САНӐН ҪЫННУСЕМ, РАЙОН

«Хам халӑхӑн
пуласлӑхне шанса ҫеҫ...»
(Илле Тукташ сӑвӑҫ, прозаик, куҫаруҫӑ, Чӑваш Республикин Гимнӗн авторе ҫуралнӑранпа 110 ҫул ҫитнӗ май)
Чӑваш литератури, культурипв ӳнерё аталанӑвӗнче Илле Тукташ сӑвӑҫ, прозаик, куҫаруҫӑ,
литература тёнчевҫи, фольклорист тӳпи питӗ пысӑк. Вӑл ҫуралнӑранпа август уйӑхӗнче 110 ҫул
ҫитет. Вӑл ҫырнӑ «Тӑван ҫӗршыв» сӑвва пӗлмвн чӑваш ҫук та пулӗ ҫӗр ҫинче.
Пирвайхи хут Илле Тукташ
сӑввисемпе Герман Лебедев
кӗвӗленӗ «Тӑван ҫӗршыв» юрӑ
1945 ҫулта Чӑваш патшалӑх
академи драма театрӗнче Петр
Осиповен «Тӑван ҫӗршыв» пьеси тӑрӑх лартнӑ спектакльте
янӑранӑ. Куракансем кӗвве ура
ҫине тӑрсах итленӗ, вӑл кашни
ҫын чунне пырса тивнӗ, телейлӗ
те мирлӗ пурнӑҫ символе пулса тӑнӑ. Тен, ҫавӑнпа та пулӗ
«Тӑван ҫёршыв» юрӑ «Чӑваш
Республикин Патшалӑх символе
сем ҫинчен» калакан саккунпа
килӗшӳллӗн, ӑна 1997 ҫулхи
июль уйӑхӗн 14-мёшёнче йышӑннӑ, Чӑваш Республикин Патшалӑх гимнӗ пулса тӑнӑ.
Гимнӑн кӗввипе сӑмаххисем
чӑваш халӑх юррине ҫывӑх,
ҫав вӑхӑтрах унра хальхи са
мана таппи уҫҫӑн илтӗнет, унӑн
савӑнӑҫлӑ та ҫёкленӳллӗ сасси пирӗн чӗресенче мӑнаҫлӑх
ҫуратать, пире Чӑваш Ен ҫутӑ
малашлӑхӗшӗн чунтан парӑнса
ӗҫлеме хавхалантарать. Чӑваш
уявб ҫак сӑваплӑ юрӑран пуҫланать. Патшалӑх гимнӗн тексчӗ
сӑнарсен виҫӗ ушкӑнне пӗтӗҫтерет: ҫут ҫанталӑк чӗрӗлни;
тӑванӗсем, атте-анне, ача-лӑча
- ҫемье пӗрлӗхӗ; Чӑваш тӗнчинчи пӗтӗм халӑх туслӑхӗпе
килбшӗвӗ. Ҫапла вара «Тӑван
ҫӗршыв» юрӑ ҫыравҫӑ пултарулӑхӗнчи чи пысӑк ҫитӗнӳ пулса
тӑчӗ.
Илья Семенович Тукташ
1907 ҫулхи августӑн 2-мӗшӗнче Чӑваш Республикин Элӗк
районӗнчи Мӑн Тукташ ялӗнче чухӑн хресчен кил-йышӗнче ҫуралса ӳснӗ. Тӑван ялти
шкултан вӗренсе тухнӑ хыҫҫӑн
1918-1919 ҫулсенче - Ураскилтри, Элӗкри икӗ класлӑ шкулта
вӗреннӗ. Пиччӗшӗ 1923 ҫулта
Граждан вӑрҫинчен таврӑнсан
ҫамрӑк Илле Хӗрлӗ Чутайри
шкулӑн иккӗмӗш сыпӑкӗнче
вӗренме тытӑннӑ, унта ӑна ком
сомола илнӗ. 1924 ҫулта вӑл
Ураскилтре ачасене вӗрентме
пуҫлать. 1925 ҫулта пӗр вӑхӑт
Атикасси вулӑсӗнчи комсомол
организаторе пулса ӗҫлет. 1926
- 1928 ҫулсенче вӑл Шупашкарти партипе совет шкулӗнче
вӗренет. 1931 - 1933 ҫулсенче
Илле Тукташ, ун чух ӗнтӗ паллӑ
поэт, Самарти геологипе шырав институтӗнче вӗренет. Пӗр
вӑхӑтрах чӑвашла тухса тара
кан «Колхозник» хаҫатра яваплӑ
секретарьте вӑй хурать. «Вӑтам
Атӑл» альманах кӑларас ӗҫе
хастар хутшӑнать. Ҫак вӑхӑтра
унпа
пӗрле
В.Йванов-Паймен, Исаев Мӗтри, И.Викторов,
С.Шавли тата ытти ҫыравҫӑсем
те ӗҫленӗ. Тӗрлӗ ҫулсенче вӑл
Элӗк вулӑсӗнчи комсомол комитетӗнче, «Хатӗр пул» журналӑн
тата «Ҫамрӑк хресчен» хаҫатӑн
яваплӑ
секретарӗнче,
ялти
шкул учителӗнче, Чӑваш кӗнеке издательствин редакторӗнче
тӑрӑшнӑ. 1935 - 1942 ҫулсенче,
Тӑван ҫӗршывӑн Аслӑ вӑрҫине.
кайиччен, Илья Семенович Шупашкарти наукӑпа тӗнчев институчӗн сотрудникӗнче тимлет.
Тӑван ҫӗршывӑн Аслӑ вӑрҫи
ҫулӗсенче Илья Тукташ дивизи
хаҫачӗн редакторӗнче ӗҫленӗ,
ҫар
корреспонденчӗ
пулнӑ.

Вӑрҫӑран вӑл йывӑр чирлесе
килнӗ. Каярах чӑваш писателӗсен Союзӗн правлени председа
теле пулса ӗҫлет. Илле Тукташ
чӑваш литературин тӗнчине
«Курасса эп шутламанччӗ» сӑвӑпа килсе кӗнӗ. Сӑвӑ 1927 ҫулта
«Ҫамрӑк хресчен» хаҫатра но
ябрь уйӑхӗн 7-мӗшӗнче пичетленсе тухнӑ, ун чухне поэт ҫирӗ
мре кӑна пулнӑ. Сӑвӑра Тукташ
ҫӗнӗ самана халӑха ирӗк пани,
ӑна пӗрлештерни ҫинчен хумханса ҫырать. Унтанпа ҫак сӑвӑ
пӗрре те пичетленмен.
Литературӑри
хушаматне
вӑл хӑйӗн тӑван ялӗ ятӗнчен
илет - Тукташ. Ҫапах та тӗрлӗ
ҫулсенче вӑл И.С-ов, Эрнер
Элли, И.Семенов, И.Илсемен
тата ытти псевдонимсемпе. алӑ
пусса тӗрлӗ хайлавсем пичетлет. Ҫамрӑк ҫыравҫӑн кашни
сӑввиех вулакана тыткӑнланӑ.
Хайлавсенче вӑл тавралӑха
урӑхла курма, унӑн илемлӗхне туйма пӗлни сисӗнет, сӑмаха тӳррӗн калани палӑрать.
1931 ҫулта Илле Тукташ ҫырнӑ
«Вӑкӑр ҫырми» повеҫе вулакан питӗ ӑшшӑн йышӑннӑ. Вӑл
«Трактӑр», чӑваш пролетари писателӗсен ассоциацийӗн лите
ратура, критика, политика альманахӗн 2-мӗш кӗнекинче кун
ҫути курнӑ. Унта вӑл хӑй куҫӗпе колхозсем тӑвас анлӑ юхӑм
тапранса кайнине сӑнать. Часах
хайлав чӑваш классики шутне
кӗнӗ. Колхозлӑ ял пурнӑҫӗ ҫинчен калакан произведенисем сӑвӑсем, калавсем, очерксем И.Тукташ каярах та сахал мар
ҫырнӑ. Вӗсенчен паллӑраххисем: «Ҫӗр хуҫисем», «Сӑвӑсемпе юрӑсем».
Тукташ - чӑваш литературине халӑх юррисем майлӑ юррӑсем ҫырнипе палӑрнӑ поэт та.
Григорий Хирбю, Герман Лебе
дев, Аристарх Орлов-Шуҫӑм,
Филипп Лукин, Геннадий Во
робьев, Анисим Асламас тата
чылай
чӑваш
композиторӗсем Илле Тукташ ҫырнӑ сӑвӑсем тӑрӑх юрӑсем кӗвӗленӗ.
Унӑн «Шур кӑвакарчӑн», «Шур
Атӑлта акӑш», «Сарӑ хӗр»,
«Тӑван ҫӗршыв», «Ай маттур, пит маттур», «Чаплӑ ӗмӗр
ҫыннисем» тата ытти юрри
сем халӑхра анлӑн сарӑлнӑ.
Мӗншӗн тесен вӗсем ӗҫ ҫынни
шухӑш-ӗмӗчӗсемпе тата кӑмӑл
туртӑмӗпе пӗр кӗвӗллӗ пулнӑ.
Илле Тукташ пултарулӑхӗ
анлӑ, нумай енлӗ, вӑл поэзипе
кӑна ҫырлахса тӑмасть. Тук-

таш-прозаик вулакансене тарӑн
шухӑшлӑ повеҫсемпе калавсем,
тӗрлӗ очерксем парнелет: «Вӑкӑр ҫырми», «Тёпел кукринче»»,
«Кӗрхи каҫ», «Пурнӑҫ пуҫламӑшӗ», «Шурӑ роза», «Чӗре калаҫать» тата ытти хайлавсене
вӑл чӑн-чӑн поэт чунӗпе хавхаланса ҫырать. Унӑн «Кӗске калавбсем» вара сӑвӑ пекех вуланаҫҫӗ. Мӗн ачаран Илле Тукташ
халӑх сӑмахлӑхӗпе кӑсӑкланнӑ,
халӑхӑн иксӗлми пуянлӑхне фольклорне - пухас ӗҫре пысӑк
ҫитӗнӳсем тунӑ. Ҫыравҫӑ хатӗрленӗ «Чӑваш фольклоре» ятлӑ
кӗнеке икӗ хутчен пичетленсе
тухнӑ - 1941 тата 1949 ҫулсенче. Тукташчен чӑваш юрри-сӑввипе юмах-халапне никам та
кирлӗ таран пӗтӗҫтерсе паман,
наука кӑтартнӑ пек тӗпчесе тух
са хакламан.
Пултаруллӑ ҫын нумай енлӗ
пултаруллӑ. Илле Тукташ драматургсен ретӗнче те тивӗҫлӗ
вырӑн йышӑнма пултарчӗ. Вӑл
хайланӑ «Хӗвел чечекӗ» пьесӑна 1953 ҫулта Чӑваш драма

Литературӑри ху
шаматне вӑл хӑйӗн тӑван ялӗ ятӗнчен илет Тукташ. Can ах та тӗрлӗ
ҫулсенче вӑл И.С-ов,
Эрнер Элли, И.Семенов,
И.Илсемен тата ытти
псевдонимсемпе алӑ
пусса тӗрлӗ хайлавсем
пичетлет.
театрӗнче лартни чӑваш культурипе ӳнер тӗнчинче пысӑк
пӗлтерӗшлӗ пулам пулса тӑчӗ.
Пьесӑн тӗп конфликчӗ - ырӑпа
усал, ҫутӑпа тӗттӗм кӗрешӗвӗ.
Ҫыравҫӑ куҫарура та ӑнӑҫлӑ
ӗҫленӗ, ӑста тӑлмачӑ шутланнӑ. Тӗнче, вырӑс писателӗсен
произведенийӗсем
В.Шекспир
сонечӗсене, М.Шолоховӑн «Лап
ка Дон» романне, М.Горький
«Хӗрпе вилӗм» тата «Кӑйкӑр
ҫинчен хунӑ юрӑ» калавӗсене,
В.Лебедев-Кумач,
С.Алымов
юррисене, вырӑсларан чӑвашла
куҫарнӑ. Эпир вӗсене паян чӑвашла вулама пултаратпӑр.
Иван Ивникпе пӗрле куҫарнӑ
вырӑс эпосне - «Игорь полкӗ
ҫинчен хунӑ юрра» чӑваш ачисем хапӑл туса йышӑннӑ, паян
та чунтан юратса вулаҫҫӗ.
Тукташа
лайӑх
пӗлнӗ
ҫыравҫӑсем, тӑванӗсем пурте тенӗ пек унӑн кулӑш туйӑмӗ
ҫивӗч пулнине палӑртнӑ. Йывӑр чире пӑхмасӑрах Илья Се
менович юптарма, култарма,
тӑрӑхлама питӗ юратнӑ.
Пултаруллӑ поэтӑн ӗмӗрӗ
кӗске пулнӑ, 1957 ҫулта Илле
Тукташ ҫӗре кӗнӗ.
Илле Тукташӑн пуян та ну
май енлӗ эткерӗ чӑваш лите
ратурин, культурипе ӳнерӗн уйрӑлми пайӗ пулса тӑчӗ. Чӑваш
Республикин наци библиотекин
фондӗнче ҫыравҫӑн кашни пи
четленсе тухнӑ кӗнеки, сӑввиюрри упранать. Унӑн пурнӑҫӗпе
пултарулӑхне тӗпчевҫӗсем валли тӗпчемелли туллиех.
Галина СОЛОВЬЕВА,
наци библиотекин «Чӑваш
кӗнеки» центрӗн ертӳҫи.

