫнипе» танлаштарма алӑ майлӑ. Ҫапах та ҫак
монолог философиллӗ ӑнкарулӑхпа тулса тӑни тӳрех куҫа
ӳкет: йӑмра — символла сӑнар, унра чӑваш ҫыннин
вилӗмсӗрлӗхӗ,
халӑхӑн
ӗрчевлӗхӗ,
пурнӑҫ
хавасӗ
пӗтӗмлетӳллӗн сӑнланнӑ. Хунавлӑ чӗрӗлӗх — халӑх кунҫулӗн илемӗ поэтшӑн: «...халӑх ӑсӗ, чунӗ, ӗҫӗ курнатьҫак
лӑпкӑ символра». Ухсай, тен, ӳкерчӗк ӑсталас енне
туртӑнарах парать пулӗ хӑй поэминче, Воробьева ытарлӑ
шухӑш илентерет ытларах, ун философиллӗ тӗшши.Ҫакӑ
вара «Кипенекре» раснах уҫҫӑн сисӗнет.
Кипенек — сӑвӑҫшӑн (лирика геройӗшӗн те)
кӑмӑлла, чун савнӑ вырӑн.Хӑй йӑлипе Воробьев кунта та
символа хакларах парать:
Поэт хӑй майлӑ урмӑш ҫын вӑл,
Тухатмӑшпа ун пӗр чӗлхе.
Поэт курать таҫта та символ,
Ялан савать вӑл чӗрлӗхе.
Ку сӑмахсенче художник хывнӑ кредо тӗвӗленнӗ:
вилӗме чӗрӗлӗх пакапар (пёр тан) вӑйпа хирӗҫ тӑрать ун
поэминче. Геройӑн ашшӗ ӗнтӗ тахҫанах ҫӗре кӗнӗ, анчах
вӑл лартнӑ юман чӗрӗ-ха. Ун ашшё пекех «сар сухалне»
(кӗрхи ҫулҫине) «шӑлкалать» вӑл, ачине саламлать. Вӑл,
ҫав юман, ашшӗ хӑй ятне лартнӑ палӑк пек чӗрӗ. Апла
Кипенек (пӗчӗк йӑлӑм, вӑрман) ашшӗн сӳнми, манӑҫми
ячӗпе тачӑ ҫыхӑннӑ геройшӑн.Унтах — амӑшӗн тӑпри те.
Ан тив, кунтах ваттисен тӑприсем пулсан та, йӑлӑм
шавлӑ, ӗрчевлӗ:
Юман — туратлӑх,
Тӗмӗн — шӗшкӗ,
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Йыт ҫӗмӗрчӗ хӑй ушкӑнпа.
Кӗркуннепе кармаш та пӗшкӗн —
Сар мӑйӑр тат,
Пуҫтар кӑмпа.
Кунтах ҫурхи кун «кӗрлет хаваслӑ акатуй...» Апла пулсан
поэт сӑнанӑ пурнӑҫпа вилӗм черетленӗвӗнче ним шикли
те ҫук, поэт хӑй оптимизмне ҫухатмасть:
Эп асӑрханӑ ӗлӗкрен:
Чӑваш хӑй вилнӗ кун та лӑпкӑ.<...>
Вӑрман ӳкмест юман ӳкнишӗн...
Хунав юлать ун вырӑнне.
Асаилӳре кӗретленнӗ ашшӗн сӑнарӗ героя (поэтӑн лирикинчи евӗрех) ҫут ҫанталӑк чӗрӗлӗхӗ патне илсе ҫитерет.
Ҫав чӗрӗлӗх вара хӗрӳ ӗҫпе, этем чунӗн хӑватлӑхӗпе
илемлӗ: «Ҫак мар-и вӑл Ҫын чунӗ тӗпсӗр, Матери
вӗҫӗмсӗр тени?»
Тӳрех курӑнать: Кипенек хӑйӗн ытарлӑ пӗлтерӗшӗпе
ваттисен тӑприсемпе ҫыхӑннӑ сӑваплӑха, чыс-несӗп упрать. Вӑлах — пурнӑҫ вӗҫсӗрлӗхне сӗтеклентерекен йӑлӑм
та. Ҫапах пӗр элчелсӗр, пӗр шухӑшсӑр, пӗр хурланчӑксӑр
вырӑн теме ҫук ӑна. Унрах тӗвӗленнӗ пурнӑҫпа вилӗм
тапӑҫӑвӗ героя эрлентерет те: аякри ҫулсенче ҫӳренӗ чух
амӑшӗн тӑприне те таптайман-ха вӑл. Паян амӑшӗ ӗнтӗ
тӑрса лараяс ҫук, ывӑлӗпе сӑмахлаяс ҫук: «Ҫак хӗреспе
ҫак тӗмескесӗр Юлмасть-и пӗрчӗ те ҫынран?» Ҫуках,
«ача пӑхни», «ҫӗр-ҫӗр хута ҫип арлани» «юлать ҫӗклемҫӗклемӗн». Акӑ ӗнтӗ! — эрлӗк ҫирӗп ӗненӳпе хирехирӗҫленчӗ, иртни — паян аса килнин чӗрӗлӗхӗпе. Ҫакнашкал сӗмсем тупнӑран Кипенек тени символла
пӗлтерӗшне
тарӑнлатсах
пырать,
философиллӗ
(пӗтӗмлетӳллӗ) сӑнлӑх пулса тӑрать: унра ӗнтӗ кӗрекери
уяв пахи те, иртнӗ вӑрҫӑн терчӗ-шарӗ те, ҫамрӑк ҫынна
ялах илентерекен вӑй-хӑват та палӑра пуҫлать. Шӑп
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ҫавӑнпа паянхи кунӑн ҫӗнтерӳллӗ, вӑйтармӑш (хӑватлӑ)
мехелӗ патне ҫитсе тухать те геройӑн лирикӑллӑ монологӗ:
Эх, чунӑм,
Эс юрату ытамӗнче!
Савмалӑх пур —
Хир ҫийӗ анлӑ,
Ял-йыш ҫӗр ҫӗмӗрет ӗҫре.
Эппин, ыратупа эрлӗк шанӑҫлӑ ҫирӗплӗхе ҫул параҫҫӗ.Этем хирти хастар ӗҫПе, ҫӗршыв историйӗпе, ӗмӗрсен
сывлӑшӗпе, тӑван йӑхсемпе уйрӑлми ҫыхӑннӑ. Ав
мӗншӗн уншӑн ӗҫ, хир, юман, пурнӑҫ, вилӗм пек ӑнлавеем
нимрен те кирлӗрех. Кашни кунашкал сӑнар поэма
юхӑмӗнче тарӑнлансах пырать, тӗрлӗ енчен ҫутала-ҫутала
каять. Поэмӑра еӑнланнӑ ҫын сӑнарӗ ирӗклӗ шухӑш таппинче уҫҫӑнланать. Ун гражданла яваплӑхӗ, пурнӑҫ туллилӗхӗ, символла сӑнарлӑхӗ поэмӑна лирикӑпа философи пӗтӗҫӗвӗ енчен хаклама май парать.

АНАТОЛИЙ ЕМЕЛЬЯНОВ
(1932-2000)
Ҫыравҫӑ кун-ҫулӗнчен
Анатолий Емельянов ячӗ чӑваш вулаканӗсене те,
Раҫҫейри ытти халӑх вулаканӗсене те паллӑ. Ун
кӗнекисем
Мускаври издательствӑсенче те
нумай
ҫапӑннӑ. Вӗсем хушшинче пӗтӗм ҫӗршывшӑн палӑруллӑ
пулса тӑнӑ ҫак кӗнекесене асӑнса хӑвармалла: «Разлив
Цивиля» (1972, «Современник» издательство); «Запоздалый суд» (1974, «Современник»); «Кузьма Овражный»
(1978, «Советская Россия»); «Не ради славы» (1978,
«Советская Россия»); «Узоры на листьях» (1979, «Совет471

ский писатель»); «Черные грузди» (1984, «Советский
писатель») т.ыт.те. Ку — ыт ахальшӗн каланӑ сӑмах мар,
прозаик кӗнекисем вырӑсла никамӑннинчен ытла пичетленчӗҫ пулӗ. Сӑлтавне тупма ансат — «Ҫавал сарӑлсан»,
«Ҫырма Куҫми», «Чапшӑн пурӑнмастпӑр», «Хура кӑрӑҫ»
йышши хайлавсем чӑваш вулаканӗсемшӗн те хаклӑ.
Вӗсене вырӑсла куҫарса кӑларни эппин асра-тӗсре япала
мар.
Ку
очерк-повеҫпе
паллашнӑ
С.Михалков,
С.Шуртаков пек ҫыравҫӑсем те вӗсене ырӑпа асӑнаҫҫӗ.
Ҫакӑн сӑлтавӗсене ҫӑмӑллӑнах тупма пулать. 70-мӗш
ҫулсенче публицистикӑллӑ хайлавсем ҫырасси, вӗсенче
общество аталанӑвӗн тӗрлӗ енӗсене тӗшӗлесси йӑлана
кӗрет. Вырӑс литературинче ку ӗҫӗн пуҫӗнче В.Овечкин,
Е.Дорош, Г.Радов, Ю.Черниченко пек ҫыравҫӑсем
тӑраҫҫӗ.Уйрӑммӑнах ку тапхӑрти вулакансене В.Овечкин
ҫырни хытӑ пӑлхантарать.
«Районные будни» повеҫре В.Овечкин района ертсе
пыракан пуҫлӑхпа ун ҫумне (заместительне) сӑнарлать.
Пуҫлӑхӗ (Борзов) кивӗлле ӗҫлеме хӑнӑхнӑ этем, уншӑн
плана тултарасси, тултарни ҫинчен облаҫе никамран
малтан пӗлтересси хаклӑрах. Ку пуҫлӑх ӗҫре ҫын шӑпине
пачах курмасть, ун нуши-хурине чӗптӗм чухлӗ те шута
илмест. Ун ҫумӗ (Мартынов) урӑх шутлӑ этем, уншӑн
ӗҫри ҫын чунӗ, ӗмӗчӗ-сунӑмӗ кирлӗрех. Малтанлӑха
пӑхма конфликчӗ питӗ ансат пек те, апла мар иккен-ха.
Вӑл ҫулсенче коммунистсен партийӗнче тӑракан пуҫлӑхсене тиркеме юраман, вӗсем нихҫан йӑнӑшми тӳрӗ
те тӗрӗс тесе каламалла пулнӑ. Овечкин вара районти
парти организацийӗсен ертӳҫине, райкомӑн пӗрремӗш
секретарьне тиркештернӗ.
А.Емельянов геройӗсем те, яланах тенешкел, — пуҫлӑхсем. «Кӗмӗл ҫилри» Скворцов районти ял хуҫалӑх
управленине ертсе пырать. «Шӑнкӑрав курӑкӗнчи» Бардасов,
«Ҫавал
сарӑлсанри»
Прыгунов,
«Чапшӑн
пурӑнмастпӑрти» Михатайкин — колхоз председателӗсем, «Шыв типнӗ ҫулри» Великанов — завод дирек472

торӗ т.ыт.те. Пурте чӗрӗ ҫынсем, пурте йӑнӑшаҫҫӗ,
тӳрленеҫҫӗ.Михатайкинах илес — хӑй пуҫлӑх пулнине ял
хуҫи пулни вырӑнне хурать, ахаль ӗҫченсене ним
вырӑнне те картмасть, ҫемйине те юхӑнтарса ярать. Пуҫлӑх ҫав таран тӳнтер шухӑш-кӑмӑллӑ пулма пултарнӑ-и?
Паллах, пултарнӑ. Анчах В.Я.Канюков критик Емельянова пуҫлӑха, ертӳҫӗне пархатарсӑр (сивлек) геройсем
еннех «сулса янӑшӑн» вӑрҫать.
Мӗне пӗлтерет-ши ҫакӑ мӗн пурӗ? Публицистика
анинче А.Емельянов ҫӗнӗлле ӗҫлеме пуҫланине пулӗ.
Чӑваш литературинче пуҫлӑхсен чун пурнӑҫне кӑтартас
тӗллеве прозаик никамран малтан пурнӑҫла пуҫларӗ,
вёсен психологийӗнче ырри те, усалли те пурри ҫинчен
хӑюллӑн каларӗ. Вӑл ҫырнисенче ял, район, пӗчӗк поселоксемпе хуласен . пурнӑҫӗ туллин чӗрӗлсе тӑчӗ, ҫав
пурнӑҫа писатель кантӑкран пӑхса мар, ҫын хушшинче
пурӑнса сӑнарларӗ. <Анатолий Емельянов, — ҫырать ӑна
чылай пулӑшнӑ, ҫӗршывӗпе паллӑ сӑвӑҫ С.Михалков, —
калавсен пӗрремӗш пуххине 1960 ҫулта, пуриӑҫра пысӑк
опыт пухнӑ хыҫҫӑн ҫапса кӑларчӗ.
Пулас ҫыравҫӑ тӗрлӗ йывӑрлӑх витӗр тухнине шута
илсен — 1942 ҫулта Аслӑ вӑрҫӑ фронтӗнче унӑн ашшӗ,
ҫӗр ӗҫӗпе пурӑннӑ хресчен пуҫне хурать, ҫичӗ ҫулхи Толя кӗҫӗнлех хресчен ӗҫӗн тути-масине астивет, чунпа
туять — автор хӑй геройӗсене мӗншӗн ӑшшӑн, таса чунпа сӑнлани пирӗншӗн питӗ уҫӑмлӑ. 1964 ҫулта
А.Емельянов калавӗсен иккӗмӗш пуххи тухать, вӑл пултаруллӑ, хӑйне тайӑн тӗнче курӑмӗллӗ ҫыравҫӑ пулни
тӳрех курӑнса каять.<...> Хӑй геройсемпе паллашма унӑн
пултарулӑх командировкисенче ҫӳремелле пулман, вӑл
вӗсемпе куллен-кунах курнӑҫнӑ, чи кӑткӑс ыйтусене
татса панӑ».
Чӑнах та, писатель нумай ҫул хушши Вӑрнар районне ертсе пырать, колхоз-совхозсенче, шкулсенче пулать,
ҫӗршер ҫынпа курса калаҫать, литература каҫӗсене
хутшӑнать. Республикӑри культура министрӗн ӗҫӗнче
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тӑни те ҫав тӗлӗшпех пӗлтерӗшлӗ — нумай ҫынпа, нумай
проблемӑпа, нумай лару-тӑрупа тӗл пулнӑран, прозаик
хӑй сӑнлас пурнӑҫа анлӑн, панорамӑллӑн, калӑплӑн
курма хӑнӑхать. Ав мӗншӗн ун геройӗсем — районти,
тӗрлӗ организаци пуҫлӑхӗсем.Ӳнер ӑсти чӑнласах хӑй геройӗсемпе пӗр ҫулпах ҫӳрет, пӗр урампах утать, вӗсемпе
пӗр шухӑшлӑн пурӑнать. Ку вара Емельянов мӗншӗн
публицистикӑна кӑмӑлларах Панине те аван систерет.
Ертӳҫӗ ӗҫне чунпа, шалтан, тымартан пӗлни уншӑн питӗ
пӗлтерӗшлӗ. «Ҫырасси — мӗскер? — тет вӑл пӗр
сӑввинче,— Сурмалӑх ӗҫ кӑна! Эс вӑт тытса пыр-ха
пӗтӗм района. Ах, кунта кирлех-мӗн дипломатӑн ӑсӗ, —
Ывӑнма пӗлменлӗх, прокурорӑн сасӗ!»
Ҫук, ҫырасси те пысӑк ӗҫ, чунра ялан пысӑккӑн упранакан тивӗҫ прозаикшӑн. Район пуҫӗнче тӑнӑ чух ӗҫ
вырӑнне никамран малтан ҫитесси йӑлана кӗрет ун. Кун
каҫипе е эрне-уйӑх хушши пуҫтарӑннӑ шухӑш-кӑмӑла,
сӑнани-тунине кашни ир пӗрер-икшер сехет ӑсласа илет
ҫыравҫӑ, ӑна шур хут ҫине ӳкерет. Ҫапла калав хыҫҫӑн
калав, повесть ҫине повесть, очерк-тӗрленчӗк хайланса
пырать ун.Ӗҫре тупнӑ чыспа ят, тивӗҫлипе туяннӑ, ҫӗнсе
илнӗ чап — ак мӗн пӑшӑрхантарать, савӑнтарать сӑмах
ӑстине. Ҫавӑнпа калать те вӑл: «Малашлӑх та пурнӑҫ,
тӑванӑм, Килет-ҫке хыван никӗсрен». Никӗсӗ вара —
кулленхи
пурнӑҫ
йӗрки-шывӗнче,
ырми-канми
ӗҫленинче. Общество тӑрӑмне сисӗнкӗллӗн ӑсласа пыни,
сӑнанӑ, асӑрханӑ кашни-пӗр пулӑма ӑша чунлӑн сӑнара
хывни писателӗн ӗҫлес хевтине куллен кун ҫӗнӗ вӑйпа
чӗртсе тӑрать.Хӑй ҫырни-тунипе Емельянов 70-мӗш ҫулсенчи чӑваш литературинче чӑннипех тивӗҫлӗ вырӑн
йышӑнчӗ. Вӑл ҫак ҫулсенчи публицистикӑллӑ прозӑн чи
пысӑк (И.Тӑхтипе, Ҫ.Элкерпе ҫумлӑн) ӑстисенчен пӗри
пулса тӑчӗ.
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Анатолий Емельяновӑн илемлӗ тӗнчи
А.Емельянов пултарулӑх ӗҫне хитре, ӑста ҫырнӑ калавсенчен, лирикӑллӑ сӑвӑсенчен пуҫӑннӑ. Сӑввисене
пулчӗ-пулмарӗ пичете кӑларма васкаман вӑл, уйрӑм
кӗнекене пухма тӑрӑшман. Каярахпа кӑна, вӑйпитти ҫыравҫӑ пулса тӑрсан тин, тӗрлӗ журналсенче кун кӑтартать
вӑл вӗсене. Кун пек чух малтан ҫырнисен ҫумне ҫулланнӑ тапхӑрта кӗвӗлениеем те хушӑнчӗҫ. Ҫырасса ытларах чух кӗске сӑвӑсем ҫырма килӗштернӗ вӑл, вӗсем чылай чухне «афоризмеем пек илтёнеҫҫӗ, кӗскен ӑс пареа
калани пек туйӑнаҫҫӗ». Вӗеене «вулаеан эпир паянхи
пурнӑҫа тишкерӳллӗ те ӑслӑ куҫпа пӑхакан ҫын чунне,
ун ӑс-хакӑлне, чунӗн ыратӑвӗпе еавӑнӑҫне» куратпӑр
(Ю.Айташ). «Чунӑмпа эп тахҫанах лаша, — хак парать
хӑйне сӑвӑра автор, — Ӗҫӗмпех куратӑп тамаша. Ӑмӑрт
кайӑк евӗр ҫеҫ пӗрре Ярӑнасчӗ аелӑ тӳпере». Чӑн, кулленхи ӗҫ-пуҫ этеме чӑрмав та кӳрет темелле пек, ҫапах
та проза анине ытларах хакласа пыракан ӑста унта чӑн
ӑмӑрт пулса тӑчӗ. Сӑввисем теплерен пушанкарах та
ҫырӑнчӗҫ ун, вӗсенче хушӑран вак-тӗвекрех шухӑш та
сӑнарланаешӑнччӗ. Прози вара чылай ӑнӑҫлӑрах.
Прозӑри пултарулӑхӗ ҫыравҫӑн калав-новеллӑран
пуҫӑннӑ. Пӗрин
хыҫҫӑн
тепри
хитре
хайлавсем
тӗвӗленеҫҫӗ ун: «Канӑҫсӑр ҫуркунне», «Кӑвайт ҫутисем»,
«Катӑлнӑ уйӑх», «Ҫӑка ҫулҫи ҫаврака» (1959—1970)
т.ыт.те. Кӗҫӗн жанрта Емельяновшӑн лирикӑллӑ чӗмчӗвӗм (содержани) пулни ырӑрах. Час-часах новелла
сӑнарлӑхне анлӑ метафора тытса, кӑшӑлласа тӑрать. Ҫак
тӗлӗшрен чӑваш новеллистикин паха тӗслӗхӗ пулса тӑнӑ
«Шӑхлич» калава илсе пӑхма аван.
Хайлав (ӑна чӑваш прозин контекстӗнче сӑнаса
пӑхсан) А.Артемьевӑнни евӗрлерех поэтикӑна аса кӳрет:
тӗрлӗ ӗҫ-пуҫа пафослӑн, эмоциллӗн сӑнарласси лирикӑллӑ, анлӑ метафорӑран шӑтса ӳсет. Шӑхлич тени ка475

лавра вӗҫсӗр туратланса, тарӑнланса пырать, ун илемлё
тытӑмӗ сийӗн-сийӗн хывӑнать. ...Айван ҫулхи ача-пӑча
аслисемшӗн, паллах, шӑхлич шутланнӑ. Аякри чӑваш
ялӗнче кӗтӳ кӗтсе пурӑнакан Сахаршӑн та шӑхличсемех
пулнӑ новеллӑри темиҫе арҫын ача. Чее ӑс пухнӑ кӗтӳҫ
кӗҫӗн ҫулхи айвансене тӑмран шӑхлич тума вӗрентет,
вӗсене, тен, тӑм шӑхлич (ухмах) вырӑнне хурать пулӗ.
Ҫаплах мар-и-ха, ӑна иленнӗ ачасем кӗтӗве астуса
тӑраҫҫӗ, асли вара, ҫӗр варринче инҫетри ялта вут тӗртсе
ҫӳрекенскер, кун каҫа ыйха ҫапать. Ҫапах ку вӑл ҫак метафорӑн ҫиелти енӗ кӑна-ха, кайран тин пӗлеҫҫӗ
«шӑхличсем»: Сахар хаяр кулак ывӑлӗ пулнӑ иккен,
хӑйсен пурлӑхне туртса илнӗшӗн тарӑхса ял ҫыннисене
вут тӗртсе шар кӑтартнӑ, ачасене вара улталаса
«шӑхӑртса хӑварнӑ»,
Урӑх енсем те пур: ултава лексе ача-пӑча социаллӑ
пурнӑҫ тути-масине астивсен, истори таппине уҫҫӑнрах
ӑнкарса илет. Пӗрех, ку та мар тӗпри, новеллӑна лирикӑллӑн шӑнӑрлаканни. Ҫав «шӑхличсемех» юрату
шкулӗ витӗр тухнӑ, савнисене кӑмӑлланине шӑхличпе
хитре кӗвӗ каласа систернӗ.Ку йӗр вара Альдона ятлӑ хӗр
ачапа
пулас
скульптор
(Хурашов)
хушшинчи
ҫыхӑнусенче ӳтленет. Евӗк те ҫепӗҫ яшлӑх, апла пулин
те, пуҫтах та вӗри ачалӑхранах тапса тухать, социаллӑ
пурнӑҫ хӑйне евӗрлӗхӗ сасартӑк чунсен лирикӑллӑ
сӗрелтипе (пуянлӑхӗпе) ылмашать. Метафора та хайхи
яшсен ӳсӗм ҫулӗ ҫине, кӑмӑл черченлӗхӗ ҫине шак хурать. Ав мӗншӗн сӑмах-юмах новеллӑн тӗп геройӗ (геройкалавҫӑ) амалантарнӑ монолог пек хывӑнать.Ку монологра ҫул иртнӗҫем унчченхине асилнипе тупӑннӑ ҫепӗҫлӗх
те, хӗрхӳ те, таса ирони те пур.
Мӗне пӗлтерет-ши ҫак сӑнарлӑх? А.Емельянов кӗҫӗн
жанрта
лирика
патне туртӑнарах
Панине
пуль,
А.Артемьев пултарулӑхӗнче нимрен ытла
палӑрнӑ
туртӑмсене асла хунине-тӗр. Анчах та самана улшӑнать,
70-мӗш
ҫулсен
сывлӑшне
уҫҫӑн
сиснӗ
прозаик
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палӑрмаллах публицистика енне те сулӑнать. Вӗҫӗмех
очерксем хайлать вӑл. Психологиллӗ тата лирикӑллӑ
стиль публицистикӑллипе ылмашасса туйса вӑтам жанрсене (повеҫе) ытларах кӑмӑлла пуҫлать.
Вӑтам жанрӗ ҫыравҫӑн питӗ хӑйне евӗрлӗ, унта лирикӑллӑ йӗр публицистикӑллӑ йӗрпе тавлашуллӑн аталанать. Сисӗм тымарӗсем питӗ парка пулнӑран Емельянов
общество аталанӑвӗн хӑш юппинче анлӑ юхӑм таппи
вӑранасса ялан тенё пек ыттисенчен маларах туять. «Хура
кӑрӑҫра» суту-илӳ тапхӑрӗ ҫитессе, хӑш чух вӑл уйрӑм
ҫыннӑн чунне-юнне кӑна мар, ун ҫемйине те, ҫемьери
ытти ҫынсен кун-ҫулне аркатассине те аван чухларӗ.«Ят»
повеҫре суту-илӳ тени обществӑн пӗртен-пӗр пахалӑхӗ
пулманнине астутарчӗ. Хуҫалӑха пӗрлехи шутлӑн тытса
пырса та ӑнӑҫу тупма май пуррине «Шыв типнӗ ҫул» повеҫре ӗнентерчӗ. «Чапшӑн пурӑнмастпӑрти» Михатайкин
сӑнарӗнче чыссӑрланса кайнӑ, халӑхран писнӗ председательсен тӳнтер енӗсене пӗтӗмлетрӗ т.ыт.те. Ку, паллах,
публицистика паллиех.
Повеҫсенчи
геройсем
тупӑшпа
пайта
ҫинчен
сӑмахлаҫҫӗ, ҫӗршывшӑн кун йӗркине килнӗ чи ҫивӗч
ыйтусене сӳтсе яваҫҫӗ, мораль, хуҫалӑх ыйтӑвӗсене
шӗкӗлчеҫҫӗ т.ыт.те. Апла пулсан прозаик хӑй вӑхӑчӗшӗн
кӑтартуллӑ
ыйтусене
асӑрхарах
пырать,
вёсен
пӗлтерӗшӗпе вырӑнӗ пирки шухӑшласа пуҫне ватать. Ку
поэтикӑна ҫеҫ мала кӑларни хайлава, паллах, очеркларах
туса ярӗччӗ. Емельянов вара хайлавсенче лирикӑллӑ
сывлӑш кирлине те ӑнланать, геройсен психологине
тишкермеллине те манмасть. Повесть жанрӗ вара кирек
хӑҫан та лирикӑпа публицистика пӗрлӗхӗ пек хывӑнать.
Ку йӗркене «пӑхӑнман», тӗпренех лирикӑллӑ повесть
прозаикӑн пӗрре кӑна темелле — «Шӑнкӑрав курӑкӗ».
Анчах унта та публицистика сӗмӗ палӑрсах тӑрать.
Пӑхса тухар-ха ҫак тӗлӗшрен «Ят» повеҫе. Кунта
ашшӗсемпе ачисем, арӑмӗпе упӑшки, арҫынпа хӗрарӑм
хушшинчи ҫыхӑнусене паянхи кун шайӗнчен тӗпченӗ;
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вилӗмпе пурнӑҫ, ултавпа чӑн, юратупа курайманлӑх,
чыспа чыссӑрлӑх чиккисем пирки сӑнарлӑ сӑмах пуҫарнӑ.
Повеҫӗн тёп геройӗ — Модест Мухтанкин, вӑл хулара,
хими комбинатӗнче ӗҫлет. Ялта вёсен килӗнче «чӑх
авӑтать» тет писатель ытарлӑн. Ку вӑлтмӑша Модест
амӑшӗ пирки каланӑ.Характерӗпе кӑра та катӑрка (хаяр)
этем вӑл, ҫемьере хӑй пуҫ пулса тӑрать, упӑшкине пачах
картмасть, ачине (е ял-йыша) калас сӑмаха та тӳррӗн
кастарать. Айӑпӗ унра кӑна мар, упӑшкинче те: килти
ӗҫшӗн пӳрне те хускатманскер, вӑл ӗҫсе супса ҫӳрет,
вӑхӑтне ял тӑрӑх купӑс каласа ҫӳренипе ирттерет.
Арӑмӗшӗн вӑл — «карта мӗлки», «катемпи», мемме.Хуҫалӑха тытса пырас йывӑрлӑх вара йӑлтах арӑмӗ ҫине
тиенет, арҫын килте пӳрне те хускатмасть.
Ҫемье, эппин, икке пайланнӑ. Анчах ку икӗ енлӗх
пур героя та тивӗҫет. Амӑшӗ те (Ульяна) икӗ енлӗ. Пӗр
енчен, вӑл ывӑлне ырра вӗрентесшӗн пек-ха.Ялан ҫапла
канаш парать ӑна: «ятна ан ярах».Хӑй вара ывӑлӗ сулӑпа
юхтаракан йывӑҫа пёр машина вӑрласа килсен ним те
шарламасть. Тӳрӗпе кукӑр хутӑшса кайнӑ ку хӗрарӑмра,
хаяр кӑна та мар вӑл, питӗ ӗҫчен те, ҫивӗч ӑслӑ та. Вуттине илсе килнӗ-килмен ӑна хӑма ҫуртарма леҫтерет, ҫав
кунах хӑмаллӑ пулса тӑрать. Ку тӗлӗшрен вӑл «Хура
кӑрӑҫри» Крисла Ҫеменӗпе пӗрешкел — иккӗшӗ те пайта мӗнне ҫийӗнчех туяҫҫӗ, ӑна пӗр тӑхтами ярса илеҫҫӗ.
Амӑшӗнчен курмалӑхне, Модест та икӗ енлӗ этем.
Асли ырра вӗрентнине вырӑна та хурать пек-ха, ҫапах
арӑмӗнчен вӑрттӑн пуйма шут хывать, ӑна тепӗр чух
шансах та пӗтермест. Мӑшӑрӗ хитре тумланса ҫӳренине
килӗштермест, ун шухӑшӗпе, лешӗ ытти, пӗрле ӗҫлекен
арҫынсене астарма ҫапла тӑвать имӗш. Ҫапах та чунӗнче
унӑн хӑйӗн чыссӑрлӑхне туйса тӑни те пур-ха.Ав мӗншӗн
кӑмпаран таврӑннӑ чухне тӗл пулнӑ ватӑ учитель калани
ун ӑшӗнче юлать. Кӑмпи йӑлт чӑрӑш лӑссиллӗскер иккен, «тасатма — хурлӑх» тет ватӑ учитель. Ку ӗнтӗ Модестӑн чун кукри ҫине шак хурса калани.Хыр йӗппиллӗ
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кӑмпа, чӑх авӑтни кунта — аллегориллӗ,
ытарлӑ
сӑнлӑхсем,
вӗсем тарӑнланса
символсем
еннелле
туртӑнаҫҫӗ. «Икӗ ҫул тухать ялтан вӑрмана: пӗри — Тукасран, те при — Анаткасран», — вӑлтать калуҫӑ повеҫре.
Ку та вулакана ытарлӑх турти хушшине тӑратать. Икӗ
ҫултан пӗрне суйлама тивӗ Модестӑн. Ултавли асап та
терт кӳрет ӑна: вӑл вӑрланӑ спирта ӗҫсе Модестӑн ашшӗ
вилет, арӑмӗ ун амӑшне ӳпкелени те ыратгарать арҫын
чӗрине. Ытарлӑхра ӳтленнӗ ыйту-сӑнар — ӗмӗрхи
пулӑмсем ҫинчен сӑмахлани. Ку тӗлӗшрен повеҫе философи техёмё енне сулӑннӑ хайлав теме те пулать. Чыссӑр
ӗҫ-пуҫпа чыслӑ ят кунта ытла та курӑмлӑн сӑнланнӑ; ят,
чыс тени вара пурнӑҫпа вилӗм, юратупа курайманлӑх
ыйтӑвӗсем патне илсе ҫитерет. Тухӑҫ литературисене нумай ҫул тӗпченӗ Р.Ф. Юсуфов профессор (Тёнчери литературӑсен институчён сотрудникё,
Мускав)
ҫапла
шухӑш калать: чылай литературӑра
публицистика
майёпен философиллё техём тупса пырать. А.Емельянов
прозине тишкерни ҫак шухӑшӑн тӗрӗслӗхне питё аван
ӗнентерет.
«Ят»
повесть
писателӗн
чи
пысӑк
ӑнӑҫӑвӗсенчен пӗри теме пулать.
Ҫапах та повеҫре публицистика тӳпи те пысӑк. Мӗнре
кун поэтика хӑйне евӗрлӗхӗ? Акӑ мӗнре. Хайлаври ӗҫпуҫ — 70-мӗш ҫулсенчи общество тӑрӑмӗ ҫинчен систерни, ҫав тапхӑршӑн ҫивӗч ыйтусене хускатни. Мулшӑн,
пайта-усӑшӑн антӑхакан ҫынсем чыспа ят мӗнне маннӑ,
ҫынна хисеплеми пулнӑ, ҫемье умӗнчи тивӗҫе йӑштарнӑ.
Хӗрарӑм хӗрарӑм тивӗҫне чухласшӑн мар, аслисем
кӗҫӗннисем
умӗнчи яваплӑха тивӗҫлӗн
упрамаҫҫӗ.
Арҫыннӑн арҫын тивӗҫлӗхӗ ҫук. Ҫавна кура пурнӑҫри
тӗрлӗ хире-хирӗҫлӗх этем чунне те витерет. Апла пулсан,
Емельянов тёнчин икӗ енё тупӑнать кунта.
Писатель общество аталанӑвӗн чи ҫивӗч, чи кӑткӑс
ыйтӑвёсене хускатать, общество историйёнчи уйрӑм
тапхӑршӑн кӑтартуллӑ, конкретлӑ пулӑмсене сӑнлать.
Хывас
шухӑша,
калас
сӑмаха
ёнентерӳллёрех,
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витӗмлӗрех ҫавӑрма хире-хирӗҫле
пулӑмсене
пӗрпӗринпе «питрен пит» ҫапӑнтарать. Акӑ Ульянах: «Ятна
ан ярах», — вӗрентет ывӑлне, анчах ял ҫинче ун ячӗ ырӑ
ят темеллех мар. Вӑл упӑшкине картманнине, кинне
юратманнине, ҫиллипе кӑрарах пулнине ырламасть ялйыш. Кӑмпари Модест тыткаларӑшӗнче те хирӗҫӳллӗ икӗ
ен палӑрать: кӑмӑл тайлӑмӗпе йӑлт юхӑннӑ ҫамрӑк темелле мар ӑна, шухӑшлама пӗлекен, чун-чӗре ӗҫӗпе
пурӑнакан ҫамрӑках вӑл.Ашшӗне шеллет, кӑмӑллать ӑна,
амӑшӗ каланине ӑша хывать, арӑмне савать, анчах аслисен несӗп пӑрнӑҫне те асӑрхать. Ашшӗ-амӑшне пула
пӗтӗм тӗнчерен ютшӑнас енне те тӑма хатӗрех герой, хулара та тӗрлӗ вӑрӑсемпе явӑҫать, ҫӑмӑл укҫашӑн хыпӑна
пуҫлать, мӑшӑрӗнчен вӑрттӑн ют юрату тупать. Апла пулин те, ашшӗ-амӑшӗн тӳнтерӗшне курса тӑнӑҫем Модестра майӗпен тӳрӗ ҫул ҫине тухас кӑмӑл сӑмсаланма
гытӑнать. Ш ӑ п ҫакна кӑтартать те ҫыравҫӑ ытарлӑ
ҫавӑрнӑ, символ енне капашакан аллегорисене. Ку вара
нрозаик-публицист поэтикин виҫҫӗмӗш енӗ.
«Шыв типнӗ ҫул» повеҫре те пурнӑҫӑн икӗ енӗ
сӑнарланнӑ, вӗсене писатель шухӑшӑн тавлашуллӑ аталанса пыракан еккине пӑхӑнтарнӑ. Пёр енче — колхоз
председателе Ветлов. Унра ертсе пыракансен, пуҫлӑхсен
социаллӑ тӗрлӗ палӑрӑмӗсене пуҫтарса чӑмӑртанӑ. Ҫавна
тивӗҫ сӑнарсемпе ӳкернӗ ӑна: шавах командировкӑсене
ҫӳрет ҫак пуҫлӑх, тислӗк шывне юхтармалли механизаци
ҫинчен шухӑшлать, улма-ҫырлана тӑкаксӑр пухса илесси
пирки калаҫать, ялти тӗрлӗ ҫынпа (кахалпа, вӑрӑпа,
^ҫченнипе, кутӑнраххипе) мӗнле калаҫмалли майсем
пирки шута каять т.ыт.те. Унпа ҫумӑн чух сюжет хывса
гҫыракан калуҫӑ та хуҫалӑх
ыйтӑвӗсене шӗкӗлчет,
фермӑсене шыв хӗрне лартнин усси-сиенӗ пирки пуплешет, выльӑх-чёрлӗхе епле тупӑшлӑрах пӑхса илмелли
пирки киленсе калаҫать. Уншӑн та кун пек чух таҫти
инҫет колхозсенче паха опыт пурри кӑсӑклӑ, ӑна та райор пуҫлӑхӗсене колхозшӑн тепӗр чух ырра ҫаврӑнасси
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кирлё. Вулакан сйсет: очеркларах сӗм кӗрет повеҫе, ку
вара Ветлов сӑнарӗпе тӳрремӗнех ҫыхӑнать. Хушса ҫапла
та калама юрать: кунашкал очерклӑхсӑр Емельянов пӗр
повесть те ҫырман.Ҫапах та ҫав очерклӑх Емельянов пултарулӑхӗнче ӗмӗрнех илемлӗ (художествӑллӑ) функци
тупса пуянланать. Эппин, Емельянов прози - илемлӗ
публицистика тӗслӗхӗ. Повеҫсенче вӑл чӑнлавлӑ поэтикӑн документлӑхӗпе кӑна ҫырлахасшӑн мар.
Очерклӑх
пулӑмӗ
вӑтам
жанрта
ытти
стиль
палӑрӑмӗсемпе тавлашӑва кӗрет. Асӑннӑ повеҫре стилӗн
кунашкал палӑрӑмӗ Великановра ӳтленет. Ку — хуларан
отпуска килнӗ герой. Ветловӑн ертсе пырас ӑсталӑхне
вӑл хӑй чунӗнчи хусканусемпе виҫет. Ял нуши-хурине
пӗтӗм самана шайӗпе, анчах чӗре ыратӑвӗллӗн курса
йышӑнать: унӑн чунне вӑрман пушарӗ ватать, ҫумӑр
ҫукки пӑшӑрхантарать, хир сыснисем шыв шыраса ялах
пырса
тухни
асаплантарать,
ялти
интеллигенци
пурнӑҫне те хӑй ӑшне чунлӑн, асаплӑн хывса йышӑнать...
Ҫемйи те асап кӳрет ӑна: мӑшӑрӗпе пӗр чӗлхе тупасси
мая килмест, ывӑлӗ Атӑлта путса вилет т.ыт.те. Великанов — психологи мелӗсемпе сӑнарланнӑ персонаж, унра
очерклӑх паллисем ҫиеле тухаймаҫҫӗ.
Ҫапла майпа икӗ герой икӗ стиль хӑйне евӗрлӗхӗ пек
хывӑнса хире-хирӗҫленеҫҫӗ хайлавра: Ветлова геройпроблема, Великанова герой-характер теме пулать. Мӗн
ҫинче тытӑнса тӑрать-ши Великановӑн психологилӗхӗ?
Иртнӗ пурнӑҫа, ачалӑха, яшлӑха аса илекен арҫын —
яла хуларан килнӗ этем, ҫавӑнпа вӑл кунти пурнӑҫа
чӗрӗрех, сисӗнкӗллӗрех курать. Тӗрлӗ пулӑмсене, япаласене, ҫынсене вӑл хӑй пурнӑҫӗнчи событисемпе шайлаштарать,
ҫавӑнпа
ун чун суранӗ
самантсерен
курӑмлӑрах. Ялти ҫӗнӗлле йӑла, хитре ҫуртсем, кал-кал
ӗҫ, хӑй ача чухне ӑнсӑртран суранлатнӑ тантӑш хӗрарӑм,
ачалӑха аса илтерекен улӑх-ҫырма — пурте чун пурнӑҫне
палӑртма кирлё,
пурте герой «аякран»
килнӗрен
вырӑнлӑ, психологиллӗ.
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Тӗрлӗ енсен тавлӑхӗ произведенисен пӗрлӗхне аркатмасть, вёсен хӑйне евёрлӗхне калӑплать. Хирехирӗҫленнӗ
йӗрсем
вулаканшӑн
автор
шухӑшне
илӗртӳллӗ тӑваҫҫӗ, сюжета кӑсӑклӑн сыпӑнтарма май
кӳреҫҫӗ. Анчах ку енсене романри пек ирӗклӗн, пӗрпӗрне
пӑхӑнми
аталанма
памасть. Емельянов,
хытӑрласах, шӑнӑрласах тӑрать вӗсене. Повесть вӗҫӗнче
те, пуҫӗнче те мӗнпур лару-тӑрӑва хӑйӗн субъективлӑхне
кура хаклакан калуҫӑ алли сисӗнет. Ни психологизм
мелӗ, ни очерклӑх пулӑмӗ хайлавсенче тӗпе ӳкеймеҫҫӗ.
Тавлашӑва кӗрсе вӗсем автор сӑмахӗн ӗнентерӳлӗхне
ӳстереҫҫӗ кӑна, ун витӗмлӗхне вӑйлатаҫҫӗ. Полемика
пуртан ӗҫ-пуҫа калуҫӑ хӑй ӑнланнӑ-тӗшмӗртнӗ пек хак
парать. Ҫак хире-хирӗҫлӗхе шута илмесен писатель
тӗнчин публицистикӑллӑ хӑйне евӗрлӗхне ӑнланса илме
май та килмӗ. Полемикӑлӑхӗ вара кунта тӗрлӗрен. «Ят»
повеҫре вӑл геройсен ӑшӗ-чиккинче те, сӑнланӑ ӗҫпуҫсен тавлашулӑхӗнче те палӑрать, «Шыв типнӗ ҫулра»
прозаик
тӗрлӗ геройсен, ӗҫ-пуҫсен хирӗҫтӑрӑвне
кӑмӑлларах парать.
Шыв типнӗ ҫул сӑнлӑх — тулли аллегори, ытарлӑх.
Вӑрмансене ял ҫыннисем тирпейсӗррӗн касса пӗтернӗ,
ҫут ҫанталӑка малашлӑх пирки шухӑшламасӑр тустарнӑ.
Ҫемьери пӗрлӗх арканнӑ, пилсӗр самана ӗмӗртен сӑваплӑ
упраннӑ килпет-тирпей ҫине ал хунӑ. Упӑшкипе арӑмӗ
хушшинчи
ҫыхӑнусем
йӑшнӑ, вӗсем
пӗр-пӗрне
ӑнланмасси йӑлана кӗнӗ.Пуҫлӑхсемпе вӗсене итлекенсем
хушшинчи чикӗсем ҫухалнӑ. Пуҫлӑхӗсем те ав —
вӗсемшӗн ӗҫ вырӑнӗ хӑйсене хуҫалла тытма май паракан
мехел пулса тӑнӑ (Михатайкин), пурнӑҫа тулӑх тӑвас
ӗмӗт хапсӑнчӑклӑха ҫаврӑннӑ (Модест), ку вара уйрӑм
этем чунне ҫех мар, общество ӑшӗ-чиккине те юхӑнтара
пуҫланӑ. Ҫакӑ пурӗ ҫӗнетӳ тенӗ тапхӑр, ун хыҫҫӑнхи
пилсӗр самана ҫитессине туйни-тӗр Емельянов хайлавӗсенче.Ку — питӗ аван, публицистика нихӑҫан та историллӗ перспективӑна сисӗмлӗ туйнисӗр ҫырӑнмасть.
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Ҫӗнетӳрен ытла аркану ахрӑмӗ килсе ҫапӑнасса вуншар
ҫул малтан туйса илет ҫыравҫӑ.
Повесть-калав ячӗсене кӑшт тӳррӗнрех те парать ҫыравҫӑ. «Чапшӑн пурӑнмаетпӑр» тет ял нуши-хурине
сӑнас тенӗ произведени валли тивӗҫлӗ ят тупса.
«Кӗтӳҫсем» — ҫапла ят парать ҫӗршыва аркатса янӑ пуҫлӑхеем ҫинчен калакан хайлава. Мӗншӗн пурӑнать-ши,
еӑмахран, Михатайкинах? Арӑмӗпе урлӑ пулнӑ вӑл, юта
явӑҫнӑ. Йӑпӑлтисене хӑй тавра пуҫтарса чыссӑрланма
тытӑннӑ, ӗҫке ярӑннӑ. Пуҫлӑхра пурнӑҫ хавасӗ-кӑсӑкӗ
пӗр енлӗ кӑна мар иккен, йӑлт пӑтраннӑ кунта: хуҫалӑха
ертсе пыма пӗлекен этем арканса пырать куҫ умӗнчех,
шавах каппаять, хӑйне хисеплесе пӗтермен пек туйӑнать
ӑна, халӑхӗ вара унран писнӗҫем писет. «Ят» тет прозаик
тепӗр повесть ячӗпе.
Сумлӑ ят тупасси ансат мар. Пуҫлӑхшӑн пушшех те
гтиншер ҫын умӗнче яваплӑ вӑл. Ку яваплӑхӑн сӑвапӗ4ысӗ умӗнчи этемӗн шӑпине, чунне Емельянов чухлӗ
никам та сӑнаман пулӗ чӑваш литературинче. Ҫакӑ ун
пултарулӑхӗнче тёпе тухать .«Шыв типнӗ ҫул» тет ҫыравҫӑ. Анчах мӗншӗн шыв-ха? Ни тӳррӗн, ни ытарлӑн
ӑнлантарман куна.Анчах вулакан чухлать: ят вӑл — «шыв
гипнӗ» тӗнче умӗнчи яваплӑх, тивӗҫ. Модест та, Великанов та пӗтӗм тӗнчешӗн яваплӑ, обществӑн паянхи
тӑрӑмӗ тӗлӗнмелле тарӑн,, тӗрлӗрен сӑпатлӑ вӗсемшӗн.
Пӗрлехи, пӗр пӗтӗмлӗхпе тутлӑхланнӑ сӑнлӑхсенче писатель публицистикин сӑнарлӑ вӑйӗпе пӗлтерӗшӗ упранать.
Ҫакӑ мӗн пурӗ Емельянов обществӑри 60-70-мӗш
ҫулсенче хывӑннӑ лару-тӑрӑва витӗр курса тӑнине
ҫӑтартать. Вӑл кӑна та мар, ҫав лару-тӑрусен перспекти^и хӑш еннелле сулӑнасса та чухласа илет писатель.
Ц1ел, тепрер чух прозаик калуҫӑ шута ӳкнине ытларах
ҫсилӗштерет, ҫавна кура повеҫсем ун очерклӑх шучӗпе
вӑрӑмланса каяҫҫӗ. Тепрер чухне, хуҫалӑхпа политика,
идеологипе мораль ыйтӑвӗсене хускатса, ҫыравҫӑ хӑй геройӗсем ҫинчен те манса каять.Куна пула хушӑран хуш483

ма пӗлтерӗшлӗ, иккӗмӗшле событисен речӗ те ӳсни пулать. «Шыв типнӗ ҫул» повеҫре те пур кунашкал эпизодсем. Великановпа пӗрле таксипе кайма, сӑмахран, пӗр
мӑшӑр килӗшет; упӑшки ҫемҫе кӑмӑллӑрах-мӗн, арӑмӗ
унпа самантсерен урлӑ илме пӑхать.Хӑй кӑмӑлӗ юравлах
маррине систерсе сайра шӑлӗсене кӑтартса пырать.Анчах
ку эпизода текст тӑршшӗпе аталантарас темен, вӑл ҫула
май ситуаци пек кӑна тӑрса юлать.
Тӳррипе илҫен, шӑпах ҫакнашкал
эпизодсенче
Емельянов философиллӗ проза еннелле туртӑнни
сисӗнет.Кунран курмалӑхне, прозаик философиллӗ проза ҫырма та сӗмленмест-ши тетӗн. Анчах каллех шел
сӑмах тупӑнать. Шел, палӑртнӑ йышши событисенчен
пӑрӑнарах пырать ҫыравҫӑ. Модеста та вӑл («Ят») Шупашкар, Ҫӗнӗ Шупашкар тӑрӑх вӑрӑ шутлӑ этемсемпе
пӗрле «сӗтӗрсе ҫӳрет».Ку йӗр ҫапахта хушма сӗмлӗ пулса
юлать, хӑй тӗллӗн пурӑнмалли шая аталанса ҫитеймест
вӑл.Вӑл ҫехте мар, вулакана вӑл Ульянан авантюрлӑхне
туллин
курма
чӑрмантарать,
вӑл
пӑтӑрмахлӑн
шухӑшлама хӑнӑхнине тарӑн ӑнланма кансӗрлет.
«Хура кӑрӑҫ» повесть
«Хура кӑрӑҫра» икӗ герой темелле, хайлав сюжечӗ
те, сӑнарсен систем и те вӗсем тавралла пуҫтарӑнса
чӑмӑртанать. Геройсенчен пӗри — Семен Ильич Крыслов, ялтилле каласан — Крисла Ҫеменӗ. Питӗ хӑйне
евӗрлӗ, курӑмлӑ характер-тип. Лара-тӑра пӗлмен этем
вӑл, ӗҫре ӳркенми ҫивӗч ҫын. Тупӑш тума тахҫанах ал
ҫавӑрнӑ — ялтан яла кая-кая кӑмака купаланӑ, Ишекре
хӑнкӑла пӗтерсе 400 тенкӗ ӗҫлесе илнӗ, сысна ҫурисем
сутать, патшалӑха ҫулсерен тоннӑшар аш-какай парать,
кӑвакал ӗрчетет, укҫа тума ҫур анкарти сухан ӳстерет
т.ыт.те. Мулшӑн хыпӑнса ывӑлне те (Кольӑна) патшалӑх
пурлӑхне йӑкӑртма тӗллеттерет ашшӗ, анчах вӑрӑ тунишӗн намӑсланнӑ каччӑ ялтан тухса каять. Ҫӗнӗ Шу484

пашкарта пурӑнакан тепӗр ывӑлӗ (Петӗр) те ашшӗнех
хывнӑ. Петӗр те мулшӑн хыпӑнать, пёр машина ҫӗр
кӑмрӑкӗ сутнӑшӑн милицие лекет вӑл.
Арӑмне те тарҫӑ шутӗнчех тытать Ҫемен: ҫут кун
курми, пуҫ ҫӗклеми ӗҫлет хӗрарӑм, ҫӗрне-кунне пӗлми
сысна пӑхать, хур-кӑвакал ӳстерет, пахчара тӑрмашать.
Килте пӗрме-пӗччен питӗрӗнсе пурӑннипе ӗҫке ерет
Урине, ӗҫкӗпех вилсе выртать. Ку ӗнтӗ ҫемьери ик
енлӗхе кӑтартакан тытӑм, пӗрлӗх ҫукран майӗпен аркану
таппи вӑй илет: Коля килтен тухса каять, Ҫеменӗ хӑй
пульницара вилес пек выртать, арӑмӗ ҫӗре кӗрет. Кил
пуҫӗ пулса пӗр ҫӗре пухса чӑмӑртаймасть хӑйӗн тӑван
йышне Ҫемен, мул ун чунне чурӑслатса ярать, несӗпне
аркатать. Этем пӗчченҫи тенешкел тӑрса юлать.
Сӑнарсен Крисла тавралла йӗркеленнӗ тытӑмӗ ялти
тӗрлӗ ҫынсене те ытамлать. Колхоз председателе (Каштанов) Ҫемене вӑрӑм та кукӑр алӑллӑ пулнӑшӑн юратмасть.
Вӗҫкӗнрех, хӑйне кӑтартма тӑрӑшакан Куб Степан Ҫемене пуян пулнӑшӑн кураймасть, вӑрланӑ тырӑшӑн акт
ҫырса айӑплама ӑшталанать. Пуҫтах та пӑтӑрмах чунлӑ
Лариван та ҫавӑн евӗрлӗх — ӑмсанчӑк кӑмӑлне лӑплантарма пӗлеймесӗр Ҫемене вӗлерес пек хӗнесе тӑкать вӑл.
Ял унран ютшӑнмаллипех ютшӑнать.«Крыслов патне, —
тет автор, — ҫын та пымасть, шӑна та вӗҫсе кӗмест тесе
куҫранах кулаҫҫӗ ялта».Куна Ҫемен хӑй те пӗлсех тӑрать,
анчах ҫын кулни ӑна чӗрне хури чухлӗ те пӑшӑрхантармасть темелле.
Ывӑлӗ килтен тухса кайни те аптратса ӳкермест ӑна.
«Лӗпки питӗрӗниччен ҫӳретӗр эппин» тесе хурать вӑл
арӑмӗ ачишӗн пӑшӑрханнине вырӑна хумасӑр. «Арӑмне
асилнӗрен,
— асӑрхать калуҫӑ, — Семен Ильич
хӗпӗртесе кайнӑ пек пулчӗ.Халь Коля ҫук, атту вӑл часчас апая <...> чура вырӑнне усратӑн текелетчӗ. Анчах ун
арӑмӗн ҫеҫ-и, выльӑх усракан пур чӑваш хӗрарӑмӗн
шӑпи те ҫавнашкал-ҫке», — савӑнса тӳрре тухать этем
хӑй умӗнче. Ку сӑнар повеҫри пур сӑнарпа та тавла485

шуллӑн хывӑнса пырать. Хире-хирӗҫле енсем ҫемьере те,
ял ҫыннисем героя мӗнле хакланинче те повесть
тӑршшипех палӑрса пыраҫҫӗ.
Чӑнах та, ывӑлӗ ашшӗне апая концлагерьти пек усратӑн тесе калани аслишӗн ним шутра та мар. Арӑмӗн
сӑмахне ӑша хывма та хӑнӑхман Ҫемен, лешӗ вара
чӗмсӗр пурнӑҫпа пурӑнма вӗренсе кайнӑ. Хуҫалӑхра
мӗнле ӗҫ тӑвасси-тӑвас марри пирки ҫемьепе канашлас
йӑла та ҫук Семен Ильичӑн, йӑлтах хӑй шухӑшласа хӑй
тӑвать вӑл: сухан ӳстерме пикенет, темиҫе пуҫ ӗне
выльӑх илсе парать арӑмне тӑрмашма, чӑх-чӗп, хуркӑвакал ерчетме тӗллетерет, мунча юсама шут хывать
т.ыт.те. Ял ҫыннисемпе хутшӑнни те ҫак сӗмлех унӑн.
Колхоз председателе выльӑхсене лавккаран туяннӑ
ҫӑкӑрпа тӑрантарнине хирӗҫ, Крислашӑн вара ун
хӑтланкаларӑшӗ — ӑна курайманнипе тунӑ утӑм. «Таҫта
та колхоз председателе ун ҫулне пӳлет. Кӗвӗҫ чун! Турхан!» Хӑйне мӑнна хурасси те пур геройӑн: «Петӗрпе
Кӗҫтук (мунча пуракан платниксем. — Г.Ф.) пек ҫичӗ
ҫул
вӗреннисем
выльӑх
ытларах усрӑр
тенине
ӗненмеҫҫӗ, — тет калуҫӑ Ҫеменӗн ӑшри, пытарӑнчӑк
шухӑшне палӑртса. — Вӗсем тӗттӗм ҫынсем, ҫӗр хурчӗсем
кӑна. Семен Ильич техникум пӗтернӗ».Лариван платник,
Горький облаҫӗнче теплицӑсенче хӑяр ӳстерсе, ӑна сутса
пуйни пирки асӑнать. Теплица тӑвас ӗмӗте ҫынна
пӗлтермесӗр упранӑ Крисла шарт сикет — платник ун
ӑшне кӗрсе тухнӑн туйӑнни арҫынна аптратсах ӳкерет.
Ёмӗчӗ-сунӑмӗ те, кулленхи пурнӑҫӗ те, ҫынпа
сӑмахлани-туни те — йӑлтах укҫа, мул, пуяс шухӑш тавралла Ҫеменӗн. Ҫӑварӗнчен укҫа, сухан, пӑру, кӑмпа,
пулӑ, сысна тушки йышши сӑмахсем каймаҫҫӗ ун. Витри-витри кӑрӑҫ пухать хӑй ӳстернӑ вӑрманта, темиҫе
витре пулӑ сӗрет ҫав вӑрманти кӳлӗре т.ыт.те. Ҫавӑнпа
унпа пулса иртекен событисем те ҫав тӗлӗшлӗ темелле:
пач кӗтмен ҫӗртен ашшӗн пытарнӑ мулӗ тупӑнать, ывӑлӗ
ашшӗ кӑмӑлне тума хӑйне пусахла-пусахлах колхоз тыр486

рине вӑрлать, амӑшӗ те хапсӑнчӑк чунлӑ этем пулнӑ Ҫеменӗн, ашшӗ вара (ывӑлне шанманнипе) пухнӑ укҫине
кинне парса хӑварать. Ҫавна пулах тёрлё пӑтӑрмах,
шаймӑк ӗҫ-пуҫ таппи сыпӑнса пырать. Ашшӗ мулне тупни те, героя платник хӗнени те, Ҫемен аварие лекни
те — пӑтӑрмахлӑ событисем. Ҫак сӑлтава пулах герой
хӑйпе хӑй те тавлашуллӑ.
Пёр енчен, ӑслӑ та вӑл, хуҫалӑха ӑнтарма та пӗлет,
тупӑш мӗнрен, мӗнле тупӑнма пултарасса чухлать. Тепӗр
енчен, ҫӑткӑн та вӑл, ҫемье тирпейне те упраймасть,
арӑмне те шеллемест, ҫынсене те хисеплемест.Хӑйпе хӑй
сӑмахласси те (шута ӳкни, рассуждени мелӗ) яланах такампа тавлашӑва кӗнӗ евӗрлӗ унӑн.Акӑ, тӗслӗхрен, вӑл
лавккана кайнӑ чухнехи шухӑшеен таппи: «Паллах,
ҫӑкӑра выльӑха ҫитерме шел. Хаҫатсем шавлаҫҫӗ-ҫке:
ҫӑкӑра перекетлӗр! Тӗрӗс! Кунпа та килӗшме пулать. Анчах эс мана комбикорм сут. Вара эпё лавккана кёлмӗҫленме каймастӑп. Ҫук-и? Ҫук пулсассӑн, урпа е сӗлӗ
сут». Ҫак полемика, паллах, хӗрӳ те ҫивӗч публицистика
палли: тавлашуллӑ
хире-хирӗҫлӗх пуррипе
Ҫемен
шухӑшӗпе сӑмахӗ вулаканшӑн питӗ ӗнентерӳллӗ. Полемикӑллӑ йӗрсен хирӗҫ тӑрӑвӗ повеҫӗн жанр килпетне
калӑпласа тӑрать, хайлав тӗпреиех ҫав антитеза ҫинче
тытӑнса пырать.
Ҫемьери лару-тӑру, ял ҫыннисемпе хутшӑнни кӑна
ҫителӗксӗр Ҫемен Ильича сӑнарлама. Повеҫе илемлӗх енчен шута ӳкнин (рассуждени) мелӗ чӗр вӑй парать. Ҫыра
(описани) поэтики сайра тӗл пулать хайлавра, калӑва
вӗҫӗмех герой монологӗ евӗртерех стильпе йӗркелесе
пынӑ. Ҫеменён> сӑмахё (шухӑшё те) — вёри, вӑл хӑй
ӑшне тахҫанах пӑтратнӑ шухӑшсене калать. Шухӑшласса
та пёр-пёр тёпчевҫё-социолог пек шухӑшлать вӑл, общество тӑрӑмне хӑш-пӗр енчен тёрёсех Те тиркет. Каллех
лавккана кайнӑ чухнехи ӑшри монолог евӗртерех вырӑна
тёсесе пӑхар: «Иртнӗ тапхӑрта хресчене хёссех ҫитернёччё. Пёр ёнерен ытла ан тыт, икӗ сыснаран ытла ан
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усра. Чӑххисем те ҫирӗм пуҫран ытла пулмалла мар.
Хресчен валли Сталин тытса хӑварнӑ картана никам та
аркатмарӗ. Хрущев анкартисене кастарчӗ. Каллех хресчен
пуйса каясран хӑрарӗ пулас».
Тӑршшипех ҫапла, очеркларах хывнӑ рассуждени
тытса пырать сюжета. Крыслов вёрилӗхӗ вара ытти геройсене те ҫав техӗмлӗ тӑвать. Ҫемене правление
чӗнеҫҫӗ, вӑл ӗҫе тухмалли кунсен минимумне тултарманшӑн, кӑмака купаласа калым тунӑшӑн, килти хуҫалӑхӗ пысӑкшӑн вӑрҫаҫҫӗ.Крысловӑн аргуменчӗсем вара
питӗ хӑйӗнле: кӑмакине вӑл фашистсем валли туса памасть вӗт; пекарня кӑмаки сивӗнсе ҫитМен, ӑна шывпа
сапса сивӗтеҫҫӗ те вута кӗнӗн кӗрсе ӗҫлет унта ҫын; ун
вырӑнче ни Куб Степан, ни председатель ӗҫлеес ҫук
т.ыт.те. «Ултӑ сысна та тӑвӑтӑ пуҫ ӗне усратӑн. Саккунпа
миҫе пуҫ усрамалла? Совет кулакӗ пулса кайрӑн», —
хӗрӳленет Степан та, Ҫемене «сволочь», «паразит» тесе
хӑртать.Апла пулин те ҫак енсем пуррипе тӳрре кӑларма
ҫук героя. Мул чирӗ питӗ тарӑна кайнӑ ун. Больницӑра
тӑна кӗнӗ хыҫҫӑнхи пӗрремӗш сӑмахӗ ун — ылтӑн.
«Мӗнле ылтӑн? — ӑнланаймарӗ хирург. — Шӑлусем
ылтӑн, — тавӑрчӗ Крыслов^. Ку чиртен Ҫемен сывалса
пӗтессе шанма питӗ йывӑр. Ахальтен-им повеҫе «Хура
кӑрӑҫ» ят панӑ. Кӑрӑҫӗ Ҫемен ашшех лартса ӳстернӗ
пӗчӗк вӑрманта ӳсет, ытарлӑ сӑнлӑх пулса герой ӑшӗчиккинчи сисӗм-туйӑм ҫине шак хурать.
Ж а н р хӑйне евӗрлӗхне шӑнӑрлакан тепӗр герой —
Ҫемене хирӗҫле Урине. Вӑл та хӑй тавралла тӗрлӗ геройсен системине пухса шӑнӑрлать. Ҫав сӑнарсен философи
техӗмлӗ кун-ҫулӗсене ытарлӑн пӗр тӗвве ҫыхать. Вӗсене
Ҫемен тавралла чӑмӑртаннӑ сӑнарсен тытӑмӗпе тавлаштарать.Жанр та вара полемикӑллӑн хывӑнать.Чунӗпе ытла та ҫепӗҫ, ҫемҫе хӗрарӑм Урине. Ывӑлӗ те, Коли, ӑнах
хывнӑ, амӑшӗпе кӑна чунне уҫса капаҫать вӑл, ни
пиччӗшӗ (Петӗр), ни ашшӗ ӑна ӑнланас ҫынсем мар.Хулана кайма та чарасшӑн мар ачине хӗрарӑм. Вӑл кайсан
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тамӑкри пек пурнӑҫ тата ытларах йывӑрланӗ, упӑшкин
сӑмӑхӗ — хушни, каланине туни-туманни тавралла ҫеҫ.
Ӑна пулах пӳкле пӗтет арӑмӗ.Ӑнсӑртран кӗмсӗрт тенӗ пек
хуларан
плюш
пиншак ' илсе таврӑнать
Ҫемен,
мӑшӑрӗшӗн вара вӑл пуррипе ҫукки пурӗ пӗрех. «Кунпа
ӑҫта каяс ман?» — ыйтать вӑл упӑшкинчен чунри хӗрхӳ
ыратӑва пытараймасӑр. «Лавккана, — хуравлать арҫын.—
Пиччӳ патне.Тӗрмере пурӑнмастӑн-ҫке эс,— Ку выльӑхчӗрлӗх чӗр тӗрмех кӑтартать».
Чӑннипех, тӗрмери пек асапланать этем, пӗр ялтах
пурӑнакан пиччӗшӗ патне те ҫур ҫул хушшинче те пӗрре
ҫитсе кураймасть. Колхоз председателӗ те, Каштанов та
ывӑлӗ пекех хёрхенет хӗрарӑма.Тахҫан ӑна вӑл савнӑ, ҫав
туйӑм унра халӗ те сӗвӗрӗлсех пӗтмен-ха. Ачи те, Коля,
Ҫеменрен мар, Каштановран иккен Уринен. Куб Ҫтаппан каччӑна айӑпласшӑн хӑршаланать, «ашшӗ» вара ӑна
айӑплама памасть, ӗҫрен кӑларнипех ҫырлахать. Куна
ӑнланатпӑр: Кольӑн тӳрӗ чунлӑхӗ, ҫынлӑхӗ Каштановран
эппин, Петӗрӗн чурӑслӑхӗ, ҫӑткӑнлӑхӗ — Ҫеменрен, ун
асламӑшӗнчен. Ку та публицистикӑллӑ антитеза паллиех.
Ахальтен мар ашшӗ патне больницӑна кайма тухнӑ
ҫамрӑка председатель правление чӗнсе кӗртет, унран,
ӳкӗнсе, каҫару ыйтать.
Уринене прозаик психологиллӗ мелсемпе сӑнлать,
ун сисӗм-туйӑмне кӑтартарах пырать. Повесть хӗрарӑмӑн
кӑкӑрӗ сурса ыратнинчен пуҫланать. Ку — аллегориллӗ,
ытарлӑ сӑнлӑх. Сӑмахӗ кӑкӑр суранӗ ҫинчен мар, чун суранӗ ҫинчен пырать. Пӗрремӗш абзацранах пуҫланнӑ
ырату Урине чунӗнче вӑл ҫӗре кӗричченех усранать, самантсерен ӳссе сарӑлать, трагедипе тулать. Мул тени
хӗрарӑмшӑн — ют ӑнлав.Упӑшкин банкра хӗрӗх пин укҫа
выртни ӑна нихӑш енчен те пӑшӑрхантармасть те,
савӑнтармасть те. Ашшӗн укҫаллӑ чугунне пӳрте кӗртсе
лартсан упӑшки кӑмӑлӗ улшӑннине тӳрех сисет арӑмӗ.
«Мул лакки ларчӗ пулас», — шухӑшлать хӑй ӑшӗнче.
Тепӗр кунне мӑшӑрӗ каллех ҫав чугун пирки ыйтсан
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хӗрарӑм «шартах сикет». Вилес умӗн хуняшшӗ парса
хӑварнӑ укҫана та пӗр пус тӗкӗнмесӗр, упӑшкинчен те
пытарса усрать вӑл, Ҫеменрен вӑрттӑн ӑна хулана каякан
ывӑлне парса ярать.
Упӑшки ун чунне вуҫех курмасть, ун «князь пек»
хушса ларасси кӑна: «пулӑ ӑшала»; «пӑрусене шӑвар»,
«пӳртне-ҫуртна пуҫтар», «урайне ҫуеа тух» т.ыт.те. Шӑп
ҫавна пула пӗтет те хӗрарӑм, пӗр ҫутӑ пайӑркасӑр пурнӑҫ
ӑна хуҫмаллипех хуҫать. Тӗлӗкӗнче ҫурт лартнӑ пек вал
(вилессе), кӑмӑлӗпе йӑшсах пырать, ҫанталӑк та ҫумӑра
кайнӑ (Урине пӗрмаях ывӑлне аса иле-иле йӗни ҫине
шак хуни). Вилсе выртнӑ Уринене курнӑ Каштановӑн
шухӑшӗ хӗрхӳ: «Пӗтерчӗ сана Крыслов, тӗп турӗ».
Вӑрмантан ҫӗклесе тухать арҫын хӑй савнӑ ҫынна: «хухса
кайнӑ кӗлетки» «ача пек ҫӑмӑл» хӗрарӑмӑн, Ури айне сасартӑк «кӑмпа витри» лекет, айлӑмалла йӑванать. «Тухса
ӳкнӗ хура кӑрӑҫсем ҫӗр ҫинче каллех ҫӗр пек хуралса
выртрӗҫ». Акӑ вӑл хура кӑрӑҫ метафорӑн сӑнарлӑ
тупсӑмӗ: Уринене «йышӑннӑ» ҫӗр пек хуп-хура вӗсем,
инкек палли пек синкерлӗ.
Тӗлӗнмелли ҫук. «Укҫа чугунне курать те Урине —
каллех мул, мул, мул...Пӗтӗм Крысловсен ӑрачӗ укҫашӑн
ҫеҫ пурӑннӑн туйӑнать». Упӑшки вара ав арӑмне те,
ывӑлне те шанмасть. Ашшӗне пытарма тӑкакланӑ укҫа
пирки тӗпкёчлет арӑмне, амӑшӗ ывӑлне панӑ тӑват ҫӗр
тенкӗ ӑҫтан тупӑннине ыйтать. Ывӑлӗн вара «ашшёне»
сутма тивет. Пытарнӑ мул тупӑннӑ хыҫҫӑнхи шухӑшӗсем
кӑсӑк Ҫеменӗн. Ҫак самантран ҫӗнӗ пурнӑҫ пуҫланать
ун — ӗнтӗ ылтӑн та, кӗмӗл те пур. «Ҫӗнӗ» пурнӑҫа
Кольӑна кӗртме иртерех. Тути ҫинче сӗт типмен», —
«кӗҫӗн ывӑлне юратсах кайман вӑл». Коля Ҫемен ывӑлӗ
мар пулни эппин питӗ пӗлтерӗшлӗ: хапсӑнчӑклӑх туйӑмӗ,
ҫӑткӑнлӑх ҫук каччӑра, ав мӗншӗн вӑл амӑшӗ чунлӑрах.
Хуняшшӗ мулӗ пирки кинӗ тахҫанах пӗлнӗ, анчах
мӑшӑрне ҫур сӑмах та уҫса каламан, мӗншӗн тесен укҫа,
мул тени ун варне-васакне витернӗ. Каштанов, Коля
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сӑнарӗсем Урине психологине нумай енчен тарӑнлатаҫҫӗ, ун кӑмӑл пуянлӑхне туллирех кӑтартаҫҫӗ. Ҫеменпе хутшӑннинче вара хӗрарӑм шӑпинчи трагеди
ӳсӗмленсе пырать. Ахальтен мар савнӑ ҫынни вилнӗ
вӑрманта хуп-хура кӑрӑҫсем курнӑ председатель пуҫӗнче
кӑтартуллӑ шухӑш вӗҫсе илет: «Пуян ҫыннӑн тислӗк купи ҫинче те кӑмпа шӑтать». Ку ӗнтӗ Крыслов килӗнчи
тӑкӑс та йывӑр сывлӑш ҫинчен систерсе калани пулӗ вӑл.
Ав мӗншӗн Ҫемен «ывӑлӗсенчен» те, арӑмӗнчен те писет, хӑй те йывӑр трагедие лекет.
Мӗнле йӗркеленӗ-ши сюжета калуҫӑ? Вӑл Уринен
кӑкӑрӗ сурса ыратнинчен пуҫланса каять. Ку — кӗҫех
темле пӑтӑрмах сиксе тухасса систерни вӑл. Чӑнах та,
ывӑлӗ ҫитсе кӗрет, вӑл тырӑ вӑрланине кладовщик сиснӗ
иккен. Пӑтӑрмахӑн сюжет йӗркелес пӗлтерӗшӗ кунпах
вӗҫленмест: сысна ҫурисем сутма кайнӑ Ҫемен аварие
лекет, аллине хуҫать; ун патӗнче мунча пуракан платниксем кив мунча пӑснӑ чух Крисла Иллин пытарнӑ
мулне (пёр чугун укҫа,, ылтӑннисем те пур) тупаҫҫӗ, худи (Семен Ильич) сисиччен пёр пайне вӑрласа юлаҫҫӗ.
Пёр пӑтӑрмахран кунта тепри сыпӑнса пырать: ӳсӗр Лариван Ҫемене вёлерес пек хёнесе пӑрахать т.ыт.те. Куна
пула сюжет хивреленет, событисем пёр-пёрин хыҫҫӑн
хӑвӑрт черетленеҫҫё, повеҫе шаймӑклӑ (приключениллӗ)
стиль сёмё кёрет.
Тепёр йёр те сюжет интригане вӑй парать, вӑл — детективлӑ хывӑнса пыракан юхӑм. Пенсири милици майорӗ Крисла Ҫеменё сысна ч ҫурисем сутнине тимлён
сӑнаса тӑрать: тен, вӑрланӑ ҫурасене сутать вӑл. Нумай
пулмасть пёр колхозран сысна ҫурисем вӑрласа кайнине
илтнё пулнӑ вӑл.Ҫавӑ ӑна сыхчӑ пулма хушать. Ҫук, сутуҫи вӑл палланӑ ҫын иккен, вёсем тахҫантанпах туслӑ.
Милици уйрӑмӗн следователё Ларивана допрос тунӑ
чухне те детективлӑ шырав паллисем курӑнса каяҫҫё.Ҫапах та кунашкал
поэтика мелӗсем пётём хайлав
тӑршшёпех тӑсӑлмаҫҫӗ,
вёсем тёллён-тӗллӗн
кӑна
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курӑна-курӑна
пыраҫҫӗ. Повесть сюжетне
тӗпрен
шӑнӑрласа тӑракан стиль мелӗ — публицистикӑллӑ антитеза, тӗрлӗ енсем., геройсем, событисем пӗр-пӗринпе
хирӗҫленни. Урине Ҫеменпе тавлашуллӑн сӑнланнӑ,
Каштанов сӑнарӗ Куб Степан сӑнарӗпе полемикӑллӑ,
Петӗрпе Коля та 'хире-хирӗҫле персонажсем.
Антитезӑн сюжетри, калури вырӑнӗ тепӗр енпе те
паллӑ. Писателе пурнӑҫри тӗрлӗ пулӑмсем хирӗҫ тӑнине
кӑтартма кӑна мар, калуҫӑ сӑмахне ҫивӗчлетме, ун
шухӑшне вӑйлатма кирлӗ ытларах. Калуҫӑ — уйрӑм герой
е персонаж мар, вӑл сюжет йӗркелесе пыракан сӑнармел.Мӗнре ҫак мелён хӑйне евӗрлӗхӗ? Шута ӳкнин тӗрлӗ
тӗсӗсенче вӑл уйрӑм тапхӑршӑн, саманашӑн кирлӗ ыйтусене ум янинче. Хире-хирӗҫлӗх мулӑн аркатуллӑ вӑйне
кӑтартма кирлӗ пулнинче. Сюжет йӗрӗ малтан пытарӑнчӑкраххӑн амаланать. Ларивана допрос
тунӑ
сценӑра нумай вӑрттӑнлӑх уҫӑлать. Ҫемен ашшӗ лавккаҫ
хӗрне качча илнӗ иккен, лешӗ вара мултан урӑх пахалӑх
пуррине асра-тӗсре те чухламан. Ав мӗншӗн ывӑлӗ те
«чулран та пушӑт сӗвет», «чунне хӗнесе мул пухать».
Лариван Ҫемене айӑплани тӗлӗнмеллерех темелле:
преступник вӑл, ӗҫкӗҫ, чӑкӑлташ этем.Анчах сюжет аталанӑвӗ сӑнарлӑ вӑй пухса пынӑ май Ҫемене «наказани»
тивӗҫет: тёп героя шӑп та лӑп.ҫак чӑкӑлташ этемрен патак лекет. Допрос сцени те ҫавӑнпа допросран ытла
илемлӗ сюжет тӗввине салтни пулӗ.Лариван чӗлхипе Ҫемене хисеплемен ял-йыш калаҫать-тӗр. Ав мӗншӗн чуна
аркатакан мул нушин ҫӑлкуҫӗсем пирки те капать допросри этем: Ҫеменӗн ашшӗнче те кукӑрри пулнӑ иккен — ҫынсене эрех ӗҫтерсе пӗве пӗвелеттернӗ вӑл, халь
ывӑлне халалласа хӑварнӑ пӗве тавра вӑрман кашлать,
кӑрӑҫ ӳсет.Хуняшшӗ парса хӑварнӑ укҫа Уринешӗн кризиса, синкере ҫаврӑнать, ӑна пӗве хӗрринчи вӑрмана ҫитерет, вилӗм кӳрет. Кӑмпа сӑнарӗ (хура кӑрӑҫ) Крисла
Иллине пула тата тепӗр сӗм тупать. Ашшӗ «тӑватӑ ҫӗре
хурама каскисем чакаласа пӑрахнине» аса илет Семен
492

Ильич. Апла пулсан ватти ҫамрӑкки валли синкерлё халал хӑварнӑ-ха, ун пӑрнӑҫё вара Ҫемене те, Уринене те,
Кольӑпа Петёре те пырса тивет, вёсен шӑписене тӳнтерлетсе урмӑш ҫулпа ярать.
«Хура кӑрӑҫ» — ҫапла ят панӑ повеҫе. Апла пулсан
вӑл ят пӗтӗм хайлав содержанине шӑнӑрлама тивёҫ. Ку
ҫаплах пулса пырать те. Кӑрӑҫпа кӑмпа нуши Крисласен
йӑхёшён — чёре ҫӑвё.Пуянлӑх, тулӑх пурнӑҫ символё вӑл
вӗсемшӗн.Ашшён халалне уссӑра кӑлармасть ывӑлӗ, кунта (хальхи вырӑна) пурӑнма куҫсан хӑй те «ҫурӑлмасӑр
выртса юлнӑ ҫӑка муклашкисем» алта-алта пӑрахать.
«Кайран кӑмпи тухрё: шап-шурӑскер, тутлӑ, ҫинӗ чух
нӑтӑрт-нӑтӑрт
тӑвать». Халӗ те ав,
платниксене
ӗҫлеттернӗ кӳлӗмре те, кӑмпа ҫинчех арҫын шухӑшё:
«кӑҫал пёр харӑсах тӑватӑ пӑру усраса кӑштах йӑнӑш турё
пуль-ха вӑл», выльӑхсем кӑмпана таптаса пӗтерӗҫ.
Ҫимёҫё вара ҫавапа ҫулмалӑхах шӑтса тулать.Тулатьте...
Уринешён ют ку символ. Кӑмпа ҫине пуснипе ури
шуса каять ун, вӑл вара ӗнсипе ҫиеле тухса выртнӑ
хурӑн тымарӗ ҫине ҫапӑнать, вилсе выртать. Уринене
кӑмӑллакан Каштановшӑн та ют кӑмпа нуши, унӑн та
ури шуса каять. Ҫитменнине ура пусма вырӑн ҫук таранах шӑтса тулнӑ-мӗн кӑрӑҫё. Мёнле ӑнланмалла куна?
Крисла Илли кинне тыттарса хӑварнӑ укҫа нуши
хӗрарӑмӑн шӑпинче пуҫ пӗтти сывлӑшлӑн ахрӑмланнӑ.
Хуняшшё хӑй вилес умён тыттарса хӑварнӑ мул Уринене
вӑл виличченех канӑҫсӑрлантарса пурӑнать, вӑхӑчёпе ҫав
укҫах Коля аллине лекет. Ку, паллах, ытарлӑн ҫавӑрнӑ
шухӑш: чӑнахта Крисласен килӗнчи тӑкӑс сывлӑш каччӑ
чунне те самаях суранлатать. Амӑшёпе ывӑлё апла
иккёшё те хӑйсемшӗн ют тёнчене лекнё: Ҫеменӗн ашшё
ҫеҫ мар, аслашшё те пурлӑхшӑн кӑна ҫуннӑ, ҫӑткӑнлӑх
вёсен йӑхӗнче ӑруран ӑрӑва куҫса пынӑ.
Ҫакӑ та пӗлтерӗшлӗ пек туйӑнать. Вуншар ҫул ҫёр
айёнче (шӑтӑкра!) пытарӑнса выртнӑ укҫа (ылтӑнкёмӗл) хӑрӑм-тусан ӑшёнче чаваланакан, тасамарлӑхра
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тӑрмашакан платниксене «курӑнать», ӗҫкӗҫсен аллине
лекнӗ евӗр пулать. Ку ӑнсӑртран мар пулӗ: хӑрӑмпа вараланса пӗтнӗ Петӗр пӗр-ик ҫыххине йӑкӑртма та ӗлкӗрет,
мул ҫинчен илтнӗ Лариванӑн чунӗ вӗриленсе каять. Шӑп
ҫав ылтӑн-кӗмӗле пула Лариван чунӗнче тахҫантанпах
пухӑнса пурӑннӑ кӗвӗҫӳ-вӗчӗх тепӗр хут вӑранать, Крисла халалӗ хӗтӗртнипех вӑл Ҫемене хӗнесе пӑрахать.
Паллӑ: Урине куҫӗ тӗлне лекме пултарайман ҫак
синкерлё те усал вӑй. Ҫут ҫанталӑкӑн, тӗнчен урмӑш
саккунӗ ӑна пуҫтах ӗҫкӗҫӗн, чӑкӑлташлӑ этемсен аллипе
чӗртсе тӑратнӑ. Мӗн ҫинчен капать ку еӑнарлӑ сцена?
Шӑтӑк, мул сӑнарёсем кӑштах М.Илпекӗн Шерккейне
аса илтереҫҫӗ. Унта та мунчара пытарӑннӑ пурлӑх хӑй
вӑхӑтне чӑтӑмлӑн кӗтсе выртать, вӑл та хӑйӗн тӳнтерле
вӑйне курттӑммӑн палӑрта пуҫлать. Унта та ку пуянлӑх
Шерккей аслашшӗпех ҫыхӑннӑ пулнӑ. Эппин, сюжет
йӗрӗ кунашкал пулӑмсене ёмӗрсен тарӑнӑшӗнчен килекен тӳнтерлӗх, ӑна хирӗҫ тӑракан тасалӑх ҫинчен тепӗр
хут астутарать.Асӑрхар-ха, Нарспи пуҫне те Михетер мула пулах ҫинӗччӗ. «Шуйттан чуринчи» герой та шӑллӗне
укҫашӑнах вӗлерет, шуйттан астарнине вырӑна хурать.
«Хура» кӑмпа та ҫав шуйттан астарни евӗр.Илле ӗнтӗ
ав (Ҫемен ашшӗ) ҫӗре кӗнӗ тахҫанах. Анчах хӑй пирки
шӑпах кинне аса илтерет вӑл, сӑнарлӑ шухӑш еккине
килтерсе платниксене шӑтӑк (!) алтма илӗртет.Ку шӑтӑк
Уринешӗн алтнӑ виле шӑтӑкӗ пулчӗ пулӗ.Урине мунчапа
тӑрмашакан арҫынсенчен те, тупнӑ мулӗнчен те
пӑрӑнарах ҫӳрет-ха. Анчах та ӗнтӗ Илле юнани (ҫӗр
айӗнчен тухса тенӗ пек хӗрарӑм асне кӗни, мул пулса
ҫӗр ҫине килни) хӗрарӑм тӗлӗкёнче ахрӑмланать: Коля
амӑшӗ ҫурт лартнӑ пек. Апла пулсан, платниксем чавнӑ
шӑтӑк — виле шӑтӑкех вӑл. Ҫемен те, Лариван та Урине
валли виле шӑтӑкӗ янтӑларӗҫ, ҫӗр айӗнчен ҫӗкленсе
тухнӑ усал сывлӑша парӑнса тӑрмашрӗҫ.
Сӑнлӑхсен
кунашкал
илемлӗхӗ
А.Емельянов
пурнӑҫӑн
ӗмӗрхи йӗрки-шывӗ ҫинчен
пусӑрӑнсах
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шухӑшланине систерет. Мӗнре этем кун-ҫулӗн малашӗ?
Мӗншӗн ӗмӗрсен тарӑнӑшӗнче упранса пурӑнакан усалтӗсел
вӑй тепӗр хут чӗрӗлсе тӑрать,
инкеклӗн
ахрӑмланать? Общество аталанӑвӗн пӗртен-пӗр пахи теме пулӗ-ши антӑхуллӑ ҫӑткӑнлӑха? Ҫак тата ытти ҫавнашкал ыйтусем лартса писатель хӑй публицистикине
палӑрмаллах философиллӗ проза енне тайӑлтарать. Калас
шухӑша вёҫӗмрен тарӑнлатса-туратлантарса пыракан
хитре символсемпе пӗлтерет (ылтӑн, хура кӑрӑҫ, кӑкӑр
сурни пек сӑнарсем).
Сюжетпа калу йӗркеленевӗнче, ун таппинче Лариван
каласа ӑнлантарнӑ пулӑмсен тарӑнланӑвне аван туятпӑр.
Иллепе арӑмӗ те хире-хирӗҫле характерсем пулнӑ иккен.
Ҫав уйрӑмлӑх Ҫеменпе Урине хушшинчи ҫыхӑнусенче
татах та тарӑнланать, чӗрре кӗрет. Майӗпен вӑйланса ку
йӗр повеҫӗн тёп геройӗсене трагеди патне ҫитерет (Уринепе Ҫемене). Виҫҫӗмӗш сыпӑкри ӑру та (Кольӑпа
Петӗр) икӗ енлӗ пулса тӑрать 'майӗпен: Петӗр ашшӗ
ӗмӗчӗ-сунӑмне малалла тӑсас шухӑшлӑ. Коля вара
амӑшӗн ҫулне йӗрлеме кӑмӑллать. Куна эпир чиперех
ӑнланатпӑр: Крисла Ҫеменӗн ҫамрӑк ӑру, ҫемье, ял-йыш
умӗнчи яваплӑхӗ ҫав тери пёчёк те ансӑр. Арӑмӗ валли
кӑна мар, ачи-пӑчи валли те «кӑкӑр суранӗ» янтӑлать вӑл.
Эппин, повеҫе пуҫлакан ырату ун вӗҫӗнче те упрансах
юлать-ха, ун ытарлӑ пӗлтерӗшӗ повеҫре тарӑнлансах пырать, пӗтӗм хайлава шӑнӑрласа тӑма тытӑнать. Апла пулин те хайлав оптимизмӗ пысӑк, вӑл — Кольӑра. Вулакан ҫирӗпех шанать: чунпа чурӑсланмӗ-ха каччӑ,
кӑмӑлӗпе юхӑнмӗ.Малашлӑх тилхепине Коля пек яшсене
тыттарсан пурнӑҫ ҫулӗ ӑнӑҫлӑ пуласса ӗненмелӗхё пур.
Тен, «ашшӗне» те тивӗҫлӗ витӗм кӳме пултарӗ вӑл, вара
Крысловсен ячӗ ял ҫинче сӑваплӑ та таса пулӗ.Ак мӗнле
шухӑш-кӑмӑлпа ӗҫленӗ 70-мӗш ҫулсенче чӑваш литературинчи публицистикӑн чи пысӑк, чи пултаруллӑ ӑсти.
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ЫЙТУСЕМПЕ ӖҪСЕМ

Митта Ваҫлейӗ
1.20-30-мӗш ҫуменчи лирикӑра Митта Ваҫлейӗн аллитераципе
ассонанс,
риторикӑллӑ
ыйту-кӑшкӑру
мелӗсем мӗнле палӑраҫҫӗ? Поэт строфасене тикӗс
йӗркелеменни мӗнрен килнӗ?
2. «Тайӑр» ятпа пӗрлештернӗ сӑвӑсене ярӑм-поэма
пек хаклӑр, ун паллисене тупӑр. Ярӑм-поэма ахаль поэмӑран (калӑпӑр, «Нарспи» е «Арҫури») тата лирикӑллӑ
поэмӑран (Ухсайӑн «Шурӑ хурӑнпа калаҫни») мӗнпе
уйрӑм? Ку поэмӑри сӑвӑсене сӑнаса ҫакна- ӑнланӑр: нумай пӑнчӑ (...), пӑнчӑ (.), тире (—) кунта чарӑну паллисем кӑна мар, весем герой чун уҫҫийӗн паллисем.
3. Митта пултарулӑхӗнчи ҫул, сӑвӑҫ, поэзи сӑнарӗсене
йӗрлесе тухӑр, вёсен сӑнарлӑ содержанийӗ епле улшӑнса
пынине кӑтартӑр. Шухӑшласа пӑхӑр: эсир Миттаран ун
мӗнле енӗсене илнӗ пулӑттӑр?
Хв. Уяр
1.Хв. Уяр повеҫӗ-калавӗнче социаллӑ мӗнле типсем
пур? Вӗсене тулли характеристика парӑр. Писатель
тӗнчин пӗр шӑнӑрӗ шӳт (ирони) пулнине сӑлтавлӑр. Роман прологӗнче калани (чӑвашсем телейлӗ, вӗсем ҫинчен патша шухӑшлать тени) пӗтӗм хайлава иронипе
мӗнле витерет? Мӗн вӑл ирони?
2. Мӗн вӑл амплификаци? Ҫав мелпе Иллене характеристика панине (ҫыраласа) сӑнӑр.Хӑвӑр тӗллӗн Шахруна, Ивука, Ярилене хакласа характеристика ҫырӑр,
амплификаци мелӗпе усӑ курӑр.
3. Петӗрте («Ӑҫта эс, тинӗс?») трагедипе камитлӗх
мӗнле пӗрлешеҫҫӗ? Кун сӑлтавӗсене тупӑр. Ҫак антитезӑн
тата мӗнле енсем пур? Эсир Петӗртен мӗн ыррине
вӗреннӗ пулӑттӑр? Сире унра мӗн килӗшмерӗ?
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4.Телейлӗ Палюка Уяр пултарулӑхӗнчи социаллӑ тип
теме пулӗ-ши? Мӗншӗн?
Я.Ухсай
1.«Кӗлпук мучи» поэмӑра иронипе антитеза пӗрлӗхлӗ
аталаннин динамикине палӑртӑр.Ҫак туртӑмра Ухсай историзмӗн хӑш енӗсем уҫӑмлӑ курӑнаҫҫӗ? Поэмӑра юмаххалап, авантюрӑллӑ калу тӗл пулни сӑнарлӑн мӗнле
шухӑш хывать-ши?
2.Поэмӑн жанр хӑйне евӗрлӗхӗ мӗнре палӑрать? Эсир
ӑна сӑвӑлла повесть тесе хакланипе килӗшетӗр-и?
3. Кӗлпук мучин чӑн тата чун биографине йӗрлесе
тухӑр. Поэт ӑна мӗншӗн тӗлӗк, халап-юмах, шаймӑк поэтикипе сӑнлать? Кӗлпука Уртемейпе шайлаштарӑр
(расналӑхсем тупса). Шаймӑклӑ тата пӑтӑрмахлӑ событисен харкам хӑйле таппинче самана пӑтравлӑхне курма
пулать-и? Вӑл мӗнре палӑрать?
4. «Хура элчел» трагеди ячӗ мӗншӗн ҫапла янӑрать?
К.Ивановпа
И.Яковлевӑн
тавлашуллӑ
сӑнланнӑ
сӑнарӗсене шайлаштарса хаклӑр. Эсир хӑвӑр кӑмӑлӑрпа
кам енче пулнӑ пулӑттӑр? Геройсен кашнийӗн драмитрагедийӗ мӗнре?
5. Ухсай поэзийӗн чӑн чӑвашла нацилӗхне эсир
мӗнре куратӑр? Ухсай хывнӑ тӗнчен илемлӗ ҫак енӗсене
ӑнлантарӑр: ҫавра,ҫул,кил,ачалӑх,ҫынсем,асаилӳ.
Эсир Ухсайран мӗне вӗрентӗр?
Л.Агаков
1.Агаков пултарулӑхӗнчи публицистикӑлӑх (очерксем
ҫырас туртӑм) прозаик ӑсталӑхӗн хӑш енӗпе ҫывӑхрах?
Куна эсир мӗнле ӑнлантарма пултарӑр? Шухӑшласа
пӑхӑр, патриотизм тата тӑван наци культурине савникӑмӑллани сире хӑш енчен пулӑшма пултарӗ?
2.Л.Агаков прозинчи калуҫӑпа калавҫӑ мӗнпе расна?
Калавҫӑ сӑнарӗ самана таппипе мӗнле ҫыхӑннӑ? Калуҫӑ
сӑнарне характеристика (Риммӑна, Крутогрова, Кова497

ныя хаклани), ҫыра (пуйӑсри лару-тӑрӑва ҫырса
кӑтартн^, аманнисене ӳкерсе пани) мелӗсем урлӑ
хаклӑр. Калуҫӑпа калавҫа пӗр-пёринчен мӗнле уйӑрма
пулать. Романри нумай стильлӗх калу уйрӑмлӑхӗсемпе
епле ҫыхӑнать?
3. Романӑн нумай сийлӗхне стильсем тӗрлӗрен пулни
енчен, проблемӑсен нумай сӑпатлӑхӗ енчен хаклӑр. Хайлав жанрне шӑнӑрлакан Кованый, Сурская, Актай,
Сарьялов
сӑнарӗсем
пӗр-пӗринчен
мӗнпе
расна?
Вӗсенчен кашнинех харкам хӑйле стиль мелӗсемпе
ӳкерӗннӗ теме пулать-и? Агаковӑн шаймӑклӑ стиль паллисене эсир мӗнре куратӑр? Романа калӑплӑ жанр пек
пахалама пёр стиль паллисем кӑна ҫителӗклӗ-и?
4. Ҫак ыйтусем ҫине хуравлӑр: 1) Повесть жанрне
Агаков мӗнле хайлать? Вӑл роман-эпопейӑран раснарах
пулнине эсир туйса илтӗр-и? 2) Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи героикӑлӑха прозаик мӗн сӑлтавпа ҫамрӑксен,
ачасен
сӑнарӗсемпе ҫыхӑнтарнӑ-ши?
5. 1945—1965 ҫулсенчи литературӑра
искусство
ёҫченӗсен сӑнарӗсем тӑтӑш курӑнса каяҫҫӗ.Агаковӑн романтикӑллӑ, лирикӑллӑ куҫкурӑмне ҫакӑ хӑш енчен пуянлатать? Писатель хайлавӗсенчи ырӑ сӑнарсен илемё
сирӗншӗн хӑш енчен кӑтартуллӑ?
А.Алка
1.Алка хайлавӗсенчи Ҫеҫпӗлӗнни евӗрлӗ традицисене
эсир мӗнре асӑрхарӑр? Сӑвӑҫсен пӗрер-икшер сӑввине
танлаштаруллӑ сӑнаса пӑхӑр (тӗпчемелли тёп ыйтусем:
пурнӑҫ панорами, иртнипе хальхин шайлашӑвӗ (тӗл
килменни), сӑвӑсенчи сӑнарлӑ хавха, ун тӑтӑшлӑхӗ).
2. «Чӑваш литературинчи
балладӑлӑх
пулӑмӗн
сӑнарлӑ хӑйне евӗрлӗхё» темӑпа реферат ҫырӑр (хушма
материал: Ю. Айташӑн «Саласпилле баллади», «Тирексем», К.Иванов балладисем, Л.Сачкова прозинчи балладӑлӑх т.ыт.те).
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М.Илпек
1. «Хура ҫӑкӑр» романӑн прологне туллин хак парӑр.
Ӑна мӗншӗн сюжета амалантармалли программа пек
ӑнлантарма пулать? Сюжет мёнле поэтика мелёсемпе
хывӑнать? Калу, сюжет, композици терминсен хӑйне
евёрлёхне эсир мёнле ӑнланатӑр?
2. Романа эпопея пек пахаламалли сӑлтавне тупӑр.
Мён вӑл роман-эпопея?
3.Романри стильсем, проблемӑсем, сӑнарлӑх мелёсен
нумайсийлёхне эсир мёнре туйса илтёр?
4. Илпек Микулайне чӑваш литературинче (вӑл хускатнӑ ыйтусем, калӑпланӑ сӑнарсем енчен) кампа пёр
рете лартма май килё-ши? Писатель кам традицийёсене
аталантарнӑ?
Ст. Шавли
1. «Ватӑ ҫын тӑпри ҫине» сӑвӑри антитеза мелён
илемлӗх паллисене кӑтартӑр. Сирӗн шутпа, сӑвӑ содержанийӗ куна пула мёнле паллӑсемпе пуянланать?
А. Артемьев
1. Прозаик хайлавёсенчи трагизмӑн тёрлё йёрёсене
палӑртӑр.Ҫав трагизм мёнле условисенчен килнё?
2.Артемьевӑн новеллисемпе повеҫӗсем пёр-пёринчен
мёнпе расна? Мёншён «Салампи» — повесть, «Тӑвӑл
умён» — роман, «Ан авӑн, шӗшкӗ!» — новелла? Илемлӗ
кашни жанрӑн хӑйне евӗрлӗ содержанине ҫыравҫӑ мёнре
курса, мёнле аталантарать?
3. «Салампи» повеҫен поэтикипе эстетики мёнле
йёрсенче ӳтленет? Хайлавра прозаикӑн идеалё мёнре,
мӗнле палӑрать? Шухӑшласа пӑхӑр: автор идеал мёнле
пулмаллине малтанах палӑртса хунӑ-ши, е вӑл повесть
ҫырӑннӑ хушӑра тупӑнса пынӑ? Мёнле? Эсир ҫав идеалра хӑвӑра ҫывӑххине мӗн куртӑр?
4. Салампи сӑнарне тулли хак парӑр. Шута илмелли
ыйтусем: 1) Салампи тата ытти геройсем; 2) Салампие
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тивӗҫнӗ тӗрӗслев, кӑткӑс ситуацисем; 3) Салампи тата
ӑна ҫуратнӑ историллё тапхӑр т.ыт.те.
H.Терентьев
I.«Пушар лашипе» «Куккук ҫаплах авӑтать» пьесӑсем
хушшинче мӗнле пӗрпеклӗхсем пур (конфликт, сюжет,
пафос, геройсем, жанр)?
2. Хайлавҫӑн идеолог-геройӗсем мӗнпе кӑтартуллӑ?
Мӗншӗн вӗсем пархатарсӑр сӑнарсем хушшинче ытларах? Эсир ҫав идеологсем хушшинче кама ытларах тиркенӗ пулӑттӑр?
3. «Пушар лашинчи» сӑнарсен системине пахалӑр.
Мӗншӗн вӑл Якку тавралла чӑмӑртанать? «Куккук ҫаплах
авӑтать» драма полифониллӗ. «Пушар лашине» полифониллӗ теме май килӗ-ши? Мёншӗн?
4. Мӗн вӑл ӑшри (шалти) диалог? Ун психологиллӗ,
философиллӗ енӗсене кӑтартӑр.Терентьева ку мел мӗнле
тӗллевшӗн кирлӗ-ши? Ун тӗрлӗ тӗсӗсене палӑртӑр.
5.«Пушар лашинчи» символла детальсене текст тӑрӑх
йӗрлесе тухӑр (салтак, вут, пушар, лаша...).Символ ялан
пётём текста шӑнӑрласа тӑрать. Кунта унашкал символсем пур-и? Сӑлтавласа ӑнлантарӑр. Символ аллегорирен
мӗнле уйрӑмлӑхсемпе расна?
Г. Айхи
1. «Шӑпчӑк вётлёхре» тата «Юмах» сӑвӑсенчи асампа
кӗтретлӗхӗн тёп енӗсене кӑтартӑр.
2. Айхи поэзийёнчи «Чун кӳгсе ҫитнине» кӑтартакан
паллӑсене тупӑр. «Амӑшӗ» сӑвӑра ҫакнашкал содержани
тупӑНать-и? Айхи поэзине «кӳтсе ҫитнӗ чун» поэзийӗ
теме пулать-и? Ӑна сӑлтавласа кӑтартӑр.
А.Воробьев
1. Сӑмах ӑстин лирикине танлаштарупа сӑпатлантару
шӑнӑрласа тӑнине эсир мӗнле ӑнлантарнӑ пулӑттӑр? Ҫав
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сӑмахсен символлӑхӗ мӗнре сисӗнет? Сӑвӑсенчи пурнӑҫ
анлӑшне эпикӑлӑх енчен хак парӑр.
2.«Кипенек» поэмӑра философиллӗ сӑнлӑхсем тупӑр.
Вёсен символла сӑнарлӑхӗ мӗн енчен туратлансах,
тарӑнлансах пырать? Ҫав сӑнарсем пӗтӗм поэмӑна
шанӑрласа тӑнине асӑрхарӑр-и? Мӗн вӑл лирикӑллӑфилософиллӗ поэма?
А. Емельянов
1. Ҫыравҫӑн повесть тытӑмне кӑтартӑр, унта лирикӑллӑ тата очеркла йӗрсем менле хире-хирӗҫленеҫҫӗ?
Мӗн вӑл илемлӗ публицистика? Вӑл таса (ахаль документлӑ) публицистикӑран менпе расна?
2.«Хура кӑрӑҫ» хайлавра паянхи кунпа килӗшуллӗ тата хирӗҫӳллӗ мӗнле енсем пур? Емельянов сӑнарланӑ геройсенчен хӑшне эсир тӗслӗхе илне пулӑттӑр?
3. Ҫеменпе Урине трагедийӗсенче этем кун-ҫулен
ӗмерхи паллисене тупӑр. Вӗсене символлӑ
мӗнле
сӑнлӑхсемпе ӳкерсе панӑ? Символпа аллегори хушшинче
мӗнле уйрӑмлӑх, мӗнле пӗрпеклӗх пур? Публицистикӑллӑ антитезӑна геройсен трагизмӗпе ҫыхӑнтарма
пулать-и? Кӑна эсир мӗнре куратӑр?
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296,314.
Яковлев Ю - 403.
Яккусен П . - 389,392,394-396.
Я л к и р П . - 459.
Я н к а с Н , - 67,124.
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Тупмалли
Чӑваш литературин 1945—1965 ҫулсенчи
аталану ҫул-йӗрӗ
Митта Ваҫлейӗ
- Хветёр Уяр
Ухсай Яккӑвӗ
Л е о н и д Агаков
Александр Алка
И л п е к Микулайё
Стихван Ш а в л и
Александр Артемьев
Н и к о л а й Терентьев
Чӑваш литературин 1965—1985 ҫулсенчи
аталану ҫул-йӗрӗ
Юрий Скворцов
Геннадий Айхи
Алексей Воробьев...,
Анатолий Емельянов
Ыйтусемпе ӗҫсем
Усӑ курма сӗннӗ литература
Ятсен кӑтартмӑшӗ
Тупмалли..
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3
38
60
108
163
206
229
267
285
330
359
399
443
456
471
496
501
506
515
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