


ЛЕРМОНТОВПА ИВАНОВ 
Константин Васильевич Иванов 13 ҫулхи 

ача чухне Чёмпӗрти Чаваш шкулне вёрен-
ме кёнё. Унӑн ёмёрё, кӑшт-кашт тухса ҫӳре-
нисене шута илмесен, пётёмпех ҫавӑнта иртнё. 
Чёмпёр хули пётём этемлёх историйёнче, 
вырӑс халӑхён литературинче ёлёкренех пы-
сӑк вырӑн йышӑнса пынӑ. Унта Карамзин, 
Гончаров, Григорович, Дмитриев, Языков 
тата ытти писательсем ҫуралса ӳснё. Чём-
пёр хулинчех пётём тёнчери этемлёхён, про-
летари революции гениллё ҫулпуҫё Влади-^ 
мир Ильич Ленин уссе ҫитённё. 

Ҫапла ёнтё, Иванов культурӑллӑ та ватӑ^ 
паллӑ хулара пурӑннӑ, Ленин ача чухне утнӑ 
Мускав урамё ятлӑ урам тӑрӑх ҫӳренё, аслӑ 
писательсем пурӑннӑ ҫуртсен умёнчен пуҫ 
тайса иртнё. 

Сёве шывё лёрринче 80 ҫул хушши ёнтӗ 
чӑзашсен малтанхи шкулё, хальхи педагогика 
училищи ларать. Унӑн шавлӑ йывӑҫёсеи 
айёнче ҫамрӑк гимназист Владимир Ильич 
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Ульянов - Ленин та ҫрренё, чӑваш ачине 
Охотников Никифора вёреытсе, гимназишён 
ҫитёнӳ аттестачб пама пулӑшнӑ . Ленин тив-
лечёпе 1887 ҫулта Охотников Хусан универ-
с и т е т е кёнё, анчах йывӑр пурӑнӑҫра туяннӑ 
туберкулез чирё ӑна вёренсе тухас умён 
ҫёре кёртнё. 

Иванов вёреннё вӑхӑтра Чёмпёр шкулён-
че хирёҫӳсем пулкаланӑ. 1905 ҫулхи революци 
хумёсем вёренекенсене ҫунатлантарнӑ . Кон-
стантин Иванова 1906 ҫулхи мартӑн 7-мё-
шёнче шкулӑн пёрремёш курсёнчен хӑваласа 
кӑларнӑ . Кун хыҫҫӑн вӑл пёр ҫул хушши 
хӑйён тӑван ялёнче пурӑннӑ. 

Чёмпёрти Чӑваш шкулён директорё Кон-
стантин Ивановӑн вӑйлӑ талантне витёрех 
пёлсе тӑнӑ, унӑн шыв пек юхакан чёлхин 
пуянлӑхёпе усӑ курасшӑн пулнӑ, ӑна 1907 ҫул-
хи кёркунне хӑй патне калла чёнтерсе илнё. 

— Усӑллӑ ҫын пул, Константин! „Библия" 
кёнекине куҫарас пулать,—тенё ӑна Яковлев. 

Константин Иванов, чӑваш поэзийён шӑн-
кӑр-шӑнкӑр юхӑмне чунёнчен юратакан шӑн-
кӑрчӑ чӗппи, кӑвак пёлёт сӑнё ӳкекен таса 
ҫӑлкуҫ патне туртӑннӑ . Ҫак ҫӑлкуҫ уншӑн 
вырӑс халӑхён чаплӑ поэчё Михаил Юрьевич 
Лермонтов пулса тӑнӑ . Вал унӑн „Иван 
ёмпӳпе ҫамрӑк сыхлавҫӑ тата сатур Калаш-
ник хуҫа ҫинчен хунӑ юрӑ" ятлӑ поэмине 
куҫарнӑ. Вӑл куҫару ёҫё ҫине пысӑк тимлёх-
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пе пӑхнӑ, халӑха лайӑх ӑнланмалла тӑвасшӑн 
пулнӑ . Вӑл хӑйён куҫарнине чи малтан хут 
пёлмен ҫынна, шкул хуралҫине, юмахсемпе 
юрӑсен ӑстине Микки Иванне, унтан Яковле-
ва вуласа панӑ. Яковлев Иванов куҫарнинчен 
тёлённё, аслӑ вырӑс поэчё чӑваш чёлхинче 
еырӑслинчен пӗртте начар янӑраман. Кая-
рахпа Иванов ЛермонтовЗн „Чул ту", .Па-
рус", „Пурӑнӑҫ курки", „Хумсемпе ҫынсем*, 
.Пирёшти", , Т у тӑррисем" тата „Тӗрмери 
ҫын" сӑввисене куҫарнӑ. 

Пёр чёлхерен тепёр чёлхене куҫарасси 
вӑл почта ямшӑкё пек пёр ялтан теприне 
куҫса ҫӳрени пек ҫӑмӑл ёҫ мар. Куҫаракан 
сӑмахсемпе пуплевсене пӑлтӑр-палтӑр ҫавӑр-
каласа хума пултараймасть, вӑл произведе-
нии формине, ашчикне пӑсмасӑр тата татка-
ламасӑр ёҫлемелле, пӗр илемлё тӗпрёнчёкне 
те ҫухатмасӑр куҫармалла. Ҫапла вара про-
изведени пёр вырӑнтан тепёр вырӑна куҫарса 
лартнӑ ҫурт пек пётём илемёпе вулакансен 
умёнче ҫёкленмелле. 

Иванов умёнче тёреклё пусса утма маларах 
хывнӑ сукмаксем пулман. Ылттӑнӑн та аха-
хӑн ҫиҫсе тӑракан халӑх сӑмахлӑхё—фоль-
клор: ваттисем ёҫкёсенче юрланӑ, утсем 
ҫинче туй каччисем чён пушӑсем силлесе 
такмакланӑ , ҫёмёртсем витёр курӑнакан акӑш 
пек шурӑ тумлӑ хёрсем вӑйӑсенче юрланӑ— 
юрӑбем... Ҫак юрӑсем, такмаксем тата халӑ-

5 



хӑн ытарайми чёлхи литература чёлхине ту-
малли ҫирёп никёс пулса тӑнӑ. Анчах та ҫакӑ 
пуянлӑхпа усӑ курас тесен, ӑна витӗр пёл-
ни тата суйласа илни кирлё, мёншён тесен, 
кашни яла тепёр ялпа танлаштарсан та, эпир 
калаҫура уйрӑмлйхсем пуррине сисетпбр. 
Литература чёлхи пурте ӑнланмалла пулни 
кирлӗ . Константин Иванов халӑхЗн калаҫакан 
чӗлхинчен чи лайӑх тёпренчёкёсене пухса 
кристалла тага литература чӗлхине пуҫласа 
янӑ. Эпир Лермонтов произведенийӗсене 
куҫарнисенче Иванов пуҫласа янй хӑюллӑ 
утӑмсен сассине илтетпӗр. 

Лермонтовӑнсӑввисенче сӑмахсем сӑнчӑрти 
ункӑсем пек хыта ҫыхӑнса тӑраҫҫё. Ҫак ҫы-
хӑнура таҫта вӗҫсе каяс пек тӑвӑллӑ туртӑ -
накан тарӑн шухӑшсем килсе пёрлешнё. 
Лермонтов хӑйён сӑввисенче те ун ҫинчеа 
час часах пёлтерет, сЗмахран, .Эп Байрон 
мар, эп урӑххи" ятлӑ сӑввинче вӑл хӑйён 
кӑмӑлне океанпа танлаштарать. Хӑйён кӑмӑ-
лёпе шухӑшёсене куҫ пӑвнӑ асамлӑ тимёр 
карта ӑшёнчи пекех, унӑн ҫӑрине никам та 
уҫса кёрес ҫук пекех шутлать вӑл. Анчах 
пёр ёмёр иртсен, хӑй пекех ир шухӑшлама 
пуҫланӑ ҫамрӑк Константин Иванов таланчӗ 
унӑн тимёр картине уҫнӑ, унӑн шухӑшёсене 
ӑста куҫарса, чӑваш халӑхне каласа панӑ. 

.Иван ёмпӳпе ҫамрӑк сыхлавҫӑ тата сатур 
^алашникхуҫаҫинчен хунӑ юрӑ"—ЛермсУйтоа 
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пултарулӑхӗнче чи хӑватлӑ произведенисен-
чен пбри пулса тӑрать татд вӑл халӑх юррисем 
майлӑ ҫырнӑ пысӑк ӑсталӑхёпе тёлёнтерет. 
Виссарион Белинский, вырӑссен аслӑ кри-
тике, ун ҫинчен ҫапла ҫырнӑ: ,Лермонтовӑн 
поэмине эсир епле кйна тинкерсе пӑхсан та, 
пер ытлашши е ҫитеймен сӑмах, йёр, сӑвӑ 
та сӑнлӑх тупаймӑр; пӗр начар вырӑн та ҫук, 
пурте унта кирлӗ , тулли, вӑйлӑ!.. Лермон-
товӑн поэми—сулмаклӑ япала, пиҫсе ҫитнё-
скер, вӑл мӗн чухлё илемлё, ҫавӑн чухлех 
халӑхӑн". 

Лермонтов ку поэмӑна ҫырнӑ чухн& 
пётём хӑйӗн хал-хавалне ҫёкленё, халӑх 
юррисене пёлнипе пил^ех те лайӑх усӑ курнӑ . 
Ҫырнӑ вӑхӑчӗ те Лермонтовшӑн питех те 
хаяр пулнӑ. Патша тӳре-шарисем, !837 ҫулта 
аслӑ Пушкина вёлернине хирёҫ пётём чу-
нёнчен питлесе сӑвӑ ҫырвӑ хыҫҫӑн, Лермон-
това Кавказа ссылкӑна янӑ. Литература тёп-
чевҫисем кӑтартнӑ тӑрӑх, ҫак поэмӑна Лер-
монтов Пушкина асӑнса ҫырнӑ. Хаяр патша 
Иван аскӑн Кирибей сыхлавҫине вёлернёшён 
тӳрӗ кӑмӑллӑ та вёри чӗреллё Калашник 
хуҫан пуҫне пӗр сӑлтавсӑрах кастарать. Ка-
лашник, хӑйён хисепёпе чысне сыхласа, чышкӑ 
вӑрҫинче вараланчӑк чӗреллё Кирибее вӗлер-
ни айӑпсӑр ёҫ пулнӑ .Лермонтов, хӑйён чӑн-чӑн 
шухашне пытарас тесе, тахҫан ёлёк пулса 
иртнӗ ёҫсемпе ҫыхӑнтарса кӑтартнӑ . Лӑнах 
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та Кирибей Дантес пек, Иван ёмпу 1-мёш 
Николай патша пея, Калашник—Пушкин пек 
килсе тухаҫҫё. Ҫак шухӑш тёрёс иккенни 
юлашки пайӗнче питех те сисёнет. Иван 
ёмпӳ Калашнике унӑн пуҫне касас умён ҫап-
ла калать: 

.—Эппин юрӗ , ача, сана ҫакӑншӑн, 
Саттур, паттӑр хуҫа ывӑлӗ, 
Чӗререн ҫапла каланӑшӑн 
Тӑлӑх ачусемпе ҫамрӑк арӑмна 
Хыснаран партарӑп тивёҫлӗ укҫа". 

Пёрремӗш Николай патша вилекен Пуш-
кина: „Эпё санӑн арӑмупа ачусене хыснаран 
пулӑшӑп",—тенё. Икё патша сӑмахёсем пёр 
пек пулни литература тёпчевҫисем кӑтартни 
тёрёс иккенне пёлтерет. 

Константин Иванов ҫак поэмӑна куҫарнӑ 
чухне чӑваш юррисемпе, туй такмакёпе 
лайӑх усӑ курни сисӗнет. Содержанине 
кӗртнё хӑшпёр улӑштарусем ҫинчен каласа 
хӑварас килет, мёншён тесен вёсене Иванов 
ӑнсӑртран мар, юриех тунӑ . 

. И разделют по себе злы татаровья 
Коня доброго, саблю острую, 
И седельце браное черкасское*. 

Кирибейён ҫак сӑмахёсене Иванов ҫапла 
куҫарнӑ : 
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„Курайман тӑщмансем уйӑрса илӗҫ 
Ырӑ утӑмпала ҫивчё хӗҫӗме, 
Ырӑ утӑм синчен йӗяерне хывӗҫ^. 

Иванов пур вырӑнта та .православный*, 
„христианский" тенё эпитетсене кӑларса 
пӑрахать, поэмӑн вёҫёнче: 

Всему народу христианскому 
Слава! 

тенине те улйштарать: 
Мухтав мӗн пур халӑха! 
Мухтав! 

.Христианский* тата .православный* эпи-
тетсене кйларса вӑркӑтни ахальтен пулнӑ 
япала мар. Иванов яланах халӑх енче тӑнӑ, 
унӑн шухӑшне сума сунӑ. .Христос тӗнё 
ячёпе* ҫаратакан нӳхреп куҫлӑ пупсене халӑх 
чёринчен курайман, хӑйён юмахёсенче те, 
юррисенче те вёсене кулӑш кустӑрми ҫумне 
ҫыхса кустарнӑ . Тён ҫыннисене курайманни 
Ивановӑн юнёнчех пынӑ. 

Иванов Лермонтова куҫарнӑ чухне тӗрлё-
рен халӑх юррисемпе усӑ курнӑ . Паллах, 
вӑл тоника системи ҫинчен шухӑшлама пул-
тарайман, анчах шыравёсенче сӑвӑ музыки 
май кайса тоника виҫи патне сисмесёрех 
пынӑ. Ку енчен „Парус" сӑвва куҫарни 
интереслӑ . 
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„Пёччен парус шуррӑн курӑнӑть 
Кӑвак тинӗс тӗтри ӑшӗнче... 
Мӗн инҫе, ют ҫӗрте вӑл шырать? 
Мӗн хӑварнӑ вӑл хӑй килӗнче? 
Чӳхенеҫҫӗ хумсем, ҫил улать, 
Шӑтӑр-шатӑр юпа авӑнать... 
Анчах парус телей шырамасть, 
Телейрен те тарса вӑл каймасть* 

Ҫа^ илсе кйтартнӑ йёркесенче пуҫӗнчен 
пуҫласа вёҫне ҫитичченех малтанхи икӗ сы-
пӑк ҫине пусӑм ӳкмест, виҫҫёмёш—пусӑмлӑ . 
Там-таса анапӗст виҫи! Иванов Лермонтовӑн 
яикама та пӑхӑнман пёчченҫё геройлӑхне 
сума сунӑ. .Парус" сӑвӑра та пёрмаях таҫта 
кайма туртӑнакан тӑвйллӑ этем кӑмӑлё си-
сёнет, анчах вӑл телей шырамасть, ӑна вӑл 
тупас та ҫук. Вӑл пёччен, унйн пурӑнӑҫра 
сихҫан та канӑҫё ҫук. Ҫавӑн пекех, пёчченҫб 
юлнӑ кӑмӑла „Чул ту" сӑвӑ кӑтартса парать: 

. Ч у л ту айккинче 
Ылттӑн пӗлёт ҫӗр каҫнӑ, 
Ирех ирхине 
Вёҫсе выляса кайнӑ . 
Анчах чул ҫинче 
Нӳрлӗ йӗрӗ палӑрать. 
Чул ту пӗр пӗччен 
Хуллен йӗрет, хурланать*. 

Иванов Лермонтова куҫарнӑ кӑна мар, вӑл 
хӑй те ун майлӑ шухӑшпа ҫырма шутланӑ . 
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Ун ҫинчен унӑн пултарулӑхӗн малтанхи 
сӑнавесем каласа параҫҫӗ. Вӑл 1907 ҫулхи 
кёркунне ,Шуйттан чури* ятлӑ трагеди 
ҫырма тытӑннӑ. ' 

, П ё л ё т с а н т ӑ н тимӗр пулӗ, 
Тӗнче саншӑн тамӑк пулӗ , 
Санӑн кёллӳ тӗтём пулӗ". 

Ҫак трагеди умӗнчи сыпӑк-эпиграф, пурӑ-
нӑҫ шӑпинчен ниҫта та уйӑрӑлса каяс ҫук 
тени, Лермонтовӑн геройесен тарӑхуллӑ 
пурӑнӑ^не аса илтерет. Трагедии кёске ка-
лавё ҫапла:пиччёшёсемпе тата шӑлнесемпе 
пурӑннӑ икё тӑван, мул пухас ёмётпе, арӑмё-
семпе амйшӗн куҫҫулӗсене пӑхмасӑр, вӑрҫа 
тухса каяҫҫё, вилнисен тумӗсене хыва(ҫӗ , 
аманнисен кёсъисене хыпалаҫҫё. Аманнӑ ҫын-
сем йӑнӑшакан вӑрҫӑ хыҫёнче вёсен хутаҫё-
сенче ылттӑн янӑрать. Асли тата нумайрах 
пуяс тесе шуйттанпа паллашать, укҫашӑн 
чунне сутать, шуйттан хӗтёртнипе хӑйӗн 
шӑлнӗне вёлерсе, унӑн укҫине илет, канӑҫа 
пёлмесёр мухтанать: 

.Текех канӑҫсӑр ҫынсем 
Вӑрҫӑсенче ҫӳреччёр! 
Мана тата мӗн ҫитмен? 
Манӑн акӑ пурте пур. 
Ылттӑн, кӗмӗл—манӑн вӑл! 
Ялти пуян—эпё вӑл! 
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Укҫа пулсан—мул т а п у р . 
Унтан урӑх мӗн кирлӗ?* 

Савӑннӑ шуйттан кёввине итлесе этем 
ӑ сран кайса ташлать. 

Эпё кунта трагедии пёрремёш пайне ҫеҫ 
илтём. Ҫакӑнтан та Лермонтов шухӑшён 
ӳкерчёкё палӑрса тӑрать. Лермонтовӑн . Д е -
мон" поэмӑри Тамара ҫунатлӑ эсреле юратнӑ 
пирки чунне парать пулсан, Иванов геройё 
укҫашӑн чунне сутса ярать. Укҫа кёвви Ива-
новӑн .Нарспи" поэмӑра та лайӑх сисёнет 

.Укҫапала эрехех 
Ҫынна ӑсран кӑларать*. 

Укҫа тёнчинче телейне тупайман Силпи 
хёрё Нарспи юлашкинчен Кавтӑр варёаче 
ҫакӑнса вилет. Иванов .Шуйттан чури" тра-
гедине ҫырса пётермен. Пёлётелле вёҫекен 
романтизм сывлӑшёпе вӑл вӑрах сывламан, 
пурӑнӑҫа витёр пӑхакан реализм юхӑмё ӑна 
часах туртса илнё. Иванов вара .Нарспи" 
поэмӑна ҫырнӑ. 

Эпир „Нарспи* поэмӑра та Лермонтовӑнни 
пек вырӑнсем куратпӑр. „Варианта" пайне 
Мцыри ача та пиҫёмлё ҫёрле утнине кӑтар-
такан тёлёпе танлаштарса пӑхар. 

. Я убежал. О, я как брат 
Обняться с бурей был бы рад. 



Глазами тучи я следил, 
Рукою молнию ловил*. 

„Епле Сетнер мёскӗн-ҫке 
Урнӑ вӑрман ӑшӗнче, 
Бпле ҫирӗп йывӑҫсем 
Юрлаҫҫӗ пуҫ тӑрринче. 
Вӑрман хӗсӗк ҫулӗпе 
Ӑш ҫунниче пусарса, 
Вӑрман шавне хуплас пек 
Сетнер пырать юрласа*. 

Эпир кӑна вуланӑ хыҫҫӑн икё'^поэт та 
ҫанталӑкри тата пурӑнӑҫри тӑвӑла юратнине 
куратпӑр. Вёсем хӑйсен шухӑшёсене канӑҫ-
сӑр вырӑнсене кёртесшӗн, унта хӑйсен йывӑр 
пурӑнӑҫне манасшӑн. Лермонтов кун пирки 
„Парус" сӑввинче ҫапла калать: 

Канӑҫсӑр! Ҫил-тӑвӑл шавӗнче 
Канлӗх пур пек, тӑвӑл вӑл ыйтал.. 

Иванов, хӑйён произведенийёсене ҫырнӑ 
пекех, Лермонтов произведенисене юратса 
куҫарнӑ, аслӑ вырӑс поэчён вӑйне пёрре те 
чакармасӑр чӑвашла пама тӑрӑшнӑ . Вйл хӑйён 
ӗмӗтне тивӗҫлипех пурӑнӑҫа кёртнӗ . Акӑ 
Мускав ҫинчен калакан йёркесенех илсен 
те, хӑватлӑ илемлёх янӑрать: 

.Ылттӑн тӑрлӑ аслӑ Мускав ҫине, 
Кремль шурӑ чуллӑ хӳмисем ҫине, 
Аякри вӑрмансен, ҫӳл тусен енчен, 
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Ҫурт-йӗрсен тӑррипе выляса, кулса, 
Хуп-хура пёлӗте салатса ярса, 
Хӗп-хӗрлех ҫурӑм-пуҫ хӗрелсе килет, 
Хӗп-хӗрлех ҫурӑм-пуҫ ҫуталса килет, 
Кӗрпе пек юр ҫине хӗлхемсем ярать: 
Сарӑ хёр куҫкёски витӗр пӑхнӑ пек, 
Кӑн-кӑвак пёлёте вӑл пӑхса кулать. 
Мёншёнех, ҫурӑм-пуҫ, хӗрелсе кчлтён, 
Мӗншёнех савӑнса выляса ятӑн? ' 

Лермонтовпа Иванов иккёшё икё ӗмӗрте' 
пурӑннӑ пулсан та, вёсен пурйнӑҫ шӑпи пёр 
пекех йывӑр, пёр пекех хён-хурлӑ пулаӑ . 
Вёсем иккӗшӗ те ҫамрӑклах ҫырма пуҫланӑ, 
хӑйсен таланчёсене сарса ҫитереймесӗрех 
ҫӗре кӗнё. Лермонтов Пӗрремёш Николай 
патша саманинчи тискер те тӗксём кунсене 
асӑнса ҫапла ҫырнӑ: 

, И скушно и грустно! и некому руку подать 
В минуту душевной невзгоды... 

Желанья... что пользы напрасно и вечно желать? 
А годы проходят—все лучшие годы". 

Иванов та хӑйён чӑтма ҫук телейсёр шӑ-
пине асӑнса ҫапла ҫырать: 

„Асап килсен, хӗн килсен, 
Шухӑшласа ларатӑп: 
Ҫамрӑк вӑхӑт, ыр вӑхӑт, 
Аҫта эсё ҫухалтӑн? 
Ҫамрӑк кунсем, ыр кунсем 
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Иртсе кайрӗҫ тӗлӗк пек. 
Асап, хӗн-хур халӗ пур— 
Килчӗҫ хура пӗлӗт пек". 

Икё поэт хӑйсен пурйнӑҫё ҫинчен пёр 
пек хурланса юрлаҫҫӗ . 

Вёсем, икё туслӑ халйхӑн икӗ поэчё, пӗр-
пёринпе пёр ӗмӗр урлй алӑ парса туслашнӑ . 
В ё с е м , п ё р ' п е к е х гениаллй ҫамрйксем,ҫырма 
ир пуҫланй, натша самани вӗсене иккёшне 
те ҫамрӑклах нӳр ҫӗре кӗртнӗ , анчах вёсен 
сасси халё те ҫёр ҫинче янйрать. 

Лермонтовпа Иванов пирёншӗн халӗ т е 
чёрё , вёсем пире тёлёнмелле социализмла 
культура тӑвас ёҫре пулйшаҫҫё. Аслй вырӑс 
халйхён писателӗсем ытти халӑхсен литера-
турине ӳсме ҫунат парса пыраҫҫё. Иваяовпа 
пёр вйхӑтра пурйннй чаплӑ тутар поэчё 
АбдуллаТукай(1886—19!3)Пушкинпа Лермон-
това хбвел, хййне вӗсенчен ҫутӑ илнё уйӑх 
вырйнне шутланӑ . Иванов та .вырйс халӑхён 
мухтавлй ывӑлёнчен—Лермонтовран хёлхем 
илсе, патша саманинчи сивӗ те хура, сирёл-
ми каҫсенче чӑваш халӑхёшён уйӑх пекех 
-ҫутатнй. 

1840 ҫулта патша йёркине чунтан курай-
ман, пуҫ таймасӑр хаяр кёрешекен чаплӑ 
критик Виссарион Белинский: . Ҫ у т т а тухнӑ 
государствйллӑ 1940 ҫулхи Раҫҫее курма 
пултаракан ывӑлсен ывӑлёсене тата вёсен 

1 5 



ывӑлёсене вёчёхсетӑратпӑр",—тенё. Эпир—^ 
Белинский кётнё 1940 ҫулта пурӑнакан те -
лейлё этемсем. Ҫак ҫул июнён 2-мёшёнче 
Константин Васильевич Иванов ҫуралнӑран* 
па 50 ҫул тулчё. 1941 ҫулта Лермонтов 
вилнёренпе 100 ҫул тулать. 

Пётём Совет Союзёнчи халӑхсем ҫак исто-
риллё вӑхӑтсене хӑйсен пурӑнӑҫёнчи паллӑ 
числасем тесе хисепре тытса тӑраҫҫё. 



Ю Р Ӑ 

(А7зяи р а ^ а л г смллаарӑ /кстиа ea-
rn^ хура хума ю^о). 

Эй, аслӑ патша, эй, Иван ёмпӳ! 
Сан ҫинчен эпир юрӑ хутӑмӑр, 
Ху юратнй чуру, сыхлавҫу ҫинчен 

- Тата паттӑр хуҫа Калашник ҫинчен; 
* Ӗлӗкхи шайпа юрӑ хутӑмӑр, 
*^Кёслепе вылятса юрра ятӑмӑр, 
, Пӗр вуларӑмӑр, такмакларӑмӑр. 
" Ӑ н а ырӑ халӑх итлесе тӑчё, 

Ҫине аслӑ улпут Раматан М: 
Куркипех тыттарчё пире йӳҫё пыл^ 
Унӑн шурӑ питлё сарӑ арӑмё 

^ Кёмӗл тиркё ҫинче ҫӗклесе пычё 
Пурҫӑнпа тӗрлеяб ҫёнӗ алшӑлли. 
Виҫё кун, виҫё каҫ хӑна пултӑмӑр, 

' ^ з к юрра^ и ^ л к г ^ ^ а н а й м а р б ҫ ҫав. 
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Ҫӳлти ылттӑн хёвел ҫутатса пӑхмасть, 
Ун ҫине шур пӗлёт савйнса пӑхмасть: 
Ҫав сётел хушшинче ылттӑн ҫӗлёклё 
Иван ӗмпӳ ларать, хай хаяр патша. 
Хыҫӗнчетӑраҫҫё кёрекеҫисем, 
Улпутсем, кёнеҫсем патщана хирёҫ, 
Икё айӑккинче сыхлавҫийёсем; 
Хӑй чунне йӑпатса ӗҫкё-ҫикӗ тйвать 
Турӑ ырлӑхӗпе ҫак Иван ёмпӳ. 

* 
* * 4 

Кӑмӑллӑ пӑхса патша хӑй хушать 
Ылттӑнлӑ куркине туллирен тулли 
Хаклӑ йышши тутлӑ эрехсем яма, 
Сыхлавҫисене ёҫтерсе тухма. 
Вара пурте ӑна мухтаса ёҫрӗҫ. 

* 

Пёри ҫеҫ ҫавӑнта сыхлавҫисенчен, 
Пёр паттӑр йӗкёт, пёр сатур каччӑ, 
Мӑйӑхне йӗпетмест, эрехне ёҫмест; 
Тёксём куҫёсене ҫёре чикнӗ вӑл, 
Анлй кӑкӑр ҫине пуҫне уснӑ вӑл,— 
Кӑкӑрё айёнче ҫирёп шухӑш пур. 
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Пёрёнет ёмпёвён хура куҫ-харши, 
Пӑхать каччӑ ҫине ҫивчё куҫӗпе, 
Пёлётсем тӑрринчи хурчӑка пекех, 
Тытас та ҫиес пек сӑнаса пӑхать, 
Ҫӗклемерё куҫне йёкёт—cap каччӑ . 
Ак ӗмпӳ урайне туйипе ҫапать, 
Юман урайне ҫур шите яхӑн 
Тимӗр вӗҫлё туя шӑтарса кёчё, 
Хускалмарё татах йёкёт—cap каччЗ. 
Ак ӗмпӳ хыт сӑмах пуҫласа ячё; 
Вӑранать вара тин йёкёт—cap каччӑ . 

Ч: Ч: 

„Эй, пӑх-ха кунталла, Кирибей чурам, 
Кирлё мар шухӑшсем пуҫӑнта ҫук-и? 
Е патша мухтавне ӑмсанатӑн-и? 
Е ёҫре ҫӳреме йӑлӑхтарчӗ -и? 
Хёпёртеҫҫё ҫӑлтӑрсем уйӑх тухнӑ чух, 
Ҫутӑра выляма лайӑхрах тесе; 
Пёлётсем айнелле п ы т а н а н ҫ ӑ л т ӑ р 
Ҫавӑнтах ҫёр ҫине сирпёнсе анать. . . 
Аван мар-ҫке сана, Кирибей чура, 
Патша савӑннӑ чух йёрёнсе тӑма;— 
Скуратсенён йӑхё санӑн йӑху-ҫке, 
Малюта ҫемьинче эсё ӳсрён-ҫке!.." 



Ак хаяр ҫилӗллб патшана ҫапла 
Пилёкрен пуҫҫапса Кирибей калать: 

ж 
* * 

— Эй, аслӑ патшамӑр, эй, Иван ёмпӳ! 
Юрӑхсӑр чурана ан ҫилен, патшам: 
Ман вёри чёреме эрех сивётмё, 
Ман тёттём шухӑшӑм сӑйпа чарӑнмӗ! 
Ҫилле кӳтём сана, патша ирёкё: 
Касма хуш пуҫӑма, вӗлерттер мана; 
Хулпуҫҫи ҫийӗнче усӑнать пуҫӑм, 
Нӳрлӗ ҫёр патнелле туртӑнать пуҫӑм. 

W 
* * 

Чуринчен ыйтрё вара Иван ёмпӳ: 
„Мӗншёнех йё^ётён ҫавтер хуйхӑ пур? 
Ҫётёлсе пётрё-шим тёрёллё сӑкман? 
Хутланса пётрё-шим сӑсар ҫёлёкё? 
Саланса пётрё-шим касмӑкри укҫи? 
Е хёрттернё хёҫё катӑлса пётнё-и? 
Е начар таканран уксах-и лаши? 
Е Мускав аслӑ шывё ҫинче ӑна 
Кёрешсе ӳкерни хуҫа ывӑлё?" 
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Патшана хирёҫ Кирибей ҫапла 
Хӑй кӑтра луҫне силлесе калать: 

* * 

— Вӑл тухатнӑ алӑ ҫуралман хальччен, 
Улпутсен, хуҫасен йӑхӗнче те ҫук; 
Урхамах пек утӑм -ташласа ҫӳрет; 
Кёленче пек ҫутӑ ялтӑрать хёҫём; 
Еҫкё-ҫикёсенче, эсё ырӑран, 
Ыттинчен каях мар тумланатпӑр-ха. 

* ^ 
^ * 

— Паттӑр утӑм ҫине утланса ларса 
Мускав шывё ҫине чуптарса кайсан, 
Хам пурҫӑн пиҫжххи пилӗке ҫыхса, 
Хуп-хура сӑсар ҫӗлёке эпё 
Пуҫ тӑрне тӑхӑнса чалӑшрах лартсан, 
Хӑмапа ҫаптарнӑ хапхасен умне 
Яр тухаҫҫё ҫёнё ҫынсем, cap хӗрсем, 
Ман ҫине пӑхаҫҫё калаҫса кулса; 
Пёри ҫеҫ калаҫмасть, мац ҫине пӑхмасть, 
Чӑпар шаль-тутӑрпа витёнсе тӑрать... 

^ * 

*— Пирӗн ырӑ ҫё[)те, сарлака ҫёрте, 
Шырасах тупас ҫук ун пек хитрине: 



Ярӑнса утать шурӑ акӑш пек, 
Куҫёпе пӑхать кӑвакарчӑн пек, 
Сӑмахне калать шӑпчӑк юрри пек. 
Унӑн хӳхём чӗри хёп-хӗрлех-ёкҫе, 
Ирсерен хӗрелсе хёвел тухнӑ пек; 
Ҫӳҫёсем сап-сарах, ылттӑн пек ҫутӑ , 
Хёрлё ҫиптунипе ҫипленё ҫивёт 
Хулпуҫҫи урлӑ явӑнса выртать, 
Шур ӳтлё кӑкӑрне чуптуса выртать. 
Вӑл пуян хуҫа ҫемьинче ӳснё,— 
Вӑл Мӗтри хёрӗ, Алюна ятлӑ . 

* 

— Ах, ӑна курсанах анӑрать ӑн-пуҫ: 
Ҫакӑ паттӑр аллӑн ҫухалать вЗйё, 
Ҫакӑ ҫивчӗ куҫӑм хуралса каять; 
Иывӑр-ҫке, кичем-ҫке, эй, аслӑ патшам, 
Ҫакӑ ҫут тӗнчере пӗр-пёччен ҫынна. 
Иӑлӑхтарчёҫ мана урхамах-утсем, 
Йӑлӑхтарчӗ ылттӑн-кёмӗллӗ тумтир, 
Ылттӑн-кӗмӗл укҫа кирлё мар мана: 
Кампала укҫама уйарӑп эпӗ? 
Камсене кӑтартас ҫак сатурлӑха? 
Камсене кӑтартса мухтанас тумпа?.. 
Атӑлӑн ҫеҫенхирёсене яр мана, 
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Хирсенче пурӑнам, ирӗкре тарам, 
Ҫак сатур пуҫӑма вӑрҫӑра хурам, 
Тӑшманпа ҫапӑҫса вӑрҫӑра пӗтем; 
Курайман тӑшмансем уйӑрса илӗҫ 
Ырӑ утӑмпала ҫивчӗ хёҫёме, 
Ырӑ утӑм ҫинчен йёнерне^хывёҫ... 
Мёскӗн куҫӑмсене ҫӑхансем чавӗҫ, 
Шӑммӑм-шаккЗма ҫумӑр-шыв ҫӑвё, 
Пытарман кӗлтуман хурлӑхлӑ ӳтём 
Виҫ-тӑват еннелле саланса кайб!.." 

* 
* ж 

Вара ӑшшӑн пӑхса каларӗ патша: 
.Эй, ан хуйхӑр, чурам! эпё сан ёҫне 
Эпӗ сан хуйхуна пулӑшӑп пӑртак. 
Ахах куҫ ҫӗррӗме сана хам парам, 
Тата ылттӑн мӑя хатёрле хӑна. 
Малтан кай, чеерех евёче пуҫҫап, 
Унтан хаклӑ йышши парнесем зрйн 
Хӑвӑн савнӑ хёрӳ Алюну патне: 
Кӑмӑлне килейсен, туйне вӑйлӑ ту, 
Кӑмӑлне килмесен, пире ан хурла". 

Эй, аслӑ патша, эй, Иван ёмпӳ! 
Улталарӗ сана усал чурӑву, 



Каламарё сана тёрёсне-чӑнне, 
Каламарё сана сарӑ хӗр ҫинчен, 
Качча кайнӑ-ҫке ҫав хуҫа хёрӗ , 
Турӑ ҫырнӑ тӑрӑх, чиркӳ йёркипе 
Пёр ҫамрӑк хуҫапа арлӑ-арӑмлӑ... 

* 

Ай, ачисем, юрлӑр-ха, кёслёрсене майласа! 
Ай, ачисем, ёҫёр-ха,ёҫёрсене астуса! 
Кӑмӑлне кӳрёр-ха ырӑ улпутпа 
Унйн шурӑ питлё сарӑ арӑмне! 

!1 
Лавкинче сут туса ларать ҫамрӑк хуҫа, 
Парамун Ҫтаппанӗ , пёр сатур каччӑ, 
Хушамачёпе Калашник хуҫа; 
Тёрлё пурҫӑн тавар салатса хурать, 
Кӑмӑллӑ сӑмахпа ҫынсене кӳртет, 
Ылттӑнне, кёмӗлне хисепе кӳрет. 
Анчах ҫамрӑк хуҫан телей ҫук паян: 
Улпутсем йртеҫҫӗ лавки умӗнчен, 
Пӗри те ун патне лавкине кёмест. 

* * 

Чиркӳре пуҫланать каҫхи кёлӗсем; 
Хёвел тёксём анать Кремль дыҫёнче; 
Сём-тёттӗм пӗлётсем капланса килчӗҫ, 
Юрласа хӑвалать вёсене тӑвӑл; 
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Сарлака урам та пушанса юлчё. 
Парамун Ҫтаппанё лавкине хупать, 
Лавкине хупать вӑл юман алӑкпа, 
Нимёҫле уҫЗпа питёрсе илет; 
Хаяртан хаяр лӑкӑрти йытта 
Сӑнчӑрпа мӑйёнчен кӑкарса хурать. 
Мускав шывё урлӑ килне утрё вӑл 
Ҫамрӑк арӑм патне, шухӑша кайса. 

* 

Хӑйён ҫӳлё ҫуртне килсе ҫитрё вӑл, 
Аптӑрать, тӗлёнет Калашник хуҫа: 
Ӑна хирёҫ тухмасть ҫамрӑк арӑмё, 
Шур сӗтел ҫиттнпе сётелне витмен, 
Сӳнес пек ҫункалать кётесри ҫурта. 
Ватӑ карчӑк-тарҫа йыхӑрса калать: 
-Эс кала, кала-ха, ырӑ карчӑкӑм, 
Аҫталла ҫухалчё тӗттӗме кура, 
Ӑҫталла пытанчё Алюна манӑн? 
Манӑн савнӑ ывӑл ачамсем паян 
Кунёпе выляса, ывӑнса пӗтсе, 
Иртенех ҫывӑрма вёсем выртрёҫ-им?" 

* 
* * 

— Эй, ырӑ хуҫам, эй, Ҫтаппан хуҫам! 
Халиччен пулманне каласа парам: 



Каҫхи кёлле кёҫёр Алюна карё; 
Лнтё пуп та иртрӗ ҫамрӑк арӑмпе, 
Ҫуртине ҫутрёҫ те апата ларчёҫ,— 
Халӗ те пулин санӑн арӑму 
Ҫывӑхри чиркӳрен таврӑнмарё-ха. 
Ӑчусем-пӑчусем халё те пулин 
Ҫывӑрма выртман та, выляса пӑхман, 
Макӑрса йӗреҫҫё, чармалла та мар. 

* * 

Сулхӑнланчё-ҫке ҫирёп шухӑшпа 
Вара ҫамрӑк пуҫё Калашник хуҫан; 
Чӳречи витёр вӑл урама пӑхать, 
Вӑл курать: урамри тӗнче сӗм-тёттӗм; 
Шурӑ юр тӑкйнать, ҫӳлё кӗрт пулать, 
Ӑна ҫил вёҫтерет, ҫын йёрне шӑлать. 

Пӑлтӑртан илтӗнчё: алӑк шарт хупрёҫ, 
Пӑлтӑртан пӗр этем васкаса кёрет; 
Ҫаврӑнса пЗхрё те—ҫырлахсам, турӑ! 
Тӑрать-ун умӗнче ҫамрӑк арӑмё, 
Шап-шурах сӑнлӑ хӑй, ҫара пуҫӑнах, 
Сарӑ ҫивётёсем саланса кайнӑ, 
^ ӳ ҫ н е те, пуҫне те шурӑ юр пуснӑ, 
Шывланнӑ куҫёпе ухмах пек пӑхать, 
Ӑнланми сӑмахсем тутипе калать. 
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„Ӑҫта, арӑм, арӑм, сулланса ҫУрерён? 
Мбнле ҫын патӗнче, камсен килёнче? 
Мёншён санӑн ҫӳҫӳ саланса кайцӑ, 
Мёншӗн санӑн тумтир ҫурӑлса пётнё? 
Улпутсен ачисем хушшинче анчах 
Ташласа савӑнса шав ҫӳрерён-тёр).. 
Ҫавӑи пек хӑтланма санпала эпё 
Арлӑ-арӑмланса мӑшӑрлантӑм-и? 
Турӑшсен умӗнче тупа турӑм-и?.. 
Питёрёп лартӑп ак тимӗр уҫӑпа, 
Тимёрпе тыттарнӑ алӑксен хыҫне, 
Ҫакӑ ҫут тӗнчене курмасса ӳлӗм, 
Варланман ятӑма ҫӗртмессе ӳлём..." 

* 

Алюна упӑшкин сӑмахне илтсен 
Чётресе карӗ, кйвакарчӑнЗм, 
Авӑс ҫулҫи пек чётрене ӳкрё, 
Эрленсе хурланса макӑрса ячё, 
Упӑшки умӗнче йЗванса карё: 

* 

яЭй, ҫутӑ хёвелём, эй, ырӑ ҫыннӑм, 
Е вӗлер мана, е итле мана! 



Каланӑ сӑмаху—ҫивчё ҫёҫё пек; 
Ҫивчӗ ҫёҫё пекех чӗреме касать. 
Хӑрамастйп хаяр вилёмрен эпё, 
Хӑрамастӑп ҫынсен чёлхинчен эпё, 
Пёр хӑратӑп эсё сивнесрен анчах. 

* 
* # 

„Кёлёрен тухрӑм та килеллё утрӑм 
Аслӑ урам тӑршшёпе пёр-пӗччен паян. 
Шурӑ юр шӑтӑртатнӑ пек туйӑнчӗ; 
Ҫаврӑнса пӑхрӑм та—пёр этем чупать. 
Ман имшер урамсем хуҫӑлчӗҫ анчёҫ, 
Хам пурҫӑн тутарпа хупланса тӑтӑм. 
Ярса илчё-тытрё аллӑмӑ пёр ҫын, 
Пӑшӑл-пӑшӑл хуллен хӑй сӑмах калать: 
— Ан хӑра, пикеҫём, ан хӑра манран! 
Вӑрманти таркӑн мар, вйрӑ мар эпё, 
Эп хаяр ёмпёвӗн юратнӑ тарҫи, 
Юратнӑ чури, Кирибей ятлӑ , 
Манӑн чаплӑ йӑхӑм Малюта йӑхё... 

# 
* * 

„Ах, тата хытӑрах хӑраса ӳкрӗм; 
Манӑн мӗскён пуҫӑм ҫаврӑнса карё. 
Чуптӑвать вӑл мана, ӑнӑма ярать, 
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Чуптӑва, чуптӑва йӑпатса калать: 
— Ах, чунӑм, пикеҫӗм, кала-ха мана, 
Сана мён кирлӗ , сана мён парас? 
Ҫутӑ ылттӑн кирлё-и, ахах чул кирлё-и? 
Хаклӑ чул парам-и, е тумтир кирлё-и? 
Тумлантарӑп сана патша арӑмё пек, 
Пурте сан ҫине ӑмсанса пӑхёҫ. 
Ҫылӑхлӑ чунӑма пётме ҫеҫ ан пар: 
Юратсам мана, ытала мана, 
Пӗрре те пулин чуптусам савса! 

„Вӑл йӑпатрӗ мана, вйл чуптурё мана; 
Вут пекех ҫунать чӗремём ҫинче, 
Халё те пулин пёҫерсе тӑрать 
Ун усал тутисем чуптунӑ ҫёрё... 
Хапхисем умёнче кӳршё-арӑмсем, 
Пӳрнипе кӑтартса, кулса ҫеҫ тӑчёҫ... 

ж 
с * 

яАллинчен эпӗ туртӑнтӑм-тухрӑм, 
Кайӑк пек вёҫсе килелле чупрӑм; 
Тӑрса юлчӗҫ унта, усал аллинче, 
Тёрлё явлӑкӑм, эс парне пани, 
Вӑрӑм шаль-тутӑрӑм хывӑнса юлчё. 
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Намӑса хӑварчё! ятӑма ҫёртрё 
Айӑпсӑр арӑмна курайман тӑшман: 
Мёскер калӗҫ ёнтё усал кӳршёсем? 
Кам куҫне малашне курЗнма хӑяс? 

* 

„Хӑзӑн арӑмна, тёрёс арӑмна, 
Тӑшмансен мӑшкӑлне ан хӑвар мана! 
Сан ҫине шанмасан, кам ҫине шанас? 
Урӑх камран эпё пулӑшу ыйтйп? 
Ҫакӑ ҫут тёнчере тӑлӑхах юлтам; 
Нӳрлё тӑпра айёнче ман аттем ҫӗрет, 
Аттепе юнашар ман аннем выртать, 
Манӑн аслӑ пиччем, эсӗ ху пёлетён, 
Ют ҫёрте, ют енче ҫухалса карё, 
Манӑн кӗҫён шӑллӑм ачапча анчах, 
Пёр ӑс-пуҫ пуҫтарман ачапча кӑна... 

Эрленсе хурланса вӗри куҫҫульпе 
Макӑрчё-йёчӗ Алюна ҫапла. 

< -
* * 

Ҫын ярать, чёнтерет Калашник хуҫа 
Хӑйён икё кӗҫӗн тЗванёсене; 
Килчёҫ икё тӑван, малтан пуҫ тайрӗҫ, 
Унтан ҫак сӑмаха пуҫласа ячёҫ: 
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„Каласам пире, эй, аслӑ пичче, 
Мёскер пулчё*капла, мёнле ёҫ пулчё? 
Ҫак тискер кунта, ҫак сивё каҫ 
Мёншён эсё пире чёнтерсе илтён?" * 

* * 

—Каласа кӑтартӑп, тӑванЗмсем, сире— 
Тискер ёҫ пулчё ҫав манпала паян: 
Намӑбӑ хӑварчё ҫемьемёр ятне 
Емпёвён сыхлавҫи Кирибей усал; 
Ҫавтерех намЗса тӳсес ҫук чунӑм, 
Ҫак сатур чӗремпе тӳсес ҫук ӑна. 
Ак ыран ирхине ҫапӑҫу пулё 
Мускав шыв ҫинче ёмпӳ умёнчех; 
Ҫавӑн чух тухӑп эп сыхлавҫа хирёҫ, 
Виличчен ҫапӑҫӑп, чунам тухиччен; 
Вӑл мана ҫӗнтерсен, эсир те тухӑр, 
Тӗрёслӗх ячёпе чӑн ёҫшён тӑрӑр. 
Эй, савнӑ тӑвансем, пёртте ан хӑрӑр! 
Эсир ҫамрЗк манран, вӑйЗ^) та нумай, 
Ҫамрӑк пуҫ ҫинче ҫылӑх тй сахал, 
Сире те пулин тен турӑ ҫӑлӗ-ха! 

* 
* * 

Ана хирёҫ ҫапла ик тӑван к&лать: 
иПёлёт айӗ тӑрӑх ҫил ӑҫта вёрет, 



Ҫумӑр пёлёчӗ те унталлах шӑвать; 
Вӑрҫӑ хыҫҫӑн хирте, вилесем ҫинче 
Кӑвак ӑмӑрткайӑк сассипе чӗнсен, 
Ӗҫкӗ-ҫикё тума, вилесем ҫиме, 
Ун патне чёпписем пухӑнса вёҫет. 
Эсё пирён асли, атте вырӑнне: 
Мён тӑвас тесен те, хавйн ирӗкӳ; 
Эпир те тӑваншӑн тӑма пёлӗпӗр!" 

* * 

Ай, ачисем, юрлӑр-ха, кёслёрсене майласа! 
Ай, ачисем, ёҫёр-ха, ёҫёрсене астуса! 
Кӑмӑлне кӳрер-ха ырӑ улпутпа 
Унӑн шурӑ питлӗ сарӑ арӑмне! 

Ш 

Ылттӑн тӑрлӑ аслӑ Мускав ҫине, 
Кремль шурӑ чуллӑ хӳмисем ҫине, 
Аякри вйрмансен, ҫӳл тусен енчен, 
Ҫурт-йӗрсен тӑррипе выляса-кулса, 
Хуп-хура пӗлёте салатса ярса, 
Хёп-хёрлех ҫурӑм-пуҫ хёрелсе килет, 
Хӗп-хёрлех ҫурӑм-пуҫ ҫутӑлса килет, 
Кёрпе пек юр ҫине хёлхемсем ярать; 
Сарӑ хёр куҫ-кёски витёр пӑхнӑ пек, 
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Кӑн-кӑвак пӗлёте вӑл пӑхса кулать. 
Мёншёнех, ҫурӑм-пуҫ, хёрелсе килтён? 
Мёншёнех савӑнса выляса ятӑн? 

* * 

Пухӑнчёҫ пёр ҫӗре, ак пуҫтарӑнчёҫ 
Мускаври хулари йёкёт-паттӑрсем 
Мускав шывӗ ҫине, кёрешсе пӑхма, 
Савӑнма, уҫӑлма, аслӑ кун пярки. 
Килсе ҫитрё ёмпӳ хӑйён ҫарӗпе, 
Аслӑ улпутсемпе, сыхлавҫисемпе; 
Пырсанах пӑр ҫине ылттйн ункӑллӑ 
Ҫут кёмёл сӑнчйрпа ҫавӑрма хушрӗ . 
Ҫирём пилёк хӑлаҫ вырӑн ҫавӑрчёҫ 
Пёр-пёрерён тухма, кёрешӳ тума. 
Вара хушрӗ патша, хӑй Иван ӗмпӳ , 
Йӑхӑрма-кӑшкӑрма хытӑ сасӑпа: 
„Эй, маттур каччисем, кунта тухЗр-ха! 
Патшӑра-аҫӑра кӑмӑл тӑвӑр-ха! 
Сарлака картана тухса тӑрӑр-ха: 
Паттӑра тухнине—патша ырлӑхё, 
Ал айне пулнине—турӑ пулЗштӑр!" * ' 

Вара тухрӗ тӑчӗ КирибеЗ й ё к ӗ р у ^ 
Патшана пилёкрен хуллен пу^'тййрй, ^ 
Паттӑр пӗвё ҫинчен кёрёкне хывать; 



Хӑй сылтӑм аллипе пилӗкне тытса, 
Сулахай аллипе ҫёлёкне лартать, 
Кёрешме-ҫапЗҫма хиреҫ ҫын кётет...-
Виҫё хут йыхЗрса хытЗ кЗшкЗрчёҫ— 
Пёр паттЗр йёкёт те вырӑнтан сикмест, 
Тёрткелеҫҫё анчах пёр-пёрне хӑйсем. 

* ж 

Сарлака картара сыхлэвҫӑ ҫӳрет, 
ХЗравҫах ҫынсенчен вӑл кулса ҫӳрет: 
,КЗмЗлЗр туртмасть-им, шухӑш пусрё-им? 
Ҫавтерех хЗрасан, эппин юрё ёнтӗ , 
Праҫник кун пирки, чёррипех ярЗп, 
Патшамӑр кЗмЗлне кӳресшён анчах". 

* 
* * 

Ак сасартЗк халЗх пӑлханса карӗ— 
Парамун Ҫтаппанё картана тухать, 
Ҫав ҫамрЗк хуҫа, пёр сатур качча, 
Хушамачёпе Калашник хуҫа. 
Тухать те пуҫҫапать патшана малтан, 
Кремле, таса чиркӳсене унтан, 
Пуҫҫапать кайран пётём халӑха. 
Вут-кЗвар пекех ялтЗрать куҫӗ, 
Сыхлавҫӑ ҫине тинкерсе пЗхатьл 
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Сыхлавҫа хирёҫ майланса тӑрать^ 
Алсине тӑхӑнать ҫапӑҫма-вӑрҫма, 
Вӑйлӑ хулпуҫҫине тӳрлетсе илет, 
Кӑп-кӑтра сухалне шӑлкалать анчах^ * 

* * 

Хуҫаран ҫапла Кирибей ыйтрё: 
,Каласа пар-ха эсӗ, ырӑ ҫын, 
Кам пулать санйн аҫупа аннӳ, 
Сан мёнле пулать хушамат-яту? 
Кайран кам чунёшӗн кёл-тума пёлем„ 
Кама ҫёнтём тесе мухтанма юрё". 

* * 

Парамун Ҫтаппанё тавӑрса калать: 
, Э п Ҫтаппан ятлӑ , Калашник хуҫа, 
Лайӑх ҫын аттерен ҫуралтӑм эпё, 
Турӑ хушнӑ тӑрӑх пурӑнтӑм эпё: 
Мӑшкӑла хӑварман ют ҫын арӑмне, 
Вӑр-хурах ҫын пек кӗретмея ҫёрле, 
Ҫутӑ кун ҫуттинчен пытанман эпё... 
Чӑн каларӑн эсё тёрӗсне-чӑнне: 
Ырантан кая мар, кӑнтӑрла тӗлёпе, 
Иксӗмёртен пёри тупӑкра выртӗ , 
Иксӗмӗртен пёри хӑй юлташёпе 
Ӗҫкё-ҫикё туса мухтанса ларё; 
Шӳт тум^, култарма халь тухман эпё, 
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Тухрӑм эпё паян, тӑшман ачи-пӑчи, 
Хӑрущӑ вӑрҫа, юлашки вйрҫа!" 

* * 

Ҫав сЗмахсенчен Кирибей мёскӗн 
Хёллехи юр пек шуралса карё; 
Вӑй вылян куҫё хуралса карӗ, 
Пётӗм ӳчёпе чётресе карё, 
Чӗлхи вӗҫёнчи сӑмах чарӑнчё... 

* * 

Пёр чёнмесӗр вёсем уйрӑлса тӑчёҫ,— 
Паттӑрсем ҫапӑҫма пуҫласа ячёҫ. 

Сулласа сулса Кирибей ячё, 
Хуҫана малтан вӑл ҫапса ячё 
Пётём вӑйёпе чӗре тёлёнчен— 
Лешин паттӑр кӑкри шӑтЗрт ҫеҫ турё, 
Парамун Ҫтаппанё тайӑлса карё; 
Киевран илсе килнё пӑхӑр хёрес 
Кӑкӑрё ҫинче ҫакӑнса тӑна, 
Ҫав хёрес аванса ӳт ӑшне путрӗ ; 
Айёнчен, сывлӑм пек, юн юхса тухрё. 
Шухӑшласа илчё Калашник хуҫа:* 
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„Турӑ мён ҫырнинчен иртес ҫук ёнтё, 
Чунӑм тухиччен чӑн ёҫшён тӑрам!" 
Хӑй вӑйне пуҫтарса хатёрленчё те, 

.Хӑйне май дилсенех, юлашки вӑйпа 
Курайман тӑшмана пуҫр.анах ячё, 
Сулахай тӑнлавне ҫёмӗрсех хучӗ . 

# 
Ж Ж 

, Ак ҫамрӑк сыхлавҫӑ йӑнӑшса ячё, 
Тайӑлса-тайӑлса йӑванса карё; 
Иӑванса карё сивё юр ҫине, 
Сивё юр ҫине ҫамрӑк йӑвйҫ пек, 
Пуртӑпа тёпёнчен касса гатӑлнӑ 
Сём-тӗттём вӑрманти ҫамрӑк йӑвӑҫ пек. 
Ҫав ёҫе курсанах, хай Иван ёмпӳ 
Ҫиллипе ҫиленчё, урипе тапрӗ , 
Хура куҫхаршисем пӗрӗнсе тӑчёҫ; 
Ҫав сатур хуҫана тытма хушрё вӑл, 
Паттӑра хӑй умне ҫавӑтса пыма. 

* 
* * 

Каларё ёмпӳ ҫирёп сасӑпа: 
,Тӳп-турех тёрёсне чёререн кала, 
Ирёк ирёкпе е ӑнсӑрт пирки, 
Халь вёлертён-и чи паттӑр ҫынна, 
Кирибей чурама, чи тёрёс тарҫа?" 
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* * 

—Чӑнне калап сана, эй, Иван бмпӳ : 
Вёлертём ӑна ирбк ирӗкпе, 
Мёншённе-мённе калас ҫук сана;^ 
Пёр турра анчах каласа парӑп. 
Айӑпа кбтём, вёлерттер мана, 
Айӑплӑ пуҫӑма касма хуш манне; 
Ан хӑвар ачам-пӑчама анчах, 
Ан хӑвар ҫамрӑк арӑма тата 
Икё шӑллӑма ырӑлӑхупа... 

„Эппин юрӗ, ача, сана ҫакӑншӑн. 
Сатур паттӑр ҫын, хуҫа ывӑлё, 
Чёререн ҫапла чӑн каланӑшӑн. 
Талӑх ачусемпе ҫамрӑк арӑмна 
Хыснаран паргарӑп тивӗҫлё укҫа, 
Санӑн икӗ кӗҫён тӑьанна эпё 
Ҫак кунтан малашне патшалӑх тӑрӑх 
Куланай-мёнсерёх сут-тума хушӑп. 
Эсё ху ёнтё халех кай, ача, 
Вилём вырӑнне, ҫӳлё вырӑна, 
Ху сатур пуҫна ҫавӑнта хума. 
Пёр пуртта хушӑп хӑйраса хума, 
Палача хушӑп тумланса тӑма; 
Сана та эпё ырлйх тунине 
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Пур Мускав ҫынни астуса тӑма,. 
Чи аслӑ чана ҫдптарма хушӑп". * 

* * 

Сарлака урама ҫынсем пухӑннӑ; 
Хуйхӑллӑ чан сасси янӑрать, вёркет, . 
Таврана вал усал хыпарсем ярать. 
ҪУлё вырӑн ҫинче, аслӑ вырӑн ҫинче, 
Хёп-хёрлё кёпеллӗ , ҫап-ҫутӑ тӳмеллё,. 
Хӑйраттарнӑ , ҫивчё, пысӑк пуртӑпа, 
Хӑй ҫара аллине вӑтӑрса шӑлса, 
Савӑнӑҫлӑ палач уткалать-ҫӳрет, 
Сатур паттӑра вӑл кётсе ҫӳрет; 
Сатур паттйрӗ , ҫав ҫамрӑк хуҫа, 
Ч у п т у с а у й р ӑ л а т ь т ӑ в а н ё с е м п е : * * 

* 

яЕнтё, ырӑ шӑллӑм-тӑвансем, пёрле 
Чуптӑвӑпӑр та ыталашӑпӑр, 
Ӗмёрлёх курмасса уйрӑлса кайма. 
Пуҫҫапӑр кайса Алюна патне, 
Ытлашши маншӑн куҫҫуль ан тӑктӑр, 
Ачасем ашшё ҫинчен ан пёлччӗр; 
Пуҫҫапӑр эсир атте кил-ҫуртне, 
Пуҫҫапӑр тата пур юлташсене, 
Хӑвӑр кёлтӑвӑр турӑ ҫуртёнче 
Мёскён чунЗмшӑн, ҫылӑхлӑ чуншӑн!" 
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Калашник хуҫана вёлерчёҫ вара 
Хаяр вилёмпе, намӑс вилёмпе; 
Телейсёр, мёскён, юнланнӑ пуҫё 
Кусса анчӗ вара хура ҫёр ҫине. 
Мускав шывё хёрне пытарчёҫ ӑна, 
Виҫё чул хушшине, ҫеҫен хир варне: 
Купаларӗҫ унта нӳрлё ҫӗр купи, 
Лартса хучёҫ ҫине вёрене хёрес. 
Щавласа вёрет ҫавра ҫил унта 
Ҫав мёскён хуҫа тӑприйё тавра; 
Яланах унта ырӑ ҫын иртет,— 
Ватӑ ҫын иртет—сӑхсӑхса и л е т , ' 
Йёкёт ҫын иртет—ҫёкленсе утать, 
Сарӑ хёр иртет—хуйхӑрса каять, 
Кёслеҫсем иртсен—юрри ян ярать. * 

Я: * 
Эй-эх, маттур каччисем, 
Эсир, ҫамрӑк кёслеҫсем, 
Йӑнтӑр-янтӑр, сассисем! 
Ытла хитре пуҫласан, хитререх те пётерёр, 
Пур ҫынна та юраса ун кӑмӑлне ҫитерёр: 
Мухтав аслӑ улпута! 
Мухтав хитре арӑмне! 
Мухтав мён пур халӑха! Мухтав! 
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