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АФАНАСЬЕВСЕМ
Хальхи пекех ас тӑватӑп: укӑлча хапхи уҫӑлса каять те 

ял урамне кӗлте тиенӗ, ӗне кӳлнӗ лав кӗрсе тӑрать. Эпир -  
укӑлчаран тӑваттӑмӗш кил. Ирӗксӗртен кӳлӗннӗ ёне ерипен 
утать, лав майёпен пирён умран иртет. Кёлте урапи айккипе 
шурӑ тӑла чӗркесе ҫӑпата сырнӑ, пир кӗпе тӑхӑнса пилӗкне 
ҫемҫе пиҫиххипе ҫыхнӑ, ҫырӑ ҫӳҫ-сухаллӑ ҫӳллӗ старик утать. 
Эпӗ пӳрте чупса кӗретӗп, асаннерен: “ Пирӗн умран кӗлте 
лавӗпе иртекенни кам вӑл?” -  тесе ыйтатӑп. Асанне чӳрече 
патне талкӑшать, пӗр вӑхӑт кантӑкран тӗмсӗлсе пӑхать. “Ара, 
Ахваниҫ пиччӳ иртсе кайрӗ-ҫке-ха. Паянхипе виҫҫӗмӗш-ши, е 
тӑваттӑмӗш кун кӗлте турттарать вӑл. Ҫӗрӗ инҫетре те, ир 
кайса каҫа хирӗҫ анчах таврӑнать, ав” , -  хуравлать асанне. 
"Хирте пирӗн мӗншӗн ҫӗр ҫук?” -  тӗпчесе ыйтма пӑрахмастӑп 
эпӗ. “Пире колхоза кӗртрӗҫ-ҫке-ха. Ахваниҫ пиччӳ кӗмерӗ. Ӗлӗк 
пирӗн ҫӗрсем юнашарччӗ, пӗрле ӗҫлеттӗмӗр. Ахваниҫ акӑш 
та макӑш ӗҫчен ҫын вӑл. Тырӑ ун яланах лайӑх пулнӑ, пӳлми 
нихӑҫан та пушӑ тӑман. Колхоз пуҫлансан ӑна Ирҫе-Ҫармӑс 
еннелле, пилӗк-ултӑ ҫухрӑмри ҫӗре уйӑрса пачӗҫ. Хӑех ӗне 
кӳлсе сухалать, акать, вырса илсе турттарать: ӳркенмест 
Ахваниҫ”, -сӑм ахне  тӑсать асанне.

Пирён анне те колхозра ҫурлапа тырӑ вырать. Кӳршӗри 
Пимун тете, Эрхип Толи, Тихӑн Гени лаша кӳлсе йӗтем ҫине 
кӗлте турттараҫҫӗ. Ҫӑпрук пичче капан тума ҫӳрет. Ҫӑкӑр ҫук. 
Ҫӑпрук пиччесем те, эпир те пашалу пӗҫеретпӗр. Паян-ыран 
ыраш ҫапма пуҫламалла. Ҫаппуҫҫисене те хатӗрлесе хунӑ 
ӗнтӗ. "Ахваниҫ пиччӳсем кӑҫал ыраша тахҫанах вырса ҫапнӑ, 
тырӑ авӑртса ҫӑкӑр та пӗҫерсе ҫинӗ теҫҫӗ” , -  хыпарлать 
асанне.
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Урӑхран Ахваниҫ пиччене курнине ас тумастӑп. Унӑн 
мӑнукӗсене, Коляпа Романа, кашни кун тенӗ пекех кураттӑм. 
Коля Ҫӗнӗ Мӑратри артельте сӗтел-пукан тӑватчӗ, Роман ҫак 
ялти ҫичӗ ҫул вӗренмелли шкула ҫӳретчӗ. Вӗсемшӗн аслашшӗ 
ашшӗ вырӑнӗнчеччӗ. Ашшӗ вӑрҫӑра вилнӗ пулсанта аслашшӗ 
хӳттинче вӗсем хӑйсене тӑлӑххӑн туймастчӗҫ.

Тукай ҫыннисем Афанасьевсене кӑмӑлӗсем лайӑххишӗн, 
ӗҫ йӗрки-м елне  пӗлниш ӗн, килӗш терсе  пурӑнниш ӗн 
хисеплетчӗҫ. Ахваниҫ пичче ҫемйине хӑй виличчен те колхоза 
кӗртмерӗ. К и нӗ - Пӑлаки аппа тата Коляпа Роман та ваттинчен 
иртеймерӗҫ. Аслашшӗ вилнӗ вӑхӑталла Коля хулана кайнӑччӗ 
ӗнтӗ. Роман механизаторсен шкулӗнчен вӗренсе тухрё, 
авланчӗ. Афанасьевсем колхоза кӗчӗҫ. Роман ДТ-54 тракторпа 
ӗҫлеме пуҫларӗ: ҫӗр сухаларӗ, акрӗ, вӑрман турттарчӗ. 
Ҫамрӑксем ун чухнех кустӑрмаллӑ трактор ҫине ларма 
тӑрӑшатчӗҫ. Роман Афанасьева вӑтӑр ҫула яхӑн ун чухнехи 
“Заря" колхозра гусеницӑллӑ тракторпа ӗҫлеме тӳр килчӗ.

Иртнё ӗмӗрӗн 60-мӗш ҫулӗсенче колхозсем ҫӗр ӗҫлесе 
хатӗрлекен ку чухнехи техникӑпа пуянланчӗҫ, яла аслӑ шкул 
цӗтернӗ инженерсемпе агрономсем килчӗҫ. Ҫӗр ӗҫӗ наука 
хушнӑ пек пулса пыма пуҫларӗ Тукая, Ҫӗнӗ Мӑрата, Вутлана 
тата Тӑманлӑ Выҫлине пӗрлештерсе тӑракан “Заря” колхозра 
хура ҫӗрсем нумай пулман. Ытларах -  кӗллӗ, тӑмлӑ вӑрман 
ҫӗрӗсем. Ҫакӑн пек ҫӗрсем ҫинче ӗҫлеме уйрӑмах пысӑк 
ӑсталӑх кирлӗ. Хуҫалӑхра Алексей Макаров агроном (Раҫҫей 
Федерацийӗн тава тивӗҫлӗ агрономӗ), Николай Антонов 
инженер (Пӗтӗм Союзри колхозниксен пӗрремӗш съезчӗн 
делегачӗ) ӗҫлеме пуҫлани лару-тӑрӑва лайӑх енне улӑштарма 
нумай пулӑшрӗ. Ака-суха ӗҫӗсене конверт-челнок меслечӗпе 
пурнӑҫласси, ҫӗре тарӑн сухаласси, удобренисемпе анлӑн усӑ 
курасси, паха вӑрлӑх анчах акасси шӑпах ҫак тапхӑрта 
пуҫланчӗ те ӗнтӗ. Механизаторсем хуҫалӑхра специалистсем 
кӑтартнӑ пек ӗҫлесе пыни питӗ пысӑк пӗлтерӗшлӗ. Ҫавна пулах 
Тукай-Мӑрат таврашӗнчен Алексей Сергеев, Николай Белкин, 
Николай Киселев, Юрий Портушкин, Владимир Кудрявцев, 
Алексей Мартынов механизаторсем республика шайёнче чап 
илчӗҫ. Ҫапах та чи пултарулли Роман Григорьевич Афанасьев 
пулчӗ. Вӑл ӗҫлесе хатӗрленӗ ҫӗрсем кавир сарнё пек ҫемҫе 
пулатчӗҫ, вёл акнӑ анасем ҫинче калча тикёс шётса тухатчё. 
Тукай ҫы ннисем  килти пахчасене  ёна сухалаттарм а
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тӑрӑшатчӗҫ. Асталӑх хӑй тӗллӗн килмест, кунта йӑла-йӗрке 
тӗлӗшӗнчен йӗркеллӗ пулни те, ӑшӑ кӑмӑл та, евӗклӗх те 
кирлӗ. Роман ӳсӗр пулнине ял халӑхӗ нихӑҫан та курман. 
Ҫынни вӑл типшӗмскер, шуранка. Кӗвӗҫ чунлисем (пур ун 
пеккисем те пирӗн хушӑмӑрта): “Роман вёл чирлӗ, ҫавӑнпа 
ӗ ҫм е ст” , -  тетчӗҫ. Хӑйсем , сы влӑх енӗпе Роман 
Григорьевичран тайлӑкрах пулин те хӑйсене сыхламарӗҫ, 
черкке ӑшне путсах пӗтрӗҫ.

Роман Григорьевичӑн ҫӑлтӑрӗ ҫитмӗлмӗш  ҫулсен 
пуҫламӑшӗнче ҫуталса кайрӗ. 1971 ҫулта вӑл республикӑри 
сухаҫӑсен ӑмӑртӑвӗнче (29 механизатор хутшӑннӑ) иккӗмӗш 
вырӑна тухрӗ. Ун чухне ӑна Диплом тата парНе' -  мопед -  
панӑччӗ. 1972 ҫулта вӑл 100 балран 94-не пуҫтёрса ӑмӑрту 
ҫӗнтерӳҫи пулса тӑчӗ, пӗрремӗш степень диплом'тата преми 
-  магнитофон илме тивӗҫлӗ пулчӗ. Ҫулсем иртнӗҫемӗн унӑн 
ӑсталӑхӗ ӳсрӗ. Вунӑ ҫул иртнӗ хыҫҫӑн, 1982 ҫулхи ҫӗртмен 
24-м ӗш ӗнче  республикӑри  44 м еханизатор  хуш ш инче 
пӗрремӗш вырӑн ҫӗнсе илчӗ, ӑна пысӑк парне -  автомобиль 
пачӗҫ.

Ял ҫынни чапш ӑн ӗҫлем ест. Роман Григорьевич 
ӑмӑртусене те “ каям та чап ҫӗнсе илем" тесе мар, хуҫалӑх 
ертӳҫисем, район пуҫлӑхёсем хистенипе кӑна хутшӑннӑ. 
Хутшӑнтӑн-тӑк, маххӑ ан пар, ху мӗн пултарнине пӗтӗмпех 
кӑтарт.

А ф анасьевсен пуҫлӑх умӗнче йӑпӑлтатасси , ҫын 
хушшинче хӑйсене мӑнна хурасси йӑхӗнче те пулман. “Тӗрӗс 
ҫынсем", -теҫҫӗ  вӗсем пирки Тукайра. Экономика ӑслӑлӑхӗсен 
кандидачӗ, Ахваниҫ пиччен Аслӑ Чурачӑка качча тухнӑ хёрӗн 
ывӑлӗ Николай Тумаланов кукашшӗ пирки каласа пани асран 
тухмасть. Ку вӑл 1919 ҫулта пулса иртнӗ. Продразверстка 
йӗркипе Тукайран 2870 пӑт тырӑ пуҫтарма задани тухнӑ. Ялта 
160 кил. Вӑтамран шутласан та кашни киле 17-шер пӑт тивет. 
Хӑшӗн-пӗрин хӑйсене ҫиме те тырӑ ҫук. Ахваниҫ пӑшаллӑ 
салтаксене хӑй ирӗкӗпех кӗлетрен 30 лёт тырӑ тиеттерсе парса 
ярать. Пӗр-икӗ кунран лешсем каялла персе ҫитеҫҫӗ. Задани 
пурнӑҫланман-мӗн. Ахваниҫӗн тырӑ нумай, унран тата та илме 
пулать имӗш. Салтаксен пуҫлӑхё кил хуҫине кӗлет ҫӑрисене 
уҫма хушать. “Уҫмастӑп. Унта ман вӑрлӑх тата хӗл каҫма 
уйӑрса хунӑ ыраш. Манӑн ҫитес ҫул та тырӑ акмалла. Кирлех 
пулсан, ҫёмӗр!” -л у м  ывӑтса парать Ахваниҫ, лумё салтаксен
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пуҫлӑхӗн ури патне ҫитсе выртать! “Уҫ халех, атту персе 
вӗлеретӗп!” -  кӑш кӑрать пуҫлӑх. “ Пер, ҫӗр ҫинче сана 
тӑрантаракан пӗр ҫын чакать”, -  хуравлать Ахваниҫ. Пуҫлӑх 
пӑшалӗ аялалла усӑнать, хӑйӗн эшкерне пуҫтарса вӑл 
картишӗнчен тухса каять. Влаҫа юратма майӗ те пулман 
Ахваниҫ пиччен. Влаҫ патша вӑхӑтӗнче те, кайран та Ахваниҫпе 
унӑн кил-йыш не, ялти ытти хресченсене пӗр вӗҫӗмсӗр 
хӗсӗрленӗ: налук ыйтнӑ, хырҫӑ хунӑ, тыр-пулне тӑпӑлтарса 
илнӗ. Ҫапах та 1941 ҫулта, Аслӑ вӑрҫӑ пуҫлансан, утмӑла ҫитсе 
пыракан Ахваниҫ икӗ ывӑлне -  Кӗркурипе Ваҫилие -  фронта 
ӑсатать, ҫӗршыва тырӑ, аш-какай, сӗт, ҫӑмарта, тир-ҫӑм парса 
нумай пулӑшать. Ывӑлӗсем вӑрҫӑран таврӑнаймаҫҫӗ.

Шухӑшлатӑп та, влаҫ иртнӗ ӗмӗрӗн 70-80-мӗш ҫулӗсенче 
Афанасьевсен йӑх-несӗлӗн мӗн пур ырӑ ӗҫӗсемшӗн Роман 
Григорьевича тав тунӑ пек туйӑнса каять. Ҫав тапхӑрта вӑл 
Ленин, Октябрь революцийӗ, “Хисел Палли” орденсене илме 
тивӗҫлӗ пулчӗ, Чӑваш Республикин тата Раҫҫей Федерацийӗн 
тава тивӗҫлӗ механизаторӗ пулса тӑчӗ.

Халӗ вара пенсире. Икӗ ывӑлӗ -  икӗ тӗрек. Аслине -  
Михаила -  нумайранпа пӗлетӗп. Ял хуҫалӑх институтне 
пӗтернӗ. Агроном. Малтан электрик специальноҫне алла илнӗ. 
Салтакра пулнӑ. “Заря” колхозра вӑрлӑх енӗпе агрономра 
ӗҫлеме пуҫлани те чылай пулать ӗнтӗ. Ҫичӗ-сакӑр ҫул каялла 
Тӑманлӑ Выҫлисем “Заря” колхозран тухса “Пайкас” хуҫалӑх 
йӗркелерӗҫ. Ун хыҫҫӑн Тукайсем те уйрӑм ӗҫлес терӗҫ 
пулмалла. Ҫӗнӗрен йӗркеленӗ ял хуҫалӑх кооперативне 
“ Рассвет” теме пуҫларӗҫ. Унчченхи тӗп усадьбӑра Ҫӗнӗ 
Мӑратсемпе Вутлансем анчах юлчӗҫ. Тукайсем хӑйсен ертӳҫи 
пулма Михаил Афанасьева суйларӗҫ.

Ҫӑмӑл мар паян ял хуҫалӑх кооперативне ертсе пыма, 
тупӑш лӑ ӗҫлем е. 10-15 ҫулсем  каялла  производство  
объекчӗсене тӗпусадьбӑра ҫавӑрнӑ: комплекссем, пахчаҫимӗҫ 
хранилищисем, механизациленӗ йӗтемсем, тырӑ скпачӗсем 
пӗтӗмпехунта пулнӑ. Патшалӑхран кивҫен илнӗукҫа пӗтёмпех 
ҫакӑнта кайнӑ. Мӗн юлни -  бригадӑсене. Ҫакӑн пек бригада 
никӗсӗ ҫинче йӗркеленнӗ те ӗнтӗ “Рассвет” ЯХПК. Ҫавнашкал 
йывӑрлӑха парӑнтарма Михаил Романович Афанасьев пекҫӗр 
ӗҫне лайӑх пӗлекен, ҫирӗп характерлӑ, ҫулӗпе ҫамрӑк, йӑлӑ- 
йӗрке тӗлӗшӗнчен пӑсӑлман ҫынсем анчах пултараҫҫӗ.

Тукая Комсомольски районӗнче талккӑшпех газ кёртнӗ
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ик-виҫ ялтан пӗри теме пулать. Ҫак енӗпе Михаил Афанасьев 
нумай тӑрӑшрӗ. Тырӑ, ҫӗр улми, сӗт, аш-какай нумай туса 
илсе сутас ӗҫсем те начар мар пыраҫҫӗ. Хуҫалӑх пысӑках 
мар, сухалакан ҫӗрсем 700 гектартан кӑштҫеҫ ытларах. Тырӑ 
400 гектар ҫинче акса туса илеҫҫӗ. Виҫӗм ҫул унӑн тухӑҫӗ 
гектар пуҫне 36 центнер пулнӑ, пӗлтӗр кӑштах чакнӑ, анчах 
нумай мар. Пёр килограмм тӗш тырӑн хай хаклӑхӗ 84 пуса 
ларнӑ, 2 тенкӗ те 93 пуспа сутнӑ. Ҫӗр улмине 60 гектар ҫинче 
лартса ӳстереҫҫӗ. Ҫӗнӗ сортсем. Ӳснӗ чухне лайӑх пӑхаҫҫӗ, 
тухӑҫӗ пысӑк, хӑй хаклӑхӗ пӗчӗк: килограмӗ -  56 пус. Сутлӑх 
хакӗ -  3 тенке яхӑн. Ҫуркунне вӑл тата та хаклӑраха каймалла. 
Виҫӗм ҫул тырӑ, ҫӗр улми, аш-какайпа сӗт сутса 5 миллион 
тенке яхӑн тупӑш тунӑ. Пӗтӗм тупӑш 6 миллион та 564 пин 
тенкӗ. Ю наш арти “Л уч” колхозӑн ҫӗрӗсен лаптӑкӗ  
“Рассветринчен” икӗ хут пысӑкрах. Тупӑшӗ “Рассветпа” 
танлаштарсан 150 пин тенкӗ сахалтарах. Хуҫалӑхра 152 ҫын 
ӗҫлет. Вӗсене ӗҫшӗн тӳлеме те, производство ыйтӑвӗсене 
татса лама та банкра яланах укҫа пур. Ӗҫлемесӗр укҫа 
пулмасть. Кунта пёр цифра илсе кӑтартни ҫителӗкпӗ: 100 
гектар ҫӗр районӗпе 400 пин тенке яхӑн тупӑш парать, 
“ Рассветра" -  900 пин тенке яхӑн. Хуҫалӑхра опытлӑ, 
ҫителӗклӗ пӗлӳ илнӗ специалистсем йышлӑ. Вӗсенчен пӗри 
-  Алексей Игнатьев агроном. Ача чухнех вӑл ашшӗпе пӗрле 
комбайн ҫинче ӗҫленӗ. Кайран 20 ҫула яхӑн бригадир пулнӑ. 
Агрономра ӗҫлеме пуҫлани те чылай пулать ӗнтӗ.

Михаил Романович Афанасьев тёп килтен уйрӑлса тухса 
тахҫанах хӑй ҫурт лартнӑ. Ашшӗпе амӑшӗ тӗп ҫуртра Володя 
ятлӑ ывӑлӗн ҫемйипе пурӑнаҫҫӗ-мӗн. Роман Григорьевич 
Тукай ҫӗрӗ ҫинче ӗҫлеме хӑй вырӑнне Володя ывӑлне 
хӑварать. Володьӑна эпё пӗлсех каймастӑп. Иртнӗ ҫул 
пуҫлам ӑш ӗнче  вӑл республикӑри  м еханизаторсен  
ӑмӑртӑвӗнче пӗрремӗш вырӑна тухнине тата производство 
енӗпе ҫамрӑксене паракан республикӑн патшалӑх премине 
ҫӗнсе илнине пӗлсен питӗ савӑнтӑм.

Кӗркунне унпа палйшашма та май пурччӗ. Ҫумӑрлӑ, 
юрлӑ йӗпхӳ кун эпӗ хуҫалӑхӑн правленине пытӑм. Йкӗ хутлӑ 
кирпӗч ҫуртран инҫе мар ДТ-75 трактор чарӑннӑ. Ун умӗнче -  
ашшӗпе ывӑлӗ -  Роман Григорьевичпа Володя -  тӑраҫҫӗ. 
Ашшӗ ывӑлне тӑрӑшсах тем каласа ӑнлантарать. Теплерен 
ывӑлӗ те сӑмах хушса илет. Вӗсем мана асӑрхамарӗҫ. Эпӗ 
те вӗсене чӑрмантарас темерӗм.
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Петр Николаевич Теплов ҫак кунсенче сакӑр вун иккӗ 
тултарать. Тинех ҫамрӑк мар ӗнтӗ вӑл. Иртсе пыран ӗмӗрӗнче 
нумай курнӑ, нумай тӳснӗ. Ҫапах ватлӑха парӑнасшӑн мар. 
Килте ларма юратмасть. Ирсерен Шупашкарти хӑй пурӑнакан 
ҫурт ҫывӑхӗнчи ращана тухать. Ӳт-пӳне хускатать, чупса та 
пӑхать. Ҫулла пахчара ӗҫлеме юратать. Ӗҫлет ӗҫлет те садри 
ҫуртне кӗрсе кӑштах канса илет. Ҫурчӗ пураран тунӑскер, 
сывлӑш унта яланах уҫӑ, сиплӗ. Те хӑй аллӑ пиллӗке 
ҫитичченех ялта тата райцентрта пурӑннӑран, те ӳтӗнче 
хресчен юнӗ чупнине пула -  юратать Петр Николаевич йывӑҫ 
пӳрте.

Ҫеҫенхирлӗ Елчӗктӑрӑхӗнчи Патреккел ялӗнче ҫуралса 
ӳснӗ вӑл. Ашшӗ-амӑш килӗ, тӑванӗсем халӗ те асра. Ялан 
килте пурӑнма май килмен ӑна. Ялти ҫичӗ ҫул вӗренмелли 
шкула пӗтерсе тухнӑ хыҫҫӑн Елчӗкре вӗреннӗ, вӑтам пӗлӳ 
илнӗ. Лайӑххӑн ӗҫлеме те ӗлкӗреймен -  вӑрҫӑ пуҫланнӑ. 
Ҫамрӑклах вӑрҫӑ вутӗнче пиҫнӗ, киле ырӑ-сывӑ таврӑннӑ. 
Ҫыхӑну взвочӗн сержанчӗ (халӗ отставкӑри подполковник) 
Петр Теплов ҫӗнтерӗве ҫывхартма мӗнлерех тӑрӑшнине 
пӗрремӗш степень Отечественнӑй вӑрҫӑ, виҫӗ Хӗрлӗ Ҫӑлтӑр 
орденӗсем, медальсем каласа параҫҫӗ.

Салтакран килсе (вӑл унтан 1947 ҫулта ҫеҫ таврӑннӑ) 
“Осоваиахим" колхозра тата шкулта счетоводра ӗҫленӗ хыҫҫӑн 
Теплова партии Елчӗк райкомне ӗҫлеме чӗнсе илеҫҫӗ. Нумай 
ҫул хушши кунта вӑл инструкторта, пай пуҫлӑхӗнче тимлет.

Патреккел райцентрпа юнашарах. Тӑван килтен ӗҫе 
кайнӑ е каялла таврӑннӑ чухне ҫур сехет е унтан кӑшт ытларах 
утасси -  ача вӑййи пек кӑна. Елчӗке ҫирӗм-ҫирӗм пилӗк 
ҫухрӑмран ӗҫе ҫӳрекенсене хваттер кирлӗ, малтан ҫавсем 
илччӗр. Кайран, Лидия М ихайловнӑпа пӗрлеш се ҫемье 
ҫавӑрсан та, Петр Н иколаевич райкомпа райӗҫтӑвком  
пуҫлӑхӗсене хваттер ыйтса чӑрмантарман, ӗлӗкрен пыракан 
йӑлапа амӑшӗнчен уйрӑлса тухса (ашшӗ Петя иккӗре чухне 
вилнӗ) ялта хӑй ҫурт лартнӑ.

Хӗрӳ ӗҫре вӑхӑт иртни те сисӗнмен. Иртнӗ ӗмӗрӗн 50- 
мӗш ҫулӗсен пуҫламӑшёнче Петр Теплов малалла вӗренес 
пирки шухӑшлама тытӑнать. Вӑл вӑхӑтра Тепловсен виҫӗ 
пӗчӗкхӗрҫемьене илем кӳнӗ. Киле пӑрахса кайма йывӑр, ҫапах
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та куҫӑмсӑр майпа вӗренме пулать. Петр Николаевич Чӑваш 
патшалӑх педагогика институтне вёренме кёрет, 1959 ҫулта 
ӑна пётерсе тухать.

Вӑхӑт иртнӗҫемӗн ӗҫ вырӑнӗ те улшӑнать. Теплова 
партии Елчӗк райкомӗн секретарьне суйласа лартаҫҫӗ. 
районсене пысӑклатнӑ хыҫҫӑн унӑн Патӑрьел производство 
управленийӗн парткомӗнче те ӗҫлеме тӳр килнӗ. Утмӑлмӗш 
ҫулсен варринелле Тепловсен кил-йышӗнче тӑватӑ ача пулнӑ 
ӗнтӗ. Тӑватӑ ача -  тӑваттӑшӗ те хӗр. Асли, Светлана, вун 
пиллӗке пуснӑ. Таня, Галя тата Зоя -  вӗсем те ҫитӗнсе 
пыраҫҫӗ. Пӗринчен тепри маттур, шкулта лайӑх вӗренеҫҫӗ. 
Ҫавӑнпа та республика пуҫлӑхӗсем Петр Николаевича ӗҫрен 
татӑлса Ленинградри партии аслӑ шкулне вёренме кайма 
сӗнсен, вӑл ӳкӗтлеттермест, килӗшет. Вёренме ӗмӗтленекен 
упӑшкине Лидия Михайловна та чарса тӑмасть.

Вӗренӳ икӗ ҫула тӑсӑлать. Республикӑна таврӑннӑ 
хыҫҫӑн Теплова малтан Елчӗк райкомӗн иккӗмӗш секретарьне 
лартаҫҫӗ, кайран Комсомольски райкомӗн пӗрремӗш секретарӗ 
пулма суйлаҫҫӗ. Шӑп та лӑп вунӑ ҫул тимлет вӑл ҫак ӗҫре. 
1978 ҫулхи ҫурла уйӑхӗн вӗҫӗнче ӑна Шупашкара куҫараҫҫӗ, 
вӑл патшалӑх учрежденийӗсенче ӗҫлекенсен проф союз 
обкомӗн председателӗ пулса тӑрать.

1968-78 ҫулсенче манӑн та Петр Николаевич Тепловпа 
ҫума-ҫумӑн тӑрса пӗрле ӗҫлемелле пулчӗ. Малтан виҫӗ ҫул 
хушши районти “Октябрь ялавӗ” хаҫат редакторӗн ҫумӗн 
тивӗҫӗсене пурнӑҫласа пытӑм, кайран, партии Чулхулари аслӑ 
шкулӗнчен вӗренсе тухнӑ хыҫҫӑн, редактора лартрӗҫ.

Утмӑлмӗш ҫулсен варринелле Комсомольски районӗ 
производство  тата эконом ика аталанӑвӗ  тӗлӗш ӗнчен  
республикӑра вӑтам шайран та аяларах тӑратчӗ. Паллах, ҫав 
ҫулсенче патшалӑх ял хуҫалӑхне ытларах пулӑшма пуҫларӗ, 
хӑвӑртрах аталанма ҫул уҫӑлчӗ. Еҫри ӑнӑҫулӑх укҫа-тенкӗ е 
ытти ырлӑх-пурлӑх ҫителӗкпинчен кӑна мар, ертсе пыракансен 
пултарулӑхёнчен те килет-ҫке-ха. Район Максим Иванович 
Коротков пуҫлӑх пулнӑ вӑхӑтра ҫӗкленме пуҫларӗ, анчах вӑл 
нумай ӗҫлеймерӗ. Ун вырӑнне килнё Петр Николаевич Теплов 
специалистсене, хуҫалӑх ертӳҫисене, предприяти пуҫлӑхӗсене 
райком, райӗҫтӑвком тата ял хуҫалӑх управленийӗ тавра 
пӗтӗҫтерме пуҫларӗ, кирлё ҫӗрте улшӑнусем те пулса иртрёҫ. 
Райӗҫтӑвком председателӗ Николай Паймушин, ял хуҫалӑх
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управленийӗн пуҫлӑхӗ Александр Сачков, Лидия Семенова тёп 
агроном, Федор Скворцов тёп инженер хӑйсен ӑсне, ӗҫне тата 
опытне кура кӗске хушӑрах хисеплӗ ҫынсем пулса тӑчӗҫ. Петр 
Николаевич вёсем тата ытти специалистсем ҫине таянса 
ӗҫлерӗ. Колхозсенче нумай ҫул ӗҫлекен ертӳҫӗсем -  Сенат 
Алиуллов, Валентин Краснов, Михаил Маторин, Валентин 
Шакмаков, Минет Гибатдинов, Митрофан Герасимов -  ҫӗнӗ 
сывлӑшпа сывлама пуҫларӗҫ, пуҫлӑх тилхепине нумай 
пулмасть ҫеҫ тытнӑ Алексей Ятмановӑн, Василий Арсентьевӑн, 
Виталий Агафоновӑн, Геннадий Григорьевӑн пултарулӑхӗпе 
пуҫарулӑхӗ ӳснӗҫемӗн ӳссе пычӗ. Ҫав ҫулсенче колхозсен 
специалисчӗсем -  Алексей Макаров, Виталий Акчурин, Абзал 
Феткуллин, Василий Давыдов, Николай Козлов, Геннадий 
Катиков, А лександр Козлов -  хӑйсен хастар ӗҫӗсемпе 
республикӑра та палӑрчӗҫ.

Ҫак тапхӑрта ҫӗрӗҫ культури лайӑхланчӗ. Паха вӑрлӑх 
кӳрсе килме колхозсем укҫана пӗртте хӗрхенместчӗҫ. Выльӑх 
ӑрачӗ те аванланчӗ, йышӗ ӳсрӗ. Ҫавна май хире тислӗк 
ытларах тухма пуҫларӗ. Минерал удобренийӗпе те пӗлсе усӑ 
курнӑ. Ҫӗр хатӗрлес, акас енӗпе ҫӗнӗ меслетсем ӗҫе кӗчӗҫ. 
1970 ҫултан пуҫласа район вӑтамран 22-25 центнертан кая мар 
тырӑ туса иле пуҫларӗ. Ш ӑпах ҫав ҫул пуҫламӑш ӗнче 
Комсомольскинче М ускаври электровакуум  приборӗсем 
кӑларакан “Эмитрон” заводӑн филиалӗ уҫӑлчӗ. ‘‘Знамя” тата 
“Гигант” колхозсенче кирпӗчпе бетонран тунӑ витесем хута 
кайрӗҫ. Тукай ялёнче 250 вырӑнлӑ клуб уҫӑлчӗ, райцентрта 
12 хваттерлӗ ҫурта туса пӗтерчӗҫ.

Петр Николаевич Теплов ял хуҫалӑх, строительство, 
промышленноҫ производствин проблемисене лайӑх пёлетчё, 
тарӑннӑн ӑнланатчӗ. Вёл районта ӗҫленӗ ҫулсенче ялсенче 
ятарлӑ проектсемпе кирпӗчрен шкулсем, культура ҫурчӗсем, 
фермӑсем тума пуҫларӗҫ. Йывӑҫ ҫуртсемлӗ райцентр ерипен 
ҫӗнелме пуҫларё. 1969 ҫулта “Чӑвашгражданпроект" институт 
Комсомольски ялне ҫӗнетсе улӑштарас енӗпе генеральнӑй 
план туса хатӗрлерӗ. Ҫав план, тӗпрен илсен, ҫитмӗлмӗш 
ҫулсенче пурнӑҫа кӗчӗ. 1971-1974 ҫулсенче “Красный Октябрь”, 
“Заря”, “Дружба”, “Россия” колхозсем темиҫе хутчен те СССР 
тата РСФСР Министрӗсен Канашӗпе ВЦСПСӑн куҫса рурекен 
ялавӗсене ҫӗнсе илнё. Район 1976 ҫулта республикён курса 
рурекен ялавне, вунё рул хушшинче вирё хутчен СССРён тата
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Раҫҫейӗн ялавӗсене тивӗҫнӗ. Ҫав ҫулсенче Петр Теплов хӑй 
Ленин тата икӗ хутчен Ӗҫлӗх Хӗрлӗ Ялав орденӗсен кавалерӗ 
пулса тӑчӗ.

Паллах, парти райкомӗн пӗрремӗш секретарӗ ял 
хуҫалӑхӗпе  пром ы ш ленноҫа  тата строи тельствӑна  
аталантарас енӗпе ҫеҫ ӗҫлемен. Халӑха вӗрентес, сывлӑха 
сыхлас, культурӑна ҫӗклес, йӗркелӗхе ҫирӗплетес ӗҫсемшӗн 
те вӑлах яваплӑ пулнӑ. Петр Николаевич учительсемпе, 
врачсемпе, культура работникӗсемпе тӗл пулсах тӑратчё, 
судпа прокуратурӑра, милицире ӗҫлекен пуҫлӑхсене кӑна мар, 
вӗсенче кашни ҫынна ятран пӗлетчӗ, сӑнран паллатчӗ.

Мухтав тата чап унӑн пуҫне ҫавӑрса яраймарӗҫ. Петр 
Теплов ахаль ҫын пурнӑҫӗпе пурӑнчӗ, халӑхран пёр шит те 
уйрӑлмарӗ. Халӗ хӑш-пӗр хаҫатра совет влаҫӗ вӑхӑтӗнче 
пысӑк пуҫлӑхсем иртӗхсе пурӑннӑ тесе час-часах ҫыраҫҫӗ. 
Мускавра мӗн пулнине пӗлместпёр, Чӑваш Республикинче 
вара ун пекки, кун пекки пирки тӗлӗкре те тӗлленмен. 
Тепловсем тӑватӑ хӗрӗпе стандартлӑ пысӑк мар ҫуртра 
пурӑнатчӗҫ. Пӳрт хыҫӗнче темиҫе йӑран пахча ҫимӗҫ, ҫӗр улми 
акса-лартса тӑратчӗҫ, Петр Николаевич хӑй те 10-12 улмуҫҫи 
лартса ҫамрӑк сад чӗртрӗ. Кил картинче вутӑ хумалли, чӑх- 
чӗп тата вакӑ выльӑх усрамалли сарайсемсӗр пуҫне урӑх 
нимӗн те пулман. Сӑмах май каласан, кайран, Тепловсем 
Шупашкара куҫсан, вёсен Комсомольскинчи хваттерӗнче 
ҫемьепе эпӗ те вун пилӗк ҫул ытла пурӑнтӑм. Ҫурт -  ҫуртах, 
начар теме ҫук, анчах та пӗлӗш-тантӑшсем ман пата кӗрсе- 
тухса ҫӳренӗ чухне: “Теплов район пуҫлӑхӗ пулнӑ, пирӗн пекех 
пурӑннӑ-ҫке!” -  тесе тёлӗнетчӗҫ.

Ҫапла, культура енчен вӑл ытти ҫынсенчен нумай 
ҫӳлтеччӗ, анчах кулленхи пурнӑҫӗпе ял халӑхӗнчен нимӗнпе 
те уйрӑлса тӑман. Тапхӑр-тапхӑр йывӑрлӑхне ыттисенчен 
ытларах тӳснӗ. Ҫавӑн ҫинчен ҫырнӑ май пӗр кулӑшларах ӗҫ 
аса килет. Комсомольскине куҫса килсен ик-виҫ ҫул хушши 
Тепловсем райцентрти ытти служащисем пекех ҫӑвӑнма 
коммуналлӑ мунчана ҫӳретчӗҫ. Петр Николаевича ку пӗрре те 
кансӗрлеместчӗ. Лидия Михайловнӑн пӗччен мар, ҫӑвӑнма 
хӗрӗсем пе пӗрле ҫӳрем елле пулса тухнӑ. Ҫавӑнпа та 
картишӗнче мунча лартас пирки упӑш кипе калаҫкаланӑ 
пулмалла вӑл. Анчах Теплов ку сӑмаха хӑлхана чиксех кайман: 
“Халӑх коммуналлӑ мунчана ҫӳрет, эпир ҫӳрейместпӗр-им
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вара!”
Пӗррехинче, ҫу пуҫламӑшӗнче, Петр Николаевича пёр 

уйӑха вёренме яраҫҫӗ. Тӑхтаса тӑмасӑрах Лидия Михайловна 
пура туянать, хӑма ҫуртарать, вӗрлӗк кастарать, платниксемпе 
кӑмака ӑстине те хӑех тупать. Икӗ эрнерен мунчана кӗмелле 
туса ҫитереҫҫӗ. Киле таврӑннӑ Петр Николаевич арӑмӗ 
хӑйӗнчен иртсе ӗҫ тунӑшӑн аванах кӑмӑлсӑрланать, анчах 
нумайччен йывӑра илсе ҫӳремест, ҫилленни часах иртсе каять.

Хӗрӗсем те ӑслӑ, ӗҫ тӗлне пӗлекенскерсем пулса ӳсрӗҫ. 
Пӗри те эп райком секретарӗн хӗрӗ тесе сӑмсине каҫӑртмарё. 
Тӑваттӑшне те Каҫал каччисем кӑмӑлласа арӑм турӗҫ (Елчӗк 
йӗкӗтне Владимир Лазарева, вӑл Комсомольскинче нумай ҫул 
ӗҫленӗ пирки, Каҫал каччи вырӑнне хуратӑп). Асли, Светлана 
Петровна Кисапова, нумай ҫул хушши районти тёп библиотека 
пуҫлӑхӗнче ӗҫлерӗ, Чӑваш Республикин культура тава тивёҫлӗ 
ӗҫченӗ ята тивӗҫрӗ. Шел, йывӑр чире пула вӑхӑтсӑр ҫӗре кӗрсе 
ҫемйине те, ашшӗ-амӑшне те хуҫса хӑварчӗ.

Вӑталӑххи, Татьяна Петровна Краснова, ялан пёр 
вырӑнта -  Патшалӑх Канашӗн аппаратӗнче протокол секторӗн 
пуҫлӑхӗнче ӗҫлет. Кӗҫӗннисем -  Зойӑпа Галя -  Шупашкарта 
самаях яваплӑ ӗҫсенче тӑрӑшаҫҫӗ, Петр Николаевичпа Лидия 
Михайловнӑна мӑнуксемпе савӑнтараҫҫӗ.

1978 ҫулхи ҫурла уйӑхӗн вӗҫӗнчи пӗр кун яланах асӑмра. 
Вӑл кун Петр Николаевич Теплов аллӑ пиллӗк тултарнӑччӗ, 
ӑна Шупашкара профсоюз ӗҫне куҫарнӑччӗ. Юлташӗсемпе 
тусӗсене вёл чей сӗтелӗ хушшине ларма йыхӑрчӗ. Райкомӑн 
ҫӗнӗ секретарӗ Петр Иванович Мужиков та пирӗнпехчӗ. 
Саламлӑ сӑмахсем пулчӗҫ, ӑшӑ калаҫу пуҫланчӗ. Петр 
Николаевич Петр Ивановича “эстафетӑна” ҫирӗп тытма, 
ӑнӑҫлӑ ӗҫлеме ырӑ сывлӑх сунчӗ. Чӑнах та, вӑл калани ҫилпе 
вӗҫмерӗ, М ужиков ертсе пынӑ тепӗр вунӑ ҫулӗнче те 
Комсомольски районӗ пысӑк утӑмсемпе малалла ӑнтӑлчӗ, 
вӑйлӑ аталанчӗ, нумай енӗпе халӗ те ыттисемшӗн ырӑ тӗслӗх 
шутланса тӑрать.

12



МАЛАЛЛА, ШАВАХ ҪӲЛЕЛЛЕ
Раиса Тихоновна Тарасовӑпа эпир иксӗмӗр те 

Комсомольски районӗнчен. Ӗҫри вырӑнсене илес пулсан, 
уйрӑмлӑхӗ те пур, пёрешкелли те чылай. Вёренессе эпё те, 
вёл та партии Чулхулари аслё шкулёнче вёреннё. Кайран тата 
вёл Мускаври партии Тёп комитечӗ ҫумӗнчи аслё шкулта 
вӗренчӗ. С пециальноҫпа  истори предм етне вёрентме 
пултараттёмёрччё. Иксёмёр те шкулсенче ӗҫлесе куртёмёр 
пулсан та истори вёрентеймерёмёр. Ун вырённе тёван 
республикён, тёван тата кӳршӗри районсен пурнӑҫ историне 
“ҫырас” ӗҫе хамӑрӑн хутшӑнма тиврӗ. Кунта та уйрӑмлӑхӗ пур: 
Раиса Тихоновна ҫак ӗҫе пур енлӗн, тарӑннӑн, пӗтӗм вӑйне 
хурса хутшӑнчӗ. Ахальтен мар ӑна виҫӗ орденпа (вёсен 
хушшинче Ленин орденӗ те пур), виҫӗ медальпе, Чӑваш АССР 
Аслӑ Канашӗн темиҫе грамотипе наградӑланӑ. Истори хывас 
ӗҫри манӑн тӳпем Тарасованнипе танлаштарсан ытла та аял, 
ҫавӑнпах наградисем те “шӗвӗ” . Эпир пӗр ӳсӗмри ҫынсем мар, 
вӑл манран ҫирӗм пӗр ҫул аслӑрах. Вӑл йывӑр вӑхӑтра ӳссе 
ҫитӗннӗ, чылай асап тӳснӗ, такӑнман, чӗркуҫленмен.

Эпӗ Комсомольскинчи редакцире ӗҫлеме тытӑннӑ чухне 
вӑл Тӑвай районне виҫӗмӗш ҫул ертсе пыратчӗ ӗнтӗ. Парти, 
совет, хуҫалӑх ӗҫӗнче тӑракансем -  уйрӑмах хӗрарӑмсем, 
Павлова, Тарасова, Ж уравлева хушаматсене асӑнатчӗҫ. 
“Павлова кун пирки мӗн каланӑ пулӗччӗ-ши? Ҫакӑн пирки 
Журавлева илтес пулсан ырлас ҫук. Тарасова кайман пулсан 
ку ӗҫ тахҫанах пулатчӗ”, -  тенисене эпӗ темиҫе те илтнӗ. Виҫӗ 
хушамат виҫӗ ҫыннӑн пулӗ теттӗм Ҫук иккен -  икӗ ҫыннӑн. 
Раиса Тихоновнӑна хӗр чухне Павлова тенӗ, качча тухнӑ 
хыҫҫӑн вёл Тарасова пулса тӑнӑ.

Ҫураласса вӑл Аслӑ Каҫалтан (Комсомольски) вун икӗ 
ҫухрӑмри Хирти Явӑшра Тихон Павлович Павлов ҫемйинче 
ҫуралнӑ. Тихон Павлович колхозра счетовод ӗҫне туса пынӑ. 
Йышлӑ ҫемьере амӑшӗ килте тӑрмаш нӑ, хуҫалӑх ӗҫне 
хутшӑннӑ. Иртнӗ ӗмӗрӗн вӑтӑрмӗш ҫулӗсен варринче Тихон 
Павловича ҫак районти Хырхӗрри ялне ӗҫлеме чӗнсе илеҫҫӗ. 
Улӑхлӑ-ҫаранлӑ, Кӗтне шывӗллӗ ҫактӑрӑх Павловсен кӑмӑлне 
кайнӑ. Кил хуҫи Хырхӗрринчен инҫех те мар вырнаҫнӑ Кӗтне 
Пасар ялӗнче ҫурт туянать. Раиса Тихоновнӑн, йӑмӑкӗсемпе 
шӑллӗсен ачалӑхӗпе ҫамрӑклӑхӗ шӑпах ҫак ялта иртнӗ те ӗнтӗ.
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Ялти ҫичӗ ҫул вӗренмелли шкула пӗтернӗ хыҫҫӑн Раиса 
Канашри педагогика училищине ҫул тытать, экзаменсене 
ӑнӑҫлӑ парса вёренме кӗрет. Вӑл виҫҫӗмӗш курса куҫнӑ хыҫҫӑн 
Тӑван ҫӗршывӑн Аслӑ вӑрҫи пуҫланать. Ҫичӗ ачипе чирлӗ 
мӑшӑрне хӑварса Тихон Павлович фронта тухса каять. 
Малтанхи икӗ ҫулне Раиса педучилище общ ежитийёнче 
пурӑннӑ. Вӑрҫӑ пуҫлансан ку ҫуртра госпиталь уҫаҫҫӗ. Раиса 
хӑйӗн икӗ тантӑшӗпе хваттере Кӗтне Пасарӗнчен Канаша куҫса 
килнӗ Ковшовсем патне кӗрет. Унтанпа утмӑл ҫул ытла иртнӗ. 
Ковшовсем тахҫанах ҫӗр ҫинче ҫук ӗнтӗ. Ҫапах та хӑш чух ырӑ 
сӑмахпа, хӑш чух ҫӑкӑрпа пулӑшнӑ ҫак икӗ ырӑ ҫынна -  
упӑшкипе арӑмне -  Раиса Тихоновна нихӑҫан та манас ҫук.

Чи йывӑрри -  вӗреннӗшӗн ҫулталӑкне 150 тенкӗ тӳлесси. 
Ашшӗ вӑрҫа кайнӑ хыҫҫӑн Павловсен Раиса хыҫҫӑнхи иккӗмӗш 
хӗрӗ Вера трактористсен курсӗнчен вӗренсе тухать, плугарьте 
ӗҫлеме тытӑнать. Ӗҫленӗшӗн укҫа мар, тырӑ паркалаҫҫӗ. Вӑл 
йышлӑ ҫемьене ҫиме те ҫитмест. Укҫа ҫавах ҫук. Раисӑна 
педучилищӗрен кӑларса ярасси ҫинчен приказ тухать. Курсри 
чи пултаруллӑ, ырӑ кӑмӑллӑ хӗре тантӑшӗсем пулӑшма 
шутлаҫҫӗ, ҫур ҫулшӑн тӳлеме 75 тенкӗ укҫа пуҫтарса параҫҫӗ. 
Ҫамрӑк хӗр -  Раиса Павлова -  ҫыншӑн ҫын тӑрӑшнине курса, 
ҫакна ӗмӗрлӗхех чӗре варрине хывать.

Окопсемпе траншейӑсем чавма та, юр айӗнчи тырра 
вырма та тивнӗ. 1942 ҫулхи чӳк уйӑхӗнче Раиса Павловӑна 
Комсомольскинчи ҫут ӗҫ пайӗ Хырай Ӗнелӗнчи ҫичӗ ҫул 
вӗренмелли шкулӑн пуҫламӑш класӗнче ӗҫлеме ӑсатать. Шкул 
директорӗ Т.Миронова тата вӗренӳ пайӗн ертӳҫи А.Филиппова 
ӑна ӑшшӑн кӗтсе илеҫҫӗ, май килнӗ таран пулӑшса пыраҫҫӗ. 
Пултарулӑхне кура тепӗр вӗренӳ ҫулӗнчен пуҫласа Раиса 
Тихоновна вырӑс чӗлхипе литературине, нимӗҫ чӗлхине 
вӗрентме пуҫлать, пионервожатӑйра ӗҫлет, ялти кпуб хуҫи 
пулма та ӑнах хушаҫҫӗ. Укҫишӗн мар -  ӗҫӗшӗн. Пилӗк ҫӗр 
тенкӗсем-мӗнсем илкеленӗ-ши? Салтак пиррин метрӗ пин 
тенкӗ, пӗр пӑт ҫӑнӑх пин ҫурӑ тӑнӑ чухне ҫав укҫа пирки калаҫса 
ҫӑвар тутине сая яма та кирлӗ пулман.

Тӑрӑшнӑ, ӗҫленӗ, ачасене вӗрентнӗ, фронта пулӑшнӑ. 
Акӑ ӗнтӗ Ҫӗнтерӳ кунӗ те ҫитсе иртет. 1945 ҫулхи раштавра 
Раиса Павловӑна комсомол райкомӗн секретарьне суйлаҫҫӗ. 
Виҫӗ ҫул тимлет вӑл ҫак ӗҫре. Учитель пулнине кура ӑна 
районта пионер ӗҫне хускатса яма хушаҫҫӗ. Павлова Урмаел,
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Аслӑ Чурачӑк, Ҫӗнӗ Мӑрат, Тукай ялӗсенчи шкулсенче пионер 
дружинисем  йӗркелет, ытти вырӑнти друж инӑсен ӗҫне 
вӑйлатас тесе тӑрӑшать. 1948 ҫулта вӑл хӳхӗм йӗкӗте Николай 
Тарасова качча тухать.

Николай Иванович Тарасов, чӑнах та, хӳхӗм, ҫирӗп, 
хаваслӑ арҫынччӗ, Раиса Тихоновнӑпа эпӗ 1970 ҫулсенче 
анчах паллашнӑ. Николай Ивановича аллӑмӗш ҫулсенчех 
пӗлнӗ. Вӑл районти культура ҫурчӗн директорӗнче ӗҫлетчӗ. 
Кунта ҫул л е не х  ҫуркуннепе  ҫулла а ги ткультбригад а  
йӗркелетчӗҫ. Ҫакушкӑн ака тунӑ е тырӑ вырнӑ вӑхӑтра ҫитмен 
ял хӑварман. Николай Иванович доклад тума та, ташлама та 
ӑстаччӗ, Марс Васильевич Орлов аккордеон калатчё, пёр 
пайлӑ пьесӑра выляса ӑш хытиччен култаратчӗ, вырӑнти 
ҫитменлӗхе питлекен такмаксене паянхи кун та ас тӑватӑп: 

“Безменов -  бригадир,
Хӑй активист пулмалла.
Икӗ ҫулхи налукне 
Виҫ ҫӗр тенкӗ памалла",

е тата
“Пӑлакипе Хӗветли 
Ӗҫрен пӑрӑнса ҫӳреҫ.
Вун ик качака ертсе 
Тырӑ ҫитерсе ҫӳреҫ”.
Ҫемьеллӗ пулсан ачасем те ҫуралаҫҫӗ. Аллӑмӗш ҫулсен 

пуҫламӑшӗнче Тарасовсен килӗнче хӗрпе ывӑл ҫитӗннӗ ӗнтӗ. 
Раиса Тихоновнӑна килтеларма памаҫҫӗ. 1950ҫулта вӑл парти 
райкомӗн секретарӗ пулса тӑрать. Райкомра ӗҫлеме ятарлӑ 
вӑтам пӗлӳ анчах ҫителӗксӗр. Вӗренмелле, вӗренмелле, 
вӗренмелле... Вара вӑл упӑшкипе, ачисемпе, ача пӑхаканпа 
Горький хулинчи парти шкулне ӑс пухма тухса каять. Виҫӗ ҫул 
вӗренет. Таврӑнсан -  каллех райкомӑн виҫҫӗмӗш секретарӗ, 
кайран -  иккӗмӗшӗ. Ҫав тапхӑрта вӑл Комсомольскинче 
республикипех палӑрнӑ Анатолий Е рлаковпа, Михаил 
Родионовпа, Павел Николаевпа юнашар тӑрса, вӗсем ертсе 
пынипе ӗҫлет. 1961 ҫулхи  нарӑс пуҫлам ӑш ӗнче  ӑна 
райӗҫтӑвком председательне суйлаҫҫӗ. Кунта унӑн нумай 
ӗҫлеме май килмест. Тепӗр ҫул вӗҫӗнче республикӑри 
районсене пысӑклатса Комсомольски районне пӗтереҫҫӗ, унӑн 
пӗр пайне Канашпа, теприне Патӑрьелпе пӗрлештереҫҫӗ.
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Раиса Тихоновна кӗпӗрне пек пысӑк Канаш районӗнче ял 
хуҫалӑх производство управленийӗн партком секретарӗн ҫумӗ 
пулса тӑрать.

Вӑл вӑхӑтри административлӑ реформа чӑхӑмлама 
тытӑннӑ. Унчченхи чикӗсемпех районсене ҫӗнӗрен йӗркелерӗҫ. 
1965 ҫулхи чӳк уйӑхӗнче Раиса Тихоновна Тарасовӑна Тӑвай 
районне ертсе пыма шанчӗҫ. Ун чухне эпӗ Комсомольски район 
хаҫачӗн редакторӗн ҫумӗ пулса ӗҫлеттӗм. Ҫывӑхра пулнипе-и 
е Раиса Тихоновна райкомӑн пӗрремӗш секретарӗ пулнипе-и 
Тӑвайри ӗҫ-пуҫпа кӑсӑкпанса тӑнӑ. Нимӗнпех те палӑрман 
район виҫӗ-тӑватӑ ҫулта ҫӗкпенчӗ. Колхозсен кӑтартӑвӗсем 
лайӑхланчӗҫ. Ҫак очерка ҫырма хатӗрленнӗ чухне эпӗ ятарласа 
архиври документсемпе паллашрӑм. 1966 ҫулта районта 
гектартан 9,7 центнер тырӑ, 100 гектар ҫӗр пуҫне 32,3 центнер 
аш, 133 центнер сӗт туса илнӗ. Ҫичӗ ҫул иртнӗ хыҫҫӑн 
кӑтартусем икӗ-виҫӗ хутӳснӗ. 1973 ҫулта гектартан тырӑ 23,6 
центнер, ҫӗрулми 155 центнер, какай (кашни 100 гектар пуҫне) 
213 центнер (7 хута яхӑн пысӑкланнӑ), сӗт 227 центнер туса 
илме пултарнӑ.

Ҫав ҫулсенче Раиса Тихоновна хӑй йӗри-тавра ӗҫре 
пиҫнӗ, пысӑк пӗлӳллӗ, лайӑх кадрсем (халӗ команда теҫҫӗ) 
пуҫтарчӗ. Ac тӑватӑп -ха , ун чухне  райӗҫтӑвком  
председателӗнче калама ҫук пултаруллӑ, харсӑр та вӗри ҫын 
В.Козлов ӗҫлетчӗ. Иккӗмӗш секретарь П .Яковлев район 
патриочӗ пулнипе палӑрчӗ, ял хуҫалӑх управленийӗн пуҫлӑхӗ 
М.Терентьев кунӗн-ҫӗрӗн ӗҫлеме хатӗрччӗ.

Тӑвай -  сӑрт хушшинче ларакан ял. Хушӑкра пытанса 
тӑракан райцентр сакӑр-тӑхӑр ҫулта сӑрта хӑпарса палламалла 
мар улшӑнчӗ, хула пек курӑнма пуҫларӗ. Ҫав тапхӑрта кунта 
пурӑнмалли икӗ хутлӑ темиҫе ҫурт, ҫыхӑну узелӗ, йӑла ҫурчӗ, 
ресторанпа столовӑй, районти культура ҫурчӗ, вӑтам шкул 
ҫурчӗ ҫӗкленсе ларчӗҫ, ҫулсем асфальтпа витӗнчӗҫ. Ялсенче 
тата социаллӑ культура, хуҫалӑх объекчӗсем мӗн чухлӗ хута 
каймарӗҫ-ши!

Вун пӗр ҫул партии Тӑвай райком ӗн пӗрремӗш  
секретарӗнче ӗҫлерӗ Раиса Тихоновна Тарасова, 1976 ҫулта 
ӑна Ш упаш кара куҫарчӗҫ, Чӑваш патш алӑх кӗнеке 
издательствин директорне лартрӗҫ.

Ӗмӗр иртет -  шыв юхать. Издательствӑра, Шупашкар
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хула ӗҫтӑвкомӗнче Раиса Тихоновна тата Ю ҫул ытла ӗҫлерӗ. 
Халь ӗнтӗ чылайранпа тивӗҫлӗ канура. Кил-йышри татулӑх, 
юратнӑ мӑнукӗсем ӑна ватӑлма памаҫҫӗ. Сӑнӗ-пуҫӗпе те, утти- 
хусканӑвӗпе те вӑл вунӑ-вун пилӗк ҫул каяллахм пекех. 
Ҫынсемпе тарават, ӑшӑ кӑмӑллӑ.

Нумаях пулмасть вӑл 80 ҫул тултарчӗ. Юбилей ячӗпе 
ҫывӑх тӑванӗсем, тус-юлташӗсем уяв сӗтелӗ хушшине ларчӗҫ. 
Салам нумай пулчӗ. Юратса, хисеплесе, сума суса каланӑ 
сӑмахсем пулчӗҫ вӗсем.

ҪИЛ-ТӐМАН ЛАПЛАНСАН
Икӗ талӑк ытла алхаснӑ ҫил-тӑман ире хирӗҫ чарӑнчӗ. 

Сакӑр сехетҫитеспе Елчӗкри Хресчен ҫуртӗнчен тухса Кӗҫӗн 
Таяпана ҫул тытрӑм. Унта ҫитме Таяпа Энтри витӗр тухмалла. 
Ҫуна ҫулне талккӑшӗпех юр хупланӑ. Манран маларах ҫула 
тухнӑ ҫынсен йӗрӗсем тата икӗ енӗпе ларакан чӑрӑш 
тураттисем ҫӗтсе кайма памарӗҫ. Ҫанталӑк сивӗ. Ҫурҫӗртен 
вӗрекен ҫил пит-куҫа хыпашлать. Акӑ Таяла Энтри те хыҫа 
юлчӗ. Малта Кӗҫӗн Таяпа ялӗ сарӑлса ларать. Урамӗсем 
вӑрӑм, шултра хыр пӗренесенчен пураса лартнӑ капмар ҫурт 
чылай.

Кӗпер урлӑ каҫсанах хирӗҫ килекен пӗр ҫынран шкула 
хӑш ҫулпа каймаллине ыйтса пӗлтӗм те вӑл кӑтартнӑ еннелле 
талкӑш рӑм . У чительсен  пӳлӗм ӗнче мана хӗрӗхелле  
ҫывхаракан вӑтам пӳллӗ арҫын кӗтсе илчӗ. Ку шкул директорӗ 
А натолий П етрович А нтонов пулчӗ. Вӑл Патӑрьел 
райӗҫтӑвкомӗн халӑха вӗрентес ӗҫ пайӗн хушӑвӗпе (унта мана, 
вун пӗр ҫул вӗренмелли шкул пӗтернӗскере, вӑхӑтлӑха 
учителе илес пирки ҫы рнӑччӗ) паллаш рӗ те хваттере 
вырнаҫтарма илсе кайрӗ.

Хваттерӗ хӑвӑрт тупӑнчӗ. Хуҫине Санюк аппа тесе 
чӗнеҫҫӗ, килӗнче хӑйсӗр пуҫне шкула кайман Юрий ятлӑ пӗчӗк 
ывӑлӗ пур. Вӗренӳ ҫулӗ вӗҫлениччен, ҫур ҫула яхӑн, манӑн 
кунта пурӑнмалла, ача ҫуратма тухнӑ Мелания Леонтьевна 
Ильина учительница вырӑнне тӑваттӑмӗш класс ачисене 
вӗрентмелле пулать.

Тепӗр ирхине ҫичӗ сехетрех шкула кайрӑм. Шкулӑн тӗп 
корпусӗ сыпӑнтарса тунӑ темиҫе ҫуртран тӑрать. Коридорӗ- 
мӗнӗ ҫук. Ачасем классенчен тӳрех хӑмаран ҫапса тунӑ сивӗ
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ҫенӗке тухаҫҫӗ. Кӗҫӗн кпассем уйрӑм ҫуртра вӗренеҫҫӗ. Ана 
и к -б и ҫ  ҫул каялла Кӑна ӗҫе кӗртнӗ пулмалла, вӑл вӗр-ҫӗнех.

Мелания Леонтьевна та ирех шкула пычӗ. Вӑл мана 
ачасен класри ӗҫӗсен тетрачӗсене, вӗрентӳ кӗнекисене пачӗ. 
Тӑваттӑмӗш класра пӗрремӗш урок -  вырӑс чӗлхи. Шӑнкӑрав 
пулсанах д иректор  мана класа илсе кӗчӗ, ачасем пе 
паллаштарчӗ те хыҫалти парта хушшине кӗрсе ларчӗ.

Урок мӗнле иртнине халӗ астумастӑп ӗнтӗ. Ҫапах та 
Анатолий Петрович Антонов, хӑй те аслӑ классенче вырӑс 
чӗлхи вӗрентекенскер, тишкерӳ тунӑ чухне пӗртте тиркешсе 
калаҫмарӗ, кӑшт ҫеҫ мухтаса та илчӗ. Ҫакӑ мана самаях 
хавхалантарчӗ. Класра ҫирӗм ултӑ ачаччӗ: шавлӑ, хаваслӑ, 
тӑнлӑ-тавҫӑруллӑ, алхасуллӑ вун пӗр-вун икӗ ҫулсенчи 
хӗрачасемпе арҫын ачасем. Марков, Ашмарин, Шепилов, 
Ильин, Иванова, Головин... Хушамачӗсем асра тӑрса юлнӑ, 
ячӗсене маннӑ.

Ӗҫлеме кӑрлач пуҫламӑш ӗнче тытӑннӑччӗ, нарӑс 
уйӑхӗнче пӗрремӗш ӗҫ укҫи илтӗм. Ятарлӑ пӗлӳ те, стаж та 
пулман хамӑн. Ҫакна пӑхмасёрах пӗр уйӑх ӗҫленӗшӗн утмӑл 
ик тенкӗ шутласа пачӗҫ. Хальхи укҫапа виҫӗ пин тенке яхӑн 
пулать. 1964 ҫул пуҫламӑшӗччӗ. Никита Хрущев ҫӗршыв 
влаҫӗн пуҫӗнче тӑнӑ юлашки ҫул. Ялти лавкка пуҫлӑхӗ Мария 
Шепилова эрнере икӗ кун шкул буфетӗнче сутӑ тӑватчӗ. Елчӗк 
районне пӗтернӗччӗ ун чухне. Комсомольски, Шӑмӑршӑ 
районӗсем те ҫукчӗ. Республикӑн тӑхӑр пайӗнчен пӗри 
Патӑрьел районӗ шутланса тӑратчӗ. Елчӗк, Комсомольски, 
Шӑмӑршӑ тӑрӑхӗ пӗтӗмпе тенӗ пекех Патӑрьел районне 
кӗнӗччӗ. Елчӗк, унчченхи райцентр, ахаль ял вырӑнӗнче 
шутланатчӗ. Унта крахмал, ҫӑкӑр завочӗсем, инкубатор 
станцийӗ пурччӗ, столовӑй, темиҫе лавкка ӗҫлетчӗҫ, юсавпа 
техника мастерскойӗсене хӑварнӑччӗ.

Хӗл варринче Кӗҫӗн Таяпари сакӑр ҫул вӗренмелли шкул 
буфетне Елчӗкри ҫӑкӑр заводӗнчен эрнере пӗрре ыраш 
ҫӑнӑхне куккуруспа хутӑштарса пӗҫернӗ ҫӑкӑр илсе килетчӗҫ. 
Ҫӳлӗксем ҫинче пӗремӗк-канфет, варени-компот пурччӗ. 
Елчӗкри лавккасен сентрисем те пушанчӗҫ. “Сельхозпродукты” 
текен пысӑках мар лавккана пӗтӗмпех чие варенийён пӗр тенкӗ 
те вунӑ пус тӑракан ҫур литрлӑ савӑчӗсемпе тултарса 
лартнӑччӗ.
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Эрнере пӗрре -  пасар кунӗ. Пӗррехинче эпӗ унта икӗ 
кӗрепенкке сив ҫу (шӑратнӑ сысна ҫӑвӗ) туянтӑм. Ҫӑвне ҫанни 
вӗҫӗсене сарса пӳкленӗ икӗ аркӑллӑ кӗпе тата кӗски (Елчӗк 
енче пӗрмечеллӗ кӗске сӑхман евӗрлӗ хӗрарӑм тумтирне ҫапла 
калатчӗҫ) тӑхӑннӑ, утмӑлалла ҫывхарнӑ кинемей сутать. Виҫе 
хатӗрӗ -  писмен.

-Ч им -ха, чим! Эсӗ мана кӗрепенккепе мар, килопа кала, 
-  тетӗп эпӗ сутуҫа.

-  Эй, чим-чим кайӑкӗ! Эсӗ пирӗн енчи ҫын мар 
пулмалла. Ху чылай вӗреннӗ йӗкӗт пек курӑнатӑн, кӗрепенккере 
миҫе грамм пулнине пӗлместӗн. Пӗр кӗрепенккере -  тӑватҫӗр 
грамм. Килора икӗ кӗрепенкке ҫурӑ. Сана виҫсе панӑ ҫу -  
сакӑрҫӗр грамм, -  ӑнлантарчӗ кинемей.

Ҫакӑ маншӑн ӗмӗр манса каймалла мар урок пулчӗ.
Вӑхӑта ир те, каҫ та шкулта ирттернӗ. Каркалар хӗрӗ 

Ираида Дмитриевна Садовникова пӗрремӗш класс ачисене 
вӗрентетчӗ. Малтанхи вӑхӑтра вӑл мана пайтах пулӑшнӑ. 
Хӑйне нумай пӗлнӗ пек кӑтартса, ӑс парса калаҫмастчӗ вӑл. 
Манран вӑл е ку пирки ыйтса пӗлетчӗ, хӑйӗн шухӑшне 
палӑртатчӗ. Вӗрентӳ пайӗн пуҫлӑхӗ Мария Кондратьевна 
Громова лару-тӑрӑва кура вӗриленсе те кайма пултаратчӗ, 
анчах та вёл пысёк тавра курӑмлӑ, ачасен психологине лайӑх 
пӗлекен опытлӑ педагогчӗ, тӑваттӑмӗш класа урок итлеме час- 
часах ҫӳретчӗ. Унӑн ырӑ канашӗсем паян та асӑмрах.

Вёл ҫул хӗл ҫил-тӑманлӑ та сивӗ пулчӗ. Эпӗ Елчӗкри 
Хресчен ҫуртӗнче выртнӑ каҫхине Аслӑ Таяпари вӑтам шкул 
директорӗ (хушамачӗпе ятне асӑнмӑпӑр) таса уйра ҫӗтсе кайнӑ, 
юр кӗрчӗ айне пулнӑ. Ана ҫуркунне енне кайсан кӑна тупрӗҫ. 
Пытарнӑ чухне Аслӑ Таяпа масарӗ ҫинче пӗрремӗш хут пулма 
тӳр килчӗ. Пӗрремӗш, анчах та юлашки хут мар...

Кӗҫӗн Таяпа шкулӗнче директорпа пӗрле вырӑс чӗлхине 
Венарий Петрович Васильев учитель вӗрентетчӗ. Хӑй вёл Аслӑ 
Таяпара пурӑнатчӗ. Аслӑ пёлӳсӗрччӗ, ҫапах вёл калама ҫук 
нумай вулатчӗ, хӑйӗн специальноҫне питӗ лайӑх пӗлетчӗ. Унӑн 
паха енӗ тата ҫакӑнтаччӗ. Вӑл ачасен ҫынлӑхне пысӑк вырӑна 
хуратчӗ, вӗсемпе хӑйӗнпе пӗр тан ҫынсемпе калаҫнӑ пек 
калаҫатчӗ. Лешсем вара ӑна чунтан хисеплетчӗҫ.

Венарий Петрович мӑшӑрӗ Евгения Георгиевна Аслӑ 
Таяпа шкулӗнче ӗҫлетчӗ. Вӗсем пӗр-пӗрне питё юратса,
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килӗштерсе пурӑнни, арӑмӗ упӑшкине мотоцикл ҫине лартса 
ял тӑрӑх ҫил-тӑвӑл кӑларса ярӑнтарса ҫӳрени ҫинчен юмах 
пеккаласа паратчёҫ. Ҫуркунне, курӑкшӑтнӑ вӑхӑтра, Венарий 
Петровичӑн мӑшӑрӗ вилчӗ, хӗрхенӳсӗр рак чирӗ ӑна вилём 
шӑтӑкне чикрӗ. Ҫавӑн чухне Аслӑ Таяпа масарӗ ҫине тепре 
ҫитмелле пулчӗ.

Эпӗ пӗлнӗ тӑрӑх, Венарий П етровичӑн хӑйён те 
малаш нехи шӑпи синкерлӗ вӗҫленнӗ. Юратнӑ мӑшӑрӗ 
яланлӑхах уйрӑлса кайнӑ хыҫҫӑн пурнӑҫ тупсӑмне ҫухатса 
темиҫе ҫултан вӑл хӑй ҫине хӑй алӑ хунӑ.

Тӗлӗнм елле  тата тепӗр учитель пурччӗ: Крылов 
хушаматлӑскер. Чӗнессе ӑна Алексей Павлович тесе чӗнетчӗҫ. 
Вӑл шухӑшлӑ ҫӳретчӗ, сахал калаҫатчӗ. Пӗррехинче эпирунпа 
буфетран куккурус ҫӑкӑрӗ туянтӑмӑр.

-  Ҫак ҫ ӑ к ӑ р -Хрущев шӑпине татса паракан япала. Курса 
тӑр, кӑҫал кӗркунне сирпӗтеҫҫех ӑна, -  терӗ Алексей Павлович.

Ҫав ҫулхи юпа уйӑхӗн тӑваттӑмӗшӗнчи ирхине Никита 
Сергеевича пенсие яни ҫинчен радиола итленӗ хыҫҫӑн Крылов 
учитель каланӑ сӑмахсене тепӗр хут аса илтӗм.

Мӑнкун умён ялти библиотекарь Николай Иванович 
Смирнов тӗн сиенӗ ҫинчен лекци вулама хушрӗ. Халӑх умне 
тухма тӗплӗн хатӗрлентӗм. Темшӗн клуба арҫынсем кӑна 
пуҫтарӑнчӗҫ. Вӗсем тимлӗ итлерӗҫ, ыйтусем памарӗҫ. Сцена 
ҫинчен ансан ман тавра пилӗк-ултӑ ҫын пуҫтарӑнчӗ.

Эсӗ хӑв тӗне кӗнӗ-и? Мӗншӗн турра питӗ хытӑ вӑрҫатӑн? 
Мӗн тунӑ вара сана? -  теҫҫӗ ҫаксем.

-  Ас ту, ачам. Хиврен калаҫма пуҫличчен малтан пуҫпа 
шухӑшла. Турра вӑрҫма ӑс нумай кирлӗ мар. Ял ҫыннисене 
хӑвӑнтан сивӗтетӗн кун пек, -  пӗтӗмлетрӗ калаҫӑва ватӑрах 
арҫын.

Ҫакӑ та маншӑн асра юлмалли урок пулчӗ.
Ачасене ҫуркуннехи каникула ячӗҫ. Манӑн тӑван ялӑм -  

Тукай (Аслӑ Каҫалпа Йӗпреҫ хутлӑхӗнче вырнаҫнӑскер) -  Кӗҫӗн 
Таяпаран ҫитмӗл ҫухрӑмра. Ун чухне хальхи пек асфальт ҫул 
пулман. Сӑмсаллӑ пӗчӗк автобуса ларса Елчӗкрен ирхине 
тӑхӑр сехетре тухрӑмӑр. Чул сарнӑ шоссепе сиктеркелесе 
Чутей ялӗнчен тухрӑмӑр, кӑнтӑрла иртсен Канаш районӗнчи 
Маяка ҫитрӗмӗр. Кунта анса юлса манӑн Комсомольскине 
каякан автобуса лармалла, унта ҫирӗм ҫухрӑм ҫуран утмалла.
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Ҫав кун киле ҫӗрле ҫурҫӗр иртсе пӗр сехетре ҫитрӗм.
Халӗ, унтанпа  хӗрӗх ҫула яхӑн иртнӗ хы ҫҫӑн, 

шухӑшлатӑп та тӗлӗнетёп: пурнӑҫ палламалла мар улшӑнчӗ. 
Автобус Шупашкартан Елчӗке виҫӗ сехетрен ҫитрӗ. Районти 
мӗн пур яла асфальт ҫул хывнӑ. Автобуссем сакӑр-тӑхӑр 
маршрутпа ҫӳреҫҫӗ. Чи юлашкинчен пулсан та района газ 
ҫитрё.

Елчӗк -  ҫеҫен хирлӗ тӑрӑх. Районӗпе те хӑй тӗллӗн 
шӑтса ӳснӗ вӑрман лӑстӑкӗ Кӗҫӗн Таяпа ҫывӑхӗнче анчах. Вут- 
шанкӑ тӗлӗшӗнчен кунта нихӑҫан та ҫӑмӑл пулман. Яшка 
пӗҫернӗ чухне Санюк аппа -  Александра Николаева вучаха 
турпаспа чӗртсе яратчӗ те киҫек пӑрахатчӗ. Киҫек -  тислӗкпе 
улӑма хутӑштарса тунӑскер -  ҫулӑмсӑрах тӗлкӗшсе ҫунатчӗ. 
Хуранти яшка сив ҫупа пӗҫернӗскер пулсан та питӗ тутлӑччӗ. 
Ҫу уйӑхӗн 19-мӗшӗнче ачасене хӑйсен ялӗн вӑрманне илсе 
кайрӑмӑр. Эпӗ -  Сӑр вӑрманӗсен тӑрӑхӗнчи ялта ҫуралса ӳснӗ 
ҫын. Пирӗн таврари этем вӑрмана пит хисеплесех каймасть: 
касать, ватать, ҫӗмӗрет, выльӑх ярса ҫамрӑк хунава пӗтерет. 
Елчӗксем вӑрман ҫине урӑхпарах пӑхаҫҫӗ: вӗсем ӑна упраҫҫё, 
унпа пӗлсе усӑ кураҫҫӗ. Ҫакна эпӗ чи малтанах Кӗҫӗн Таяпа 
вӑрманӗнче пулса курнӑ хыҫҫӑн ӑнлантӑм.

Мелания Леонтьевна Ильина ача ҫуратсан тӑватӑ уйӑх 
иртнӗ хыҫҫӑнах ӗҫе тухрӗ. Хӑйсен юратнӑ учительницине 
ачасем хавассӑн кӗтсе илчӗҫ. Манӑн, вӑхӑтлӑх ӗҫлекен 
ҫыннӑн, киле таврӑнмалли кӑна юлнӑччӗ. Анчах та ҫав вӑхӑтра 
вӗрентӳ пайӗн ертӳҫи, математикӑпа физика учительници 
Мария Кондратьевна Громова ача ҫуратма тухрӗ. Шкул 
директорӗ Анатолий Антонов мана ҫиччёмӗшпе саккӑрмӗш 
классенче физикӑпа математика вӗрентме хӑварчӗ.

Икӗ класӗнче те физикӑпа ҫулталӑк хушшинче мӗн 
вӗреннине аса илтёмӗр, саккӑрм ӗш  класра ачасене 
математикӑпа ҫырса экзамен пама хатӗрлерӗм. Ҫӗртме уйӑхӗн 
вун тӑваттӑмӗшӗнче экзамен пулчӗ. Саккӑрмӗш класра ҫирӗм 
тӑватӑ вёренекенрен вун саккӑрӗшӗ "тӑваттӑ” тата “пиллӗк” 
паллӑсем илчӗҫ. Кӗҫӗн Таяпари колхоз Чкалов ячӗллӗччӗ. 
Хуҫалӑх вӑл вӑхӑтра Патӑрьел районӗнче лайӑххисен 
шутёнчеччӗ. Ана тин ҫеҫ вӑтӑр тултарнӑ Петр Егорович Крылов 
ертсе пыратчӗ. Петр Егорович час-часах шкулта пулатчё, 
директорпа, учительсемпе, ачасемпе тёл пулатчё. Ачасен
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ашшӗсемпе амӑшӗсем, вӗрентекенсем Петр Егорович ҫирӗм 
тӑватӑ ҫултах председательте ӗҫлеме пуҫлани, ҫак тапхӑрта 
колхоз экономика тӗлӗшӗнчен самаях йӗркеленни ҫинчен 
каласа паратчӗҫ.

Шкул ҫурчӗсем кивӗччӗ, хӗлле сивӗ пулатчӗ, вӗренме 
тата вӗрентме условисем ҫителӗксӗрччӗ. Эпӗ Кӗҫӗн Таяпара 
ӗҫленӗ чухнех Антоновпа Крылов ҫӗнӗ шкул тӑвасси, проектла 
смета докуменчӗсене хатӗрлесси пирки калаҫатчӗҫ. Эпӗ пӗлнӗ 
тӑрӑх, ҫак ӗмӗт тепӗр тӑхӑр ҫултан анчах пурнӑҫланнӑ. Ун 
чухне директорта Мелания Леонтьевнӑн мӑшӑрӗ Александр 
Егорович Ильин ӗҫленӗ. 1973 ҫулта колхоз правленийӗ тата 
шкул дирекцийӗ тӑрӑшнипе, район ертӳҫисем пуҫаруллӑ 
пулнипе Кӗҫӗн Таяпара 320 вырӑнлӑ шкул туса пӗтерсе ӗҫе 
янӑ.

Клуба та, колхоз правленине те, пӗрлехи ытти ҫурт-йӗре 
те кунта пӗтӗмпех кирпӗчрен купаласа тунӑ. Ял ҫыннисен 
ҫурчӗсем унччен те начар марччӗ, халӗ тата та лайӑхрах. 
Кирпӗч ҫуртсем нумай. Ҫакҫурт-йӗре пӗтӗмпех Петр Егорович 
Крылов вун тӑхӑр ҫул хушши колхоз председателӗнче ӗҫленӗ 
чухне туса лартнӑ.

Юлашки вунӑ ҫулта кунта ӗҫсем япӑхланчӗҫ. Чкалов ятне 
пӑрахӑҫласа хуҫалӑха “Таябинка” теме пуҫларӗҫ. Ҫакӑ та 
хуҫалӑх экономики хавшассине чарса лартаймарӗ. Выльӑх 
йышӗ пӗчӗкленчӗ, тыр-пул тухӑҫӗ чакрӗ, ӗҫукҫи сахалрах илме 
пуҫларӗҫ. Халӗ Кӗҫӗн Таяпара акционерсен “Звезда” хупӑ 
общ естви туса хунӑ-м ӗн. Х уҫалӑх ятне тата ты тӑмне 
улӑштарни ахаль ан пултӑрччӗ ҫеҫ!

Унчченхи патне каялла таврӑнса эпӗ ҫакна ҫеҫ каласшӑн: 
1963-1964 ҫулхи вӗренӳ ҫулӗ вӗҫленнӗччӗ ӗнтӗ. Манӑн киле 
тухса каймалли ҫеҫ юлнӑччӗ. Хваттер хуҫи Александра 
Николаева ҫӗнӗ пӳрт лартма тытӑнни чарса тӑчӗ. Кивӗ ҫуртне 
пӑсса ҫӗннине хӑпартса лартнӑ хыҫҫӑн ҫеҫ эпӗ туртасене кил 
енне тытрӑм.

Ҫав ҫулхи ҫурла уйӑхӗн варринче Патӑрьелӗнчи халӑха 
вӗрентес ӗҫ пайӗн ертӳҫинчен  С ултан Габидуллович 
Гайнуллинран ҫыру илтӗм. Вӑл тӑхтаса тӑмасӑр РОНОна пыма 
хушнӑ. Тепӗр кунах эпӗ Патӑрьелне ҫитрӗм. Султан 
Габидуллович мана тӑван чӗлхепе литература учительне 
лартни ҫинчен калакан хушу тыттарчӗ те кӗпӗрне пек пысӑк 
районӑн тепӗр кӗтесӗнче вырнаҫнӑ Шӑхач ялне кӑларса ячӗ.
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ПИРЁН ЯЛ ҪЫННИ
Евгений Курицын манран виҫӗ ҫул аслӑрах пулсан та эпӗ 

унпа пӗр класра вӗренсе те курнӑ, ҫара та пӗрлех кайнӑ. Иртнӗ 
ӗмӗрӗн аллӑмӗш ҫулӗсен пуҫламӑш ӗнче Комсомольски 
районӗнчи Тукайри пуҫламӑш шкулта пурӗ те икӗ учитель анчах 
ӗҫлетчӗ. Нина Ивановна Уральская пӗрремӗшпе виҫҫӗмӗш 
кпаса ҫӳрекенсене вӗрентетчӗ, Илларион Федорович Апчев -  
шкул пуҫлӑхӗ -  иккӗмӗш тата тӑваттӑмӗш кпассенче уроксем 
ирттеретчӗ. Эпӗ шкула ҫӳреме пуҫланӑ чухне Евгень шӑпах 
виҫҫӗмӗш класа куҫнӑччӗ ӗнтӗ.

Вӑрҫӑ ҫулӗсенче ҫуралнӑ ачасем йышлӑн пулман. 
Вӗренекенсем пӗрремӗш кпасра вун иккӗн, виҫҫӗмӗшӗнче вун 
улттӑн пулнӑ пек ас тӑватӑп. Икё класӗ валли те икӗ рет 
виҫшерӗн лармалли парттӑсем вырнаҫтарса тухнӑччӗ. Евгень 
лӑпкӑ ачаччӗ, кӗҫӗннисене тивместчӗ, пирӗнпе пӗрле ҫӳретчӗ, 
килте вӑл чи кӗҫӗнниччӗ. Кил-йышӗ вёсен пӗчӗк пулман, анчах 
Евгень шкула ҫӳреме пуҫланӑ вӑхӑталла аппӑшӗсем качча 
кайса пӗтнӗ, тетӗшӗ уйрӑлса тухса хӑй ҫурт лартнӑ. Икӗ 
чӳречеллӗ пысӑках мар пӳртре кӗҫӗн ывӑлӗпе амӑшӗ иккӗшех 
пурӑнатчӗҫ.

Ача чухнех Евгенӗн алли ӑстаччӗ, пуртӑ-пӑчкӑ выляса 
кӑна тӑратчӗ. Саккӑр-тӑххӑрта чухнех вӑл колхозра ӗҫлеме 
пуҫларӗ. Ҫирӗме ҫитнӗ ҫӗре урам енне виҫӗ чӳречеллӗ лайӑх 
ҫуртлартрӗ. Амӑшӗпе иккӗш анчах пурӑннипе Евгене ҫар ретне 
вӑхӑтра илмерёҫ. Амӑш ӗ ватӑччӗ ӗнтӗ, куҫӗсем лайӑх 
курмастчӗҫ. Кӗҫӗн ывӑлӗ авлансан вӑл питӗ савӑнчӗ. Ҫирӗм 
иккӗ тултарсан, 1964 ҫулхи хура кӗркунне, Евгень ҫар ретне 
тӑчӗ.

Ун чухне эпӗ, вун тӑххӑрти ҫамрӑк, Патӑрьел районӗнчи 
Шӑхач ялӗнче учительте ӗҫлеттӗм. Чӳкуйӑхӗн пуҫламӑшӗнче 
мана та повестка пачӗҫ. Учительсем пе, ачасем пе сыв 
пуллашса Тукая таврӑнтӑм, призыв пунктне тухса кайма 
чӑматан хатӗрлеме пуҫларӑм.

Пӗр салхуллӑ  ирхине пирён пата тантӑш ӑм сем  -  
Никифоров Элекҫей, Толокнов Куля пырса кӗчӗҫ, вӗсемпе 
пӗрле Евгень те пурччӗ.

- -  Эсӗ салтак ачи пуласшӑн мар, салтак юрри юрласшӑн 
мар теҫҫӗ. Ан пӑс чӑваш йӑлине. Айта, пуҫтарӑн. Лаша кӳлсе 
килтӗмӗр. Ахаль-махаль мар, пар лашапа ҫӳрӗпӗр, -те р ӗ  купӑс
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ҫӗкпенӗ Толокнов Куля.
Ҫӳрерӗмӗр вара виҫӗ кун салтак юрри юрласа, ал шӑлли 

-тутӑр сулласа, хурӑнташсем патӗнче хӑна пулса.
Иксӗмӗр те ҫар строительствин чаҫне лекрӗмӗр: Евгень 

Байкал леш енчи Чита тӑрӑхне, эпӗ -  Самар хутлӑхне. 
Хӗсметре манӑн виҫӗ ҫул штаб таврашӗнче, кпубпа библиотека 
ӗҫӗнче иртсе кайрӗ. Евгень ҫартан каменщик, бетонщик, 
штукатур-маляр специальноҫӗсене "туянса” килчӗ.

Хӗрӗх ҫулсем-мӗнсем каялла ялта пӗр кирпӗч ҫурт та 
пулман. Кирпӗчне те кӑмака тума кӑна туяннӑ. Евгень ҫартан 
таврӑннӑ вӑхӑталла никӗссене бетонран хывма, пӳртсене 
кирпӗчрен купалама пуҫларӗҫ. Ял-йыш Курицына пӗр самант 
та ӗҫсӗр тӑратмарӗ. Ҫурт кӑшкарне нимелле купаласси йӑлана 
кӗчӗ. Кӗтесре тӑма ӑста специалист кирлӗ. Тупата, ҫак енӗпе 
Евгене ҫитекенни никам та ҫук тетчӗҫ. Колхозра мӗнле кӑна 
объектра ӗҫлемен-ши тата!

Ҫапах та ҫурт-йӗр ҫавӑрасси, хуралтӑсем лартасси -  
ҫулла тумалли ӗҫ. Хӗлле кӗрӗк арки йӑваласа лармалла мар- 
ҫке-ха. Асташӑн ӗҫӗ хӗлле те нумай вал, анчах стаж та кирлӗ. 
1976 ҫулта Евгень Тукайри тӑхӑр ҫул вӗренмелли шкула 
кочегара вырнаҫнӑ, ҫӑмӑллатнӑ йӗркепе пенсие тухичченех 
ҫакӗҫре тимленӗ.

Нумаях пулмасть эп вӗсем патӗнче килӗнче пултӑм. 
Лайӑх хуралтӑсемлӗ пӳрте ӗлӗкрех арча пек кил-ҫурт тетчӗҫ. 
Евгенӗнне вара кермен пек кил-ҫурттесе калас килет. Пӳртне, 
пӗтӗм хуралтине кирпӗчрен купаланӑ, цинкланӑ хӗҫ-тимӗрпе 
витнӗ, картишне талккишпех бетонланӑ, лайӑх сад чӗртнӗ.

Чи пахи кунта вӑл кӑна та мар. Евгенӗнни пек кил-ҫуртлӑ 
ҫынсем халӗ ялта сахал-и? Тултан куҫа савакан, шала кӗрсен 
тасамарлӑхӗпе ӑша лӗкпентерекен ҫуртсем те пур-ха ялсенче. 
Курицын тесен вара унӑн картишӗнче, кил-ҫуртӗнче кирӗк те 
тупаймастӑн: тал-таса, ҫап-ҫутӑ. “Районти кӑтартуллӑ хуҫалӑх” 
смотрта Евгений Курицын темиҫе хутчен те пӗрремӗш вырӑн 
ҫӗнсе илнӗ. Унӑн пӳртӗнче анчах мар, ҫенӗкӗпе верандӑсенче 
те стенкӑсем, шкафсем, кавирсем. Стенкисемпе шкафӗсене, 
комочӗ-трельяжӗсене хӑй аллипе ӑсталаса пуҫтарнӑ.

Юлашки икӗ ҫулта Тукай ҫыннисем килӗсене газ кӗртрёҫ, 
ҫавна май пӳртри кӑмакана сӳтсе тепӗр хуттутарчӗҫ, Евгеньпе 
унӑн аслӑ ывӑлне Коляна та ҫӑмӑл килмен-мӗн ҫак тапхӑрта.
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Кӑмакасене пурте вӗсене тутарасшӑн-ҫке-ха. Халӗ, акӑ, ку ӗҫ 
кӳршӗри Ҫӗнӗ Мӑратра пуҫланса каймалла. Кунтан та йыхрав 
килсех тӑрать.

Эпӗ пынӑ чухне Евгень килти мастерскойра кӗҫӗн 
ывӑлӗпе чӳрече рамисем ӑсталатчӗ. Ял ҫынни, ҫӗнӗ ҫурт 
лартаканскер, заказ панӑ. Сивӗсем пуҫланаҫҫӗ, заказа хӑвӑрт 
пурнӑҫламалла.

Евгенӗн ачисем те хӑй пекех ӑста, тирпейлӗ, йӑваш. 
Мӑшӑрӗпе вӗсем пилӗк ача пӑхса ӳстернӗ. Кӗҫӗнни -  килте. 
Коляпа Андрей хӑйсем ҫурт лартса уйрӑлса тухнӑ. Коля аслӑ 
урамра икӗ хутлӑ ҫурт лартнӑ, вӑйлӑ хуралтӑсем ҫӗкленӗ. 
Андрейӗн килӗ ашшӗнчен инҫе мар, ял вӗҫнелле. Ҫурт-йӗрӗ 
вара унӑн та тетӗшӗнчен пӗрре те кая мар. Икӗ ачи -  вӑталӑх 
ывӑлӗпе хӗрӗ -  Тюмень облаҫӗнче ӗҫлесе пурӑнаҫҫӗ.

Евгеньпе ача чухнехине аса илсе уйрӑлтӑмӑр. Юпа 
уйӑхӗн пуҫламӑшӗнче пирӗн ялти ҫак хисеплӗ ҫын утмӑл 
тултарать. Хӑй ҫине пӑхсан хӗрӗх-пилӗк-аллӑ ҫултан ытла 
параймастӑн: чӗрӗ, вӑр-вар ҫаврӑнӑҫуллӑ. Пичӗ ҫинче те 
пӗркеленчӗксем курӑнмаҫҫӗ. Ӗҫкӗпе иртӗхмест, йӳҫҫи-тутти 
хыҫҫӑн хӑваламасть. Паспорт вара суйма памасть, чӑнах та -  
утмӑл ҫул. Эппин, Евгений Ефимович Курицына вӑрӑм кун- 
ҫул, телей сунар. Ӗҫӗпе вӑл ҫы нсене тата та нумай 
савӑнтартӑр, яланах кил-йыш тӗрекӗ пулса пурӑнтӑр.

АСЛА ҪЫН ҪИНЧЕ ҪИП ҪӖРМЕСТ
Ана эпӗ 1969 ҫултанпа пӗлетӗп. Ун чухне ҫуллаччӗ. 

Комсомольски район хаҫатӗнче редактор ҫумӗ пулса ӗҫлеттӗм 
те, журналистсем отпускра пулнӑ пирки апат ҫиме те вӑхӑт 
ҫукчӗ. Ларатӑп ҫапла пӗррехинче пуҫ ҫӗклеми ҫырса ула-чӑла 
ҫийлӗ сӗтел хушшинче (чернил тӑкмасӑр ӗҫлейместӗмӗр). 
Пӳлӗме ҫын кӗнине сисмен те. Умра ҫирӗмсене ҫитнӗ ҫамрӑк 
тӑрать. Пичӗ-куҫӗ нар пек хӗрлӗ. Куҫӗсем хӑюллӑн nàxaççë. 
Калаҫнӑ чухне сӑмахӗсем кӑшт ҫеҫ тытӑнчӑклӑрах тухаҫҫӗ.

Паллашрӑмӑр. Редакцие килнӗ каччӑна Вася тесе 
чӗнеҫҫӗ-мӗн. Хушамачӗ -  Федотов. Райцентрпа юнашарти 
Кӗҫӗн Каҫал ялӗнчен. Хӑй Шупашкарти университетра чӑваш 
чӗлхипе литература уйрӑмӗнче вӗренни, халӗ ӑна пирӗн 
хаҫата практикӑна яни ҫинчен те каларӗ, направлени кӑларса 
кӑтартрӗ.
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Ҫав кунах пӗр пӳлӗмре хире-хирӗҫ ларса ӗҫлеме 
пуҫларӑмӑр. Ҫур кӳлӗмрех вӑл ялкорсенчен килнӗ темиҫе 
ҫырӑва тӳрлетсе хаҫатра ҫапӑнса тухма юрӑхлӑ туса пачӗ, 
тепӗр кун колхоза командировкӑна кайрӗ.

Вася Федотов практикант хаҫатра самаях пысӑк опыт 
пухнӑ ҫын пек ӗҫлеме пултарни питӗ хӑвӑрт палӑрчӗ. Пурнӑҫа 
лайӑх пӗлни пулӑшатчӗ ӑна. Ҫӑкӑр мӗн хак тӑнине ҫамрӑклах 
туйса илнӗ-ҫке-ха вӑл, ачаран амӑшӗпе ҫеҫ юлса ҫурма тӑлӑх 
ӳснӗ.

Вёсен урамалла икӗ чӳречеллӗ пӳрчӗ Кӗҫӗн Каҫалӑн 
Хыҫалти кассинчи хӑрах ретре чи хӗрринчеччӗ, инҫех те мар 
Кӗтне шывӗн хӑйӑрлӑ ҫыранӗ курӑнатчӗ. Амӑшӗ, Наҫта аппа, 
хӑйне кура ваквыльӑх, хур-кӑвакал, чӑх-чӗп усратчӗ, сывлӑхӗ 
ҫирӗп вӑхӑтра кил-ҫуртне лайӑх тытса тӑратчӗ.

Эпӗ те университетра куҫӑмсӑр майпа Васьӑран пӗр ҫул 
каярах вӗренсе пыраттӑм. Профессорсемпе преподавательсем 
иксӗмӗрӗн те пӗр ҫынсемехчӗ. Калаҫнӑ чухне Вася Энвер 
Зиатдинович Феизов ятне час-часах асӑнатчӗ. Ун чухне ку 
профессора эпӗ палламастӑмччӗ-ха. Иккӗмӗш курсра вӗреннӗ 
чухнех сумлӑ профессор Васьӑна тӗпчев ӗҫне явӑҫтарнӑ-мӗн, 
чӑваш фольклорӗнче диалектика саккунӗсем еплерех вырӑн 
йышӑннине тишкерме хушнӑ. Тӗпченӗ-тӗпченӗ те Федотов 
студент наука ӗҫӗ ҫырса хунӑ. Мускава конкурса ярса панӑ.

Тӗп хуларан тав ҫырӑвӗ тата парне килнӗ.
Вася Федотов 1971 ҫулта университетран вӗренсе тухать 

те ҫавӑнтах философи кафедрин преподавателӗнче ӗҫлеме 
пуҫлать. Ҫамрӑк преподавателе хӑйӗнчен икӗ-виҫӗ ҫул 
кӗҫӗнрех студентсем Василий Артемьевич тесе хисеплесе 
чӗнме пуҫлаҫҫӗ. Хӑй те вёренме пӑрахмасть, кафедра 
заведующийӗ Антон Иванович Петрухин профессор ертсе 
пынипе куҫӑмсӑр майпа аспирантура пӗтерет, каллех студент 
чухнехи пекех чӑваш фольклорӗнче философи “тымарӗсем” 
мӗн тарӑнӑшӗнче пулнине тӗпчет, 1981 ҫулта Мускавра 
Г.В.Плеханов ячӗллӗ халӑх хуҫалӑх институтӗнче диссертаци 
хӳтӗлесе философи наукисен кандидачӗ пулса тӑрать.

Ӗмӗр тикӗс килм ест тени тӗрӗсех ҫав. Василий 
Артемьевичӑн университетра та ӗҫсем лайӑх пыраҫҫӗ, килте 
те аван: юратнӑ мӑш ӑрӗ пур, хӗрпе ывӑл ҫитӗнеҫҫӗ . 
Такӑнмалли урӑх ҫӗртен тупӑнать. Кӗвӗҫекенсем, кураймасӑр
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пурӑнаканскем ун пеккине кӗтсе кӑна тӑраҫҫӗ, хурахсем пек 
тапӑнма пуҫлаҫҫӗ. Василий Артемьевич тӗлӗшӗнчен те ҫавӑн 
пекрех пулса тухать. Ш ӑв-шава, чӑрсӑрлӑха, ҫапӑҫӑва 
кӑмӑлламан Федотов -  ҫирӗп характерлӑ та тӗллевлӗ ҫын -  
конкурсра ҫӗнтерсе 1987 ҫулта Казах ССРӗнчи Павлодар 
хулинчи педагогика институтне ӗҫлеме куҫать, хваттер панӑ 
хыҫҫӑнах ҫемйине те унта илсе каять.

Унтанпа шыв нумай юхрё.
Казахстан та ютҫӗршыв пулса тӑчӗ, халё вёл пирёншён 

чикёлеш енё шутланать. Политика хӑвӑртулшӑнать, наукёсен 
вара никӗсӗ ҫирӗп. Василий Ф едотов ёсчах халё те 
Павлодартах ӗҫлет-ха. Ултӑ ҫул ытла педагогика институтёнче 
ф илософ и каф едрине ертсе пычё, халё ҫак хулари 
университетӑн профессорӗ. Ҫирӗм пилӗк ҫул хушшинче вёл 
тёватё монографи, аллё ытла наука статйи ҫырса пичетленё. 
Унён кёнекисемпе статйисем Ш упашкарта, Алма-Атара, 
Павлодарта, Йошкар-Олара ҫапӑнса тухнё. Пёр уйёх каялла 
ҫеҫ Мари Элён тёп хулинчи лавккасенче Василий Федотов 
ҫырнӑ “ Нравственные традиции этноса” кёнекене сутма 
пуҫларӗҫ.

Вун ҫичӗ ҫул ют ҫӗрте пурёнса тата ӗҫлесе Федотов 
профессор Шупашкарпа, тёван республикӑпа, хӑй ҫуралса ӳснӗ 
Каҫал тӑрӑхӗпе ҫыхӑну тытсах тӑчӗ. Отпуск вӑхӑтӗнче вӑл 
республикӑн тӗп хулине килмесӗр пӗр ҫул та ирттермест, 
Чӑваш патш алӑх университечӗпе , хаҫат-ж урнал  
редакцийӗсемпе, наци конгресӗпе тытакан ҫыхӑнусем пӗр 
самантлӑха та татӑлмаҫҫӗ. Василий Артемьевич каланӑ тӑрӑх, 
Павлодарта ҫеҫ 600 яхӑн чӑваш пурӑнать-мӗн (облӑҫра 1400 
ҫын). Федотов пуҫарӑвӗпе хулара чӑвашсен общество культура 
центрӗ йӗркеленӗ, ӑна хӑех ертсе пырать. Хулара вырсарни 
шкулӗ уҫнӑ, унта 20 ача ҫӳрет. 1999 ҫулта вӑл Казахстан 
Республикинчен 25 чӑваш ачине Шупашкара илсе килнӗччӗ. 
Ачасем хӑйсен ашшӗ-амӑшӗ ҫуралнӑ ҫӗршывра пулса мӗн тери 
хӗпӗртенине каласа пама сӑмах та ҫитмест.

Шупашкарпа тачӑ ҫыхӑну тытма Василий Артемьевичӑн 
тата тепӗр сӑлтав та пулчӗ, Энвер Зиатдинович Феизов 
академик ертсе пынипе вӑл пилӗк ҫул хушши наука докторӗн 
диссертацине ҫырса хатӗрлес енӗпе ӗҫлерӗ. Ҫӑмӑл пулмарӗ 
диссертаци ҫырасси. Ҫырасси -  пӗр нуша, ӑна хӳтӗлеме
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хатӗрленмелле-ҫке-ха. Чӑваш патшалӑх университечӗн 
философи наукисемпе ҫырнӑ диссертацисене йышӑнакан 
канаш В.Федотов профессорам наука докторӗн степеньне илес 
тӗллевпе ҫырнӑ диссертацине йышӑнчӗ. Василий Артемьевич 
хӑй ҫамрӑк чухне тӗпченӗ проблемӑсене диссертацире тата 
та тарӑнраххӑн, анлӑраххӑн тишкерсе уҫса панӑ. Тишкерӳре 
чӑвашсен кӑмӑл-сипет аталанӑвне ҫеҫ мар, ытти тӗрӗк 
халӑхӗсен йӑли-йӗркин уйрӑмлӑхӗсене те манса хӑварман. 
Кӑрлач уйӑхӗн 24-мӗшӗнче диссертаци канашӗн ларӑвӗ пулнӑ. 
Унӑн ӗҫне наука консультанчӗ, философи наукисен докторӗ 
Э.Феизов, официаллӑ оппонентсем -  философи наукисен 
докторӗ А .С алм ин тата ытти ученӑйсем  те хутш ӑннӑ, 
В.Федотов проф ессорӑн диссертацине ырланӑ, вӑрттӑн 
сасӑласа ӑна наука докторӗн ятне пама йышӑннӑ. Сӑмах май, 
Федотов -  Шупашкарти диссертаци канашӗнче философи 
наукисен докторӗн ятне илнӗ пӗрремӗш ӑсчах. Ҫирӗп кӑмӑл, 
пысӑкӗҫ, ҫине тӑни темӗнле йывӑрлӑха та ҫӗнтерме пулӑшать. 
Василий Артемьевич Федотов ҫинчен калас-тӑк ӑслӑ ҫын ҫинче 
ҫип ҫӗрмест тени питӗ вырӑнлӑ.

ВЫРТАН КАСКА МАКЛАНАТЬ
Ку ялта эпӗ час-часах пулатӑп. Ыттисенчен нимӗнпех те 

уйрӑлса тӑмасть вӑл. Кирпӗч ҫурт нумай, йывӑҫ-тӗм сахал мар. 
Самана йы вӑррине пӑхм асӑрах вы рӑнти ял хуҫалӑх  
кооперативӗ лайӑх аталанать. Тырӑ, тымар-ҫимӗҫ аван туса 
илеҫҫӗ. Уйсенче курӑк ҫӑра ӳсет. Ҫынсем кооперативра укҫа 
самаях ӳкереҫҫӗ, выльӑх усраса тупӑш кураҫҫӗ. Ертӳҫи те 
вёсен пултаруллӑ. Хӑйшӗн мар, халӑхшӑн тӑрӑшать.

Ял адм инистрацийӗн  пуҫлӑхӗ  пирки вара ҫакна 
калаймастӑн. 20 ҫул ытла ӗнтӗ вӑл ҫак ӗҫре. Тытӑнса тӑрать 
темелле пуль. Районта вӑл начаррисен йышӗнче мар: ӗҫлӗ 
хутсене вӑхӑтра ҫырса парать, пуху пухма ӑсталанса ҫитнӗ, 
черетлӗ суйлавсене те лайӑх ирттерет. Ытти енӗпе вара... Ытти 
енӗпе аванни сахал. Лапчӑнса ларакан кивӗ клуба юсама 
тахҫанах вӑхӑт ҫитнӗ. Шкулӗ те ялти чи япӑх, кивӗ ҫуртсенчен 
пӗринче вырнаҫнӑ. Масар йӗри-тавра тытнӑ карта йӑтӑнса 
аннӑ. Юрӗ, клуба тӗпрен юсасси тата ҫӗнӗ шкул лартасси -  
пуҫлӑх хӑй пӗччен тумалли ӗҫ мар тейӗпӗр. Анчах та ял 
администрацийӗн ҫуртне йӗркеллӗ тытса тӑрасси пуҫлӑх ӗҫӗ
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ӗнтӗ. Ку ҫуртӑн хӑш -пӗр кантӑкӗсене кӗленче вырӑнне 
фанерӑпа хупланӑ, унтан-кунтан ҫӗнӗ шиферпа саплакаланӑ 
ҫивиттине те тахҫанах ҫӗнетмелле, тайӑлнӑ карта юписене 
улӑштармалла. Хӗлле крыльца патне ҫул уҫмаҫҫӗ. Ҫынсем ку 
ҫурта ҫӳллӗ кӗрт урлӑ каҫса кӗреҫҫӗ...

Иртнӗ хӗлле хаҫат ӗҫӗпе республикӑн кӑнтӑр районӗнчи 
пӗр яла кайса килмелле пулчӗ. Нумай ҫынпа курса калаҫрӑм. 
Тӗрлӗ ҫын -  тӗрлӗ сӑмах. Ватӑ хӗрарӑм мана пӗр эрнерех 
витери теҫетке чӑхран ҫуррине ҫухатни ҫинчен кулянса каласа 
пачӗ. Витинче шӑтӑк-ҫурӑк та ҫук-мӗн, анчах алӑкне ҫӑрапа- 
мӗнпе питӗрмен. Чӑх питех хаклӑ чӗрчун та мар пек, ҫапах та 
карчӑк хурланать. Ялта картишӗнченех чӑх-чӗп тата хур- 
кӑвакал унӑн анчах ҫухалман-мӗн. Тӑлӑх пурӑнакан пӗр 
кинемейӗн картаранах хурӗ ҫӗтнӗ, теприн кӑвакалӗ “вӗҫсе” 
кайнӑ. Ялта 30-35 ҫулсенчи хусахсен ушкӑнӗ пур иккен. 
Эшкерте тӑракансенчен пӗр-иккӗшӗ тӗрмере ларса тухнӑ, унта 
лекессинчен хӑтӑлса юлнисем те ҫук мар. Ҫӗрлесенче вӗсем 
пӗрле пуҫтарӑнса сӑмакун ӗҫеҫҫӗ, картла выляҫҫӗ. Ҫавсене 
шанмаҫҫӗ те карчӑксем. Вӗсем пуҫтарӑнакан ҫуртхуҫин кайӑк- 
кӗшӗк те, сурӑх-качака та ҫук. Ҫавах хуралтӑ йӗри-тавра 
йытӑсем явӑнаҫҫӗ, шӑмӑ кӑшлаҫҫӗ. Какайне ҫисе ямасӑр шӑмӑ 
пулмасть вӑл. Ҫакна лайӑх пӗлеҫҫӗ ватӑсем. Ҫӗрле ку ҫурт 
мӑрйинчен вӗҫӗмсӗр тӗтӗм йӑсӑрланни те кӑсӑкпӑ. Хӑйсем 
кама-кама шанманни пирки тӑлӑхсем ял администрацийӗн 
пуҫлӑхне те евитленӗ. Лешӗ, участокри милиционера пӗлтерес 
вырӑнне, вӗсене ҫухалнӑ чӑхшӑн шӑв-шак ҫӗклеме кирлӗ 
марри ҫинчен каласа ӑсатса янӑ. Эпӗ те ун чухне пуҫлӑх патне 
кӗрсе тухрӑм. Лайӑх пӗлетӗп-мӗн ӑна. 15 ҫултан кая мар ӗҫлет 
ҫак вырӑнта. Ял канаш председателӗччӗ вӑл тахҫан-тахҫан. 
Хӗлӗ ҫӗнӗ саманашӑн та юрӑхлӑ ҫынах-мӗн, пуҫлӑх пуканне 
ӑшӑтса ларать. Эпӗ каланине кулӑша ҫавӑрчӗ, урӑх сӑмах айне 
турӗ.

Нумаях пулмасть каллех ҫак ялта пултӑм. Чӑх-чӗп тата 
хур-кӑвакал ҫухалнин “проблеми” татӑлман иккен кунта. Халӗ 
ҫакӑн евӗрлӗ пӑтӑрмах арлӑ-арӑмлӑ ватӑсен картишӗсенче 
те пулса иртет имӗш. “Пуҫлӑхран пулӑшу кӗтме те кирлӗ мар. 
Мӗн тума пирӗн пурлӑха сыхлатӑр вӑл? Унӑн хӑйӗн пурлӑхӗ 
сыхлӑхра. Касмӑкра икӗ йытӑ: пӗри лупас айӗнче, тепри -хапхи  
хыҫӗнче. Тата вӑл хусахсенчен те шикленет. Лешсем вут
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тӗртме те, инкек-синкеккӑтартма та пултараҫҫӗ-ҫке-ха”, -терӗҫ  
мана ялти ватӑсем...

Ял администрацийӗн пуҫлӑхӗсем -  муниципалитет 
тытӑмӗнчи ертсе пыракан ҫынсем. Ҫак тытӑм республикӑра 
пӗчӗк мар. Дна тивӗҫтерсе тӑма бюджтеран укҫа-тенкӗ нумай 
каять. Ертсе пыракан тытӑма патшалӑх служащийӗсем те 
кӗреҫҫӗ. Вёсен те ӗҫ укҫийӗ чылаях пысӑк. Тытӑмра 15 ҫул 
ӗҫленӗ пулсан тата пенсие каяс умён юлашки ҫулсенче те 
патшалӑх е муниципалитет службинче тӑрсан пеней пӗчӗк 
пулмасть. Кун пекҫынсен пенсийӗ ӗҫ пенсийӗ илекеннисенчен 
3-4 хут пысӑкрах. Ҫавӑнпа та вӗсем хӑйсен вырӑнӗсенче 
ватӑлса ҫитичченех ларма хатӗр. Ӗҫри яваплӑх пысӑк 
пулманни, ҫӳлерехри пуҫлӑхсем хытӑ ыйтманни те вӗсене 
вырӑнта тӗрӗс-тӗкел сыхланса юлма май парать. Сӑмаха 
ҫирӗплетме ҫакан пек тӗслӗх илсе кӑтартни те ҫителӗклӗ: 
республикӑри 500 яхӑн ял хуҫалӑх кооперативӗпе колхозсен 
ертӳҫисем юлашки вунӑ ҫулта пурте тенӗ пекех улшӑнчёҫ. Ҫӗр 
ӗҫлекенӗн, выльӑх ӗрчетекенӗн чӑн-чӑн ӗҫ тумалла. Кунта 
сӑмах ҫаптарнипе анчах май килмест. Ӗҫ укҫийӗ те туса илнӗ 
тупӑшӑн калӑпӑшӗнчен килет. Рынок самани хӑвӑрт тавҫӑрса 
илме пултаракан ӑс-тӑнлӑ, ҫаврӑнӑҫуллӑ та вӑр-вар ҫынсене 
кӑмӑллать. Ҫакӑн пек пултарулӑх ҫамрӑксенче ытларах. 
Паллах, ял хуҫалӑхӗнче пӗтӗм ыйтӑва татса панӑ теме ҫук- 
ха. Ҫапах та ку чухне хуҫалӑх ертӳҫисенчен чылайӑшӗ 
пултарулӑхпа, хастарлӑхпа, хальхи вӑхӑтшӑн юрӑхлӑ пулнипе 
палӑрса тӑрать. Вӗсем хӑйсем ӗҫлесе хӑйсем ҫиеҫҫӗ, ҫынсем 
те лайӑхрах пурӑнччӑр, тутлӑрах ҫиччӗр тесе тӑрӑшаҫҫӗ.

Статья авторӗ ял хуҫалӑх предприятийӗсемпе ял 
администрацийӗсен пуҫлӑхӗсене пӗр-пӗринпе хирӗҫтерес 
тӗллев ты тм ан. Р еспубликӑра  367 ял тата поселок 
администрацийӗ. Вӗсенче, каларӑм ӗнтӗ, пуҫарулӑхпа, 
ӗҫченлӗхпе палӑракансем сахал мар. Выртан каска мӑкланать 
тетпӗр. Ял администрацийӗсен пуҫлӑхӗсенчен хӑшне-пӗрне 
чӑннипех те выртан каскапа танлаштарма пулать.

Пӗр вырӑнта нумай ҫул ларакансене эпир вёсен опычӗ 
пысӑк, ӗҫе лайӑх пӗлеҫҫӗ тесе хакпатпӑр. Ку ҫаплах ӗнтӗ, 
Ҫавах хӑш чухне ҫакӑ чӑнлӑхпа килӗш се тӑмасть. Ял 
адм инистрацийӗсен пуҫлӑхӗсен, асӑннӑ ты тӑмри ытти 
чиновниксен ӗҫне отчетсене вуласа мар, конкретлӑ ӗҫ тунине
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кура хакламалла. Ял администрацийӗн территорийёнче 
вырнаҫнӑ учрежден исем, предприятисем начар ӗҫлеҫҫӗ-тӗк 
пуҫлӑх лайӑх отчет ҫырни ниме те тӑм асть . Ял 
администрацийӗсен организацисемпе предприятисене витӗм 
кӳмелли майсем ҫуктеме пӑхӗ вулакансенчен хӑшӗ-пӗри. Пур 
ун пек майсем! Вӗсемпе усӑ курма кӑна пӗлмелле. Хӑш-пӗр 
ял администрацийӗнче вара ҫав майсене пӗлесшӗн те, 
вӗсемпе усӑ курасшӑн та мар.

Кӑҫалхи авӑн уйӑхӗн вӗҫӗнче Сӑр тӑрӑхӗнчи пӗр 
лесничествӑра  республика  пӗлтерӗш лӗ м ероприятие 
хутшӑнма тӳр килчӗ. Ун пирки кайран хаҫатсенче те чылай 
ҫырчӗҫ. Канашлӑва вӑрман отраслӗнче ӗҫлекенсем анчах 
хутшӑнчӗҫ. Район пуҫлӑхӗсенчен унта пӗри те пулмарӗ, ял 
пуҫлӑхӗ те пырса курӑнмарӗ. Мероприяти шӑматкун иртрё. 
Шӑматкуна хӑйӗн саккунлӑ канмалли кунӗ тесе шутласа 
пурӑнакан ертӳҫӗрен, паллах, пархатар сахал...

Эппин, влаҫӑн ҫак тытӑмне ҫӗнетмелли ҫинчен те 
шухӑшлама вӑхӑт.

ҪИРӖМ ПӖРТЕН -  ВИҪҪӖШӖ
Сӑн ӳкерчӗке 1937 ҫулта тунӑ. Малти ретре сылтӑмран 

виҫҫӗмӗшӗ -  Чӑваш Республикин халӑх комиссарӗсен Канашӗн 
председателӗ Лука Семенович Спасов. Кунта ҫакна каласа 
хӑварни вырӑнлӑ. Ҫак ӳкерчӗке туни шӑпах утмӑл пилӗк ҫул 
ҫитсен 4P Министрсен Кабинетне Лука Семеновичӑн мӑнукӗ 
Наталья Юрьевна Партасова ертсе пыма тытӑнчӗ. Пултаруллӑ 
ҫынсен йӑхран йӑха куҫакан генсем сыхланса ю лаҫҫех 
пулмалла ҫав.

Чӑнах та, Лука Семенович Спасов калама ҫук пултаруллӑ 
ҫын пулнӑ, Вӑл колхозсем тума пуҫланӑ вӑхӑтра Ҫӗр ӗҫ халӑх 
комиссарӗн йывӑр та пархатарлӑ ӗҫӗсене туса пынӑ. 1929 ҫул 
вӗҫӗнче талккӑш ӗпех коллективизаци  пуҫланнӑ. Лука 
Семенович колхозсене ҫирӗплетес, маш инӑпа трактор 
станцийӗсем йӗркелес тӗплевпе хытӑ тӑрӑшнӑ.

Лука Спасов Красноармейскипе юнашар вырнаҫнӑ 
Липовка ялӗн ҫынни. Вӑл пуҫламӑш шкула тата икӗ кпаслӑ 
училищ ӗне питӗ лайӑх паллӑсем пе пӗтернӗ. М алалла 
вӗренесшӗн пулнӑ, анчах май килмен. Вара вӑл малтан Упи 
вулӑс правленийӗнче, унтан Етӗрнери казначействӑра
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писарьте ӗҫлеме пикенет. Револю ци хыҫҫӑн Упи вулӑс 
правленийёнче секретарьте ӗҫлет, 1919 ҫулта Хӗрлӗ Ҫара 
каять. Ҫарта вӑл пилӗк ҫул.ытла пулать, 1926 ҫулта анчах тӑван 
тӑрӑха таврӑнать.

Сӑн ӳкерчӗкре пурӗ ҫирӗм пӗр ҫын. Вёсен хушшинче 
Чӑваш Республикин Тӗп ӗҫтӑвкомӗн членӗсем йышлӑ. 
Вӗсенчен иккӗшӗ -  Ольга Тихоновна Харитонова тата Агафия 
Филипповна Полетаева -  Патӑрьел тата Йӗпреҫ районёсенчен.

Ольга Харитоновёпа Агафия Полетаева ӳкерчӗкре 
Л.Спасов хыҫӗнчех иккӗмӗш ретре (сылтёмран иккёмёшпе 
виҫҫӗмӗш) лараҫҫӗ. Ольга Тихоновна 1937 ҫулта Патарьел 
(халё Комсомольски) районёнчи Хирти Сёнтёрти тулли мар 
вӑтам шкулта директорта ӗҫленӗ. Кӗске вӑхӑтрах вёл ҫак шкула 
республикёра чи лайёххисен ретне тёратма пултарнё. 1936 
ҫулта вёл Чулхула тӑрӑхӗнчи ударник-учительсен съезчӗн ӗҫне 
хутшӑннӑ, Мускавра Пӗтӗм Раҫҫейри Советсен XVIII съездёнче 
те пулса курнё.

Д епутат пулса тӑнӑ хы ҫҫӑн О льга Т ихоновна  ӗҫ 
картлашкипе ҫӳлеллех кармашать. 1938 ҫулта ёна Патёрьел 
райӗҫтӑвкомӗн председательне суйланӑ. Тепӗр ҫултан ҫӗнӗ 
Комсомольски районӗ туса хураҫҫӗ. О .Харитонова ӗҫлӗ 
органсене ҫӗнӗ района куҫарса, вӗсене ҫурт-йӗрпе тивӗҫтерес 
енӗпе хытӑ тӑрӑшать, ҫав ҫулсенче чирлеме тытӑнать. Ана 
ҫӑмӑлрах ӗҫе куҫараҫҫӗ, вӑл Патшалӑх банкӗн районти 
уйрӑмӗн управляющийӗ пулса тӑрать. Кунта вёл нумай тытӑнса 
тӑмасть, ҫӗнӗрен шкул ӗҫне пуҫӑнать.

Ольга Тихоновна Харитоновӑна ҫемье ҫавӑрма май 
килмен. Ӗмӗрӗ те вӑрӑм пулман унӑн. Алпё ҫула кайсан ӳпке 
шыҫҫи чирёңчен сывалаймасӑр вӑл 1949 ҫулхи ҫурла уйӑхӗнче 
вилсе кайнӑ.

Комсомольскинче ӗҫлесе эпӗ ҫирӗм пилӗк ҫула яхӑн ҫак 
ялта пурӑнтӑм. Халӑх Ольга Харитонова ятне пӗр самантлӑха 
та манмарӗ. Вӑл пурӑннӑ ҫурт та сыхланса тӑратчӗ-ха. Шкул 
ачисем масар ҫине унӑн вил тӑприне тирпейлеме ҫӳретчёҫ. 
Райцентрти администраци ҫуртӗнче ятарлӑ стенд ҫинче унӑн 
сӑн ӳкерчӗкӗ ҫакӑнса тӑратчӗ. Вӑл ҫуралнӑ Ҫӗнӗ Кипеҫ ялӗнче 
те ҫынсем мухтавлӑ ентешӗн ятне манмастчӗҫ. Ку халё те ҫавӑн 
пекех тесе шанас килет.

Сӑн ӳкерчӗкре О.Харитоновӑпа юнашар шурӑ тутӑр
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ҫыхнӑ, саппун ҫакнӑ Агафия Филипповна Полетаева ларать. 
Вӑл ҫуралса ӳснӗ Тукай ялӗ 1937 ҫулта Йӗпреҫ районне кӗнӗ.

Эпӗ те ҫак ялтах ҫуралса ӳснӗрен тата Укахви аппа 
хамӑрӑн хурӑнташ пулнӑран ӑна питӗ лайӑх ас тӑватӑп. Агафия 
Филипповна ватӑлса ҫитичченех шурӑ тутӑр ҫыхма, пӗр 
аркӑллӑ чӑваш кӗпи тӑхӑнма, саппун ҫакма юрататчӗ. Ял-йыш 
ӑна питӗ юрататчӗ, хисеплетчӗ.

Вӑл 1906 ҫулта чухӑн хресчен ҫемйинче ҫуралнӑ. Укахви 
вун тӑваттӑ тултарсан вёсен ҫурчӗ ҫунса каять. Инкек ҫине 
синкектенӗ пек, 1921 ҫулхи выҫлӑхҫитсе ҫапать. Укахви ашшӗ 
ҫӑкӑр шыраса Мускав енне тухса каять, анчах та каялла 
таврӑнаймасть. Вун пиллӗкри хӗрача, унӑн куҫсӑр аппӑшӗ тата 
вёсен амӑшӗ килсӗр-ҫуртсӑр, арҫынсӑр тӑрса юлаҫҫӗ. Ҫапла 
асапланса ҫич-сакӑр ҫул иртсе каять.

1931 ҫулта колхоза чи малтан кӗрекенсенчен пӗри Укахви 
ҫемйи пулнӑ. Полетаевӑсем малтанхи ҫулах колхозра 75 пӑт 
тырӑ ӗҫлесе илнӗ, Укахви ҫулсерен 300 ӗҫ кунӗнчен кая мар 
тунӑ. Арҫынсӑр пулсан та, кил-йыш ҫурт ҫавӑрнӑ, хуралтӑсем 
туса лартнӑ.

1934 ҫулта хӗре райӗҫтӑвком тата Чӑваш АССР Тӗп 
ӗҫтӑвком членне суйлаҫҫӗ.

Чухӑнлӑха пула Укахви хут вӗренмесӗрех юлнӑ. Ҫитӗнсе 
хӗр пулсан вӑл хут пӗлменнисен шкулне ҫӳреме пуҫлать: 
ҫырма та, вулама та хӑнӑхса ҫитет. 1934-1936 ҫулсенче вӑл 
Тукайри Чапаев ячӗллӗ колхоз ертӳҫин ҫумӗ пулса ӗҫлет, 1938 
ҫулта ӑна Ҫӗнӗ Мӑрат ял Канашӗн председательне суйлаҫҫӗ.

Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче арҫынсем фронта тухса кайсан ӑна 
каллех колхоз председательне лартаҫҫӗ. Агафия Филипповнӑн 
та ҫемьеллӗ пулма май кипмен. Савнӑ ҫынран, ял каччинченех, 
пӗр ывӑл ҫуратнӑ та вӑл, ӑна пӑхса ӳстернӗ. Ывӑлӗ Анатолий 
халь хӑй те ҫитм ӗл ҫултан  иртрӗ. М ӑш ӑрӗпе Нина 
Михайловнӑпа пилӗк ача пӑхса ҫитӗнтерчӗҫ, халӗ килте 
иккӗшех пурӑнаҫҫӗ.

Эпӗ ача чухне Агафия Филипповна каллех Ҫӗнӗ Мӑрат 
ял канашӗн председателӗнче ӗҫлетчӗ. Шкулта пӗр ҫул та 
вӗренмен ҫак хӗрарӑм , секретарь ҫук чухне ҫы нсене 
справкӑсем, ытти хутсем ҫырса паратчӗ, тӑватӑ пысӑк ял 
ҫыннин пурнӑҫне йӗркелесе пыратчӗ. Вӑл йывӑр ҫулсенче 
кӳренмелли те сахал мар пулнӑ. Пысӑк налук хурса ҫын алли-
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урине тӑллантарса лартнӑ, заем ҫырӑнтарса тинкине илнӗ, хӗл 
кунӗнче вӑрман ӗҫне хӑваласа кӑларсаянӑ. Ахаль ҫынна чӑтма 
йывӑр пулнӑ та, хӗрарӑм пуҫлӑха тӳсме тата хӗнтерех тивнӗ. 
Агафия Филипповна пирки ял-йышра ӳпкев ҫукчӗ. Хурӑнташ 
патне хӑнана ҫӳретчӗ, хӑй те хӑна кӗртме тараватчӗ.

Сурӑх фермин пуҫлӑхӗнче ӗҫлесе Агафия Филипповна 
Полетаева пенсие тухрӗ. Кайран та ял хушшине тухатчӗ, 
партпухусене пӗр сиктермесӗр ҫӳретчӗ. Ҫынсем ун патне 
канаш ыйтма, калаҫса ларма пыратчӗҫ.

Пуҫланӑ сӑмаха Лука Семенович Спасовпах пӗтерес 
килет. 1937 ҫулта ӑна та Улатӑр суйлав округӗпе СССР Аслӑ 
Канашӗн депутатне суйланӑ. 1938 ҫулта вӑл Чӑваш АССР Аслӑ 
Канашӗн депутачӗ пулса тӑнӑ. Вӑл вӑхӑтра ертсе пыракан 
органсенче этемӗн машина пек ӗҫлемелле пулнӑ. Тимӗр те 
чӑтаймасть те, этем чӗри епле чӑттӑр! сывлӑхӗ начарланнӑ 
пирки Л .С пасовӑн  Халӑх Ком иссариачён  Канаш ӗн 
председателӗн ӗҫӗнчен тухма тивнӗ.

Аслӑ Отечественнӑй вӑрҫӑ пуҫлансанах вӑл хӑй ирӗкӗпе 
фронта каять, ҫарта пысӑк вырӑн йышӑнса Сталинграда 
хӳтӗлекенсене мӗн кирлӗ, ҫавӑнпа тивӗҫтерсе тӑрать. Лука 
Семенович Берлинах ҫитнӗ. Паттӑрлӑхпа хӑюлӑхшӑн вӑл 
пилӗк орден, сакӑр медаль илме тивӗҫлӗ пулнӑ.

Л.С.Спасов полковник офицер кительне 1948 ҫулта анчах 
хывнӑ, мирлӗ ӗҫе пуҫӑннӑ. Нумаях пурӑнайман, 1955 ҫулта 
аллӑ ҫичӗ ҫула кайса пурнӑҫран уйрӑлнӑ. Ӑна Шупашкарта 
пытарнӑ. ■ . >

Ҫакӑн пек килсе тухнӑ сӑн ӳкерчӗкри ҫирӗм пӗр ҫынран 
виҫҫӗшӗн пурнӑҫӗ. Ку ӳкерчӗкре паллӑ ҫынсем тата та нумай. 
Анчах та ыттисем пирки сёмах хдль мар, малашне пулё.

СКАШЕВСКИЙ УЛПУТӐН ЧӖРЁ ПАЛДКЁ
Эпӗ ҫуралса ӳснӗ Тукайпа Ҫӗнӗ Мӑратхушши икӗ ҫухрӑм 

та ҫук. Пирӗн ҫурт Мӑрата тухса каякан урамӑн вӗҫнелле 
вырнаҫнӑ. Ҫавӑнпах пулё урамне те Мӑрат касси теҫҫӗ. Тукай 
ялӗ сӑртра ларать. Йӗри-тавра юхан шывпа пӗве ҫук. Ялтан 
тухнӑ ҫӗрте алӑпа чавса тунӑ пысӑк кӳлӗ кӑна, тепӗр енче -  
П атӑрьелӗнчен Й ӗпреҫе каякан аслӑ ҫул. У нран ҫур 
ҫухрӑмранах вӑрман пуҫланать. Хӗрринче -  Мӑрат масарӗ. 
Ҫуркуннесенче эпир, вӗтӗр-шакӑр, ӗҫе хутшӑнайми пулнӑ
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ватӑсемпе ҫы пҫӑнса , ҫак вӑрмана сурӑх ҫитерме 
ҫӳреттӗмӗрччӗ.

Юр кайса пӗтнӗ, анчах симӗс курӑк тухайман-ха. 
Сурӑхсемшӗн пӗлтӗрхи хыт-хура та шӑл ҫеммиччӗ. Эпир 
ывӑҫӗ-ывӑҫӗпе ҫӑка вӑрри пуҫтарса ҫиеттӗмӗр. Мӑрат масарӗ 
тавра ун чухне карта-мӗн ҫукчӗ, канав ҫеҫ чавса ҫаврӑннӑччӗ. 
Вил тӑприсем ҫинче йӗркипех хӗрессемччӗ. “Здесь покоится 
раб божий” е “раба божия” тенисене вуласа тёлёнеттёмёр. 
Масар варринче ыттисенчен чылай ҫӳлерех икё хёрес 
мӑнаҫлӑн курӑнса ларатчё. “Ку -  масар пуҫӗн хӗресӗ, акӑ кунта 
вӑрман улпутне Скашевские пытарнӑ”, -  каласа паратчӗ пире 
Ехвин пичче -  Ефим Медведев, ҫӳллӗ хӗрессем патне илсе 
пырса. Тӗлӗнмелли пурахчӗ ҫав. Пире шкулта Совет Союзӗнче 
чуралӑха пӗтернӗ, турӑ ҫук, улпутсене революци аркатнӑ тесе 
вӗрентетчӗҫ. Акӑ кунта, хамӑртан инҫех те мар масар ҫинче, 
турӑ чурисем выртаҫҫӗ, кунтах ав, улпута та пытарнӑ. Урамра 
вылянӑ чухне иртсе пыракан ҫынсенчен: “Ӑҫта каятӑн?” -  тесе 
ыйтсан, лешсем: “Марата, улпут патне каятӑп-ха”, -  тени тата 
та тӗлӗнтеретчӗ. Манӑн иккӗленӗве анне сирсе яратчӗ: “Улпут 
чӑнах та вилнӗ. Халӗ Мӑратра лесничи ӗҫлет. Ҫынсем хӑнӑхнӑ 
та, унчченхи пекех улпут теҫҫӗ...” , -  ӑнлантаратчӗ вӑл.

Скашевский вилнӗренпе миҫе лесничи улшӑннӑ-ши Ҫӗнӗ 
Мӑратра? Эпӗ ас тӑвасса юлашки ҫур ӗмӗрте кӑна тӑватӑ- 
пилӗк ҫын та пулчӗҫ вӗсем. Андрей Кондратьев ҫирӗм ҫула 
яхӑн е унран та ытларах лесничире ӗҫлет кунта. Ҫапах та 
халӑх Скашевские манмасть. Лесничество йӗри-тавра вӑл 
лартнӑ йывӑҫсене те ватӑлнипе касса пӗтерчӗҫ ӗнтӗ. Шурут 
Нурӑс, Ирҫе Ҫармӑс, Пӳртлӗпе Сител, Пӑлапуҫ Нурӑс 
таврашӗнче вӑл ларттарнӑ вӑрмансем те ватӑлнӑ. Ҫын ячӗ 
вара манӑҫа тухмасть. Ҫӗнӗ Мӑратпа ытти ялсенче халё те 
лесничествӑна каятӑп теес вырӑнне: “Улпут патне каятӑп”, -  
текенсем ҫук мар-ха.

Скашевские эпӗ иртнӗ ҫул, ӑнсӑртран унӑн мӑнукӗпе -  
Вера Яковлевна Родионовӑпа тӗл пулнӑ хыҫҫӑн тепӗр хут аса 
илтӗм. Вера Я ковлевнӑн амӑш ё А льберт И осиф ович 
Скашевскин вӑталӑх хӗрӗ Мария. Вера Родионова медицина 
наукисен кандидачё, доцент, пысӑк категориллё хирург. Халё 
пенсире, 1996 ҫултанпа Пермь хулинче пурёнать. Кукашшё 
пирки мана нумай каласа пачё, документсемпе паллаштарчё,
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сыхланса юлнӑ сӑн ӳкерчӗкӗсене парнелерӗ. Вера Яковлевна 
ҫитмӗл ҫултан иртнӗ пулсан та питӗ вӑр-вар, ҫаврӑнӑҫуллӑ, 
ӑс-тӑн тӗлӗшӗнчен ҫивӗч, сӑпайлӑ. Шупашкарта час-часах 
пулать. Кунта унӑн кукамӑш ӗсем енчен тӗп тӑванӗсен 
тӑхӑмӗсем пурӑнаҫҫӗ. Ҫакӑнта кукашшӗн ӗҫри ҫул-йӗрӗ 
пуҫласа хывӑннӑ.

Альберт Иосифович Скашевский поляк 1867 ҫулхи ака 
уйӑхӗн 27 (ҫӗнӗ стильпе ҫу уйӑхӗн 10-мӗшӗнче) Новгород 
кӗпӗрнинчи Старая Русса хулинче ҫуралнӑ. Вун тӑххӑрмӗш 
ӗмӗрӗн ҫитмӗлмӗш ҫулӗсен варринче Старая Руссӑра вырӑс 
ҫыравҫи Федор Михайлович Достоевский ҫурт туянса темиҫе 
ҫул пурӑннӑ. Кам калама пултартӑр ҫамрӑк Альберт ун чухнехи 
пӗчӗк хулара урамра е лавккара-мӗнре, е килӗнче те Федор 
Михайловичпа тӗл пулман тесе? Анчах та ҫамрӑк Скашевскин 
ҫул-йӗрӗ литература енне хывӑнман, вӑрман илӗртнӗ ӑна. 1886 
ҫулта вун тӑххӑрти каччӑ Санкт-Петербург управленийӗн 
Лисинскри вӑрман училищине пӗтернӗ. Ун чухне вӑл аслӑ 
шкулпа танлашнӑ. Ҫав ҫулах ҫамрӑк специалиста коллежски 
асессор туса хурса дворян чинне параҫҫӗ, Ш упаш кар 
пӗрремӗш лесничествин лесничи пулӑшаканне лартаҫҫӗ. 
Шупашкарта Скашевский иккёмёш гильди купци Матвеевский 
ҫуртӗнче хваттере вырнаҫать. Степан Матвеевский утмӑл 
тултарса  1885 ҫулта  вилнё. С каш евский  килнӗ тӗле 
Матвеевскин арӑмӗ те ҫут тӗнчепе сыв пуллашнӑ. Кил хуҫи 
вырӑнне купцан 20 ҫулти хӗрӗ Екатерина юлать. Унсӑр пуҫне 
ҫемьере шӑллӗпе йӑмӑкӗ тата чӗлхесӗр пиччӗшӗпе чирлӗ 
аппӑшӗ пулнӑ. Хваттерте пурӑннӑ чухне Альберт Скашевский 
Катьӑна юратса пӑрахать. 1888 ҫулта вӗсем пӗрлешсе туй 
тӑваҫҫӗ. Скашевский католик, Матвеевская православи тӗнне 
тытса пынине кура, чиркӳ вӗсене венчете тӑма ирӗк памасть. 
Скашевскисен ҫемйинче 1890ҫулта Нина, 1892, 1893ҫулсенче 
Вячеславпа Владимир ҫуралаҫҫӗ.

Альберт Скашевский шӑв-шавлӑ хула пурнӑҫне юратман. 
Вӑхӑтне яланах ӗҫре ирттернӗ. Шупашкарта ҫичӗ ҫул пурӑннӑ 
хыҫҫӑн 1893 ҫулта уес хулинчен 130 ҫухрӑмра вырнаҫнӑ Пӑва- 
Улатӑр лесничествин Мӑрат вӑрман дачине куҫма килӗшет. 
Ҫӗнӗ лесничи, арӑмне тата ачисене хӑйпе пӗрле илсе, вун ултӑ 
лавпа вӑрӑм ҫула тухать. Вӑл пыриччен кунта вӑрман 
лартассине тата ӑна сыхлассине юхӑнтарса янӑ. Лесничество
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ҫурчӗн проектне 1871 ҫултах ҫирӗплетнӗ пулсан та ҫак ӗҫ 
ҫирӗм ҫул ытла тӑсӑлса кайнӑ. Хӑш-пӗр ҫӗрте ирӗк илмесӗрех 
вӑрмана касса пӗтернӗ. Сунар ӗҫӗнче йӗрке пулман.

С каш евский лесничество  ҫуртне тума пуҫӑнать , 
платниксемпе столярсене тата ытти ӑстасене ӗҫе илес 
тӗллевпе конкурс ирттерет. Условийӗсене Пӑва, Улатӑр, 
Пӑрачкав, Чикме таранчченех пӗлтерет. Ҫурт-йӗр тата 
хуралтӑсем лартма 4500 тенкӗ уйӑрса параҫҫӗ (вӑл вӑхӑтра 
ку питӗ пысӑк виҫе пулнӑ). 61 платник, хӑма ҫуракан -  30, 
вӑрман касакан- 100, кирпӗч ҫапса хӗртекен тата кӑмака 
тӑвакан -  61, ҫӗр чавакан ҫирӗм тӑххӑрӑн ӗҫленӗ. Канцелярипе 
лесничи кабинечӗсӗр пуҫне ҫуртра хӑнасене йышӑнмалли, 
ҫывӑрмалли, ачасем валли, тарҫӑсем валли пӳлӗмсем, зал, 
столовӑй, кухня пулнӑ. Аякрах та мар пысӑк мунча, лаша тата 
ӗне вити, ампар, утӑ-улӑм сарайӗ туса лартнӑ. Ҫак пысӑкӗҫе 
ҫулталӑк та икӗ уйӑхра вӗҫленӗ. 1897 ҫулхи чӳк уйӑхӗнче 
лесничество тата лесничи ҫемйи ҫӗнӗ ҫурта куҫнӑ. Ку вӑхӑт 
тӗлне, 1895 ҫулта, Скашевскин ывӑл -  Виктор ҫуралнӑ.

Тепӗр ҫул, ҫуркунне, Скашевский чӗннипе Старая 
Руссӑран Ҫӗнӗ Марата Янис латышпа унӑн арӑмӗ Урма килсе 
ҫитеҫҫӗ. Янис ятарласа сад ӗҫне вӗреннӗ. Вӑл йывӑҫ лартнӑ. 
Ҫурт умне чечек клумбисем тунӑ. Янис Мӑратра тата ытти 
ялсенче пурӑнакан ҫынсене сад ӗрчетес ӗҫе явӑҫтарнӑ. Вӑлах 
хурт-хӑмӑр ӗрчетессине те ҫӗнӗлле туса пыма пуҫлать. 
Лесничествӑна хресченсем вӑрман нушипе кӑна мар, сад- 
пахча, хурт-хӑмӑр ӗрчетес, выльӑх ӑратлӑхне ӳстерес ыйтупа 
та час-час пырса ҫӳренӗ.

Пӑва-Улатӑр лесничествин Мӑратри вӑрман дачине 
Иккӗмӗш Александр патша хресченсене ирӗк кӑларнӑ хыҫҫӑн 
-  1861 ҫулта йӗркеленӗ. Вӑрмансем 39 кварталта 6836 
теҫеттин ҫинче пулнӑ. Пӗтӗм вӑрманӑн чикки 83 ҫухрӑм та 50 
чалӑш шутланнӑ. Патшалӑх вӑрманӗсемсӗр пуҫне кунта 
Анатолий Куракин кнеҫӗн, Григорий Рибопьер графӑн, Софья 
Голицина княгиньӑн Чӗмпӗр кӗпӗрнинчи дворянсен ҫӗр банкне 
сакпата хывнӑ вӑрманӗсем пулнӑ.

Хӑйӗн пулӑш аканӗсем пе  пӗрле С каш евский ҫак 
вӑрмансене те пӑхса тӑнӑ, дворян банкне отчетсем тӑратнӑ.

Служба ӗҫӗсене тивӗҫлипе туса пынӑшӑн Альберт 
Иосифович Скашевские чылай награда панӑ. 1912 ҫул тӗлне
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вӑл надворнӑй советник пулса тӑнӑ. Упӑшкин службӑри ӗҫӗ 
ӑнӑҫлӑ пултӑр тесе Екатерина Степановна нумай тӑрӑшнӑ. 
Ҫӗнӗ Мӑратра вёсен ҫемйи тата та пысӑкпанать: Владиславпа 
Мария ҫуралаҫҫӗ. Хӑй католик пулнӑ пулсан та ачисене пурне 
те православи чиркӗвӗнче тӗне кӗртнӗ, пуҫламӑш пӗлӳ пама 
киле учительсем чӗнсе илнӗ. Ҫакӑн валли лесничество 
ҫуртӗнче ятарласа класс пӳлӗмӗ йӗркеленӗ. Аслӑ хӗрӗ, Нина, 
Хусанти гимназирен вӗренсе тухнӑ, ун хыҫҫӑн ҫакӑнтах 
хӗрарӑмсен аслӑ курсне пӗтернӗ. Владислав гимнази хыҫҫӑн 
Хусанти вӑрман техникин институтӗнчен (1922 ҫ.) вӗренсе 
тухнӑ. Мария Улатӑрта прогимнази пӗтернӗ (1918 ҫ.).

С каш евскисем  патне ҫулл ахи  вӑхӑтра  каҫсерен 
лесниксемпе объездчиксем тата вёсен ачисем пынӑ. Ачасем 
лапталла вылянӑ, чуччу ярӑннӑ, ҫитӗннисем вырӑс, чӑваш 
юррисене юрланӑ. Михаил Кутузов объездчикпа арӑмӗ Марфа, 
Григорй Лапшин лесник, Ивановсем (Сергей Ивановичпа 
Анисия Ивановна) юрӑсене калама ҫук илемлӗ шӑрантарнӑ. 
Ҫӗнӗ Мӑрат хӗрӗсем лесничество ҫывӑхӗнчи уҫланкӑна 
ҫимӗкрен пуҫласа питравчченех кашни кун тенӗ пекех вӑййа 
пуҫтарӑннӑ.

Ҫапах та вӑрман улпучӗн кил-йышӗн пурнӑҫӗ калама ҫук 
аван иртсе пынӑ теме ҫук.

Ҫӗнӗ вырӑна куҫса килнӗ хы ҫҫӑнах икӗ ывӑлӗ -  
Вячеславпа Владимир пӗчӗклех вилнӗ. Ун чухне вулӑс центрӗ 
шутланнӑ Ҫӗнӗ Мӑрат Чӑваш Ҫармӑс чиркӳ прихутне кӗнӗ. 
Пепкесене Ҫармӑс ялӗн чиркӳ картинчи масарӗнче пытарнӑ, 
вил тӑприсем  ҫине чул палӑксем  лартнӑ . 1905 ҫулта 
Скашевскисен Виктор ятлӑ ывӑлӗ, 10 ҫул тултарнӑскер, Хусан 
хулинче вилет. Виҫӗ ывӑлне те ҫамрӑклах ҫухатнӑ Екатерина 
Степановна калама ҫук кулянать, унчченех турра хытӑ 
ӗненнӗскер, тӑтӑш ах чиркӳсемпе мӑнастирсене ҫӳреме 
пуҫлать, чӗрӗ юлнӑ ачисем (Нина, Владислав тата Мария) 
сывлӑхлӑ ӳсчӗр, тӗрӗс-тӗкел пурӑнччӑр тесе кӗл тӑвать. 
Хутман чиркӗвӗн чул урайӗнче пуҫ ҫапса кёл тунӑ чухне 
Екатерина Скашевская шӑнса пӑсӑлать те хӗне кайса 
вырӑнпах выртма пуҫлать. Ӳпке шыҫҫи пӳрлӗ плеврита куҫнӑ. 
Хусанти клиникӑра операци туни те хӑтарса хӑварайман, 1910 
ҫулхи ака уйӑхӗнче вӑл ӗмӗрлӗхех куҫ хупнӑ.

С ааш евскисен  кӗҫӗн хӗрӗ Мария А льбертовна
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Родионова ҫырнӑ тӑрӑх, амӑшне пытарса Хусантан таврӑннӑ 
хыҫҫӑн ашшӗ икӗ ачине -  кӗҫӗннисене Екатеринӑн сӑн 
ӳкерчӗкӗ умне тӑратса: "Ку сирӗн аннӗр, урӑх сирӗн анне 
пулмасть” , -  тесе каланӑ пулать. Ачасен умӗнче ҫапла 
каланине Альберт Скашевский вунӑ ҫул ытла тытса пыма 
пултарнӑ. Анчах ҫактапхӑрта ҫӗршыв пурнӑҫӗнче те, вӑрман 
улпучӗпе унӑн кил-йышӗн кун-ҫулӗнче те пысӑк улшӑнусем 
пулса иртнӗ.

1914 ҫулта пӗрремёш тӗнче вӑрҫи пуҫланать. Икӗ 
эрнеренех запасри офицера Скашевские, 47 тултарнӑскере, 
вӑрҫа илеҫҫӗ. Лесничи хӑй пӑхса ӳстернӗ ӑйӑра утланса тухса 
каять. Йӗпреҫе ҫитиччен ӑна Сергей Иванович Иванов конюх 
ӑсатать. Ҫав ҫулхи чӳк уйӑхӗнче вӑл килне ҫыру тата сӑн 
ӳкерчӗк ярса панӑ. Вӑл ротмистр тумтирӗпе, кӑкӑрӗ ҫинче 
Ҫветтуй Андрей тата Ҫ веттуй С танислав орденӗсем , 
Станислав ленти ҫинчи ылтӑн тата кӗмӗл медальсем. Вӑрҫа 
вӑл Брусилов генералӑн саккӑрмӗш армийӗн йышӗпе 1914 
ҫулхи раштав уйӑхӗнче кӗнӗ. 1915 ҫулхи ҫурла уйӑхӗнче Ковно 
хули ҫывӑхӗнчи ҫапӑҫура Скашевский нимӗҫ тыткӑнне лекнӗ. 
Виҫӗ ҫул та виҫӗ уйӑха тӑсӑлать тамӑк. 1917 ҫул вӗҫӗнче 
Скашевский йӑмӑкӗ Паулина, Петроградра пурӑнаканскер, 
пиччӗшне Раҫҫейри тыткӑнра пурӑнакан нимӗҫ офицерӗпе 
улӑштарса илме ирӗк илнӗ пулсан та шухӑшланӑ ӗҫе пурнӑҫа 
кӗртеймест. Скашевский Ҫӗнӗ Мӑрата 1918 ҫулхи чӳкуйӑхӗн 
18-мӗшӗнче тин таврӑнать.

Альберт Скашевский, вӑрҫӑран Георгин икӗ Хӗресӗпе 
килнӗскер, политикӑран аякра тӑнӑ, унӑн ҫӗнӗ влаҫа юрас, 
йӑпӑлтатас кӑмӑл пулман. Вулӑсри влаҫа унӑн мӑнкӑмӑллӑхӗ, 
ӑна хресченсем  кӑмӑллани, вӗсем унпа канаш тытни 
тарӑхтарнӑ, анчах та влаҫрисем авторитетлӑ лесничие уҫҫӑнах 
хирӗҫ тӑма хӑяйман. Ҫакӑн евӗрлӗ “дипломати” 1925 ҫулхи 
пуш уйӑхӗчченех тӑсӑлнӑ. Хирӗҫ тӑру вулӑсри влаҫ провокаци 
тунипе вӗҫленнӗ. 1925 ҫулхи пушӑн 2-мӗшӗнче палламан ҫын, 
яесничин кухнине кӗрсе, пёр чӗрес пыл лартса хӑварнӑ. 
Скашевский служба ӗҫӗпе аякри обхода тухса кайнӑ пулнӑ. 
Пыл парса хӑварнӑ хы ҫҫӑнах вулӑс кантурӗнчен тата 
милицирен ухтарма килсе ҫитеҫҫӗ. Пыл чӗресӗ ӑҫта лартнӑ 
Ҫавӑнтах пулнӑ-мӗн. Ӑна “тупаҫҫӗ", акт ҫьфаҫҫӗ, взятка тесе 
“квалификацилеҫҫӗ”. Альберт Иосифович тепӗр кунне ирхине
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киле таврӑнать. ӗҫ сӗтелӗ хушшинче ларнӑ чухне ӑна ҫак акта 
пырса параҫҫӗ. Скашевский чӗре чикнипе аптӑраса ӳкет, хӑйне 
пӳлӗмрен зала куҫарма ыйтать. Ӑна зала ҫавӑтса кӗрсе кресло 
ҫине лартаҫҫӗ, фельдшер чӗнме яраҫҫӗ. Вӑл килсе ҫитиччен 
Скашевский ӳчӗ сивӗнме те ӗлкӗрнӗ.

Ӑна Ҫӗнӗ Мӑратӑн ҫӗнӗ масарне пытарнӑ. Вил тӑпри 
ҫине хӑй ертсе пынипе чӗртнӗ вӑрманти пиҫӗ юмана касса 
хӗрес лартнӑ. Ҫав хӗрес 50 ҫул ытла, 1975 ҫулчченех ларчӗ.

Юлашки ҫула Альберт Иосифовича ял-йышсӑр пуҫне 
ҫӗнӗ арёмӗ -  Елизавета Захаровна Семенова (вӗсем 1920 
ҫулта пӗрлешнӗ), хӗрӗ Мария, ывӑлӗ Владислав ӑсатнӑ.

Арӑмӗ 1897 ҫулта Санкт-Петербургра ҫуралнӑ. Альберт 
Иосифович Скашевский вилнӗ чухне вёсен 1921 ҫулта ҫуралнӑ 
Галина виҫҫӗ тултарса тӑваттӑ кайнӑ. Вӑл паян сывах, Киев 
хулинче пурӑнать. Аслисенчен Нина та, Владислав та, Мария 
та ҫук ёнтё. Владислав, ашшё пекех, 20 ҫул ытла Пермь 
облаҫӗнчи вӑрмансенче лесничире ӗҫленӗ, “Пермьлес” 
пӗрлешӳре аслӑ инженер пулнӑ. Мария Йӗпреҫ районӗнчи 
Ирҫе Ҫармӑс ҫыннине Яков Корнилович Родионова качча 
тухнӑ. Родионов та вӑрман ӗҫӗнчи ҫын пулнӑ, ӑна 1937 ҫулта 
репрессиленӗ. Марийӑна ҫакӑн хыҫҫӑн ачисене пысӑктертпе 
пурнӑҫ ҫулӗ ҫине тӑратма лекнӗ. Ҫак материала ҫырма 
хавхалантараканӗ шӑпах унӑн хӗрӗ -  Вера Яковлевна 
Родионова.

Кӑҫал, ҫу уйӑхӗн 10-мӗш ӗнче, чӑваш тӑрӑхӗнчи 
мухтавлӑ вӑрман ӑсти, чыслӑ та тӳрӗ кӑмӑллӑ ҫын -  Альберт 
Иосифович Скашевский ҫуралнӑранпа 135 ҫул ҫитет. Вӑл 
вилнӗренпе 77 ҫул иртсе кайрӗ ӗнтӗ. Халӑх ӑна манмасть, 
вӑрман та манма памасть. Ҫӗнӗ Мӑратри лесничествӑра 
(Комсомольски районӗ) Скашевский вил тӑпри ҫине палӑк 
лартма хатӗрленеҫҫӗ.

УЛПУТ ХӖРӖ ПАЯН ТА ПУРӐНАТЬ
2002 ҫулхи ака уйӑхӗн вӗҫӗнче “Хыпар” хаҫатра манӑн 

“Скашевский улпутӑн чӗрӗ палӑкӗ” очерк ҫапӑнса тухнӑччӗ. 
Архиври документсемпе усӑ курса унта эпӗ 30 ҫул ытла Пӑва- 
Улатӑр лесничествин Мӑрат дачинче ӗҫленӗ Скашевский 
улпутӑн пурнӑҫӗпе ӗҫӗсем, ҫемйи ҫинчен ҫырса кӑтартнӑччӗ.

Мухтавлӑ вӑрман улпучӗ ҫинчен ҫырма мана унӑн
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мӑнукӗ, медицина наукисен кандидачӗ, паллӑ хирург Вера 
Яковлевна Родионова нумай пулӑшрӗ (халё вёл Пермь 
хулинче пурёнать, Шупашкара час-часах килсе каять).

Альберт Иосифович Скашевский поляк 1867 ҫулхи ҫу 
уйӑхӗн 10-мӗшӗнче Новгород кӗпӗрнинчи Старая Русса 
хулинче ҫуралнӑ. 1886ҫулта Санкт-Петербург управленийӗн 
Лисинскри вӑрман училищине пӗтернӗ. Вӑрман ӗҫӗн аслӑ 
специалисчӗ пулнине ӗнентерекен хут (Лисинскри училище ун 
чухне аслӑ шкулпа танлашнё) тата дворян ятне илнӗ хыҫҫӑн 
Скаш евский Ш упаш кар хулин пёрремёш лесничествин 
лесничийӗн пулӑшаканӗнче ӗҫлеме тытёнать, иккёмёш гильди 
купцин Степан Матвеевскин хёрне Катьёна качча илет. 
Шупашкарта вёсен пёр хӗрпе икӗ ывӑл ҫуралаҫҫӗ.

1893 ҫулта Альберт Скашевский Шупашкартан Пёва- 
Улатёр лесничествин  Мӑрат дачине куҫса (хальхи 
Комсомольски районё) унта лесничи тивӗҫӗсене пурнӑҫлама 
тытёнать, вӑрман ҫитӗнтерес, сыхлас, сунар хуҫалӑхне 
йӗркелес ӗҫсене тӗпренех лайӑхлатать, лесничествӑн ҫӗнӗ 
ҫуртне ларттарать . А льберт И осиф овичпа Екатерина 
Степановна Скашевскисен Ҫӗнӗ Мӑрата куҫса килнӗ хыҫҫӑн 
ҫемье тата та хушӑнать: ывӑлпа хӗр ҫуралаҫҫӗ.

Этем телей ҫеҫ курса пурӑнӗччӗ те, анчах инкекё те 
хыҫҫӑнах ҫӳрет ҫав. Тёрлё чире пула вилсе Скашевскин 
ҫитӗнсе пыракан виҫӗ ывӑлӗн те ҫӗре кёмелле пулса тухать. 
Йывёр хуйхё пуснипе асапланса Екатерина Степановна 
чирлесе ӳкет. Хусанти кпиникёра операци туни те ёна хётарса 
хёварайман, 1910 ҫулхи ака уйӑхӗнче упӑшкипе виҫӗ ачине 
(пёр ывёлпа икё хёр) тёлёха хёварса вёл вилсе каять. 
Екатерина Степановнёна тата Скашевскисен аслё ывёлне 
Виктора Хусанти Ар масарне пытарнё, пёчёклех вилнё 
Вячеславпа Владимир хальхи Йӗпреҫ районёнчи Чёваш 
Ҫармӑс чиркӗвӗ ҫумӗнчи ҫӑва ҫинче ӗмӗрлӗх канӑҫ тупнӑ.

1914 ҫулхи ҫурла уйӑхӗн вӗҫӗнче запасра офицер 
Скашевский вёрҫа тухса каять, ротмистр пулса ҫапӑҫӑва кӗрет, 
1915 ҫулта, вӑрҫа кӗнӗ хыҫҫӑн шӑпах пӗр ҫулталӑк иртсен, 
Ковно хули ҫывӑхӗнчи ҫапӑҫура Скашевский нимӗҫ тыткӑнне 
лекнӗ. Альберт Иосифович 1918 ҫулхи чӳкуйӑхӗн 18-мӗшӗнче 
тин Ҫӗнӗ Мӑрата таврӑнать, лесничи ӗҫне ҫӗнӗрен пуҫӑнать.

Ҫӗнӗ Мӑрат вӑл вӑхӑтра вулӑс центрӗ шутланнӑ.
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лесничествӑсӑр пуҫне унта ытти тӗрлӗ учреждени те чылаях 
пулнӑ. Лесничествӑра бухгалтер ӗҫӗнче Санкт-Петербург хӗрӗ 
Елизавета Захаровна Семенова тӑнӑ. 1920 ҫулта 53 ҫула ҫитнӗ 
Альберт Скашевский иккӗмӗш хут авланать, ҫирӗм виҫҫёри 
Елизавета Семеновнӑна качча илет. Ҫулталӑкран вёсен хӗр 
ҫуралать, Скашевскисем ӑна Галя тесе чӗнме пуҫлаҫҫӗ.

Пурнӑҫри инкексем, нимӗҫ тыткӑнӗ, вӑтӑр ҫула яхӑн 
тӑсӑлнӑ йывӑр ӗҫ Скашевскишӗн ахаль иртмен. Ҫирӗммӗш 
ҫулсен варринелле вӑл сывлӑхӗ хавшанипе апгӑрама пуҫлать. 
1925 ҫулхи пуш уйӑхӗн виҫҫӗмӗшӗнче, пӗр пӑтӑрмахлӑ ӗҫ 
хыҫҫӑн хытӑ кулянса, пуҫа юн кайнипе вилсе выртать. Ана Ҫӗнӗ 
Мӑратӑн ҫӗнӗ масарне пытарнӑ.

Ҫакӑн ҫинчен каласа панӑччӗ те ӗнтӗ “Х ы парта ” 
пичетленнӗ очеркра. Икӗ-виҫӗ уйӑх иртсен, пӗррехинче, эпӗ 
ӗҫлесе ларакан пӳлӗме пеней ҫулӗсенчи хӗрарӑм кӗчӗ. 
“Людмила Семеновна тесе чӗнеҫҫӗ. Хушаматӑм -  Ляшко”, -  
паллаштарчӗ вӑл мана хӑйӗнпе. Калаҫнӑ хыҫҫӑн ҫакӑ паллӑ 
пулчӗ. Альберт Скаш евскин иккӗмӗш арӑмӗ Елизавета 
Захаровна Санкт-Петербургран (вӑл вӑхӑтра Петроград) Ҫӗнӗ 
М ӑрата ӑнсӑртран  пырса лекм ен-м ӗн . Вӑл ҫулсенче  
Петроградра Скашевскин тӑван йӑмӑкӗ Паулина пурӑннӑ. 
Семеновсемпе килсе-кайса ҫӳренӗ. Семеновсен виҫё хӗр тата 
икӗ ывӑл -  пурӗ пилӗк ача пулнӑ. Ҫемье пуҫӗ -  Захар 
Васильевич -  пысӑк мар кантурта хут ӗҫӗсене туса пынӑ. 
Революци тата граждан вӑрҫи ҫулӗсенче Петроград халӑхӗ 
выҫӑпа хытӑ аптӑрама пуҫлать. Пилӗкачаллӑ Семеновсем юр- 
варсӑр хытӑ касӑлаҫҫӗ. Паулина панӑ адресла Захар Семенов 
Ҫӗнӗ Мӑрата пырса тухать те вулӑс кантурӗнче писарьте 
ӗҫлеме пикенет. Ял халӑхӗ ку тапхӑрта выҫлёх мӗнне пит 
пӗлсех кайман-ха. Захар Васильевич Петрограда ҫыру ярать, 
ачисемпе арӑмне Марата чӗнсе илет.

Асли, Лиза, б ухгал терсен  курсне пётернӗскер , 
лесничествӑра шут ӗҫне туса пырать. Тоньӑпа Вера та ӗҫсӗр 
лармаҫҫӗ. Ывӑл ачасем валли те ял тенӗ ҫӗрте ӗҫ мӑй таранах.

Паулина Петроградран Ҫӗнӗ Мӑрата килсе ҫу кунӗсене 
кунта ирттерет. Скашевский лайӑх сунарҫӑ пулнӑ. Вӑл вӑрмана 
тухса карӑк е ӑсан, мулкач тытса килнӗ кунсенче лесничи 
йӑмӑкӗ Скашевский ячӗпе Лизӑна апатланма чӗне-чӗне илнё. 
Вӑрман улпучӗпе лесничество бухгалтерӗ, тен, ҫакӑнта ҫывӑх
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паллашнӑ пулӗ те ӗнтӗ.
Сайра хутра пулсан та уявсене те паллӑ тунӑ. Кун пек 

чухне лесничи патне хӑнана вулӑсри милици пуҫлӑхӗ Борис 
Александрович Александров арӑмӗпе Елизавета Павловнӑпа 
тата вырӑнти шкул учителё Семен Кириллович Кириллов 
мӑш ӑрӗпе А лександра  Георгиевнӑпа пырса ҫӳренӗ. 
Скашевскисен пианино тата граммофон пулнӑ, Чёмпёрти 
чӑваш шкулне пётернё Семен Кириллов сӗрме купӑс калама 
лайёх пёлнё.

Ҫакӑн пек идилли нумая пыман. Скашевский вилсен Ҫӗнӗ 
Марата ҫӗнӗ лесничи килет. Елизавета Захаровнӑпа пёчёк 
Галя Ленинграда тухса каяҫҫӗ. Захар Васильевичӑн кӗҫӗн 
хӗрӗсем -  Антонинӑпа Вера -  качча тухаҫҫӗ. Антонина Анат 
Тимӗрчкассинчи ҫичӗ ҫул вёренмелли шкул директорӗн 
Владимир Леонтьевич Петровӑн мӑшӑрӗ пулса тӑрать, 
Антонина Захаровна, гимнази пӗтернӗскер, малтан кӗҫӗн 
классемпе ӗҫлет, кайран, учительсен институчён дипломне 
илсе, математика вӗрентме тытӑнать. Вера Сергей Васильевич 
Евстигнеевпа пӗрлешнӗ, вӗсем ӗмӗрне Йӗпреҫре пурӑнса 
ирттернӗ. Ывӑл ачисем граждан вӑрҫин хирӗсенче пуҫ хунӑ.

А нтонина Захаровнӑпа Владим ир Л еонтьевич 
Петровсене эпӗ те питӗ лайӑх ас тӑватӑп. Манӑн анне Анат 
Тимӗрчкассинчен Тукая качча тухнӑ. Ача чухне ҫӑвӑн ҫутӑ 
кунӗсене эпӗ Анат Тимӗркассинче кукамайпа кукаҫи килӗнче 
ирттереттӗм. Петровсем кукаҫисенчен икӗ кил урлӑ ҫеҫ 
пурӑнатчӗҫ. Иртнӗ ӗмёрӗн аллӑмӗш ҫулӗсен пуҫламӑшӗнче 
вӗсем пенсие тухнӑччӗ ӗнтӗ. Манӑн кукамай, белорус хӗрӗ, 
Балти матросне качча кайса чӑваш ялне килсе лекнӗскер, 
чӑвашла шыв пек таса калаҫатчӗ, ҫапах та кӳршӗ хӗрарӑмӗпе, 
Петербургран тухнӑ Антонина Захаровнӑпа, вырӑсла пуплеме 
юрататчӗ. Вӑхӑт пур чухне вёсем сехечӗ-сехечӗпе сӑмахласа 
ларма хатӗрччӗ. Эпӗ те вӗсене ҫӑвар карсах итлеттӗм. 
Петровсен Коленька тата Витя ятлӑ ывӑлӗсем пуррине те ас 
туса юл нӑ.

Пуҫланӑ сӑмах патне каялла таврӑнса ҫакна каламалла. 
Скашевскисемпе хутшӑнса пурӑнакан Семен Кириллович 
Кириллов учитель Ҫӗнӗ Мӑратран икӗ ҫухрӑмра ларакан Тукай 
ялӗн ачи пулнӑ. Унӑн ашшӗ вулӑс старшининче тӑнӑ теҫҫӗ. 
Вӑл ывӑлне вӗрентме тӑрӑшнӑ. Семен, Чёмпёрти чӑваш
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шкулӗнчен вӗренсе тухса, учительте чылай вӑхӑт ӗҫленӗ. 
Ҫирӗммӗш ҫулсен вӗҫнелле ун тӗлне те инкек сиксе тухать. 
Хӑй килте ҫук чухне унӑн хуҫалӑхӗнче пушар тухать, ҫурт-йӗр 
анчах кӗлленмест, вутра арӑмӗпе виҫӗ ачи тата аппӑшӗн ывӑлӗ 
вилеҫҫӗ. Милици пуҫлӑхӗн Борис Александровӑн пурнӑҫӗ те 
синкерлӗ вӗҫленет, Калюков бандит юлашкисене аркатнӑ чухне 
вӑл вӑрӑ-хурах пӑшалӗнчен пӑрӑнма ӗлкӗреймест, ҫапӑҫура 
пуҫне хурать.

Ҫухату тӳссе чун-чӗрине кисретнӗ Семен Кириллов 
урӑхран ачасене вӗрентес темест, Хусанта финанс ёҫченӗсен 
курсӗсене пӗтерсе ф инансист пулса тӑрать, пурӑнма 
Ш упаш кара куҫать, С каш евскин тӑлӑха юлнӑ арӑмӗпе 
Елизавета Захаровнӑпа ҫыру ҫӳретме пуҫлать, майлӑ вӑхӑтра 
вӑл Ленинградра темиҫе хутчен пулать, пӗчӗк Галя та ӑна 
ашшӗне юратнӑ пекех юратма пуҫлать, уншӑн тунсӑхлать.

Семен Кирилловичпа Елизавета Захаровна арӑмӗпе 
упӑшки пулма килӗшсе татӑлаҫҫӗ, пӗрлешеҫҫӗ. Елизавета 
Захаровна Гальӑпа пӗрле Шупашкара куҫса килет. Семен 
Кириллова 1941 ҫулта коммуналлӑ банк управляющ ине 
лартаҫҫӗ. Кунта вӑл 1958 ҫулччен ӗҫлет. Елизавета Захаровна 
та алпатлӗ ӗҫ тупать. Кирилловпа Скашевская-Кириллова 
Паулинӑна манмаҫҫӗ, Ленинграда ун патне тӑтӑш кайса 
ҫӳреҫҫӗ. Ҫакӑ Тӑван ҫӗршывӑн Аслӑ вӑрҫи пуҫланса Ленинград 
блокада ункине лекичченех пырать. Паулина (ӑна тӑванӗсем 
Полина Осиповна тесе чӗннӗ), ватӑ енне сулӑннӑ хӗрарӑм, 
тахҫан-тахҫан Семеновсене Марата ӑсатса выҫлӑхран ҫӑлса 
хӑварнӑскер, 1943 ҫулта Ленинград блокадинче выҫлӑха пула 
вилсе каять.

Пӗрлешнӗ хыҫҫӑнах Елизавета Захаровнӑпа Семен 
Кириллович Кирилловсен хӗрача ҫуралать. Ана Люда тесе ят 
параҫҫӗ. Людмила Семеновна Ляшко шӑпах ёнтӗ Кирилловсен 
аслӑ хӗрӗ. Людмила Семеновна хӑйӗн амӑшӗ Скашевскин 
арӑмӗ пулнӑ чухне ҫуралнӑ Галинӑпа ӗмӗрӗпех аппӑшӗпе 
йӑмӑкӗн тивӗҫне туйса туслӑ пурӑнни ҫинчен каласа пачӗ. 
Вӗсем иккӗшӗ те аслӑ шкул пӗтернӗ, ӗҫре чыс та мухтав ҫӗнсе 
илнӗ. Туслӑха вара Галина Альбертовна Людмила Семеновна 
патне тӑтӑшах ҫыру ҫырса тӑни те ҫирӗплетсе парать.

Елизавета Захаровнӑпа Семен Кириллович вилни те 
чылай пулать ёнтё. Комсомольски районёнчи Тукайра Семен
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Кириллович Кирилловӑн тетӗшӗн Яков Кирилловичам кинё тата 
мӑнукӗсем пурӑнаҫҫӗ. Галина Альбертовна Скашевская паян 
кун та пурӑнни савӑнтарать. Халё вёл 83ҫулта. Вӑрҫӑ хыҫҫӑн 
Совет ҫарӗн командирне Тимофей Иванович Лукина качча 
тухнё, упёшкипе гарнизонтан гарнизона куҫса нумай ҫӳренӗ. 
Халё Киевра пурёнакан хёрё патёнче тёпленнё. Очерк авторне 
вёл Киевран икӗ ҫыру ячё. Кунта 2002 ҫулхи авён уйёхён 
пуҫламӑшӗнче Мёрат лесничествин хальхи лесничийён Андрей 
А ндреевич Кондратьевӑн  пуҫарӑвӗпе ял масарёнче 
Скашевскин вил тӑприне тупни, ун ҫинче асёну палёкё партии 
пирки те ҫырмасӑр хёвармалла мар. Галина Альбертовна ҫакна 
та пёлет-мён, Кондратьева тата очерк авторне чёререн тав 
тёвать.

Пурёнать-ха паян та Скашевский улпутӑн кӗҫӗн хёрё. 
Алла пулсан, йӑхсен ҫыхӑнӑвӗ татёлман, нимён те, никам та 
манӑҫа тухман.

ТУМХАХЛА ҪУЛ ҪИНЧЕ
Аллӑмра -  кивӗ сӑн ӳкерчӗк. Ҫичӗ ҫамрӑк сӑнӗ. Чи асли 

-  Степан Авксентьев (Лашман), чи ҫамрӑкки -  Кузьма Садиков 
(Пайраш). Варринче ларакан Федор Ложников (“Канаш” хаҫатӑн 
яваплё редакторё) ун чухне ҫирӗм ҫиччӗре пулнӑ. Юнашарри, 
редактор ҫумӗ Григорий Алендей, ҫирӗм виҫҫӗ тултарса ҫирӗм 
тӑватта пуснӑ. Хыҫалта тӑракансем тата та ҫамрӑкрах. Иван 
Кузнецов -  вун тӑххӑрта. Зинаида Сусмет -  ҫирӗм виҫҫӗре, 
Иван Павлов-Пинер те тути ҫинче амӑшӗн сӗчӗ типмен ҫамрӑк 
каччӑ ҫулӗнче ҫеҫ-ха.

1926 ҫул. Ҫу уйӑхӗн пуҫламӑшӗ. “Канаш” хаҫата темиҫе 
ҫул алӑ пусса кӑларса тӑнӑ Аркадий Золотов пысӑк ӗҫсене 
пула ерҫмен пирки яваплё редактора Пӑва хутлӑхӗнчи Элшел 
ялӗнче ҫуралса ӳснӗ Федор Ложникова (Кашӑк Хӗветӗрӗ) 
лартаҫҫӗ. “Канашӑн" ҫу уйӑхён 12-мӗшӗнче тухнё номерне вӑл 
редакцилесе, алӑ пусса кӑларать. Хӗвел тухӑҫӗнчи халӑхсен 
Мускаври коммунистла университетӗнчен вӗренсе тухнӑ 
Григорий Алендей иккӗмӗш ҫул редактор ҫумӗн ӗҫӗсене туса 
пынӑ. Садиковпа Павлов-Пинера 1925ҫулта Аркадий Золотов 
"Канаш" редакцине ӗҫлеме чӗнсе илнӗ. Кузнецовпа Сусмет 
хаҫатӑн чи ҫы вӑх тусӗсем  ш утланнӑ. Иван Кузнецов 
Шупашкарти рабфакра юлашки ҫул вӗреннӗ, “Ҫамрӑк хресчен”
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хаҫата кӑларас ӗҫе йӗркелесе янӑ, М ускаври Хёрлӗ 
профессура институтне кӗме хатӗрленнӗ. Зинаида Сусмет, ВКП 
(б) Чӑваш обкомӗнче хӗрарӑмсен пайне ертсе пыраканскер, 
“Канаш" хаҫат редакцине кунне темиҫе хутчен те кӗрсе тухнӑ, 
статьясем ҫырса панӑ. Ҫулӗпе чи асли, вӑтӑр пӗре кайнӑ 
Степан Митрофанович Авксентьев (Лашман), “Канашра” чи 
нумай ҫул ӗҫлекенсенчен пӗри шутланнӑ, 1920 ҫул вӗҫӗнчен 
пуҫласа кунта вӑл тӑлмач та, пай пуҫлӑхӗ те пулнӑ, 1926 ҫулхи 
ҫу уйӑхӗнче яваплӑ секретарь тивӗҫӗсене пурнӑҫласа пынӑ.

Шӑмат кун хаҫата пуҫласа алӑ пусса кӑларнӑ Федор 
Тимофеевич Ложников тунти кун редакцие ир-ирех пырса 
ҫитнӗ. Хаҫатӑн тепӗр номерне хатӗрлеме пуҫличчен (“Канаш” 
вӑл вӑхӑтра ҫулталӑкне 300 хутчен тухнӑ) Кашӑк Хветӗрӗ 
редакцие ир килнӗ сотрудниксем пе  общ ествӑлла  
корреспондентсене  хӑвӑрт пуҫтарса Канаш урам ӗнчи 
фотоательене ертсе кайнӑ. Ҫакӑнта ҫапӑннӑ та ӗнтё чӑваш 
журналистикипе литературин историне кӗрсе юлнӑ ҫак сӑн 
ӳкерчӗк.

Сӑн ӳкерчӗкрен тӗнче ҫине Пайрашпа Пинер тинкерӳллӗ, 
пурне те ӑнланса илес хевтеллӗ куҫсемпе пӑхаҫҫӗ. Лашманӑн 
иккӗленӳлӗх тата шанманлӑх пур пек туйӑнать. Ложников 
куҫӗсем ҫиҫӗм ҫути сапаҫҫӗ, вӗсенче -  хӑюлӑх, шанчӑк, 
паттӑрлӑх. Алендейӗн шухӑшӗпе кӑмӑлӗ шалта, ӑна пӗрре 
пӑхсах ӑнланса илейместӗн. Кузнецовпа Сусметшӑн пурте 
паллӑ: тӳрӗ те аслӑ ҫул тӗнчене телей патне илсе ҫитермелле.

Пӗлнӗ-ши вӗсенчен хӑшӗ те пулин ҫав самантра хӑйсем 
утса тухас пурнӑҫ ҫулӗ ҫав тери тумхахлӑ пулассине? Ҫук. 
Вӗсем ҫул яланах такӑр пуласса шаннӑ. Шанма сӑлтав та 
пулнӑ. 1924 ҫулта “Сунтал” журнал тухма пуҫласан унӑн 
малтанхи номерӗсенче П авлов-П инерӑн темиҫе калавӗ 
ҫапӑнса тухать. Пайраш 1925 ҫулта “ Сунталӑн” иккӗмӗш 
номерёнче “Халапҫӑсем”, “Кулӑшсем” юморескӑсем пичетлесе 
кӑларать. 1926 ҫул тӗлне Степан Лашманӑн пилӗк кӗнеке тухнӑ. 
Унӑн ‘Тӗттӗм кӗтесре" пьесине тата “Леш хайхисем” комедине 
ял-ялӗпе ҫынсем пӗрле пухӑнса вуланӑ, спектакльсем лартнӑ. 
1920-1926 ҫулсенче Алендейӑн “Канаш” хаҫатпа “ Ӗҫлекенсен 
сасси” журналта “Ҫамрӑксен уявӗ”, “Ирттӗр кивӗ ӗмӗр", “Вӑрӑм 
ыраш, cap ыраш” , “ Поезд ҫинче” , “ Ёҫлекене” тата ытти 
сӑввисем, “Колчак пулнӑ вырӑнта” повеҫӗ пичетленеҫҫӗ. 1925
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ҫулта "Пирӗн сӑвӑ” кӗнеки кун курать. Ҫав тапхӑрта Иван 
Кузнецов чӑваш прозипе поэзине тишкерсе критика статйисем 
ҫырма пуҫӑнать.

1926 ҫулхи ҫу уйӑхӗн пуҫламӑшӗ. Ҫӗмӗрт сивви те иртсе 
кайман-ха, Алендей, Лашман тата Кузнецов вӑл вӑхӑтри 
модӑпа килӗшӳллӗн френчпа тата карттуспа. Зинаида Сусмет 
ҫинчи кӑвак блузӑпа хура юбка питӗ килӗшӳллӗ. Пинерпе 
Пайраш ялта ҫӗлеттернӗ ҫипуҫа улӑштарма ӗлкӗреймен-ха. 
Ложников кӑна ӗмӗрне те модӑран тухман хура костюмпа, шурӑ 
кӗпепе, галстук ҫыхнӑ. Унӑн сылтӑм хул пуҫҫийӗ 
сулахайринчен аяларах. Ку ахальтен мар. Кашӑк Хӗветӗрӗ 
ҫамрӑк чухне, Чӗмпӗр кӗпӗрнинчи ҫӗр хуҫисен именийӗнче 
ӗҫленӗ чухне, шӑнса пӑсӑлнӑ. Унӑн шӑмӑ туберкулезӗ 
пуҫланнӑ, сулахай ури чӗркуҫҫи тӗлӗнчен хуҫланми пулнӑ.

Ҫичӗ ҫамрӑк талант... Урӑх вӗсем нихӑҫан та пӗрле 
пуҫтарӑнса сӑн ӳкерттереймен. Шӑпа вӗсене тӗрлӗ ҫул-йӗрпе 
илсе кайнӑ. 1926 ҫулхи кӗркуннех Федор Ложников Чӗмпӗр 
кӗпӗрнинчи вырӑсла хаҫатӑн редакторӗнче ӗҫлеме тытӑнать, 
Григорий Алендей учитель ӗҫне куҫать, Зинаида Сусмет 
упӑшкипе пӗрле Туркестана тухса каять, Иван Кузнецов Хёрлё 
профессура институтне вёренме кёрет, Кузьма Пайраш 1929 
ҫулта Мускаври медицина институчён студенчё пулса тёрать.

Федор Ложников Чёваш Республикине урёх таврёнман. 
Вӑтӑрмӗш ҫулсен варринче Иван Кузнецовпа Григорий 
Алендейӗн шӑписем хӗресленеҫҫӗ. 1937 ҫулхи репресси 
пуҫланиччен Иван Кузнецовён парти обкомён культурёпа 
пропаганда пайӗн пуҫлӑхӗнче, Григорий Апендейён пуҫлӑх 
ҫумӗнче ӗҫлемелле пулса тухать. Кузнецов репресси чукмарё 
айне пулать, 17ҫул ГУЛАГ ҫӑкӑрнеҫиет, реабилитаци хыҫҫӑн 
Чёваш кёнеке издательствин директорёнче, наукёпа тёпчев 
институчён пуҫлӑхӗнче ӗҫлет, наука кандидачё, докторё, паллё 
историк-профессор пулса тёрать. Григорий Алендей репрессие 
лекмест. Унӑн малалли кун-ҫулӗ пётёмпех Канаш районёнчи 
Ш ӑхасан ялӗпе ҫыхӑннӑ. Унти вётам шкулта вёл 1959 
ҫулчченех ачасене истори вӗрентнӗ, повеҫсемпе калавсен икё 
кёнекине кёларнё. Зинаида Петровна Сусмет Шупашкара 
пенсие тухсан анчах таврёнать. Вёл 72 ҫула кайса 1974 ҫулта 
Шупашкарта вилнё.Кузьма Ильич Садиков (Пайраш) чылай ҫул 
хирург пулса хула больницисенче ӗҫленӗ. Ҫыравҫӑ ӗҫне те
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пӑрахман, 10 кӗнеке пичетлесе кӑларнӑ.
Иван Павлов-Пинерӑн вӑй-хӑватне пӗтӗмпех хаҫат 

туртса илнӗ тесе калас килет. Вӑл “Канашра” , “ Чӑваш 
коммунинче", “Коммунизм ялавӗнче” хӗрӗх ҫула яхӑн ӗҫленӗ, 
пенсие те ҫакӑнтанах тухнӑ. Иртнӗ ӗмӗрӗн ҫирӗммӗш ҫулӗсен 
вӗҫӗнче тата вӑтӑрмӗш ҫулсен пуҫламӑшӗнче “ Сунтал” 
журналпа “Трактор” альманахра тӑтӑшах хитре калавсем ҫапса 
кӑларнӑскер, кайран литературӑра ӗҫлес хевтине ҫухатнӑ, 
пичетленме пӑрахнӑ.

Сталин репрессийӗ С тепан Лаш мана та 
лутӑркаламаллипех лутӑрканӑ, ҫапах та тӗп тӑвайман. Юратнӑ 
ӗҫрен 17 ҫул татӑлса пурӑннӑ хыҫҫӑн Шупашкара таврӑнса 
каллех пултарулӑх ӗҫне пуҫӑнчӗ, “Ылтӑн хӗҫ” пьеса ҫырчӗ, 
“Кӑвак хуппи” тата “ Патирек ҫутисем” кӗнекесем кӑларчӗ. 
Степан Митрофановичӑн ӗмӗрӗ вӑрӑм пулчӗ, вӑл 91 ҫула кайса 
1986 ҫулта вилчӗ.

Эпӗ ҫак ҫынсенчен виҫҫӗшӗнпе -  Иван Данилович 
Кузнецовпа, Григорий Алендейпе тата Степан Лашманпа -  
пӗрре анчах мар курнӑҫнӑ, калаҫнӑ. Университетра Иван 
Данилович лекцийӗсене итленӗ, унпа ҫыру ҫӳретнӗ. Ҫапах та 
сӑн ӳкерчӗкри ҫичӗ ҫынран иккӗшӗ ҫинчен тӗплӗнрех каласа 
кӑтартас йӳтӗмӗм пур. Пӗри вӑл -  Григорий Тимофеевич 
Алендей. Унпа эпӗ виҫӗ әрне кашни кун тенӗ пекех тӗл пулса 
тӑнӑ, сӑмахланӑ. Тепринпе -  Федор Тимофеевич Ложниковпа 
-  нихӑҫан та курнӑҫман, тӗл пулма та пултарайман. Вӑл эпӗ 
ҫураличчен 8 ҫул маларах вилнӗ.

1968 ҫулхи авӑн уйӑхӗнче, редакцире темиҫе уйӑх ӗҫленӗ 
хыҫҫӑнах, мана Комсомольски районӗнчи “Октябрь ялавӗ" 
(халӗ “Каҫал ен”) хаҫат редакторӗн ҫумӗ туса хучӗҫ. Редакцире 
опытлӑ журналистсем ӗҫлетчӗҫ, анчах типографи полиграфи 
тӗлӗшӗнчен питӗ чухӑнччӗ. Хаҫатӑн икӗ страницине алӑпа 
пуҫтаратчӗҫ, тепӗр иккӗшне линотип шӑратса кӑларнӑ тӑхлан 
йӗркесенчен калӑплатчӗҫ. Эрне варринче линотип ҫӗмӗрӗлсе 
ларчӗ. Страницӑсене калӑпланӑ, анчах тӳрлетсе ҫитереймен. 
Тӳрлетме линотип кирлӗ. Инкеке, хаҫат ҫапакан машина та 
ӗҫлеме пӑрахрӗ. Юсакан никам та ҫук. Редактор Канаш 
типографийӗн хуҫисемпе калаҫса татӑлнӑ: полосасене (хаҫат 
страницисене) унтах тӳрлетмелле, тиража ҫавӑнтанах ҫапса 
илсе килмелле. Редакци шоферӗ “Москвич” ҫине темиҫе тӗрке
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хут тиерӗ, калӑпланӑ полосасене багажнике хучӗ. Ҫур сехетрен 
Канаша ҫитрӗмӗр. Груза пушатнӑ хыҫҫӑнах шофер ҫӑмӑл 
машини валли запас пайсем ҫыртарса илес тесе Госснабӑн 
Канашри базине тухса вӗҫтерчӗ. Пӑхатӑп та, хаҫат ҫапакан 
машинӑн таллерӗ -ҫинче пурё те икӗ полоса ҫеҫ. Тепӗр иккӗшӗ 
ниҫта та курӑнмасть. Вӗсене Комсомольскинчех хӑварнӑ-ши 
тесе диспетчер пӳлӗмне кӗрсе редакцие шӑнкӑравларӑм. 
Чӑнах та, вӗсене хамӑр патӑртах хӑварнӑ-мӗн. Редактор 
кӑмӑлсӑр, “ М осквича” пустуй ҫӳреттерсе бензин ахаль 
пӗтеретӗр тесе ӳпкелесшӗн. Шофера шыраса тупса хаҫат 
полосисем  патне каялла таврӑнма хушрӗ. Д испетчер 
пӳлӗмӗнче эпӗ телефонпа калаҫнине пӗр типшӗмрех, ҫӳллӗ 
мар арҫын итлесе тӑчӗ. Тӑнлавӗ кӑвакарнӑ, ҫӳҫне кӗске 
кастарнӑ, ҫӑра куҫ харшийӗсем те кӑн-кӑвак. Хура пиншакпа 
хура шӑлавар тӑхӑннӑ, уринче ҫӑмӑл сӑран атӑ, шӑлавар 
вӗҫӗсене атӑ кунчине кӗртсе янӑ, кӑвак кӗпин тӳмисене пурне 
те тӳмеленӗ.

-  Комсом ольски хаҫачӗн страницисене тӳрлетм е 
пуҫларӑмӑр. Тӳрлетнисене пӑхса тухма редакци ҫынни хатӗр 
пултӑр! -  диспетчер пӳлӗмне кӗрсе пёлтерчӗ дежурнӑй 
машинистка.

Манӑн текста тӳрлетнине те тӗрӗслемелле, шофера 
шырама та каймалла. Нимӗн тума та пӗлместӗп. Калаҫӑва 
пӳлӗмри ватӑ ҫын хутшӑнчӗ. Ятӑма-шывӑма ыйтса пӗлчӗ. 
Хӑйӗнпе паллаштарчӗ. Алендеев хушаматлӑ иккен вӑл. 
Григорий Тимофеевич тесе чёнеҫҫӗ. Ҫывӑхри Шӑхасан ялӗнчи 
колхозра нумай тиражлӑ хаҫата редакцилесе кӑларать. Халӗ 
хаҫачӗ ҫапӑнса тухнӑ-мӗн те, ӑна илсе кайма машина кӗтет.

-  Григорий Алендей писатель пур. Ҫавӑ мар-и эсир? -  
ыйтрӑм эпё.

-  Ҫавӑ. Ҫавӑ. Ун пирки кайран калаҫӑпӑр. Хаҫату пирки 
ан пӑш ӑрхан. Тӳрлетнине хамах тӗрӗслесе тухатӑп, -  
лӑплантарса ӑсатрӗ мана ватӑ арҫын.

Каялла часах ҫаврӑнса ҫитеймерӗм. Эпӗ пынӑ чухне 
Г ригорий Т имофеевич кайнӑччё ӗнтӗ. Тӳрлетнӗ страницӑсене 
тепёр хут вуласа тухрӑм. Пёр йӑнӑш та тупӑнмарӗ. Хӑйне илме 
машина килсен те ҫур сехет хушши санӑн хаҫатупа аппаланчӗ. 
Ӗҫе вӗҫлем есӗр  тухса каймарӗ” , -  пӗлтерчӗҫ мана 
типографире.
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Канашра ҫапса кӑларнӑ хаҫатӑн тулли тиражне тиесе ҫур 
ҫӗр иртсе икӗ сехетре Комсомольскине таврӑнтӑмӑр. Тепӗр 
кунах эпӗ район библиотекинчен Григорий Алендейӗн 
“Тантӑшсем” кӗнекине илсе килтӗм, унта пичетленнӗ повеҫе 
те, калавсене те пӗрре ларсах вуласа тухрӑм. Килӗшрӗҫ вӗсем 
мана.

Ҫав ҫулхи хура кӗркунне манӑн Шупашкара район 
хаҫачӗсен редакторӗсен ҫумӗсен курене вёренме каймалла 
пулчӗ. Вӗренӳ виҫӗ эрнене пычӗ. Редактор ҫумӗсемсӗр пуҫне 
кунта парти пурнӑҫ пайӗн литсотрудникӗсем, нумай тиражлӑ 
хаҫатсен редакторӗсем пухӑннӑччӗ. Занятисем совпартшкул 
(халӗ Атӑл айне пулнӑ) аудиторийӗсенче иртетчӗҫ. Пурӑнма 
“ Ч уваш ия” хӑна ҫуртне вы рнаҫтарчӗҫ. Вёренме пынӑ 
журналистсен хушшинче эпӗ Григорий Алендее те куртӑм. 
Мана вӑл манса та кайнӑ-мӗн, хам каласан анчах палласа 
илчӗ. Виҫӗ әрне хушши унпа кашни кун тенӗ пекех тӗл пулса 
тӑтӑмӑр. Лекцисене ытларах совпартшкул директорӗ Попов, 
Симуллин, Мурышкина, Калашников преподавательсем 
вулатчӗҫ. Григорий Тимофеевича вӗсем лайӑх пӗлетчӗҫ. 
Темӑсене уҫса панӑ чухне вӑл е ку ыйтупа унпа канашласа 
илетчӗҫ. Ҫавӑн чухне Григорий Алендей питех те сӑпайлӑ ҫын 
пулни палӑрчӗ. Занятисене вӑл пӗр сиктермесӗр ҫӳрерӗ, 
ыттисемпе пӗрлех зачетсене те хутшӑнчӗ.

Парти обкомӗн пичет секторӗн пуҫлӑхӗ Григорий 
Васильев-Луч район тата нумай тиражлӑ хаҫатсен литература 
страницисенче пичетленнӗ сӑвӑсемпе калавсен тишкерёвне 
йӗркелерӗ. Эрнере пӗрре тухакан пысӑк мар “Кировец” хаҫатра 
ҫамрӑк сӑвӑҫсене ҫул панӑшӑн вӑл Григорий Алендее мухтарӗ.

Совпартш кул библиотеки питё пуянччё. Унта вун 
тӑххӑрм ӗш  ӗмӗрте тухнӑ кёнекесем  те пурччё. Пире 
фондсемпе паллашма чармастчӗҫ. Мана ытларах чӑвашла 
тухна кёнекесем кӑсӑкпантарчӗҫ. Занятисем хыҫҫӑн вулама 
тесе эпё Рафаэлло Джованьолин чӑвашла ҫапӑннӑ “Спартак” 
романне ҫыртарса илтӗм. Пёр каҫхине хӑна ҫуртӗнчи пӳлӗме 
Григорий Алендей кёчё. Тумбочка ҫинче выртакан “Спартак” 
романа тӳрех асӑрхарӗ, тытса уҫкалама пуҫларӗ.

-  Ку романа куҫарма мана пурё те икӗ уйӑх вӑхӑт пачӗҫ. 
Васкаса ӗҫлем е тиврё. Нумай вырӑна лайӑх якатса  
ҫитереймерӗм. Халӗ пулсан урӑхларах куҫармалла, -  терӗ
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Григорий Тимофеевич.
Кӗнекене кам куҫарнине эпӗ асӑрхаман та. Эпӗ ӑна икӗ 

каҫрах вуласа тухнӑччӗ, чӗлхе тата стиль кӑлтӑкӗсем пуррине 
пӗрре те туйманччӗ. Григорий Тимофеевич вара тата та 
лайӑхрах куҫарма май пулнӑ тет.

Куҫару тенӗрен, кунта ҫакна каламалла. Иртнӗ ӗмӗрӗн 
аллӑмӗш-утмӑлмӗш ҫулӗсенче республикӑра тӗнче тата вырӑс 
классикӗсен, тӑванла халӑхсен ҫыравҫисен хайлавӗсене 
чӑвашла куҫарса 200 ытла кӗнеке кӑларнӑ. Эпир вӗсене 
чӑвашла вуласа илеме туйма вӗреннӗ. Пултаруллӑ тӑлмачсен 
ӑсталӑхне пула ҫав кӗнекесем ют чӗлхерен куҫарнӑ пек мар, 
чӑвашла ҫырнӑ пекех вуланатчӗҫ. Кӗнеке куҫарас тӗлӗшпе 
Л .Агаков, В .Алагер, А .Артемьев, Н .Ваҫанкка, И.Ваш ки, 
В .Д олгов, Н .Е ф стаф ьев, Г.Еф имов, Ф .И жедер, И лпек 
Микулайӗ, Митта Ваҫлейӗ, В.Садай, М.Сироткин, А.Талвир, 
И.Тукташ, М.Ухсай, П.Хусанкай, К.Чулкаҫ, А.Яндаш, А.Малов, 
М .Р убцов, Г. М олостовкин, Наум Урхи, П .Я рлы кин, 
Л.Агеносова, А.Соколова ҫыравҫӑсемпе куҫаруҫӑсем нумай тар 
тӑкнӑ.

Вёренӳ вӑхӑчӗ хӑвӑрт иртсе пычӗ. Киле таврӑнма 
темиҫе кун ҫеҫ юлнӑччӗ ӗнтӗ. Шӑмӑршӑ журналисчӗн Арҫук 
Бараевӑн укҫи тӑнчах пӗтсе ҫитнӗ-мӗн. Эпир пуҫтарса патӑмӑр, 
вӑл сахал пулчӗ. Ҫакна Григорий Тимофеевич та пӗлнӗ иккен. 
Сӗнсех Бараева 50 тенкӗ (хальхи пек йунни мар) тыттарчӗ, 
кайран почтӑпа Шӑхасана ярса парӑн терӗ. Ҫавӑн чухне эпӗ 
Алендей ҫыншӑн тӑрӑшакан этем пулнине тепӗр хут курса 
ӗнентӗм.

Ҫамрӑк чухнех ырӑ кӑмӑллӑ пулнӑ Алендей. Мускавра, 
Хёвел тухӑҫ халӑхёсен комуниверситетёнче вӗреннӗ чухне, 
чӑваш ачисене нумай пулӑшнӑ. Литературӑн паллӑ тӗпчевҫи 
Руф Ишутов ҫакӑн ҫинчен ӗнентермелле ҫырса кӑтартать. Ырӑ 
чунлӑ Алендее Исаев Мӗтри питӗ хисепленӗ. Самарта ҫуралнӑ 
ывӑлне вӑл Алендей ят хунӑ.

Киле каяс умён Алендей пурӑнакан пӳлӗме Петӗр 
Хусанкай пырса ларчё. Вӗсем мӗн ҫинчен калаҫнине эпир 
пӗлейм ерӗм ӗр . Каҫхине ултӑ сехетсенчен  пуҫласа  
тӑххӑрчченех пӳлӗмре иккӗшӗ анчах пулчӗҫ.

Алендее эпё ёҫкёпе айкашма юратман ҫын пек ӑнланса 
юлтӑм. Пирӗнпе пӗрле Элӗк районӗн хаҫатӗнче ӗҫлекен
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Геннадий П ласкин писатель те пурччӗ. Геннадий 
Александрович унччен Шупашкарта пурӑннӑ, тӗп хулара унӑн 
юлташӗсем нумай. Ҫавсемпе явӑҫса кайса вӗренӳ вӑхӑтне 
усӑсӑр ирттерчӗ Пласкин, занятисене мухмӑрлӑ пыни те 
пулкаларӗ. Лна юлташла асӑрхаттарма пирӗн хӑюлӑх ҫитмерӗ, 
каланӑ пулсан та вӑл пире итлеместчӗ пулӗ. “Ывӑнтӑн эсӗ, 
Геннадий, килне ӑсатса ярар-ха сана”, -  терӗ ӑна пӗррехинче 
Григорий Тимоф еевич. Лешӗ пӗр сӑмахсӑрах килӗшрӗ. 
Алендей укҫипе билет илсе, Мария Николаевна (Пласкинӑн 
мӑшӑрӗ) валли кучченеҫ туянса Геннадий Александровича 
Элӗке лартса ятӑмӑр.

Ӗҫкӗ ырӑ туманнине Алендей хӑйне ҫывӑх ҫынсене эрех 
“ҫулса” пӑрахнинченех лайӑх пӗлнӗ. Хӑйӗнпе пӗрле ӗҫленӗ 
Федор Тимофеевич Ложниковпах ҫавӑн пек пулса тухнӑ. 
Ложникова пӗлнӗ ҫынсенчен С.Элкер, В.Иванов-Паймен, 
А.Харитонов ҫырса хӑварнисем кӑсӑклӑ. Вӗсем Ф .Ложникова 
ҫивӗч ӑслӑ, нумай пӗлекен, ҫынсене хӑй майлӑ ҫавӑрма 
пултаракан, вут чӗлхеллӗ, талантлӑ ҫын вырӑнне хурса 
хаклаҫҫӗ. А.Харитонов ҫырнӑ тӑрӑх, Ложникова нумай вӗренме 
май килмен. Вӑл Кӑнна Кушкинчи икӗ кпаслӑ шкула анчах 
пӗтернӗ. Ҫапах та, чӑвашла та, вырӑсла та пӗр йӑнӑшсӑр, 
сӑнарлӑ, аслӑ шкултан вӗренсе тухнӑ ҫын пек ҫырма пултарнӑ. 
Унӑн калавӗсем, повеҫӗсем, сӑввисем, очеркӗсем “Канаш”, 
“ Комм унар” , “ Колхозник” “ Ҫ амрӑк хресчен ” хаҫатсенче  
пичетленнӗ. Пӗр ӗҫре пусӑрӑнса ӗҫлеме юратман Федор 
Ложников хӑй те, ыттисем те вӑл хайлавсөне кӗнекелесе 
калӑплама тӑрӑшман. Федор Ложников икӗ-виҫӗ сехет хушши 
вӑл е ку темӑпа ҫынсене йӑлӑхтармасӑр, кичемлентермесӗр 
калаҫма пултаракан вӑйлӑ оратор пулнӑ. 1925ҫулта вӑл Элшел 
шкулӗнче Григорий Тимофеев (“Тӑхӑр ял” этнографи очеркӗсен 
авторӗ) пачӑшкӑпа тӗн ыйтӑвӗсемпе икӗ сехеттавлашса хӑйӗн 
учителӗ пулнӑ ҫынна ҫӗнтернӗ. Ҫакӑн хыҫҫӑн Тимофеев пуп 
ӗҫне пӑрахнӑ, Шупашкара куҫса килсе куҫару комиссийӗнче 
ӗҫлеме пуҫланӑ.

Федор Ложникова пултарулӑх ҫул-йӗрӗпе малалла 
кайма ӗҫкӗ чӑрмантарнӑ. Акӑ мӗн ҫырать ун пирки чӑвашсен 
паллӑ писателе В.Иванов-Паймен: “Сарлака ҫамкаллӑ, хура 
куҫлӑ, пӗчӗк, уксах Чӗмпӗр чӑвашӗ, революциллӗ граждан 
вӑрҫи вӑхӑтӗнчех кӗпӗрнери руководительсен шутне кӗнӗскер,
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ятарласа чӑваш хушшинче ӗҫлемерӗ пулин те, чӑвашсемпе 
яланах тачӑ ҫыхӑну тытатчӗ.

Урал таврашӗнчен Самара килсе кайнӑ хушӑра Ложников 
яланах чӑваш хаҫат редакцине кӗрсе тухатчӗ, тепӗр чух Орск- 
Халиллово-Квакер таврашӗнче ӗҫлекен чӑвашсем пирки 
материал ҫырса хӑваратчӗ. Чӑвашла питӗ хӑвӑрт, таса , 
килӗшӳллӗ ҫыратчӗ хӑй.

Пур енчен те пултаруллӑ, вӑйлӑ работникчӗ ӗнтӗ. Пысӑк 
талантлӑ руководитель пулма пултарнӑ. Анчах... хӑйӗн пысӑк 
талантне хӑех ҫӗртрӗ вӑл, ӗҫке ернипе хӑйне пӗтерчӗ". 
("Аттесен палӑкӗ”, Шупашкар, 1968 ҫ., 248 стр.).

Вӑл ҫулсенче ВКП (б) Вӑтам Атӑл крайкомӗн пӗрремӗш 
секретарӗ пулса малтан Хатаевич, ун хыҫҫӑн Шубриков ӗҫленӗ. 
Ложникова вӗсем хисепленӗ, юратнӑ. Партирен кӑларса каялла 
партие илсе хӑтарса хӑварасшӑн пулнӑ. Хӑтарайман. 1935 
ҫулта Федор Ложников Хатаевич Днепропетровска пыма чёнет 
тесе Самартан тухса кайнӑ. Таҫта кайсан та хӑвӑнтан ху 
хӑтӑлаймастӑн. Ёҫме пӑрахма, тӳрленме май килмен. Федор 
Тимофеевич Ложников вӑтӑр тӑххӑр тултаричченех, 1938 
ҫулта, вилнӗ.

Вӑхӑт иртет -  кун юлать. Хальхи ҫамрӑксем иртнӗ 
вӑхӑтӑн идеалӗсемшӗн тӑрӑшнӑ, ӗҫленӗ ҫынсем ҫинчен сахал 
пӗлеҫҫӗ. Тумхахлӑ ҫулпа утма тивнӗ пулсан та, ҫак ҫынсен 
ӗҫӗ иртнӗ вӑхӑтӑн ӗмӗлки пек ӳкерӗнсе юлнӑ, сая кайман.

КАҪХИ ШАНКӐРАВ

Чӑваш хутлӑхӗнче Чурачӑк ятлӑ ялсем темиҫе те пур. 
Вӗсенчен иккӗшӗ -  Комсомольски районӗнче. Сӑмах май 
каласан, Аслӑ Чурачӑкра паллӑ ҫыравҫӑ Николай Патман 
ҫуралса ӳснӗ, кунти шкулта ачасене вӗрентнӗ. Константин 
Иванов ячӗллӗ патшалӑх премийӗн лауреачӗ Кузьма Турхан 
писатель вара -  Вӑрманхӗрри Чурачӑкран. Икӗ ял хушши виҫӗ 
ҫухрӑмран та ытла мар.

Эпир ача чухне вӑтам шкулсем районӗпе те виҫҫӗ 
анчахчӗ. Вӗсенчен пӗри шӑпах Аслӑ Чурачӑкраччӗ. Тӑван 
ялӑмран ҫичӗ ҫухрӑмра вырнаҫнӑ ҫак шкулта мана та тӑватӑ 
ҫул (саккӑрмӗш  класран пуҫласа вунпӗрмӗшне пӗтерсе 
тухиччен) вёренме тӳр килчё. Шкулӑн аслӑ кпасӗсене ачасем 
районти вунпилӗк ялтан пыратчӗҫ. Хӗллехи вӑхӑтра, кун кӗске
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чухне, пӗр-икӗ уйӑх хваттере кӗрсе пурӑнаттӑмӑр.
Кӑрлач пуҫламӑшӗнчи каникул иртсе кайнӑччӗ ӗнтӗ, эпир 

каллех шкула пуҫтарӑннӑччӗ. Пӗррехинче, уроксене хатӗрлесе 
пӗтернӗ хыҫҫӑн, пӗр кпасра вӗренекен темиҫе арҫын ача ялти 
клуба кино курма кайрӑмӑр. Шала ачасем те, ҫитӗннисем те 
чы лайӑн пуҫтарӑннӑ. Сеанс пуҫланиччен пирӗн шкул 
директорӗ Василий Петрович Кудрявцев тата йӑрӑс пӳллӗ, 
чипер тумлӑ тепӗр ҫамрӑк арҫын сцена ҫине хӑпарчӗҫ.

Василий Петрович залри ҫынсене пёр самант шӑп пулма 
ыйтрӗ, сӑмах пуҫласа ячӗ. Унпа юнашар тӑракан ҫын районти 
“Октябрь ялавӗ” хаҫат редакторӗ-мӗн. Вӑл вӑтӑр ҫулсене ҫитнӗ 
пулмалла, кӑмӑллӑ сӑн-питлӗ, ҫӳллӗ те яштакаскер, хумлӑ- 
хумлӑ ҫырӑ ҫӳҫне хыҫалалла тураса вырнаҫтарнӑ, Ҫийӗнче 
каракуль ҫухаллӑ пальто, урисене тӑпӑл-тӑпӑл хура кӑҫатӑ 
тӑхӑннӑ. Директор хӑйӗнпе пӗрле килнӗ ҫыннӑн ятне те, 
хушаматне те каларӗ: Лаврентий Васильевич Таллеров.

Тепӗр самантран Лаврентий Васильевич хӑй калаҫма 
тытӑнчӗ. Ҫӗнӗ ҫултан пуҫласа район хаҫачӗ хӑйӗн калӑпӑшне 
икӗ хут ӳстерсе тӑватӑ страницӑпа эрнере виҫӗ хутчен тухма 
пуҫланӑ-мӗн те, статья-заметкӑсем нумай кирлӗ. Ҫыракансем 
ҫукрах, шкулсенчен те хыпарсем редакцие сахал пырса 
тӑраҫҫӗ. Редактор хаҫатра литература страници тухма пуҫлани 
ҫинчен те пӗлтерчӗ, унта сӑвӑсем, юптарусем, пӗчӗк калавсем 
пичетлеме пулать иккен. Залра манпа юнашар ларакан 
тантӑшӑмсене ҫакӑ самаях кӑсӑклантарса ячӗ пулмалла, 
вӗсем редактора ҫине-ҫинех темиҫе ыйту пачӗҫ. Эпӗ нимех те 
шарламарӑм. Шкул директорӗпе район хаҫачӗн редакторӗн 
нумай калаҫма май та пулмарӗ, часах кино пуҫланчӗ.

Ирхине шкула ҫитнӗ-ҫитменех Вася Михайлова, Коля 
Тумаланова (халё экономика наукисен кандидачӗ, Шупашкарти 
аслӑ шкулсенче вӗрентет) тата мана директор хӑйӗн кабинетне 
чӗнтерни ҫинчен пырса каларӗҫ. Эпир нимӗн те туман-ҫке, 
мӗншӗн хӑй патне чӗнет пире шкул пуҫлӑхӗ? Хӑра-хӑрах 
пӗрремӗш хутри пусма картлашкисем айне вырнаҫнӑ пӳлӗмӗн 
алӑкне пырса уҫрӑмӑр. Сӗтел хушшинче директор мар, ӗнер 
клубра унпа пӗрле пулнӑ редактор пара парать. “Кӗрӗр, кӗрӗр, 
йӗкӗтсем . С ирӗнпе калаҫм алли сӑм ах пур. Эсир 
сочиненисемпе изложенисене лайӑх ҫыратӑр терӗҫ. Алла 
пулсан район хаҫатне те аван япалах ярса пама пултаратӑр
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пулӗ-ха ’’, -  ӑшшӑн калаҫма пуҫларӗ пирӗнпе Лаврентий 
Васильевич. “Октябрь ялавӗ” хаҫат тёрки те хӑйӗн аллинчех. 
Мӗн ҫинчен тата мӗнле ҫырмалли пирки пычӗ калаҫу. Урока 
чӗнсе шӑнкӑрав пӗрре те, тепре те шӑнкӑртатрӗ. Ҫапах та 
кӑларса ямарӗ-ха пире Лаврентий Васильевич. Вёл панӑ 
темёпа заметка та ҫырса пӑхрӑмӑр. “Аптрамасть. Аванах пек. 
Тӑрӑшсан тата та лайӑхрах ҫырма пултаратӑр”, -  текелерӗ хӑй. 
Юлашкинчен унран тахҫанах паллашнӑ ҫынран уйрӑлнӑ пекех 
уйрӑлтӑмӑр.

Ҫакӑн хыҫҫэн Коля Тумалановпа Вася Михайлов район 
хаҫатне хыпар хыҫҫӑн хыпар ярса тӑма пуҫларӗҫ. Иккӗшӗ 
пӗрле сӑвӑ ҫырса ҫапса кӑларчӗҫ. Манра темшӗн ҫырас туртӑм 
хускалмарӗ. Темшӗн мар-ха, сӑлтавне хам питӗ лайӑх 
пӗлеттӗм. Ҫакӑнччен темиҫе ҫул маларах икӗ енлӗ кӑна тухса 
тӑракан “ Октябрь ялавӗ” хаҫатра манӑн атте пирки ҫур 
страницӑна яхӑнах питлевлӗ статья ҫапӑннӑччӗ. Пысӑк 
килйыша тӑрантарас тесе (пирӗн ҫемьере вунӑ ачаччӗ) атте 
хуш ӑран-хуш ӑ айккине платникре ӗҫлеме тухса каятчӗ. 
Колхозра минимум тултарманни те пулкаланӑ. Ҫавӑншӑн хытӑ 
хӗсетчӗҫ ӑна, хаҫатра та йӗплесе ҫырчӗҫ, карикатура та 
укернӗччӗ. Пӗрле вӗренекен ачасем манран чылайччен кулса, 
йӗкӗлтесе ҫӳрерӗҫ. Сивӗннӗччӗ эпӗ ҫакӑн хыҫҫӑн район 
хаҫатӗнчен, ҫавӑнпа ҫырас та килмерӗ-тӗр. Ялкор ятне илнӗ 
тантӑшӑмсем райцентра ҫамрӑк корреспондентсен канашлӑвне 
те кайса килчӗҫ. “Хаҫата заметка ҫырманшӑн сана Лаврентий 
Васильевич вӑрҫать", -  тесе каласа пачӗҫ. Редактор мана 
вӑрҫнӑ-и, вӑрҫман-и -  ӑна пӗлместӗп. Мана хӗтӗртес тесе 
юриех каларӗҫ пуль тантӑшӑмсем, анчах ҫакӑн хыҫҫӑн 
редакцие кун сиктерсе тенӗ пекех ҫыру яма тытӑнтӑм: шкул 
пурнӑҫӗ ҫинчен те, ял хыпарӗсене те. Ҫырӑвӗсем, пурте мар 
пулсан та, чылайӑшӗ хаҫатшӑн юрӑхлах пулчӗҫ.

Шкулта пиртен трактористсем тӑвасшӑнччӗ. 1961 ҫулхи 
ҫуркунне Комсомольскинчи РТСа практикӑна тухса кайрӑмӑр. 
Икё эрне пурӑнмалла. Килтен вунӑ тенӗ укҫа парса янӑ. 
Столовӑйӗнче кунне икӗ хутчен апат ҫиетпӗр. Вунӑ тенкӗ укҫа 
курӑнмарё те. Юлташсемпе хаҫат редакцине ҫул тытрӑмӑр. 
Крыльцаллӑ вӑрӑм ҫурт. Типографи те кунтах вырнаҫнӑ. 
Редакцире пире хаҫатӑн ял хуҫалӑх пайӗн пуҫлӑхӗ [ еннадий 
М альцев йыш ӑнчӗ. Шӳт тӑвать, култарать, мӗн ҫинчен
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ҫырмалли пирки калама та манмасть. Вӑхӑт иртни сисӗнмерӗ 
те.

— Чимёр-ха, ачасем, сирён гонорар нумай пуҫтарӑнса 
кайнӑ зӗт. Айтӑр бухгалтерине. Укҫа пулмалла-ха унта, -  
савӑнтарчӗ пире Геннадий Степанович.

Алӑ пусса ҫирӗм виҫӗ тенкӗ укҫа илсе тухрӑм. Юлташсем 
те укҫаллӑ пулчӗҫ. Вёл кун Лаврентий Васильевич яла тухса 
кайнӑ пулнӑ, эпирунпа курнӑҫаймарӑмӑр.

Унпа тепӗр ултӑ-ҫичӗ ҫултан тин курнӑҫма май килчӗ. 
1962 ҫулта районсене пысӑклатрӗҫ. Комсомольски хутлӑхӗнчи 
ялсене Канаш тата Патӑрьел районӗсене кӗртрӗҫ. "Октябрь 
ялавӗ” хаҫат редакцийӗ хупӑнчӗ. Лаврентий Васильевич 
Чӑвашрадион вырӑнти корреспондентӗнче ӗҫлеме пикенчӗ. 
Эфира вӑл хитре тӗрленчӗксем, лайӑх репортажсем час-часах 
кӑларатчӗ. Уйрӑм ҫынсем, коллективсем ҫинчен передачӑсем 
калӑплатчӗ.

Шкул пӗтернӗ хы ҫҫӑн ҫулталӑка  яхӑн П атӑрьел 
районӗнчи шкулсенче ӗҫлерӗм те мана салтака илчӗҫ. Служба 
Атӑлҫи ҫар округӗнче -  Самар таврашӗнче иртрӗ. Пирӗн чаҫе 
“За Родину” хаҫат корреспонденчӗ Усов час-часах пырса 
ҫӳретчӗ. Ҫавах манран штатра тӑман корреспондент туса хучӗ. 
1967 ҫулхи чӳк уйӑхӗнче киле таврӑнтӑм. Ҫакӑнччен икӗ ҫул 
маларах Комсомольски районне ҫӗнӗрен туса хунӑ-мӗн те, 
район хаҫачӗ те ҫӗнӗрен тухма тытӑннӑ. Редакторӗ -  
Лаврентий Васильевич Таллеров.

Ҫартан таврӑнсанах пӗр уйӑх ытла эпӗ чирлесе ӳкнӗ 
учительница вырӑнне шкулта ӗҫлерӗм.

Телеф он ялӗпе  те бригада ҫуртӗнче  кӑначчӗ. 
Пӗррехинче мана унта чӗнтерчӗҫ.

— Хаҫат редакцине шӑнкӑравлама хушрӗҫ. Редактор хӑй 
шырать сана, -  терӗ исполнитель.

Самантрах мана редакторпа ҫыхӑнтарчӗҫ.
— Геннадий, курманни нумай пулать. Мӗн ҫӗмӗрттеретӗн? 

Мӗншӗн пирён пата кӗрсе тухмастӑн? Кил-ха, ҫак эрнерех кил. 
Калаҫмаллисем пур, — тет Лаврентий Васильевич.

Тепӗр ирхине ҫула тухрӑм, Лаврентий Васильевич 
туххӑмрах мана литсотрудникре ӗҫлеме ҫураҫрӗ. Ӗҫшӗн 90 
тенкӗ тӳлеҫҫӗ, гонорар параҫҫӗ, хваттер те тупӑнчӗ.

Редакци унчченхи крыльцаллӑ ҫуртра мар, паркпа
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юнашар вӑрӑм та папчӑк пӳртре вырнаҫнӑ. Эпӗ пыриччен 
редактор кунта стройка ӗҫӗсем туса ирттернӗ мӗн те, ҫурта 
чылаях аслӑлатнӑ: пӳлӗмсенче пӗччен-иккӗн лараҫҫӗ, ӗҫлеме 
ирӗк.

Эпӗ ӗҫлекен пайӑн пуҫлӑхӗ -  Денис Гордеев (чӑвашсен 
хальхи паллӑ писателӗ) -  пысӑк статьяна та ҫур сехет 
хушшинче ҫырса пӑрахать. Хӑвӑрт ҫырать пулсан та статйисем 
лайӑх, вулама кӑмӑллӑ. Денис -  Лаврентий Васильевичӑн 
ҫумӗ. Виталий Шемекеев (сӑвӑҫ тата прозаик), редакции 
ответлӑ секретарӗ пулнӑ май, пӗр пӗчӗк пӳлӗмре пёчченех 
ларать. Пушӑ вӑхӑт тупӑнсанах Виталий сӑвӑсем ҫырать. 
Анкарти пек пысӑк пӳлӗмре Алексей Зайцев (халё -  прозаик, 
драматург) тата Петӗр Печников-Эревет (вӑхӑтсӑр ҫӗре кӗнӗ 
поэт) ӗҫлесе лараҫҫӗ.

Малтанхи кунах мана Лаврентий Васильевич райпо пирки 
корреспонденци хатӗрлеме кӑларса ячё. Райпо правленийёнче 
председатель ҫумӗ, кӑмӑллӑ хӗрарӑм йышӑнчӗ. Хӑйне Роза 
Александровна тесе чӗнеҫҫӗ. Суту-илӳри ҫитменлӗхсем ҫинчен 
пулчё калаҫу. Критикӑлла материал хатӗрлесе ҫаптарма 
машинисткӑна кайса патӑм. Вунӑ минут иртрӗ-и, иртмерӗ те-и 
-  ман пата машинистка чупса пычӗ.

-  Геннадий, мӗн ҫыратӑн ҫак эс. Роза Александровна 
вёл Лаврентий Васильевич арӑмӗ вӗт, -  тет. Текстран ячёпе 
хуш ам атне  кӑлартӑм , ыттисене ҫаплах хӑвартӑм . 
Корреспонденци пичетленсе тухрё.

Райхаҫатри журналистӑн ӗҫӗ пӗрре те ҫӑмӑл мар. 
Текстсене ун чухне алӑпа пуҫтарнӑ. Наборщицӑсем шкулта 
тӑватӑ-пилёк ҫул вӗреннё хӗрарӑмсемччӗ. Полосасенчи 
йӑнӑшсене ҫурҫӗр ҫитиччен тӳрлететтӗмӗр. Ирхинене хаҫат 
ҫапах та ҫапӑнса тухнӑ. Паллах, редактор ӗҫӗ тата та 
кӑткӑсрах пулнӑ. Унӑн уполномоченнӑй ӗҫне пурнӑҫласа 
колхозсенче ҫухалса ҫӳреме тиветчӗ. Пленумпа сессисенче 
тата тёрлё канашлусенче пуҫ мимине мӗн чухлӗ типӗтмен-ши 
тата. Ҫ апах та Лаврентий Васильевич хаҫатӑн кашни 
номерӗнче тенӗ пекех пичетленетчӗ, нумай та лайӑх ҫыратчӗ. 
Эпир ҫырнисене пайтах тӳрлетсе якатнӑ-ха ӗнтӗ вӑл. Ҫапах 
та хӑй тёлёшёнчен те тиркешӳллёччё. Акӑ вёл пёр тёрке хут 
ҫырса тултарать. Пурте ҫыпӑҫуллӑ, кашни сӑмах вырнаҫуллӑ 
пек. Вулама тытӑнать та пӗтӗмпех тӳрлетсе тухать. Тата та
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лайӑхрах пултӑр тет пуль ӗнтӗ.
Лаврентий Васильевич -  чӑн-чӑн чӑваш интеллигенчӗ, 

вӑл сассине хӑпартса калаҫнине, кӑшкӑрашнине эпӗ нихӑҫан 
та илтмен. Тирпейлӗ, модӑран юлмасӑр тӑхӑнса ҫӳретчӗ. Эпӗ 
райхаҫатра ӗҫлеме пикеннӗ вӑхӑтра вӑл хӗрӗхсене ҫывхарса 
пыратчӗ. Хӗлле мамӑк ҫухаллӑ хӑмӑр пальто, норкӑран 
ҫӗлетнӗ ҫӗлӗк, шӑнса пӑсӑлас мар тесе пулӗ (унӑн ӳпки 
вӑйсӑртарахчӗ) кӑҫатӑ тӑхӑнатчӗ. Вӑл -  йӑрӑс пӳллӗ, 
кӑтраланса тӑракан ҫемҫе ҫӳҫлӗ ҫын. Ҫулла ҫийӗнче ательере 
ятарласа ҫӗлетнӗ костюм, пуҫӗнче -  синтетикӑран тунӑ 
шӗлепке, урисенче лайӑх пушмак.

1968 ҫулхи ҫулла элӗ Чӑваш патшалӑх университетне 
заочнӑй майпа вӗренме кӗтӗм. Ҫакна пӗлсен ман пата хам 5- 
7 классенче вӗреннӗ шкулӑн директорӗ кӗрсе ҫӳреме пуҫларӗ. 
Ӗҫлеме шкула куҫма ӳкӗтлетчӗ. Шалу та пысӑкрах пулать-мӗн, 
шкулӗ те тӑван килтен икӗ ҫухрӑмра ҫеҫ. Килӗшрӗмӗр. 
Директор роно пуҫлӑхӗ патне кайса приказ илсе килчӗ. Ёҫрен 
хӑтарма ыйтса редактора заявлени ҫырса патӑм. Ирхине мана 
парти райкомӗн пӗрремӗш секретарӗ Максим Иванович 
Коротков чӗнтерет тесе пырса каларӗҫ. Килекен ҫынсене 
йышӑнакан пӳлӗмре роно пуҫлӑхӗ ларать. Иксӗмӗре те райком 
секретарӗн пӳлӗмне кӗртсе ячӗҫ.

Максим Ивановичӑн кӑмӑлӗ пӑсӑк. “ Мӗн хӑтланатӑр 
эсир? Иксӗр те коммунистсем. Пӗри редакцие ҫара тӑратса 
хӑварасшӑн, тепри приказ ҫырать. Ун пек выляма пуҫласан 
сана партирен кӑларатпӑр”, -  ҫакӑн пек пулчӗ унӑн сӑмахӗ роно 
пуҫлӑхӗ пирки.

Таврӑнтӑм редакцие. Унта мана Лаврентий Васильевич 
кётсе тёрать.

-  Ват эсё, Геннадий, шкула ӗҫлеме каясшӑн. Лайӑх ӗҫ, 
кирлӗ ӗҫ. Кашни журналистах учитель пулма пултарать. Кашни 
учительтен журналист тёваймастён. Ан та шутла, сана ниҫта 
та ямастпӑр. Эсё хаҫатҫӑсен йышне кётён ёнтё. Ватёличченех 
те ӗҫлеме тивё-ха сана хаҫатра, — сассине хёпартмасёр 
калаҫрӗ манпа редактор.

Денис Гордеев Чулхулана парти шкулне вёренме тухса 
кайрё. Вёл кайсанах мана редактор ҫумӗ тата пай пуҫлӑхӗ туса 
хучӗҫ. ё ҫ  нумайланчё.

Ӗҫ тенёрен, Лаврентий Васильевичён вёл тата та
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нум айрахчӗ. Вӑл хӑех редакторччӗ, хӑех типограф и 
директорӗччӗ. Типографи хаҫат пичетленисӗр пуҫне тӗрлӗрен 
бланксем ҫапса кӑларатчӗ. Таллеров тӑрӑшнипе ҫулталӑк 
хушшинче икӗ линотип илсе килсе вырнаҫтарчӗҫ, пичетлекен 
машинӑсене ҫӗнетрӗҫ, тӑхлан шӑратакан цех хута кайрӗ. 
Редакци ҫуртне те вӗҫӗмренех юсама тиветчӗ.

Мӗнле вӑхӑт ҫитернӗ вӑл ҫав ҫулсенче калавсемпе хитре 
очерксем  ҫьф са вӗсене республикӑра тухса тӑракан 
хаҫатсемпе журналсенче пичетлесе кӑларма? Кӗнеке тесен, 
ку вӑхӑтра унӑн "Ӗҫченсем" ятлӑ пысӑках мар кӗнеке тухнӑччӗ. 
Унти очерксем мана тарӑн содержанипе, чӗлхе илемлӗхӗпе 
тӗлӗнтернӗччӗ. Уйрӑмах Алл Адамович Лаакконен эстонец 
чӑваш тӑрӑхне пурӑнма килсе ӗҫре сусӑрланни, анчах пурӑнас 
ӗмӗтне сӳнтерменни ҫинчен ҫырнӑ очерк кӑмӑла кайнӑччӗ.

Лаврентий Васильевича кура редакцире ӗҫлекен ытти 
ҫамрӑксем те малалла туртӑнма тӑрӑшатчӗҫ. Виталий 
Шемекеев та, Петӗр Эревет те, Алексей Зайцев та вӑхӑт-вӑхӑт 
Шупашкарта тухакан хаҫат-журналта пичетленетчӗҫ. Пирӗн 
редакцире литература пӗрлешӗвӗ е кружок таврашӗ пулман. 
Пӗр-пёринчен вӗренсе пынӑ, мӗн ҫырнине пӗр-пёрне вуласа 
панӑ, канашланӑ, тавлашнӑ.

Ҫапла икӗ ҫула яхӑн иртсе кайрӗ, 1969 ҫулхи хура 
кӗркунне ҫитрӗ. Парти райкомӗн секретарӗсем те улшӑнчӗҫ. 
Ыран хаҫат тухмалла. Лаврентий Васильевич редакцире ҫукчӗ. 
Телефон сасси илтӗнсе кайрӗ. Райкомӑн ҫӗнӗ секретарӗ 
шӑнкӑравлать иккен. Хаҫатӑн хатӗр страницисене пичетлеме 
пуҫличчен вуласа пӑхма райкома пырса лама сӗнет. Лаврентий 
Васильевич таврӑнчӗ те, эпӗ ун патне райкомран мӗн пирки 
шӑнкӑравлани ҫинчен пӗлтерме кӗтӗм. Манӑн сӑмахсене 
илтсен, редактор пӗрре шуралса, тепре хӗрелсе кайрӗ.

— Пурччӗ пирён пин те тӑхӑрҫӗр аллӑ тӑваттӑмӗш 
ҫулччен цензор текенни те. Унтанпа райкома пичетленмен 
хаҫата йӑтса ҫӳресе курман, ҫӳрессӗм те ҫук, -  кашни сӑмаха 
татса каласа хучӗ вӑл.

Тепёр кунах Шупашкара командировкӑна тухса кайрӗ, икӗ 
кун пурӑнса килчӗ. “Таллеров Шупашкара пурӑнма куҫать, 
“Коммунизм ялавӗ" хаҫатра ӗҫлеме пуҫлать текен хыпар 
райцентра хӑвӑрт сарӑлчё. Кёрхи тёксӗм кун пурте пӗрле 
пухӑнса ӑсатса ятӑмӑр ӑна. Лаврентий Васильевич Коммунизм
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ялавӗнче” культура, литературӑпа искусство пайӗнче ӗҫлеме 
пуҫларӗ. Хӗл ларсан хваттер  пачӗҫ. Вӑл вара Роза 
Александровнӑна, ывӑлӗпе хӗрне -  Вадимпа Таньӑна -  хӑйпе 
пӗрле илсе кайрӗ.

Халӗ шухӑшлатӑп та, райком секретарӗ телефонпа 
ш ӑнкӑравлани Таллеровӑн телейне уҫнӑ самант пекех 
туйӑнать. Тата миҫе ҫул ӗҫленӗ пулӗччӗ-ши вӑл райхаҫатра 
каҫхи шӑнкӑрав пулман пулсан. Тен, пенсие кайичченех. 
Таланчӗ унӑн яланах пысӑк пулнӑ, анчах ӑна сарма май 
килмен. Шупашкара куҫсан май килчӗ. Пӗр-икҫул хушшинчех 
Лаврентий Васильевич тӗрлӗ автор пӗрлешсе кӑларакан 
кӗнекесенче темиҫе калав пичетлесе кӑларчӗ.

Ҫулсем иртеҫҫӗ, ватлӑх та алӑкран шаккать. Чӑваш 
халӑх писателӗн Лаврентий Васильевич Таллеровӑн ӑсталӑхӗ 
кӗнекерен кӗнекене ӳссе пырать. Халӗ те килтен тухмасӑр тенӗ 
пек ӗҫлет вӑл. Нихӑҫан та ӗҫкӗ чури пулман, Й ӳ ҫ ҫ и -т у т л  и 
хыҫҫӑн хӑваламан. Ӑста прозаик пӗлтӗр нумай планлӑ 
“Шеремет” роман ҫырса пӗтерчӗ. Ултӑ ҫула яхӑн ларчӗ вӑл 
ҫак романпа. Ҫырни ҫеҫ те мар-ҫке-ха. Ир те, каҫ та сӑнарсене 
йӗркелемелле, сюжета пӗр тӗвве ҫыхмалла. Иртнӗ ҫулхи 
раш тавра романӑн пуҫламӑш ӗ “Тӑван А тӑл ” журналта 
пичетленсе тухрӗ. Часах кёнеки те вулакансем патне ҫитрӗ.

Хӑйне телейлӗ ҫын тесе шутлать Лаврентий Васильевич. 
Мӑшӑрӗ, Роза Александровна, вырӑс хӗрарӑмӗ -  упӑшкине 
чӑвашла кӗнекесем ҫырма пулӑшать. Ывӑлӗпе хӗрӗ тахҫанах 
ӳссеҫитӗннӗ, мӑнукӗсем те пысӑкпанчӗҫ ӗнтӗ. Ывӑлӗ, Вадим, 
кукашшӗ пекех усламҫӑ ӗҫне кӑмӑлларӗ (Роза Александровна 
ашшӗ иккӗмӗш гильди купци пулнӑ), Таня бухгалтерта ӗҫлет. 
Таньӑн упӑшки Геннадий Максимов — паллӑ журналист, 
“Хыпар” хаҫатӑн тӗп редакторӗн ҫумӗ. "Тӑван Атӑлпа" “Ялав” 
журналсенче калав-повесть пичетлерӗ, кӑҫал унӑн пӗрремӗш 
кӗнеки тухрӗ.

Вёсен хӗрӗ Лю дмила пӗлтӗр Чӑваш патш алӑх 
университечӗн журналистика факультетне вӗренме кёчё. Вӑл 
та, кукашшӗ пекех, хаҫат-журналта ӗҫлесшӗн. Лсталӑх вӑл, 
чӑн-чӑн ӑсталӑх пулсан, ӑруран-ӑрӑва куҫса пырать. Пурнӑҫ 
ҫакна тахҫанах кӑтартса панӑ.



ХЫРАЙ ӖНЕЛ ХӖРӖ
"Микрофон умӗнче -  Комсомольскинчи халӑх театрӗн 

режиссерӗ Бронислав Карсаков”, -  пӗлтерчӗ чӑваш радио 
дикторё . Эф ирта ҫамрӑк арҫын сасси янӑраса кайрӗ. 
Бронислав Карсакова эпӗ палламастӑп. Хӑй каланӑ тӑрӑх, 
режиссерта вӑл 1995 ҫултанпа ӗҫлет-мӗн. Ҫактапхӑрта темиҫе 
премьера хатӗрленӗ, халӑх театрӗ унчченхи ырӑ йӑласене 
манмасть иккен. Унӑн малтанхи режиссерӗ, артисчӗсем манӑҫа 
тухман. Карсаков темиҫе ята асӑнчӗ. Вёсен йышӗнче театрӑн 
пӗрремӗш режиссерӗн Валентина Харитоновна Зайцевӑн ячӗ 
те пулчӗ. Радио итленӗ майӑн куҫумне вӑтӑр-вӑтӑр пилӗкҫул 
каялла пулнӑ ӗҫсем тухса тӑчӗҫ.

1968 ҫулхи кӑрлач уйӑхӗ. Эпӗ иккӗмӗш  эрне 
Комсомольски районӗнчи “Октябрь ялавӗ" хаҫатра ӗҫлетӗп. 
Журналистсем пурте пысӑк йывӑҫ ҫуртӑн хӑмапа картланӑ 
пӳлӗмӗсенче ҫырса лараҫҫӗ. Пӗринче калаҫни тепринче 
лайӑхах илтӗнет.

Редакции чи пысӑк пӳлӗмӗнче виҫӗ сӗтел. Вӗсене радио 
“хуҫи" Валентина Ласточкина, ял хуҫалӑх тата ҫырусен пайӗсен 
пуҫлӑхёсем Петӗр Эреветпе (Печников) Алексей Зайцев 
йышӑннӑ. Денис Гордеевпа (халӗ чӑвашсен паллӑ прозаикӗ) 
мана пӗчӗкрех кабинет тивӗҫнӗ. Денис -  парти пурнӑҫ пайӗн 
пуҫлӑхё, эпӗ -  литсотрудник.

Юнашар пӳлӗме редакцие килнӗ ҫын кӗчӗ пулмалла, 
самаях шавлӑн калаҫма пуҫларӗҫ. Валя та Валя теҫҫӗ, эпир 
сана паян килмест пуль тесе кулянма пуҫланӑччӗ теҫҫӗ.

Хаҫатҫӑ-каччӑсем кулкалани, хушӑран хӗрача сасси 
илтӗнкелет.

-  Репетицисене ҫӳреместӗр, культура ҫуртне пырса та 
курмастӑр, -  ӳпкелешет хӗрача.

-  Пирӗн унта пырса ҫӳреме вӑхӑт ҫук. Каҫсерен эпир 
сӑвӑсем ҫыратпӑр. Пӗр эрне каялла парти пурнӑҫ пайӗнче ҫӗнӗ 
сотрудник ӗҫлеме пуҫларӗ. Авланман, ҫамрӑк каччӑ, ҫавна чӗн, 
-  ӑнлантарать Петӗр Эревет.

-  Алла пулсан кӑтартӑр-ха эсир мана ҫав каччӑна, -  
шӳтлӗн хушса хурать хӗрача.

-  Те курасшӑн-ха вӑл сана, те курасшӑн та мар, -
хуравлаҫҫӗ ҫамрӑксем.

-  Кам-ха вӑл мана курасшӑн? Кӑтартам-ха эпӗ ӑна хама,
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-  тесе юнашарти пӳлӗм алӑкне уҫрӑм.
Шӑннӑ кантӑк умӗнче тайӑнса вун саккӑр-вун тӑххӑрти 

хӗр тӑрать. Ҫине шупка-хӑмӑр пальто тӑхӑннӑ, пуҫне шап-шурӑ 
ҫӑм тутӑр ҫыхнӑ, уринче -  тӑпӑл-тӑпӑл кӑҫатӑ.

Мана курсан вӑл ҫухалса кайнӑ пек пулчӗ, анчах унӑн 
имении хӑвӑртиртрӗ. Пурте шӑкӑлтатса калаҫма пуҫларӑмӑр.

Культура ҫурчӗ ҫумӗнчи драма коллективӗ Мария Ухсай 
ҫырнӑ “ Ҫу, ҫумӑр, ҫу!" пьеса тӑрӑх спектакль лартма 
хатӗрленесш ӗн-м ӗн. Рольсенче выляма ҫын ҫитменни 
репетицисене пуҫлама чарса тӑрать. Редакцие килнӗ хӗрача 
Валя ятлӑ, хушамачӗ -  Зайцева. Культурӑпа ҫут ӗҫ училищин 
театр  уйрӑмне пӗтернӗ хы ҫҫӑн ҫул та л ӑ к  ытла 
Комсомольскинчи культура ҫуртӗнче драма коллективне ертсе 
пырать. Пӗлтӗр вӗсем Федор Павловӑн “Ялта” драмине лартса 
панӑ. Режиссер пулнисӗр пуҫне Валя спектакпьте Йӑскар 
рольне вылянӑ. Коллектив хӑйӗн пултарулӑхне кӳршӗялсенче 
те, ытти районсенче те кӑтартнӑ-мӗн.

Эпӗ, тӑваттӑмӗш кпасра вӗреннӗ чухнех сцена ҫине тухса 
курнӑскер, репетицине ҫӳрӗп тесе Вальӑна сӑмах патӑм.

Тепӗр каҫхине репетицире пултӑм. Режиссер рольсем 
валеҫрӗ, спектакльте -  икӗ каччӑ. Пӗрне Валерий Митюковӑн, 
теприне манӑн вылямалла. Пӗрремӗш репетицисенчех ҫамрӑк 
режиссер мана тӗлӗнтермеллипех тӗлӗнтерчӗ. “ Мимика", 
“жест”, “мизансцена” сӑмахсене пӗрремӗш хут унран илтрӗм, 
вӗсем мӗне пӗдтернине ӑнлантӑм. Режиссер рольти сӑмахсене 
пӑхмасӑр вӗренес пирки ҫирӗп ыйтрӗ, сцена ҫинче пурнӑҫри 
пек пулмалла тесе вӗрентрӗ.

Спектакльти сыпӑксене темиҫе хут выляттаратчӗ. Хӑй 
вӑл ҫакспектакльте трагедилле сӑнар турӗ. Юлашки репетицие 
Валя республикӑри пӗрремӗш колхоз театрӗн директорӗ пулнӑ 
Сергей Смирнова тата ҫав театрӑн прима-актрисси шутланнӑ 
Анна Митюковӑна чӗнчӗ (вӗсем яланлӑхах Комсомольскинче 
тӗпленнӗччӗ).

Залра вӑтӑр-хӗрёх ҫын та пурччӗ. Куракансем ҫине ан 
пӑхӑр, залра никам та ҫук пек туйса выльӑр”, -  терӗ Валя. 
Сцена ҫине костюмсемпе, гримпа тухрӑмӑр. Ҫутӑ парассипе 
шав тӑвассине те йӗркелерӗҫ. Репетици вӗҫленнӗ хыҫҫӑн 
Зайцева Сергей Кириллович Смирнов спектакль пирки мён 
шухӑшланине пӗлесшӗн пулчӗ. “Манӑн спектакле ҫавӑн пек
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хатӗрлес пултарулӑхӑм ҫук. Анна Флегентовнӑпа иксӗмӗр 
савӑнса, тӗлӗнсе пӑхса лартӑмӑр. Режиссер ӑсталӑхӗ, 
артистсем  выляни савӑнтарчӗ. Пӗчӗк кӑлтӑксем пирки 
каламастӑп. Вӗсем нумай мар. Спектакль хыҫҫӑн спектакль 
кӑтартнӑ май вӗсем пӗтессе шанатӑп”, -  терӗ профессилле 
театра темиҫе хут ертсе пынӑ ватӑ ҫын.

Премьера ӑнӑҫлӑ иртрӗ. Лна райцентрти культура ҫурчӗн 
сцена ҫинче кӑна тӑватӑ хутчен вылярӑмӑр, ялсенче пултӑмӑр, 
Патӑрьел, Елчӗк, Шӑмӑршӑ районӗсене кайса килтӗмӗр. Пӗр 
ҫулталӑк спектаю 1 ьпе таҫта та тухса ҫӳрерӗмӗр. Пур ҫӗрте те 
пире лайӑх йышӑнчӗҫ.

1969 ҫулхи нарӑс уйӑхӗн пуҫламӑшӗнчи пӗр каҫхине 
Валя Зайцева телефонпа шӑнкӑравласа мана культура ҫуртне 
пыма чӗнчӗ. Спектакльсем пулман кунсенче эпир яланах 
методистсен кабинетӗнче пуҫтарӑнаттӑмӑр. Ку хутӗнче ҫынсем 
пысӑк зала кӗрсе вырнаҫнӑ-мӗн. Пӗтӗмпе хӗрӗх-аллӑ ҫын та 
пулё. Райӗҫтӑвкомӑн культура пайӗн пуҫлӑхӗ Анатолий 
Герасимович Агафонов та килнӗ. Залра врачсем, учительсем, 
колхозра ӗҫлекенсем  лараҫҫӗ. Сцена ҫине Зайцевӑпа 
Агафонов хӑпарчӗҫ. ‘'Райцентрти культура ҫурчӗ ҫумӗнчи 
драма коллективӗн йышӗ пысӑкланчӗ, ӑсталӑхӗ ӳсрӗ. Сцена 
ҫине курӑмлӑрах япалапа тухма вӑхӑт ҫитрӗ пулӗ тетпӗр. 
“Айтар” драма тӑрӑх спектакль хатӗрлесшӗн. Айтарне хамах 
выляса пама вӑй ҫитерессӗн туйӑнать. Валя Зайцева Пинерпи 
пулӗ. Валерий Митюковран лайӑхрах Сентиер тупаймӑпӑр”, -  
“ вӑкӑра" тӳрех “ мӑйракинчен" ярса илчӗ культура пайӗн 
пуҫлӑхӗ Анатолий Агафонов. Унӑн сӗнӗвне пурте хапӑлласа 
йышӑнчӗҫ. Режиссер ҫав каҫах ытти рольсене те валеҫсе 
тухрё. Анатолий Счетчиков, Александр Долгов, Елена Маркова, 
Игорь Кокшин, Петр Матросов, Анатолий Совин, Герольд 
Индюков, Марс Орлов, Варсонофий Сумзин репетицисене пёр 
сиктермесӗр ҫӳретчёҫ. Ҫитмӗл ҫултан иртнё Александр 
Федорович Тарасовӑн, чӑвашла пёр сӑмах та пӗлмен вырӑс 
хӗрарӑмӗн Нина Лопатинан, тутар хӗрӗн Мединен массӑллӑ 
сценӑсене анчах тухмаллаччё. Вёсемпе виҫё-тӑватӑ кунта 
пёрре кӑна репетици пулатчӗ, ҫакна шута илмесёрех унта 
хутшӑнакансем кашни каҫах культура ҫуртне пыратчӗҫ, залра 
пёр шарламасӑр репетицие пӑхса ларатчӗҫ. Кайран, Айтар 
спектакль Комсомольскинчи культура ҫурчӗн сцени ҫине тухнӑ
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хыҫҫӑн чылай вӑхӑт иртсен, сӑмахсӑр рольте вылякан Варс 
Сумзин хырӑм ракӗпе чирлесе ӳкрӗ. Сцена ҫинче вӑл пур-и е 
ҫук-и -  спектакль мӗнлерех иртесси пӗрре те унтан килместчӗ. 
Чирӗ кӑшланипе Варс начарланса, типсе кайрӗ. Айтар ҫынни 
пулнӑ майӑн сцена ҫинче унӑн чӑпӑркка ҫӗклесе ҫӳремеллеччӗ. 
Ю лаш кинчен вӑл чӑпӑрккине те ҫӗклейми пулчӗ, анчах 
спектакпьсене хутшӑнма пӑрахмарӗ. Эпир пӗр каҫхине инҫетри 
яла кайнӑччӗ, каялла таврӑннӑ чухне Варс Сумзина килне 
кӗртсе хӑвартӑмӑр, тепӗр кунне вӑл вилчӗ.

“Айтар” драма тӑрӑх лартнӑ спектакле эпӗ чӑваш академи 
театрӗн сцени ҫинче пӗрре анчах мар курнӑ. Паллах, Алексей 
У ргалкинӑн  е Виктор Родионовӑн А йтарне  А натолий 
Агафоновӑн Айтарӗпе танлаштараймастӑн. Ыттисем пирки те 
ҫавнах калам алла . М ассӑллӑ сценӑсем  пирки вара... 
Ком сом ольски  ялӗн сцени ҫинче вӗсем ним ӗнпе 
танлаштармалла мар лайӑх пулчӗҫ. Чӑн-чӑн тухьяллӑ та 
хушпуллӑ хӗр-хӗрарӑмсем, тахҫан-тахҫан инкесемпе пикесем 
тӗрленӗ, ҫӗр ҫул арчара выртса та тасалӑхне ҫухатман кӗпесем 
тӑхӑннӑ каччӑсем, тӗпӗ ҫӗре перӗнекен йӗмсемлӗ ватӑсем, 
вёсен ташши-юрри, ҫиҫсе тӑракан колорит...

Ҫав ҫулхи ҫуркунне Шупашкарта, Кӑнтӑр поселокӗн 
Культура керменӗнче, “Искусство -  халӑха” чӗнӳпе драма 
коллективӗсен смотрӗ пулса иртнӗ. Смотрта Комсомольскисем 
иккӗмӗш вырӑн йышӑнчӗҫ, тӑхӑр ҫын диплом илме тивӗҫлӗ 
пулчӗ.

...Ыран мӑнкун тенӗ чухнехи каҫ. Эпир Асанкасси ялне 
пырса ҫитрӗмӗр. Хӑлтӑр-халтӑр грузовик ҫинчен сиксе антӑмӑр 
та театр хатӗр-хӗтӗрӗсене сцена ҫине йӑтма пуҫларӑмӑр. 
Клубра халӑх лӑк тулли. Спектакль лайӑх иртрӗ. Ташӑ каҫне 
те хамӑрах йӗркелерӗмӗр. Киле кайма тухнӑ чухне шуҫӑм та 
сенкерленнӗччӗ ӗнтӗ. Ун чухне Асанкассипе Каҫал хушшинче 
асфальт ҫукчӗ-ха. Ҫуркуннехи ҫул усал. Пирӗн грузовик лакса 
ларчӗ те урӑх хускалаймарӗ. Вӑрмантан кӗрлесе шыв анать. 
Эпир киле ҫуранах ҫитес терӗмӗр. Часах хӑйӑрлӑ вырӑна 
тухрӑмӑр. Кунта ура питех путмасть. Утма та ҫӑмӑлланчӗ. Ултӑ 
сехет иртнӗччӗ, Комсомольскине пырса кӗтӗмӗр.

Тепӗр самант асран тухмасть. Спектакльпе ялсене кайнӑ 
чухне комсомол райкомӗнче ӗҫлекен Валя Панкратовӑпа Аня 
Волкова пирӗнпе пӗрле пыратчӗҫ. Автоклуб шоферӗ Аня
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Волковӑн каччиччӗ. Шурут клубӗнче хӗрсех спектакль пырать. 
Сасартӑк сцена ҫине Аня чупса тухрӗ те: "Шурут ачисем 
Кольӑна хӗнеҫҫӗ!” -  тесе ҫухӑрса ячӗ. (Коля -  Аньӑн савнийӗ). 
Чаршав хупӑнчӗ. Пурте урама чупса тухрӑмӑр. Эпир ҫитнӗ ҫӗре 
ҫапӑҫакансене уйӑрса та янӑ иккен. Нумай та вӑхӑт иртмерӗ, 
чаршав уҫӑлчӗ те спектакль малалла тӑсӑлчӗ.

1969 ҫулхи ҫӗртмен 19-мӗшӗнче Комсомольскинче халӑх 
театрне уҫасси ҫинчен Раҫҫей Ф едерацийӗн Культура 
министерстви йышӑну кӑларнӑ. Ҫак ырӑ хыпарпа ҫунатланнӑ 
Валентина Зайцева Шупашкара кайса килме шутларӗ. Унта ӑна 
культура министрё Иван Алексеевич Маркелов хӑй йышӑннӑ, 
саламланӑ, Каҫал енӗн халӑх театрне савӑнӑҫлӑ лару-тӑрура 
1970 ҫулхи кӑрлач уйӑхӗнче уҫасси пирки калаҫса татӑлнӑ. Ҫав 
кунах Валя республикӑри халӑх пултарулӑх ҫуртне кӗнӗ, унӑн 
пуҫлӑхӗпе Василий Михайлович Михайловпа ҫӗнӗ театрӑн 
репертуарӗ пирки сӑмах пуҫарнӑ. Иккӗшӗ калаҫса ларнӑ 
вӑхӑтра пуҫлӑх пӳлёмне хӗрӗх ҫулсенчен иртнё яштака арҫын 
пырса кӗрет. Ку вырӑнти драматург, Канаш районӗнчи Уҫырма 
ҫынни Иван Кузьмич Кузьмин пулнӑ-мӗн. Вӑл хӑй ҫырнӑ “Клава 
Кречетникова” пьеса шӑпи пирки Василий Михайловичпа 
сӑмахлама пуҫлать.

-  Пьесу лайӑх. Ана сцена ҫине кӑлармалла. Клава 
Кречетникова Чаппан вӑрҫи вӑхӑтӗнче, 1921 ҫулта, Аслӑ 
Каҫалта пуҫ хунӑ. Тёп героиня истори тӗлӗшӗнчен те хальхи 
Комсомольски ялӗпе ҫыхӑннӑ. Ак ҫак хӗр, Валя Зайцева, ҫав 
районти халӑх театрён режиссерӗ. Иксёр пӗр кӑмӑллӑ пулсан 
драма Комсомольскинчи культура ҫурчӗн сцени ҫине тухма 
пултарать, -  тет Василий Михайлович.

В алентина  Зайцевӑпа Иван Кузьмин алӑ ты тсах 
паллашаҫҫӗ. Драматург пьесӑн ал ҫырӑвне Вальӑна парса 
ярать. Райцентра таврӑннӑ-таврӑнманах Зайцева пире чӗнсе 
илчё. Иван Кузьмич та килсе ҫитнӗ-мён. Пьесӑна вуласа 
тухрӑмӑр. Вёл пире килёшрё. “Клава Кречетникова хамёрпа 
юнашар Сиккасси ялёнче учительницӑра ӗҫленӗ. Пьеса ятне 
“Сиккасси хёрё” тесе улёштарма сёнетёп”, -  терё режиссер. 
И .Кузьмин ҫакӑнпа килёшрё. Драма театр репертуарне 
“Сиккасси хёрё" ятпа кёчё.

Спектакле сцена ҫине кӑларма виҫӗ уйёх хатёрлентёмёр. 
Режиссер, спектакль хатӗрлес ӗҫӗн кӑткӑслӑхне кура, ку
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хутӗнче хӑйне валли роль илөс темерӗ. Тёп рольсене каллех 
райцентрти музыка шкулӗнче ӗҫлекен Елена М аркован, 
культура  ҫурчӗн м етодисчён Валерий М итю ковён, 
райӗҫтӑвкомӑн культура пайӗн пуҫлӑхӗн Марс Орловӑн, кино 
кӑтартас ӗҫе йӗркелекен кантур ертӳҫин Анатолий Счетчиковӑн, 
вӑтам шкулӑн аслӑ кпасӗнче вӗренекен Игорь Кокшинпа Толя 
Совинӑн, санэпидстанции врачӗн Александр Долговӑн тата ҫак 
йӗркесен авторӗн вылямалла пулчӗ.

Х алӑх театрне “ ҫур атм а ” ҫӗнӗ артистсем  нумай 
пулӑш рӗҫ. В ӗсенчен чи пултарулли  парти райком ӗн 
инструкторӗ Василий Гаврилов пулчӗ. Ҫактапхӑртан тытӑнса 
хӑйӗн пурнӑҫне халӑх театрӗпе ҫыхӑнтарса вун-вун пилӗк ҫул 
ытла сцена ҫинчен анмарӗ, кашнинчех ӗнентерӳллӗ сӑнарсем 
калӑпларӗ. Район типографийӗнче линотиписткӑра ӗҫленӗ 
Людмила Баринова нумайлӑха театр артистки пулса тӑчӗ. 
Тахҫан-тахҫан спектакльсенче вылянӑ Иван Г оголев тепӗр хут 
сцена ҫине тухрӗ. Тата кам-кам кӑна ҫукчӗ-ши пирӗн йышра! 
Иртсе кайнӑ вӑтӑр виҫӗ ҫулта хӑш-пӗрне манса та кайнӑ. 
Ячӗсене асӑнманшӑн каҫарччӑр.

1970 ҫулхи кӑрлачӑн 14-мӗшӗ, киввипе -  Ҫӗнӗ ҫул. 
Районти культура  ҫурчӗн 300 вырӑнлӑ залӗ ҫы нсене  
шӑнӑҫтараймарӗ. Халӑх лӑк тулли. Ача-пӑча авансцена патне 
ҫитичченех урайне ларса тухнӑ. Паян -  премьера. “Сиккасси 
хӗрӗ ” пӗрремӗш  хут сцена ҫине тухать. Ш упаш картан 
Республика М инистрсен Канашӗн П редседателӗн ҫумӗ 
Николай Егоров, Чӑваш академи драма театрӗн режиссерӗ 
Леонид Родионов, халӑх пултарулӑх ҫурчӗн директорӗ Василий 
Михайлов килсе ҫитнӗ. Хунтах -  район пуҫлӑхӗсем -  Петр 
Теплов, Николай Сайкин, Леонид Драндров. Хӑнасен йышӗнче 
ятлӑ ҫынсем тата та пур. Пьеса авторӗ Иван Кузьмин пёр 
эрнене яхӑн ӗнтӗ Комсомольскинчех пурӑнать.

Чаршав уҫӑлать. Залра ҫурма тӗттӗм. Сцена ҫинче 
рампӑсем ҫуталса каяҫҫӗ. Музыка вӑйланать. Малтанхи халал 
сӑмахӗсем. Пӗрремӗш курӑну. Артистсем хумханаҫҫё, вёсен 
ça к каҫ пысӑк экзамен тытмалла. Самант, тата тепёр самант... 
хумханни, ҫухалса каясси иртнӗ. Актерсен вылявӗ чӑн-чӑн 
пурнӑҫ картине кӗрет. Тапхӑр-тапхӑр залра алӑ ҫупни кӗрлесе 
илет. Спектакль ӑнӑҫлӑ иртесси куҫ кӗретех!

Райцентрти культура ҫуртӗнче ултӑ хутчен кашни каҫ
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кӑтартрӑм ӑр  ҫак спектакле . Халӑх татӑлм а пӗлмерӗ. 
Колхозсенче ун чухне автобуссем ҫукчӗ-ха. Хӗл сиввине 
пӑхмасӑр ҫынсем грузовиксем ҫине ларса райцентра спектакль 
курма килетчӗҫ. Кайран ялсене ҫӳреме пуҫларӑмӑр. Малтанах 
Канаш районӗнчи Сиккассинче пулнӑ пекас тӑватӑп. Шӑмӑршӑ, 
Елчӗк, Патӑрьел, Йӗпреҫ районӗсене. ҫитнӗ. Вӑл ҫулхине, 
В.И.Ленин ҫуралнӑранпа 100 ҫул ҫитнине паллӑ тунӑ май, 
республикӑра халӑх театрӗсен смотрне йӗркеленӗччӗ. Смотрта 
Комсомольскисем ҫӗнтерӳҫӗсен йышӗнче пулчӗҫ, Валентина 
Харитоновна Зайцева режиссер юбилей медальне илме 
тивӗҫлӗ пулчӗ.

Тепӗр ҫул, ҫурла уйӑхӗнче, эпӗ Чулхулана вӗренме тухса 
кайрӑм. Тӑватӑ ҫул иртрӗ. Каялла таврӑнсан район хаҫачӗн 
редакторӗ пулма ҫирӗплетрӗҫ. Халӑх театрӗн режиссерӗ пулса 
ҫав-ҫавах Валентина Зайцева ӗҫлетчӗ-ха. “Сиккасси хӗрӗ" 
репертуарта ҫукчӗ ӗнтӗ. 1975 ҫулхи авӑнӑн 17-мӗшӗнче Валя 
Зайцевёпа курса калаҫни пирки эпӗ кун кӗнекине ҫырса хунӑ, 
“Сиккасси хёрё” спектакле пӗтӗмпе 127 хут лартни пирки 
пӗлтерчӗ вӑл мана. Репертуарта ҫакӑн пек вӑрӑм “ӗмӗрлӗ” 
спектакль профессиллӗ театрсенче те сайра пулать.

Ҫав ҫулхи кӗркунне вӑл халӑх театрӗн сцени ҫине Ян 
Райнисӑн “Вӑр, вӑштӑр ҫил” пьесипе лартнӑ спектакле кӑларчӗ. 
Классикӑлла пысӑкяпала. Ку спектакле профессилле театрсем 
те яваплӑха туйса ҫеҫ репертуара кӗртеҫҫӗ. Пӗтӗмпехсӑвӑлла 
текст: латышларан вырӑсла, унтан чӑвашла куҫарнӑ. Сценӑн 
латыш наци колоритне тытса пымалла, юратупа курайманлӑха 
кӑшкӑрашу-шавпа мар, шалти туйӑмсемпе уҫса памалла. 
В алентина Зайцева ун чухне ҫак тӗллеве  талантлӑн  
пурнӑҫларӗ. Коллектива ҫӗнӗ артистсем хушӑннине асӑрхаса 
юлтӑм. Ҫӗннисенчен пӗри -  Зинаида Соловьева журналист -  
хӑй вылякан сӑнара ҫав тери ӗненмелле кӑтартрӗ.

Эпӗ театрта урӑх выляймарӑм, анчах пёр спектакле те 
курмасӑр хӑварман. Репертуарта чӑваш вырӑс, ытти халӑхсен 
драматургёсен пьесисем пулни савӑнтаратчӗ. Мӗн чухлӗ ҫӗнӗ 
артиста явӑҫтармарӗ пулё режиссер спектакльсенче выляма!

Ҫапах та Валентина Зайцевӑпа пӗрле 1977 ҫулта юлашки 
хут сцена ҫине тухма май килчё. Вёл ҫул каллех смотрсемпе 
конкурссем пыратчёҫ. Кашни коллективён халёх умёнче отчет 
тум алла , хёйён пултарулёхне  кётартм алла. Концерта
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хатӗрленме редакци коллективне Валя Зайцевӑпа Миша 
Николаев пулӑш рӗҫ. Программӑна редакци сотрудникӗ 
Алексей Зайцев ҫырнӑ пӗр пайлӑ камите те кӗртрӗмӗр. 
Вылякансем -  пурӗ те виҫҫӗн ҫеҫ, кантур пуҫлӑхӗ, унӑн арӑмӗ 
тата шофер. Вунӑ минутлӑх камит. Пӗчӗк япала ҫеҫ. Ҫак пӗчӗк 
сценкӑра та пултарулӑхӗ пысӑк пулнине кӑтартса пачӗ пирӗн 
Валя. Концерт хыҫҫӑн ҫак камит пирки райцентрта темиҫе кун 
калаҫрӗҫ. Кӗтменччӗ ҫакӑн пекпуласса. Ҫиҫсе тӑракан талант 
пӗчӗкяпалара та хӑйӗн пысӑк ӑсталӑхне кӑтартма пултарать- 
мӗн.

Хырай Ӗнел ялӗ Кӗтне шывӗ хӗрринчи чи илемлӗ 
вырӑнта ларать. Тап-таса, тӑрна куҫӗ пек тӑрӑ Кӗтне, хыр 
кӑмпиллӗ хыр вӑрманӗ, хӑйӑрпа хутӑшлӑ хура ҫӗр. Валя 
пурӑннӑ чухне Хырай Ӗнел тӑхӑр яллӑ “Россия” колхозӑн пӗр 
бригади вырӑнӗнче шутланса тӑратчӗ. Бригадӑна “Коммуна” 
ятлӑ поселок та кӗретчӗ. “Россия” колхозӑн чи хастар та 
пултаруллӑ ҫыннисем шӑпах Хырай Ӗнелӗнченччӗ ӗнтё. Анчах 
общ ествӑлла  объектсем пе  ҫурт-йӗре  хуҫа л ӑ хӑн  тӗп 
усадьбинче лартатчӗҫ. Валя ҫуралса ӳснӗ Хырай Ӗнелӗнчи 
клуб япӑхчӗ , пӗчӗкчӗ. “ Сире хамӑр яла  илсе кайса 
спектакльсене ҫичӗ аршӑнлӑ сцена ҫинче лартса намӑса 
кӗртместӗп” , -  терӗ пӗррехинче Зайцева. Ытла та хытӑ 
каламарӗ-ши вӑл ҫавӑн чухне? Ҫук пуль. Александровка ялӗ 
Хырай Ӗнелӗнчен виҫӗ ҫухрӑмра ҫеҫчӗ. Александровка -  вырӑс 
ялӗ. Унти культура ҫуртӗнче виҫӗ-тӑватӑ хутчен те спектакль 
лартнӑ пек ас тӑватӑп. Хырай Ёнел ҫыннисем унта пыратчӗҫ.

Валя тӑван ялне, амӑш не хытӑ ю рататчӗ. 
Комсомольскинче унпа пёр тӑван икӗ хӗр ӗҫлетчӗҫ. Пёри 
вӑхӑтсӑр ҫӗре кӗчӗ. Вёсене юратса сӑмахлатчӗ, Костя ятлӑ 
шӑллӗ пирки ыррине анчах калатчӗ. Эпӗ Костьӑна пӗрре те 
курман, халӗ вӑл аллӑсене ҫывхаракан арҫын-тӑр ӗнтӗ, унӑн 
хӑйӗн те ачисем ҫитӗнсе ҫитнӗ пулӗ. Валя Зайцевӑна ӗҫлеме 
питӗ йывӑрччӗ. Театрта укҫа илсе штатра тӑракан тепӗр ҫын 
анчахчӗ, ыттисем спектакль лартма чун туртнипе ҫӳретчӗҫ. Чун 
вӑл паян туртать, ыран -  ҫук. Мӗн чухлӗ ӳкӗтлемен, куҫран 
ӳксе йӑлӑнман пуль вӑл ҫынсене? Турӑ пӳрмен пулсан ҫак 
чӑрмавлӑ та кӑткӑс ӗҫре тепри вун пилӗк ҫул мар, вун пилӗк 
кун та тытӑнса тӑрас ҫук. Вӑл режиссерта тӑнӑ юлашки 
ҫулсенче ӑна пулӑшас текен пуҫлӑхсем те сайралчӗҫ.
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Унӑн сӑн-сӑпачӗ паян та куҫ умӗнче. Ҫуллахи кун ҫакӑн 
пек ҫанталӑк та пулкалать: хӗвел пӑхса илет те пӗлӗт хыҫне 
пытанать. Валя сӑнӗ ҫакӑн пек ҫанталӑка аса илтеретчӗ. Акӑ 
вӑл йӑл! кулать. Ҫын умӗнче лайӑх пулассишӗн мар, савӑннипе 
йӑл кулать. Пичӗ-куҫӗ ҫуталса каять. Тепӗр самантран 
тӗксӗмленет. Куҫӗсем шухӑшлӑ, тутисене ҫӑт тытнӑ.

Талантлӑ ҫын нихӑҫан та пӗр вӗҫӗмсӗр ырӑ пулаймасть. 
Ун пек ҫынра ыррипе усалли пӗрле. Валя талантлӑ хӗрччӗ, 
анчах вӑл усал пулнине эпӗ пӗрре те курман, ҫын пирки лайӑх 
мар каланине пӗрре те илтмен. Вӑл вӑхӑтра вӑтӑрсене 
ҫывхаратчӗ пуль вӑл. Ывӑнса ҫитнӗччӗ. Вара режиссертан 
тухрӗ те культура пайӗнче ӗҫлеме пуҫларӗ.

80-мӗш ҫулсен варринелле Валя Зайцева йывӑрчирлени, 
ӗҫрен тухни, хӑйсен ялӗнче амӑшӗ патӗнче пурӑнни ҫинчен 
сас-хура сарӑлчӗ. Ёненмелле мар та, ӗненесех пулать. Уҫҫи- 
хуппи пулм арӗ  ҫав ӗнтӗ. Сывални ҫинчен илтсе 
савӑнаймарӑмӑр.

П ӗррехинче пирӗн редакцире ӗҫлекен  Зинаида 
Соловьевӑн Хырай Ӗнелне кайма сӑлтав сиксе тухрӗ. Эпӗ ӑна 
Валя патне кӗрсе тухма сӗнтӗм. Каҫ кӳлӗм Зина эпӗ ӗҫлекен 
пӳлӗме кӗчӗ. Хӑй калама ҫук салхуллӑ.

-  Вальӑна кӗрсе курса пӑшӑрхантарса кӑна хӑвартӑм. 
Ҫын куҫӗ умне курӑнма хавасӗ пӗтнӗ пирӗн Вальӑн. “Ах, анне, 
ма кӗртетӗн эсӗ пирӗн киле мана лайӑх паллакансене. Эп 
мӗнле пӗтсе кайнине курса ҫынсене каласа паччӑр тетӗн-им?" 
-  ӳпкелешрӗ те унӑн манпа сӑмахласси пулмарӗ, -  салхуллӑн 
пӗлтерчӗ Зинаида Соловьева.

Нумай пулать ёнтё Валентина Зайцева пиртен ёмёрлёхех 
уйрӑлса кайни. Вӑхӑтсӑр, ах, вӑхӑтсӑр сӳнчӗ унӑн ҫӑлтӑрӗ. 
Театр тусӗсем -  Валерий Митюков, Борис Кокорев, Анатолий 
Счетчиков, Михаил Николаев, Марс Орлов, Иван Гоголев, 
Александр Тарасов, Анатолий Краснов -  ҫук ёнтё вёсем халь 
ҫӗр ҫинче. Ячӗсем манӑҫа тухмаҫҫӗ. Вӗсем чӗртнӗ театр 
пурнать-ха эппин. Йывӑр пулсан та чӑтать, ҫынсене инҫетри 
ҫутӑ патне йыхӑрать. Валентина Зайцева ячӗпе хисепленмелле 
пултӑрччӗ ҫак театрӑн. Ӗмӗрӗ нихҫан та ан татӑлтӑрччӗ, 
вӑрӑма тӑсӑлтӑрччӗ.
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УХЛИПЕ ВИРЬЯЛ КАҪАЛ ТАРАХЁНЧЕ
Владимир Ухли тата Юрий Вирьял... Прозаик тата 

сӑвӑҫ... Пӗр ӳсӗмри ҫынсем марччӗ вӗсем. Ҫирӗм пилӗк ҫул 
каялла, иккӗшӗ пӗрле Каҫал (Комсомольски) хутлӑхне тӑтӑш 
пырса ҫӳренӗ чухне, Ухли утмӑл пиллӗке ҫывхарса пыратчӗ, 
Вирьял тин ҫеҫ хӗрӗхрен иртнӗ ҫынччӗ. 1978-1979 ҫулсенче 
вӗсем Комсомольскинче тата районти ялсенче виҫӗ хутчен 
пулчӗҫ. Л итературӑна  пропаганд ӑлакан  бю роран 
командимровка хучӗ илмесӗрех пыратчӗҫ. Ҫапах та вӗсем 
халӑх хушшине ӗҫсӗр аптӑранӑран мар, тӗллевлӗ тухатчӗҫ.

Уйрӑмах пӗрремӗш тӗл пулӑвӑн кашни саманчӗ халӗ те 
асра. 1978 ҫулхи кӗркунне. Эпӗ тӑваттӑмӗш ҫул районти 
“Октябрь ялавӗ” хаҫат редакторӗнче ӗҫлетӗп. Редакци ҫумӗнче 
ялти корреспондентсен шкулне уҫни те виҫӗ ҫул ҫитет. 
Ялкорсем уйӑхра икӗ хутчен пӗрле пуҫтарӑнаҫҫӗ. Вӗренмелли, 
сӳтсе явмалли сахал мар. Хаҫат адресӗпе кашни кун вун-вун 
ҫыру килсе тӑрать. Ялти корреспондентсем вырӑнти хыпарсене 
пӗлтереҫҫӗ, сӑвӑ-калав ҫыракансем те пур. Шкул ӗҫлеме 
пуҫланӑранпа вёсен пуҫарулӑхӗ тата та ӳсрӗ. Ҫак кун шӑпах 
кӑнтӑрла иртсе икӗ сехетре ялкорсем  парти райкомӗн 
политвӗренӳ кабинетне ш кулӑн черетлӗ  занятине  
пуҫтарӑнмаллаччӗ. Эпӗ ӗҫ сӗтелӗ хушшине ларса ялкорсен 
ҫитес вӑхӑтра хаҫатра пичетлесе кӑларма хатӗрлесе ҫитернӗ 
очеркӗсем пе  тӗрленчӗкӗсене, сӑвӑ-калавне  тепӗр хут 
тишкерсе тухма хатӗрленнӗччӗ ҫеҫ, пӳлӗм алӑкне шаккаса 
иккӗн кӗрсе тӑчӗҫ. Пӗри -  вӑтам пӳллӗскер, ҫутӑ куҫлӑх 
тӑхӑннӑскер, тӳрех тӗпелелле иртсе ларчӗ, тепри -  тулли пит- 
куҫлӑ, тачка кӗлеткеллӗ вӑтам ҫулти ҫын, алӑк патӗнче чарӑнса 
тӑчӗ. Халиччен тӗл пулса калаҫман пулсан та иккӗшне те тӳрех 
палларӑм: Владимир Ухлипе Юрий Петров-Вирьял пулчӗҫ 
килнӗ ҫынсем.

-  Малтан шӑнкӑравламасӑр-тумасӑрах персе ҫитрӗмӗр. 
Хӑваласа ямастӑр пулӗ тесе шутлатпӑр. Ан хӑрӑр, эпир ахаль 
чӑрмантарса ҫӳрекен ҫынсем мар, -  шӳтлесерех сӑмах хушрӗ 
Владимир Васильевич Ухли.

-  Паян сире ҫула тухма турӑ хӑй хушнӑ пулмалла. Питӗ 
вӑхӑтлӑ килсе ҫитрӗр. Эпир ялкорсене тӗл пулӑва чӗннӗ. 
Ҫавӑнта кайма хатӗрленетпӗр, -  пӗлтертӗм хӑнасене.

Часах ялкорсен “ҫанталӑк” кӗтсе выртакан сӑввисемпе
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калавӗсене хунӑ папка сӑвӑҫпа прозаик аллине куҫрӗ. Икӗ 
сехет хушши тимлесе ӗҫлесе ларчӗҫ Владимир Ухлипе Юрий 
Вирьял. Тӗл пулӑва палӑртнӑ вӑхӑтра уҫрӑмӑр. Ҫавҫулсенче 
ялкорсен шкулне ҫамрӑк корреспондентсем -  халӗ “Хыпар” 
хаҫатӑн тӗп редакторӗн ҫумӗ пулса ӗҫлекен, Чӑваш 
Республикин культурӑн тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ Геннадий 
Максимов, Ҫемен Элкер премийӗн лауреачӗсем -  “Химпром” 
акционер обществин пресс-службин пуҫлӑхӗ Татьяна Ильина 
тата уҫҫӑнлӑхпа кӗретлӗхш ӗн кӗрешсе 1989 ҫулхи пуш 
уйӑхӗнче  вӑхӑтсӑр  вилнӗ Николай Н икиф оров -  пёр 
сиктермесӗр ҫӳретчӗҫ, творчество ҫулӗ ҫине тухса пыратчӗҫ.

Тӗл пулу питӗ лайӑх иртрӗ. Владимир Васильевич 
Ухлипе Юрий Петрович Петров-Вирьял ялти корреспондентсен 
темиҫе сӑввипе калавне тишкерсе тухрӗҫ, чылайӑшне район 
хаҫатӗнче пичетлеме сӗнчӗҫ, хӑшне-пӗрне “Пионер сасси” 
хаҫатпа “Хатёр пул" журналта ҫапса кӑларма шантарса, 
хӑйсемпе пӗрле илчӗҫ.

Ун чухне КПСС Комсомольски райкомӗн пӗрремӗш 
секретарӗнче Петр Иванович Мужиков ӗҫлетчӗ. Мужиковпа 
Ухл и -  ентешсем. Иккӗшӗ те вӗсем Тутар Республикинчи Пӑва 
районне кӗрекен Пӳркел ялӗнче ҫуралса ӳснӗ, ҫакӑнти шкулта 
вӗреннӗ. Килнӗ ҫынсене Петр Иванович чӗнмен хӑна вырӑнне 
хумарӗ, ырӑ кӑмӑллӑ йышӑнчӗ, вӗсемпе кӑсӑкпансах калаҫрӗ. 
Ҫавӑн чухне эпӗ Владимир Ухлин чӑн хушамачӗ Плешков 
пулнине пӗлтӗм.

Тепӗр кунне Юрий Петрович Петров-Вирьял райком 
инструкторӗпе пӗрле районти шкулсене тухса кайрӗ. Владимир 
Васильевич Ухлин тӗллевӗ вара урӑхларах пулчӗ. Унӑн 
кӗнекисенчи геройсем -  пурте пурнӑҫран илнӗскерсем. Ҫакӑ 
"Шуркелсем” тата “Хӗрсем пурҫӑн тӗртеҫҫӗ” романсенче лайӑх 
палӑрать. Ухлине ял ҫыннин сӑнарӗ ҫывӑх. Вӑл ял ҫинчен, 
унти пурнӑҫ улшӑнса пыни ҫинчен роман ҫырма тытӑннӑ-мӗн 
те, выльӑх-чӗрлӗх комплексӗн ӗҫне-хӗлне тӗплӗн пӗлеймест, 
ҫавна май “ Комсом ольский” совхозри комплекса кайса 
килесшӗн, унти ҫынсемпе паллашасшӑн, мӑйракаллӑ шултра 
выльӑха мӗнле самӑртнине хӑй куҫӗпе курасшӑн.

Комплексра Ухлие тарават кӗтсе илчӗҫ. Ир пуҫласа 
каҫченех эпир унта пултӑмӑр. Тепӗр кун та Владимир 
Васильевич вӑхӑта комплексра ирттерчӗ, Юрий Вирьял темиҫе 
шкула ҫитсе ҫаврӑнчӗ, ачасемпе учительсене хӑйӗн “Кӑвакал
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кӳл л и ” кӗнекин ал ҫы рӑвне сӳтсе явас ӗҫе явӑҫтарчӗ, 
Республика Министрсен Совечӗ ҫумӗнчи Пичет управленийӗ 
эрне кун райхаҫат редакторӗсене пухса канашлу ирттерме 
палӑртнӑ-мӗн те, эпӗ Шупашкара тухса кайма пуҫтарӑнтӑм. 
Ухлипе Вирьял та манпа пӗрле ларса тухрӗҫ. Ҫул ҫинче тӑван 
литературӑн паянхипе малашлӑхӗ пирки чылай калаҫрӑмӑр, 
тӗл пулсах тӑма сӑмах татрӑмӑр.

1979 ҫулта  В ладим ир У хлипе  Ю рий Вирьял 
Комсомольскине тата икё хутчен пырса кайрӗҫ. Районти ҫамрӑк 
литерататорсен ӗҫ-хӗлне асӑрхаса-тишкерсе тӑчӗҫ вӗсем, 
“Ҫеҫпӗл ҫеҫкисене” пулӑшсах тӑчӗҫ. Владимир Васильевич ку 
чухнехи ял ҫыннисене сӑнлакан романне ҫырса пӗтерсе пыни 
ҫинчен хыпарлатчӗ. Мана унӑн сывлӑхӗ ҫирӗп, творчествӑри 
вӑй-халӗ пысӑк пек туйӑнатчӗ.

Этем малаллах талпӑнать, унӑн шӑпи вара малтан мӗн 
ҫырнине пурнӑҫа кӗртме васкать. 1986 ҫулта “Тӑван Атӑл" 
журналта манӑн темиҫе калавӑм причетленчӗ. Журнал тухнӑ 
хыҫҫӑнах эпӗ Владимир Ухлирен чылай пысӑк бандероль 
илтӗм. Владимир Васильевич больницӑра выртать иккен, 
хӑйне инсульт ҫапса ӳкерни ҫинчен хыпарлать. Ҫак вӑхӑтрах 
унӑн савӑнӑҫӗ те пур. Вӑл ҫырнӑ кулӑшла калавсене пуҫтарса 
вырӑсла кӗнеке ҫапса кӑларнӑ-мӗн. Ҫав кӗнекене, “Суп горяч, 
подуй!” ятлӑскере, Ухли бандероль туса мана ярса панӑ. 
Больницӑрах манӑн калавсене вуласа тухнӑ, хавхалантарса 
тата ыр сӑмах каласа чылаях пысӑк ҫыру ҫырнӑ. Сипленнӗ 
вӑхӑтра ҫакна тума пӗрре те ҫӑмӑл пулман ӗнтӗ ӑна.

Кайран та тӗл пулсах, ҫыру ҫӳретсех тӑтӑмӑр Владимир 
Васильевичпа. Инсульт хыҫҫӑн сывлӑхӗ унӑн самаях хавшарӗ. 
Ыратни ҫинчен каламастчё, ӗҫлес пултарулӑхӗ пӗчӗкленни 
пирки юншӑхлатчӗ вӑл, романне ҫырса пӗтерейменнишӗн 
пӑш ӑрханатчӗ. Хӑй ватӑлса, чирӗсем ҫӗнелсех пычӗҫ, 
Владимир Ухли 1990 ҫулта пиртен вӑхӑтсӑр уйрӑлса кайрё.

1991 ҫул вӗҫӗнче манӑн Шупашкара куҫса килмелле 
пулчӗ. “Хресчен сасси” хаҫат редакцине вырнаҫса ӗҫлеме 
пуҫларӑм. Ҫав ҫулхи чӳк уйӑхӗн вӗҫёнче эпӗ ӗҫлесе ларакан 
пӳлӗме пӗр арҫын кӑштӑртатса пырса кӗчӗ. Калама ҫук 
улшӑнса, начарланса кайнӑ пулсан та Юрий Петров-Вирьяла 
тӳрех палласа илтӗм. Сывлӑхё япӑх иккен унӑн, пӗверӗ чирлё. 
Ҫапах ӗҫлеме пӑрахмасть, сӑвӑ-калав кӑна мар, очерксемпе
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тӗрленчӗксем те ҫырать. Ҫав юлашки тапхӑрта “Хресчен 
сассинче” унӑн темиҫе тӗрленчӗкӗпе очеркӗ пичетленсе тухрӗ. 
1992-1993 ҫулсенче инфляци алхасса кайрӗ. Йывӑр пурӑнатчӗ 
Юрий Петрович, ӗҫ вырӑнӗ те ҫукчӗ, гонорарсем те сахалччӗ 
унӑн. Ҫакӑ та пурнӑҫне ҫирӗ унӑнне, утмӑл ҫула та ҫитеймерӗ. 
Юрий Вирьялӑн ӳтне юлашки ҫула ӑсатма халӗ Чӑваш наци 
конгресӗ вырнаҫнӑ ҫуртран илсе тухрӗҫ, ӑна хӑй ҫуралнӑ Еншик 
Чуллӑра пытарчӗҫ.

Ырӑ ҫӗр ҫине пӑрахнӑ вӑрлӑх лайӑх шӑтать, парка 
ҫитӗнет. Владимир Васильевич Ухли те, Юрий Петрович 
Петров-Вирьял та литература ани ҫине пӑрахнӑ вӑрлӑх лайӑх 
шӑттӑр, ҫитӗнсе ҫитсе ҫимӗҫ патӑр тесе тӑрӑшатчӗҫ. Чыс 
курам, укҫаллӑ пулам тесе ӗҫлеместчӗҫ. Ҫавӑнпах вёсен 
пархатарӗ те пысӑк.

УЙАП МИШШИН ЧИРӖПЕ ВИЛӖМӖ
Нумаях пулмасть манӑн алла вӑтам шкул валли 1949 

ҫулта кӑларнӑ “Чӑваш литератури” хрестомати лекрӗ. Эпӗ ӑна, 
пытармастӑп, пӗрре ларсах вуласа тухрӑм. Уйӑп Мишшин 
“Салтак амӑш ӗ” поэмине тепӗр хут тытса вуламасӑр та 
чӑтаймарӑм. Мӗнле тарӑн лирика, еплерех ҫывӑх сӑнарсем! 
Вӑтӑр икӗ ҫул каялла пулса иртнӗ ӗҫсем вара ҫӗнӗрен куҫ умне 
тухса тӑчӗҫ.

...1970 ҫулхи ҫу уйӑхӗн пуҫламӑшӗнчи праҫниксем иртсе 
кайнӑччӗ ёнтё. Республика чӑваш литературин классикӗн 
Константин Васильевич Ивановӑн юбилейне хатӗрленме 
тытӑннӑччӗ. “Нарспи” поэмӑн авторӗ 80 ҫул тултарнине паллӑ 
тума ҫу уйӑхӗн 14-мӗш ӗнче Ком сом ольски  районне 
Шупашкартан писательсемпе артистсем йышлӑн килсе ҫитрӗҫ. 
Ир кӳлӗм, вун пёр сехет тӗлнелле, мана, вырӑнти “Октябрь 
ялавӗ” хаҫат редакторӗн ҫумне, парти райкомне чӗнтерчӗҫ. 
"Халь ҫеҫ ҫыравҫӑсемпе артистсем хамӑр района ҫитсе 
Хресчен ҫуртне вырнаҫрӗҫ. Эсӗ унта кай та ушкӑн пуҫлӑхӗнчен 
Уйӑп Мишшинчен интервью ил. Материал ыранхи номерте 
пичетленсе тухтӑр”, -те р ӗ  мана райкомӑн иккӗмӗш секретарӗ
Леонид Драндров.

Редакцие кӗмесёрех эпӗ Хресчен ҫуртне ҫул тытрӑм. Ун 
чухнехи Хресчен ҫурчӗ урамалла вунӑ, картишнелле сакӑр 
метрлӑ йывӑҫ пӳртчӗ. Ана тӑватӑ пӳлӗм туса картланӑ.
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Пӗринче ҫурта хуралласа-пӑхса тӑракан Фая аппа хӑйӗн виҫӗ 
ывӑлӗпе пурӑнать. Ыттисенче килен-каянсем выртса тӑраҫҫӗ.

Алӑк патӗнче мана Михаил Данилович Шумилов -  Уйӑп 
Мишши кӗтсе илчӗ. Эпӗ ӑна хаҫат-журналти сӑнӳкерчӗксем 
тӑрӑхлайӑх пӗлетӗп. Вӑл манпа паллашрӗ. “Атя-ха, шӑллӑм, 
кӗҫӗр пичетленекен хаҫат номерне информаци ярӑпӑр, 
ҫитессинче интервью ҫапса кӑларсан та ҫылӑх пулмӗ. Эпир 
кунта пӗр кунлӑха анчах килмен, эрнипех пулатпӑр” , -  терӗ 
вӑл йӑваш шӑн. Эпир пӳлӗме кӗтӗмӗр, сӗтел хуш ш ине 
лартӑмӑр. “Халё ыйтусем парса ан чӑрман. Эпӗ сирӗн хаҫатра 
пирён пирки мӗн ҫапӑнса тухмаллине каласа парӑп, эсӗ ҫырса 
пыр” , -  паҫӑрхи калаҫӑва малалла тӑсрӗ Уйӑп. Икӗ-виҫӗ 
минутранах пысӑк мар информаци хатӗр те! Иксӗмӗр вуласа 
тухрӑмӑр, хаҫата пӗр улӑштармасӑр яма калаҫса татӑлтӑмӑр.

Уйӑп Мишши ун чухне Чӑваш Писателӗсен союзӗн 
правленийӗн яваплӑ секретарӗнче ӗҫлетчӗ те, района самаях 
пысӑк ушкӑн илсе килнӗ. Литературӑпа искусство эрнине 
хутшӑнма Александр Кӑлкан, Василий Давыдов-Анатри, 
Алексей Воробьев, Георгий Ефимов, Николай Евстафьев, 
Валентин Б урнаевский , Иван Григорьев сӑвӑҫсем пе  
прозаиксем, Чӑваш филармони артисчёсем -  Александр 
Славинский, Антонина Баулина, Зоя Ананьева, Маргарита 
Гришина, Анатолий Калафати концертмейстер кӑмӑл тунӑ-мӗн. 
Вёсене пурне те райцентрти Хресчен ҫуртӗнче вырнаҫтарма 
май килмерӗ. Ҫав ҫулхине Советски урамра икӗ хутлӑ ҫӗнӗ 
ҫурт туса пӗтернӗччӗ, анчах та хваттерсене  валеҫсе 
парайманччӗ-ха. Ку ҫуртри хваттерсенчен пӗринче Уйӑп 
Мишши, Алексей Воробьев, Николай Евстаф ьев тата 
Валентин Бурнаевский вырнаҫрӗҫ. Пӳлӗмсенче штукатуркӑна 
калориферсемпе ӑшӑтса кӑна типӗтнӗччӗ те, сывлӑш самаях 
нӳрӗ. Ҫитменнине хӑнасем Комсомольскине килнӗ-килменех 
ҫанталӑк сивӗтсе пӑрахрӗ.

Ҫыравҫӑсемпе искусство ҫыннисем сивве уямасӑр- 
тумасӑр, виҫӗ ушкӑна пайланса, ял ҫыннисемпе тӗл пулма 
васкарӗҫ. Асанкассинче, Шурутра, Ҫӗнӗ Мӑратра, Анат 
Тимӗрчкассинче, Кӗҫӗн Каҫалта, Нӗркеҫре, Эльпуҫӗнче иртрӗҫ 
палӑртнӑ каҫсем. Ҫыравҫӑсемпе юрӑҫсене ҫынсем савӑк 
кӑмӑлпа кӗтсе илчӗҫ, кашнинчех хӑна туса ӑсатса ячӗҫ. Ёҫкӗпе 
алхасас шухӑш никамӑн та пулман, анчах сивӗ кпубсенче ик-
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виҫ сехет ларнӑ хыҫҫӑн ӑшӑнмалла пӗр-ик черкке сыпни 
сиенлех те марччӗ пулмалла. Ҫӗрлесенче ҫамрӑкрах сӑвӑҫсем 
ялсенчен сивӗ хваттере таврӑннӑ хыҫҫӑн черккене тепрер те 
“чуп туса” пӑхатчӗҫ. Ҫавӑн чухне эпӗ Уйӑп Мишши эрехе пачах 
та кӑмӑлламаннине асӑрхарӑм. Черккене вал айккинелле 
ш утарса лартатчӗ , терм осран чей тултарса  ӗҫнипех 
ҫырлахатчӗ.

Комсомольскине килнӗ хыҫҫӑн икӗ кунран вӑл кӑкӑр 
хӗснипе аптӑрарӗ. Хресчен ҫуртӗнче пӗр вырӑн пушанчӗ те, 
Михаил Даниловича унта куҫартӑмӑр. Виҫҫӗмӗш кун, ир ҫинче, 
вёл район больницине кайса килчё. Врачсем ёна антибиотикпа 
укол тутарма сённё иккен. Иксёмёр аптекёна кётёмёр, вёл 
эмелсем туянчё. Фельдшер пункчё ял Совет кантурӗнчен инҫе 
мар вырнаҫнӑччӗ. Унта ҫитсе вёл хёйне укол тутарчё, анчах 
та ёна тётёш эмелленме май килмерё. Сывё маррине 
пёхмасёрах, поэт яла тухмасӑр пёр каҫ та сиктермерё. “Михил 
Данилович, йывӑр-ҫке Сире кун пек. Киле таврёнмалла мар
ши Сирён? Ушкёнра литература пропагандёлакан бюро 
пуҫлӑхӗ Иван Григорьев пур. Вёл шанчӑклӑ ҫын”, -  тенине 
Уйёп Мишши хёлхана та чикесшён пулмарё. “Кун пеккине кёна 
курнӑ-и пурнӑҫра! Кашни ӗххӗм ӳслӗкшӗн хӑраса ӳкер мар- 
ха. Иртсе каять акӑ. Пуҫӑннӑ ӗҫе яваплён туса пымалла ёна, 
шёллём”, -  тесе ҫеҫ хуравларё.

Яваплёхё, чёнах та, пысёкчё ёнтё унён. 1911 ҫулхи чӳк 
уйӑхӗн пуҫламӑшӗнче ҫуралнӑскер, выҫлӑх тата пысӑкҫемье 
нушисене тӳснӗ, шкул-коммунӑран тата Чулхулари педагогика 
институтӗнчен вӗренсе тухнӑ, 15 ҫул Хӗрлӗ Ҫар ретӗнче тӑнӑ 
вӑл, вӑрҫӑ асапӗ витёр тухнӑ. Ҫавӑнпах-тӑр характерӗ те вут 
чулӗ пек ҫирӗпчӗ. Ҫав вӑхӑтрах мӗн тери ҫепӗҫ лирик пулнӑ 
Уйӑп Мишши! Хӑй вун тӑххӑрта чухне унӑн “Сӑвӑсем” кӗнеки 
пичетленнӗ. Ҫакӑн хыҫҫӑн, вун сакӑр ҫул хушшинче, офицер 
шинельне хывса хуриччен, сӑвӑсемпе поэмӑсем ҫырса, вӑл 
тата сакӑр кӗнеке кӑларнӑ. СССР Писательсен союзне 1934 
ҫулта кӗнӗскер, юлашки вӑхӑтра Уйёп Мишши прозӑра та 
ӑнӑҫлӑ ӗҫлетчӗ. Виҫӗ-тӑватӑ ҫултах вӑл прозӑпа ҫырнӑ “Кай 
енче”, “Инҫе ҫулсем тӑрӑх” , тата “Ачалӑх кунӗсем" кӗнекесем 
пичетлесе кӑларнӑччӗ. Ҫыравҫӑ икӗ хутчен те Чёваш 
Р еспубликинчи  П исательсен сою зӗн правленийӗн 
председателӗнче ӗҫлерӗ, халӑх ӑна тӗрлӗ шайри депутат
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пулма та пер хутчен кӑна та мар суйланӑ.
...1970 ҫулхи ҫу уйӑхӗн манӑҫми кунӗсем патне каялла 

таврӑнар-ха. Эрне кун Аслӑ Чурачӑкра тӗл пулу иртмеллеччӗ, 
шӑмат кун -  райцентрта ӑсату каҫӗ. Уйӑп Аслӑ Чурачӑка питӗ 
каясшӑнччӗ. “Эпӗ унта 1936 ҫулта Николай Патманпа пӗрле 
пултӑм, 1953 ҫулта, “Йӑмраллӑ ял” роман тухнӑ хыҫҫӑн, Кузьма 
Турханпа килсе куртӑм, хальхинче те каймасӑр юлмастӑп-ха”, 
-  терӗ вӑл екки ярса калаҫнӑ чухне. Ҫапах та унӑн ӗмӗтленнӗ 
ӗмӗчӗ татӑлчӗ. Эрне кун чирӗ тэтах та шала кайрӗ пулмалла: 
вӑл шӑнтнипе аптӑрарӗ, вӑхӑт-вӑхӑт ӑна вӗрилентерсе 
пӑрахрӗ. Юлташӗсем Аслӑ Чурачӑк ҫыннисемпе тӗл пулма 
унсӑрах тухса кайрӗҫ.

Асату каҫне Уйӑп Мишши ҫапах та пычӗ. Президиум 
сӗтелӗ хыҫне виҫӗ рет пукан лартнӑччӗ. Михаил Данилович -  
малти ретре: район хуҫисем хушшинче. Хӑй чирлӗ пулнине вӑл 
пӗрре те палӑртмарӗ, сӑмах каларӗ, сӑввисене вуларӗ. Ларнӑ 
ҫӗрте пӗрре шуралса, тепре хӗрелсе кайнине, тарлӑ ҫамкине 
час-часах сӑмса тутрипе шӑлса илнине асӑрхасан ҫеҫ вӑл 
сывмаррине туйса илме пулатчё. Халӑх культура ҫуртӗнчен 
ҫур ҫӗр ҫитеспе тин саланчӗ. Райӗҫтӑвком председателӗ 
хӑнасене ҫӗрлехи апата чӗнчӗ. Уйӑп Мишши унта пулмарӗ. 
Вӑл, каҫару ыйтсах, Хресчен ҫуртне кӑштах канса илем тесе 
ӑсанчӗ.

Хӑнасене Комсомольскинчен ӑсатнӑ хыҫҫӑн мана урӑх 
ӗҫсем хуптӗрлерӗҫ. Эпӗ Уйӑп Мишшин чирӗ иртсе кайрӗ, вӑл 
сывалчӗ пулё тесе пурӑнтӑм. Ку тапхӑрта сӑвӑҫ пирки калаҫни- 
тунине те илтмен. Ҫ авӑнпах-тӑр  юпа уйӑхӗн  вӗҫӗнче 
“Коммунизм ялавӗ" хаҫатра Михаил Даниловичӑн сӑнне хура 
рамкӑра курни маншӑн пуҫран чукмарла ҫапнӑ евӗрех пулчӗ. 
Вӑл -  вилнӗ... Ҫӗр ҫинче пурӗ те аллӑ тӑхӑр ҫул пурӑнса куҫне 
ӗмӗрлӗхех хупнӑ... Халё кунта Уйӑп Мишшин чирӗн диагнозӗ 
пирки сӑмах пымасть. Тен, ҫур ҫул хушшинче (ҫу уйӑхёнчен 
пуҫласа юпа уйӑхне ҫитиччен) вӑл ӳпке чирӗнчен сывалнӑ та 
пулӗ. Тен, унӑн вилӗмӗн сӑлтавӗ урӑхла чиртен килнӗ? Эпӗ 
ҫакна ҫирӗплетсе калама пултараймастӑп. Ҫапах та унпа 
пӗрле пулнӑ тата ҫав тапхӑрта тӗл пулса калаҫнӑ ҫынсем 
Михаил Данилович чирӗ Каҫал тӑрӑхёнче ҫӳренӗ вӑхӑтра 
вӗрӗлнине хирӗҫ нимӗн те калаймаҫҫӗ. Итлесе пӑхар-ха 
вӗсене.
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Василий Иванович Давыдов-Анатри -  Чӑваш халӑх 
сӑвӑҫи:

-  1970 ҫулта Комсомольскинче пулнине лайӑх ас тӑватӑп. 
Ун пек пысӑкушкӑнпа тепре хӑҫан та пулин яла тухнӑ-ши эпир? 
Чӑнах та, ҫантал ӑк сивӗ тӑчӗ. Пӗррехинче, ир ҫинче, 
Евстафьев, Воробьев тата Кӑлкан райцентрти столовӑйра ултӑ- 
ҫичӗ стакан вӗри чей илнӗ те ӗҫсе лараҫҫӗ. Мана кулӑшла пек 
туйӑнса кайрӗ. Нимӗн кулӑшли те ҫукчӗ ӗнтӗ. Ҫавӑн хыҫҫӑн 
Уйӑп Мишши хытӑ аптӑрарӗ. Больницӑра выртатчӗ. Эпӗ ун 
патне кайса ҫӳренӗ. Хӑй нумай пурӑнаймасса туйрӗ пулмалла. 
Мана, шӑллӗне (эпӗ унран ултӑ ҫул кӗҫӗнрех), хӑй выртакан 
ҫӗртен пысӑк ҫыру ҫырса ячӗ. Эпӗ ӑна халё те куҫҫуль 
кӑлармасӑр вулаймастӑп. Хамӑн аса илӳсене вырӑсла кӑларма 
хатӗрлесе ҫитертӗм. Ҫав кӗнекере Уйӑп Мишшин юлашки 
ҫырӑвне пӗр кӗскетмесӗр пичетлес терӗм...

Валентин Григорьевич Бурнаевский -  прозаик:
-  Уйӑп Мишши Комсомольскинчен чирлесе таврӑннине 

лайӑх ас тумастӑп. Эпё хам вара ун чух чирлемеллипех 
чирлерӗм. Ҫав вӑхӑтра лектернё бронхит, шала кайса, паянхи 
кун та иртсе каймасть. Михаил Даниловича ырӑ кӑмӑлпа аса 
илетӗп: талантлӑ сӑвӑҫчӗ, лайӑх ҫынччӗ вёл.

Федор Георгиевич А гивер-Ч Р  искусствӑсен тава тивӗҫлӗ 
ӗҫченӗ:

-  Ун чухне эпё Комсомольскине кайман. Ҫамрӑк писатель 
шутланнё. Сёвё кёнеки тухнёччё. Журналсенче калавсем 
пичетленетчӗҫ. Вёл вёхётра мана пысӑк инкек пырса ҫапрӗ, 
малтанхи мӑшӑрӑм вилчӗ. Ҫут тёнче хуп-хуран курёнатчё.

Уйёп Мишши чирлё тенине илтнё те хамён хуйхёма пула 
маннё пулё. Вёл манӑн инкекӗме чӗри ҫывӑхне илчё. 
Пёррехинче поэт урамён тепёр енёпе пыратчё. Эпё ёна 
асёрхарём, вёл та мана курнё-мён. Чарёнса тёма паллё пачё. 
Ман енне хӑй каҫрӗ. Лёплантарса ёш-чикёме вырёна лартрё. 
Ҫакна эпё виличчен те манас ҫук.

Уйёп Мишши пирки халё тӗрлӗрен калаҫакансем пур. 
Хёшё-пёрисем вёл иртнё ӗмӗрӗн вӑтӑрмӗш ҫулӗсен вӗҫӗнче 
тунӑ “ҫылӑхсене" шыраҫҫӗ. “Унӑн сӑввисем кивелнӗ” , -  
текенсем те пур. Ененес килмест манӑн вӗсене. 1970 ҫулхи ҫу 
уйӑхӗн пуҫламӑшӗнчеунпа пӗрле ирттернӗ кунсем ун пеккине 
ӗненме хушмаҫҫӗ. Уйёп Мишши сӑвӑҫ анчах мар, чӑн-чӑн
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гражданинччӗ. Ҫителӗклӗ-и пирте, хальхи ҫыравҫӑсенче, унри 
пекӑш-пиллӗх, яваплӑх, тараватлӑх? Савӑнса йышӑнатпӑр-и 
эпир ӗҫтешӗмӗрсен ӗҫне хамӑрӑн ӗҫӗмӗртен мала хурса? 
Хамӑртан ҫамрӑкраххисене ҫул уҫса ларас хавхамӑр пур-и 
пирӗн? Хальлёхе ҫакӑ пурте риторикӑллӑ ыйту шайӗнче 
кӑна-ха...

СДВӐҪ АППӐШӖ
Пире, иккӗмӗш класс ачисене, Георгий Тарасович 

Печников учитель “Тӑван сӑмах” кӗнекери сӑвва сасӑпа 
вулаттарать:

“Сывлӑмлӑ ир тап-таса,
Ҫӑлран юхан шыв пекех..."
Ҫирӗм виҫӗ ача сассипе класс пӳлӗмӗ янӑраса ҫеҫ 

тӑрать. Сӑвва виҫӗ-тӑватӑ хутчен вуласа тухнӑ хыҫҫӑн 
вӗрентекен чарӑнма хушрӗ. “Ку сӑвва Василий Давыдов поэт 
ҫырнӑ. Хамӑр ялти Пӗчӗкасра Тимӗрҫӗ Ваҫҫилипе юнашар 
Кӑлюк аппӑр хӑйӗн ҫемйипе пурӑнать, Вӑл -  ҫак сӑвва ҫырнӑ 
Ваҫлей Давыдовӑн аппӑшӗ”, -  ӑнлантарать пире учитель.

Кӑлюкаппана эпӗ питӗ лайӑх пӗлетӗп. Вӗрентекенӗмӗр 
Георгий Тарасович Печников пирӗнпе хирӗҫех пурӑнать. Килте 
унӑн манран ултӑ-ҫичӗ ҫул аслӑрах Володя ывӑлӗ пур. Ытти 
ачисем ҫитӗнсе ҫитнӗ, Тукайран тухса кайнӑ. Килне вӗсем 
сайра-хутра кӑна килсе каяҫҫӗ. Пирӗн вӗрентекенӗн мӑшӑрӗ 
Варвара Константиновна -  вырӑс хӗрарӑмӗ. Вёл та вӑтӑр ҫул 
ытла ачасене вӗрентнӗ, Раҫҫей тава тивӗҫлӗ вӗрентекенӗ ята 
тивӗҫнӗ. Печниковсем иккӗшӗ те утмӑла ҫывхарса пыраҫҫӗ. 
Варвара Константиновна пенсире, шкулта ёҫлемест.

Эпӗ вӗсем патне икӗ хӗрарӑм час-часах килсе ҫӳренине 
асӑрхатӑп. Пӗри -  лутра та типшӗм, ватӑ. Ӗлӗкхи йӑлапа 
сурпан сырӑнать, урине тӗрлӗ тӗслӗ ҫипрен ҫыхнӑ ҫӑм чӑлхапа 
калуш тӑхӑнса ҫӳрет. Ялта ӑна Тарас карчӑкӗ теҫҫӗ. Ку шӑпах 
Георгий Тарасовичӑн амӑшӗ пулать те ӗнтӗ.

-  Тепри -  Кӑлюк аппа. Вал ватах та мар-ха, аллӑ ҫулсене 
кёна ҫывхарать пулмалла. Кӑлюк аппа чылаях ҫӳллӗ хӗрарӑм, 
пӗр еннелле кӑшт ҫеҫ тайӑлса хӑвӑрт утса ҫӳрет. Пирӗн 
учителе Якур пӑяхам тесе чӗнет. Кӑлюк аппан ҫемйи пӗчӗкех 
мар: хӗрӗсем те, ывӑлӗсем те пур. Эпир, вӗт-шакӑр, унӑн Толя 
ятлӑ аслӑ ывӑлне лайӑх пӗлетпӗр. Толя тин ҫеҫ салтакран



килнӗ, купӑс калать, ача-пӑчапа калаҫма та мӑн 
кӑмӑлланмасть.

Георгий Тарасович Печниковсен ҫур пахчине сад 
йышӑнать. Тӗрлӗ сортлӑ улмуҫҫисене ретӗн-ретӗн лартса 
тухнӑ, слива, чие, хурлӑхан нумай. Йывӑҫсен хушшинче — 
ҫирӗме яхӑн вӗлле. Учитель амӑшӗ Тарас карчӑкӗ ывӑлӗ патне 
ытларах уявсенче -  питрав таки пуснӑ, пыл юхтарнӑ вӑхӑтра -  
пырса ҫӳрет. Кӑлюк аппа пӑяхӑшӗпе инкӗшӗн килне ӗҫ тума 
пырать. Вӑл питлӗх тӑхӑнса хурт пӑхать, улмуҫҫисемпе тӗмӗ 
айӗсене хусӑклать, хӑяр-помидор тӑварламалли каткасене 
пӑшӑхлать, ҫывӑхри вӑрмана ҫитсе юман ҫулҫи хуҫса килет, 
мунча хутса ярать. Ялти ытти ҫынсем пекех Печниковсем те 
икӗ-виҫӗ уйӑхра пӗрре арман авӑртаҫҫӗ. Тырра ҫавра алапа 
аласа михӗсене тултармалла. Кун пекалапа алама пӗлекенсем 
Тукай ялӗнче ултӑ-ҫичӗ ҫынран та ытла мар. Кӑлюк аппа ку 
ӗҫӗн мелне-йӗркине питӗ лайӑх пӗлет. Тырӑ алама ӑна 
пӑяхӑшӗ анчах мар, ялти ытти ҫынсем те чӗнсе каяҫҫӗ: “Ҫавра 
алапа тырра Тимуш арӑмӗ пек таса алакан ҫук”, -  теҫҫӗ. Тимуш 
арӑмӗ -  Кӑлюк аппа -  ӗҫ ҫи вӑхӑтӗнче йӗтем ҫинче вӑрлӑх 
хатӗрлекен ушкӑн йӗркелет. Арҫынсем шертесене авӑн 
йывӑҫҫи пек тӑратса аласем ҫакса параҫҫӗ. Кӑлюк аппа 
хӗрарӑмсене тырра мӗнле аламаллине вӗрентсе ҫӳрет, хӑйӗн 
али патне ҫаврӑнса ҫитет те ӗҫлеме тытӑнать.

Пӗррехинче, авӑн уйӑхӗн пуҫламӑшӗнче, Георгий 
Тарасович мана учительсен пӳлӗмне чӗнсе кӗртрӗ те кӗнеке 
хурса тултарнӑ пысӑк хутаҫ тыттарчӗ, ӑна хӑйсен килне кӗртсе 
пама хушрӗ. “Хам та халех ҫитетӗп", -  терӗ. Эпӗ Печниковсем 
патне кӗнӗ чухне Кӑлюк аппа та унтахчӗ. Каялла тухас йӳтӗмпе 
алӑкхӑлӑпне тытнӑччӗ кӑна, вӗрентекен хӑй килсе кӗчӗ. "Гена, 
ан кай-ха, кӑшт ҫеҫ лар”, -  терӗ. Хӑй тепӗр алӑкран сада тухса 
кайрӗ, тем самантран каялла ҫаврӑнса ҫитрӗ. Аллинче -  пысӑк- 
пысӑк пан улми. Георгий Тарасович мӑшӑрне, Кӑлюк аппана 
тата мана сӗтел хушшине ларма сӗнчӗ, ҫӗҫӗ тытса пан улмие 
тӑватӑ пая касса уйӑрчӗ. 'Акулина, эсӗ пилӗкҫул каялла лартнӑ 
йывӑҫ ҫинче кӑҫал пӗрремӗш хут пан улми ҫитӗнчӗ. Пӗри ав 
халиччен те ҫӗре ӳкмен. Татса кӗтӗм. Ҫисе пӑхӑр", -  ҫапла 
пулчӗ унӑн сӑмахӗ. Унччен те, ун хыҫҫӑн та эпӗ ҫакӑн пек тутлӑ 
пан улми ҫинине ас тумастӑп.

Ҫакӑн хыҫҫӑн тепӗр эрне иртрӗ-и, иртмерӗ те-и -  манӑн
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Кӑлюк аппан шӑллӗпе кинне -  Ваҫлей Давыдов сӑвӑҫпа унӑн 
мӑшӑрне курма тӳр килчӗ.

...Кӗрхи хӗвеллӗ те тӳлек кун. Тӑватӑ урок пӗтнӗ хыҫҫӑн 
шкултан киле таврӑнатпӑр. Учитель те пирӗнпе пӗрлех. 
Георгий Тарасович Печниковсен тӗлне ҫитнӗччӗ кӑна, вёсен 
хапхи патне ӑйӑр кӳлнӗ тӑрантас ҫитсе чарӑнчӗ. Тӑваттӑн 
ларнӑ. Тилхепине Печниковсен кӗрӳшӗ Петр Петрович Кара 
тытса пырать. Юнашарах, ларкӑч ҫинче, унӑн арӑмӗ, Георгий 
Тарасовичпа Варвара Константиновнӑн хёрё Миля. Вӗсем 
пиртен вун пилӗк ҫухрӑмри Аслӑ Арапуҫ (Первомайски) ялӗнче 
пурӑнаҫҫӗ. Миля ҫавӑнта качча тухнӑ.

Тӑрантас ҫинчен эпир палламан, вӑтам ҫулти арҫынпа 
хӗрарӑм та анчӗҫ (мӗнле ҫамрӑк та хитреччӗ ун чухне Василий 
Ивановичпа Мария Максимовна!). Вӗсем Георгий Тарасовичпа 
тата Варвара Константиновнӑпа ыталанса илчӗҫ, пӗр-пӗрне 
сывлӑх сунчӗҫ. Унтан Георгий Тарасович пирён енне ҫаврӑнчӗ 
те: “Ку ӗнтӗ эсир иртнӗ эрнере вӗреннӗ сӑвва ҫыраканӗ -  
Василий Давыдов (ун чухне Василий Ивановичӑн Анатри 
псевдоним ҫукчӗ пулмалла), юнашар унӑн мӑшӑрӗ -  Мария 
Максимовна” , -  тесе пӗлтерчӗ. “Ах, ҫак Тукай ачисем, мёнле 
хитре те маттур!” -  сӑмах хушмасӑр чӑтаймарӗ тин ҫеҫ килсе 
ҫитнӗ чипер арҫын. Эпир вӑтаннипе чӑл-пар саланса пӗтрӗмӗр. 
Хӑнасем Печниковсен кайри-малтиллӗ пысӑк пӳртне кӗрсе 
кайрӗҫ. Тепӗр самантран Володя Печников велосипед ҫине 
ларса Тимуш арӑмӗ пурӑнакан Пӗчӗк каса вӗҫтерчӗ, ну май 
тӑмарӗ, каялла ҫаврӑнса ҫитрӗ. Ун хыҫҫӑнах Кӑлюк аппа 
вашкӑртса килни курӑнчӗ. Кӗркунне хӑвӑрт каҫ пулать. Хӑйӑ 
ҫутнӑ тӗлелле Печниковсен хӑнисем те, Печниковсем хӑйсем 
те Кӑлюк аппа патне ҫуранах тухса утрӗҫ. “Тимуш арӑмӗн сӑвӑ 
ҫыракан шӑллӗ килнӗ терӗҫ. Ҫавӑн патне кайрӗҫ пулӗ-ха. 
Аппӑшне хисеплет, маттур. Печниковсен тулӑх кӗрекине 
хӑварсах Кӑлюк патне кӗрсе курасшӑн пулчӗ тӗр-ха. Ачисем 
куккӑшӗпе инкӗшне курса савӑнаҫҫӗ ӗнтӗ”, -  ҫапла калаҫса 
юлчӗҫ вӑрмантан уплюнкка татса таврӑнакан хӗрарӑмсем.

...Унтанпа шӑпах аллӑ ҫул иртсе кайрё. Ҫур ӗмӗр! 
Василий Иванович Давыдов-Анатрипе унӑн мӑшӑрӗ Мария 
Максимовна Комсомольски районӗнчи Тукая килсе кайнӑ 
хыҫҫӑн тепӗр пилӗк ҫултан Кӑлюк аппан хунямӑшӗ, Георгий 
I арасовичӑн амӑшӗ, Тарас карчӑкӗ вилчӗ. Православи тӗнне
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йышӑнмарӗ вӑл. Чӑваш туррисене асӑнса пурӑнчӗ. Вилсен хӑй 
ҫине юпа ларттарчӗ. Асламӑшӗн килне пурӑнма Тимуш Толи 
куҫрӗ. Тепӗр темиҫе ҫултан Толя ҫемйипех Самар тӑрӑхне 
тухса кайрӗ, унта тӗпленсе тымар ячӗ. Кӑлюк аппана та Ваҫлей 
ывӑлӗ Хусана илсе кайрӗ. Кайран Георгий Тарасович та вилчӗ. 
Вӑл партире тӑратчӗ, чӑн-чӑн атеистчӗ. Унӑн вил тӑприйӗ ҫине 
те юла лартрӗҫ, юла ҫине хӗрес палли ӳкерчӗҫ. Тимуш арӑмӗ 
Кӑлюкаппа хӑй качча тухса пурӑннӑ ялтан аякра вилчӗ, анчах 
вӑл каласа хӑварнине асра тытса ёна Тукай масарӗ ҫине 
пытарчӗҫ. Варвара Константиновна Печникова юлашки ҫула 
ӑсанни те чылай пулать ӗнтӗ. Вӗсем пурте Тукай масарӗ ҫинче 
пӗр лаптӑкра выртаҫҫӗ. Комсомольски районӗнчи Анат 
Тимӗрчкассинче Кӑлюк аппан аслӑ хӗрӗ Хӑвакля -  Фекла 
Тимофеевна Кольцова -  пурӑнать. Владимир Георгиевич 
Печниковпа унӑн мӑшӑрӗ Валентина Владимировна та (4P 
культура тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ) сывах. Василий Иванович 
Давыдов-Анатрипе эпӗ вӑтӑр ҫула яхӑн тачӑ ҫыхӑну тытса 
пурӑнатӑп. Апла та, калла та пулнӑ пурнӑҫра, ҫапах та ача 
чухнехи пӗрремӗш курнӑҫу нихӑҫан та асран тухмасть. 
Василий Ивановича курсанах унпа пӗр тӑван Кӑлюк аппа та 
куҫ у мне тухса тёрать. “Геннадий! Тукай ялне, унӑн ҫыннисене 
ман пек юратакан тата кам пур-ш и?” -  тет те хисеплё 
сӑвӑҫӑмӑр пирӗн хушӑра вӗҫленейми калаҫу пуҫланса каять.

ЯЛТАР ҪИҪЁМ ҪУТИ

Ҫиҫӗм Ваҫҫи ҫинчен калаҫнине эпӗ Комсомольски 
районӗнчи Тукай ялӗнче ача чухнех илтнӗ. Те ҫулла, те 
кӗркунне, пӗрре ҫапла арҫынсем урамра пуҫтарӑннӑ та чӗлӗм 
туртаҫҫӗ, халап ҫапаҫҫӗ. Калаҫсан-калаҫсан колхоз пуҫланнӑ 
вӑхӑта аса илчӗҫ. “Ҫиҫӗм Ваҫҫи район хаҫатӗнче “Атте, кӗр, 
кӗр колхоза” сӑвӑ ҫапса кӑларсан сӗтел ҫине ял ҫыннисенчен 
вун пилӗк заявлени пырса выртрӗ”, — сӑмахлать вӑтӑрмӗш 
ҫулсен пуҫламӑшӗнче колхоз председателӗнче ӗҫленӗ пирӗн 
учитель Георгий Тарасович Печников. “Хӗрӗх иккӗмӗш ҫулхи 
май уйӑхӗнче вӑрҫа пӗрле кайрӑмӑр. Иксӗмӗр те пӗр 
взводрахчӗ. Ваҫҫа унта та кӗнекерен уйрӑлмастчӗ, ҫапӑҫу 
лӑплансанах сӑвӑсем ҫыратчӗ", -  сӑмах хушать Ҫиҫӗм Ваҫҫин 
тантӑшӗ Скворцов Хӗлип. "Йӗрки ҫукрахчӗ унӑн. Ман ҫинчен 
район хаҫатӗнче фельетон ҫапса кӑларса намӑса ячӗ”, -
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ҫилленсех калаҫӑва хутшӑнать Мӗтри Константинов.
Халь ҫак ҫынсем ҫук ӗнтӗ. Ялти сӑвӑҫа Ҫиҫӗм Ваҫҫине 

(Василий Викторович Викторова) пӗлекенсем те сахалланса 
юлнӑ. Анчах пачах та ҫук тесе каламалла мар. Акӑ, Чӑваш 
халӑх поэчӗ Василий Иванович Давыдов-Анатри Ҫиҫӗм 
Ваҫҫине лайӑх ас тӑвать. Первомайскинче (халӗ Патӑрьел 
районӗ) хаҫат редакторӗнче ӗҫленӗ чухне унӑн сӑввисене вӑл 
хӑй редакциленӗ “Коммунистра” пӗрре анчах мар пичетлесе 
кӑларнӑ. Тукайра та Ҫиҫӗме ас тӑвакан ват ҫынсем пур-ха.

Ҫиҫӗм Ваҫҫи хальхи Комсомольски районӗнчи Тукай 
ялӗнче 1915 ҫулта чухӑн хресчен ҫемйинче ҫуралнӑ. Ялта 1898 
ҫулта уҫӑлнӑ пуҫламӑш шкул ӗҫленӗ. Ваҫҫа вӗренме тытӑннӑ 
вӑхӑталла ку шкула ачасем тӑватӑ ҫул анчах мар, улттӑ ҫӳренӗ. 
Вӑл кӑтартуллӑ шкул шутланнӑ.

Иртнӗ ӗмӗрӗн ҫирӗммӗш ҫулӗсен вӗҫнелле Чӑваш 
Республикине районсем ҫине пайлаҫҫӗ. Тукай ялне Йӗпреҫ 
районне кӗртеҫҫӗ. Вӑтӑрмӗш ҫулсен пуҫламӑшӗнче ку тӑрӑхра 
та колхоз юхӑмӗ вӑй илет. Райцентрсенче район тата МТС 
(машина-трактор станцийӗ) хаҫачӗсем тухма тытӑнаҫҫӗ. 1932 
ҫулта Йӗпреҫре “Колхоз пурнӑҫӗ” хаҫат кун курать, кӑштахран 
вырӑнти МТС “Ударник полей” (ячӗ -  вырӑсла, тексчӗсем -  
чӑвашла) хаҫат кӑларса тӑма пуҫлать. Висилий Викторов -  
Ҫиҫӗм Ваҫҫи, ялти ултӑ ҫул вӗренмелли шкула пӗтерсе 
тухнӑскер, сӑвӑсем ҫырма тытӑннӑ, мӗнҫырнине Йӗпреҫ район 
хаҫатне ярса пама пуҫланӑ. 1932 ҫул варринче “ Колхоз 
пурнӑҫӗнче” пичетленсе тухнӑ “Ҫӗнӗ тапхӑрта” сӑвва Ҫиҫӗм 
Ваҫҫин чи малтанхи сӑввисенчен пӗри тесе калама пулать: 

“Ҫук, чӑнах чӑтса пулмасть 
Юрӑ юрламасӑр.
Манӑн чунӑм савӑнмасть.
Сӑвӑ каламасӑр”,

-  ҫырать поэт.
Район хаҫачӗсенче ӗҫлеме ҫынсем ҫитмен. Ҫиҫӗм Ваҫҫи 

редакцие сӑвӑсемсӗр пуҫне статьясем, пёчӗк очерксем, 
тӗрленчӗксем, тӗрлӗ информаци парса тӑнӑ. Вун саккӑр 
тултарсан 1933 ҫулта ӑна “Колхоз пурнӑҫӗ” хаҫат редакцине 
ӗҫлеме чӗнсе илнӗ, штатра таракан корреспондент туса хунӑ. 
Редакторсем шанни кӑлӑхах пулман. Василий Викторов, ҫамрӑк 
пулсан та, хаҫат лайӑх тухтӑр, ӑна ҫынсем кӑмӑлласа вулаччӑр



тесе нумай тӑрӑшнӑ. Хаҫатӑн кашни номерӗнче тенӗ пекех унӑн 
сӑввисем те пичетленнӗ.

Паллах, Ҫиҫӗм Ваҫҫи хӑй вӑхӑчӗн ҫынни пулнӑ, хӑй 
вӑхӑчӗн идеалӗсене парӑнса пурӑннӑ. Ҫырнӑҫемӗн унӑн 
сӑввисенче сӑнарлӑх вӑйланать, сӑвӑ техникине те вӑл ҫине 
тӑрсах алла илет. Эпё ача чухне Георгий Тарасович 
Печниковран илтнӗ “Атте, кӗр, кӗр колхоза!” текен сӑвӑ ун ятлӑ 
мар иккен. Вал “Атте патне” ятлё. Сӑвӑячӗн айне “Уҫыру” тенӗ. 
Атте патне янӑ уҫӑ ҫыру тесе ӑнланма пулать ҫакна. Ку сӑвӑ -  
гражданла лирикӑн япӑх мар тӗслӗхӗ. Рифмӑсемпе ритм пӗр 
кӗвӗллӗ, сӑввӑн формипе содержанийӗн ҫыхӑнӑвӗ ҫирӗп: 

“Ҫырӑн, ҫырӑн, атте, ч*
Колхоза кӗр. .......
Ҫырӑн, ҫырӑн часрах,
Хӑвӑртрах!
Пурнӑҫпа тан утса пыма ӗлкӗр,
Пурнӑҫран юлас мар, малаллах”.

Ун чухне Йӗпреҫ районӗнчи хаҫата литература ани ҫине 
тухма ӗлкӗрнӗ Арӑслан Яккӑвӗ (Яков Зверьев), Сенин Петти 
(Петр Игнатьев) ҫырса тӑнӑ. Редакцире Василий Хурамал 
(Василий Волгин поэташшӗ) ӗҫленӗ. Ҫамрӑксем пӗр-пӗринчен 
вӗреннӗ, ят илнӗ чӑваш поэчӗсен сӑввисене нумай вуланӑ. 
Ахальтен мар пуль ӗнтӗ Ҫиҫӗм Ваҫҫин “Каҫхине” сӑвви ("Колхоз 
пурнӑҫӗ”, 16 №, 1935 ҫ.). Митта Ваҫлейӗн ҫирӗммӗш ҫулсен 
варринче пичетленсе тухнӑ “Ҫимӗк каҫхине” сӑввине питех те 
ҫывӑх:

“Тулли уйӑх 
Хӑй тупанне 
Юлашки хут 
Кӑтартрӗ.
Каҫӑн чури -  
Уйӑх анне 
Тӗнчене ҫут 
Салатрӗ”.

(Митта Ваҫлейӗн)
“Хӗвел ури 
Пит хавассӑн 
Шуса тухрӗ 
Тӳпене.
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Шурӑ тӗслӗ 
Ҫутипеле 
Савать шӑппӑн 
Ҫӗр питне.

(Ҫиҫём Ваҫҫин)
Ҫиҫӗм Ваҫҫин литература ӗҫӗнче такӑнмаллисем те 

тупӑнаҫҫӗ. Вӑл тӗрлӗ ҫӗрте пичетленни, самаях ӑнӑҫлӑ 
сӑвӑсем ҫырни хӑш-пӗр юлташӗн кӑмӑлне кайми пулать. Дна 
такӑнтарма хӑтланакансем тупӑнаҫҫӗ. Паллӑ мар автор 
“ Колхоз пурнӑҫӗ” хаҫатра унӑн “ Вӑрман тӑрӑх” сӑввине 
тишкерсе критика статйи ҫапса кӑларать. Ятсӑр критик сӑвӑ 
содержанийӗнче пысӑк “йӑнӑш” тупать. “Вӑрманта иккӗн ҫеҫ 
ӗҫлемеҫҫӗ. Вӑрманта йышлӑ халӑх ӗҫлет. Сӑвӑ авторӗн 
коллективлӑ ӗҫӗн илемлӗхне кӑтартса памалла пулнӑ”, -  
ҫырать вал “Индивидуализма хирӗҫ” статьяра. Ҫиҫӗм Ваҫҫи 
ҫине индивидуалист ярлӑкӗ ҫакнӑ хыҫҫӑн хаҫатсенче унӑн 
сӑввисем сайра-хутра ҫеҫ курӑнкалама пуҫлаҫҫӗ. Ҫав вӑхӑтрах 
“Колхоз пурнӑҫӗ” тата “Ударник полей” хаҫатсенче вӑл ҫырнӑ 
статьясем, тӗрленчӗксем, тӗрлӗ информаци кашни номертех 
темиҫе те пулнйне асӑрхатӑн.

Ҫиҫӗм Ваҫҫи пуҫлӑхсене йӑпӑлтатма пӗлмен ҫын пулнӑ. 
Унӑн Никкер тетӗшӗпе Кирле шӑллӗ те, ӗмӗрӗсене Тукай 
ялӗнче пурӑнса ирттернӗскерсем, ҫавӑн пекехчӗ, хӑйсене усӑ 
тӑвас тесе пуҫлӑхсем тавра вӗшӗлтетсе ҫӳреместчӗҫ. Никкер 
-  кӗтӳҫӗре, Кирле конюхра ӗҫлетчӗҫ, хӑйсен ӗҫӗсене халӑх 
кӑмӑлне каймапла туса пыратчӗҫ.

Тӳрӗ калакан тӑванне юрайман теҫҫӗ. Йӗпреҫ хаҫатӗнче 
Ҫиҫӗм Ваҫҫи тепӗр чухне район пуҫлӑхӗсене те “хӗрткелесе" 
илет. Ӑна ҫакӑншӑн каҫармаҫҫӗ. Ҫиҫӗм редакци ӗҫӗнчен тухса 
тӑван килне таврӑнать.

Ялта та вёл ахаль ларман: колхоз ӗҫне хастар хутшӑннӑ, 
комсомол организацине ертсе пынӑ, сӑвӑ ҫырма пӑрахман.

1939 ҫул пуҫламӑшӗнче ҫӗнӗрен Комсомольски районӗ 
туса хунӑ. Аслӑ Каҫал ялӗн ятне К ом сом ольски  тесе 
улӑштарнӑ. Патӑрьелӗнче тухса тӑнӑ "Октябрь ялавё" хаҫат 
редакцийӗ те Комсомольскине куҫса килет. Йӗпреҫ районне 
кӗнӗ вун ултӑ яла ҫӗнӗ района куҫараҫҫӗ. Вёл шутра Тукай 
ялӗ те. Ҫиҫӗм Ваҫҫи "Октябрь ялавӗ” (хальхи вӑхӑтра "Каҫал 
Ен”) хаҫатра ӗҫлеме пикенет. Унчченхи пекех нумай тата лайӑх
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ҫырать, сӑввисем Ҫиҫӗм Ваҫҫи псевдонимпа анчах мар, 
Виктор Тугай ятпа та ҫапӑнса тухма пуҫлаҫҫё. Ҫак тапхӑрта 
хаҫатра пичетленнӗ “Парне”, “Боец ҫырӑвӗ” хайлавӗсем унӑн 
уйрӑмах ӑнӑҫлӑ пулса тухнӑ.

Ҫиҫӗм Ваҫҫи Аслӑ Отечественнӑй вӑрҫа кайса вилнӗ 
хыҫҫӑн вӑтӑр пилӗк ҫул иртсен, 1968 ҫултан пуҫласа 1987 
ҫулччен, 20 ҫула яхӑн, эпӗ те “Октябрь ялавӗ" хаҫатра ӗҫлесе 
пурӑнтӑм. Вӑл шутран вун икӗ ҫул -  тёп редакторта. Редактор 
ӗҫне 1975 ҫулта кӳлӗнмелле пулчӗ. Тимӗр арчари тӗрлӗ 
хутсемпе тата хушу кӗнекисемпе паллашнӑ чухне тӗссӗр 
хуплашкаллӑ ӗҫ кӗнеки сиксе тухрӗ. Василий Викторович 
Викторовӑн -  Ҫиҫӗм Ваҫҫин ӗҫ кӗнекийӗ пулчӗ ку. Кӗнекене 
Йӗпреҫре мар, Комсомольскинчи редакцире уҫнӑ. Унта 
Викторова ӗҫе илни ҫинчен калакан виҫӗ йӗрке кӑна. Тӗрӗссипе 
вара Ҫиҫӗм Ваҫҫин пурнӑҫӗ Комсомольскинчи редакцире те 
ҫӑмӑлах пулман. Ун чухне редакторсем тӑтӑш улшӑнса тӑнӑ. 
Тӗрлӗ пуҫлӑхӑн йӑли-йӗрки тӗрлӗрен пулнӑ. Пӗр вӑхӑт 
редактор вырӑнне йышӑнса хаҫат ӗҫне пачах пӗлмен ҫын 
“Октябрь ялавӗн" номерӗсене алӑ пусса пурӑнать. Ҫынсене 
пурне те ӗҫе ирхине сакӑр сехетре килсе каҫхине тӑваттӑра 
каймалла туса йӗркене хытарать (вӑл вӑхӑтра эрнере ултӑ 
кун ӗҫленӗ). Ҫиҫӗм Ваҫҫи ҫӗнӗ “йӗркепе” ӗҫлеме ниепле те 
хӑнӑхаймасть. Статья-заметка таврашне пӳрнерен ӗмсе 
кӑларса ҫыраймастӑн, халӑх хушшинче пулмалла. Хаҫатри 
пуҫлӑх Ҫиҫӗме халӑх хушшине кӑларасшӑн мар, ялан редакци 
пӳлӗмӗнче ларма хушать. Ҫиҫӗм ку йӗркене пӑхӑнмасть, 
сехечӗ-сехечӗпе ялсенче, учрежденисенче, шкулсенче 
“ҫухалса" ҫӳрет. Пуҫлӑх юнавлӑ хушусем кӑларма пуҫлать, 
В асилий Викторова выговор хы ҫҫӑн выговор парать. 
Пиллӗкмӗш хушупа ӑна ӗҫрен кӑларса янӑ.

Хаҫата вӑхӑтлӑха алӑ пусса кӑларнӑ вӗшле этем 
редакцире хӑй те нумай тытӑнса тӑрайман. “Октябрь ялавӗ” 
хаҫат редакторӗ пулма 1939 ҫулхи авӑн уйӑхӗнче ӑслӑ чӑваша 
Корнелий Акчурина лартаҫҫё. Вӑл пӗр тӑхтаса тӑмасӑр Ҫиҫӗм 
Ваҫҫине каялла ӗҫе чӗнсе илет. Ҫиҫӗмшӗн район хаҫатӗнче 
юлашки тапхӑр пуҫланать. Икӗ ҫул ҫурра яхӑн тӑсӑлнӑ вӑл. 
Лайӑххи ҫинчен нумай ҫырнӑ Василий Викторов, наянсене 
питленӗ, этем ӗренкинчен тухнисене сатира ҫулӑмӗпе 
ҫунтарнӑ, икӗ хушаматпа та (Виктор Тугай тата Ҫиҫӗм Ваҫҫи)
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сӑвӑсем ҫапса кӑларнӑ. “Ан ур, фашист!” - ç a кӑн пекятлӑ унӑн
1941 ҫулхи утӑ уйӑхӗнче пичетленнӗ сӑвви. "Ҫӗнтеретпёр 
эпир!” тет вӑл ҫав ҫулхи чӳкуйӑхӗн 7-мӗшӗнче. Ку вӑл -  Ҫиҫӗм 
Ваҫҫин хӑй пурӑннӑ чухне хаҫатра пичетленнӗ юлашки сӑвви.
1942 ҫулхи ҫу уйӑхӗн вӗҫӗнче Ҫиҫӗм вӑрҫа тухса каять. Вӑл 
хӑй хӑш фронтра тата мӗнле чаҫре ҫапӑҫни пирӗншӗн паллӑ 
мар. 1943 ҫул пуҫламӑшӗнче Ҫиҫӗм Ваҫҫи тыткӑна лекет. Вӑл
1943 ҫулхи ҫу уйӑхӗн пиллӗкмӗшӗнче 352-мӗш лагерьте вилнӗ, 
ӑна Минск хули ҫывӑхӗнчи Масюковщина масарӗнче пытарнӑ.

Пурӗ те ҫирӗм ҫичӗ ҫул кӑна пурӑннӑ Ҫиҫӗм Ваҫҫи поэт. 
Ялтра ҫиҫӗм пек ҫиҫсе илнӗ те сӳннӗ. Шупашкарти “Сунтал” 
журналпа “Трактор” алыианахра та лайӑххӑн пичетленсе 
ӗлкӗреймен вӑл. Ҫапах та ял-йыш, Ҫиҫӗм Ваҫҫине палланӑ 
ватӑсем ӑна манмаҫҫӗ, асра тытаҫҫӗ.

УНРА АЧА ЧУНӖ ПУРӐНАТЬ
Унтанпа вӑтӑр ҫул ытла та иртсе кайрӗ ӗнтӗ, анчах ҫак 

кӑсӑклӑ ӗҫ паянхи кун та асӑмран тухмасть. Чӑвашсен паллӑ 
ҫыравҫипе Валентин Григорьевич Бурнаевскипе паллашасси 
те ҫавӑнтан пуҫланчӗ.

Ҫав каҫхине Комсомольскинчи культура ҫуртӗнче чӑваш 
сӑвӑҫисемпе прозаикӗсем, юрӑҫӑсемпе музыканчӗсем район 
центрӗнче пурӑнакансемпе тӗл пулса хӑйсен пултарулӑхӗпе 
паллаштарчӗҫ. Тӗл пулу-концерт пысӑк ҫӗкленӳпе иртрӗ. 
Пуҫтарӑннӑ халӑх умӗнче Уйёп Мишши, Александр Кӑлкан, 
Алексей Воробьев, Георгий Ефимов, Николай Евстафьев, Иван 
Григорьев поэтсемпе писательсем, филармони артисчёсем 
Антонина Баулинӑпа Александр Славинский, Зоя Ананьевёпа 
Маргарита Гришина юрӑҫсем, Анатолий Калафати лектор- 
концертмейстер пулчӗҫ. Черет Валентин Бурнаевскине 
ҫитнӗччӗ. Вёл “Чапаев ҫинчен” кёнекери пёр кёске калава 
вуласа лама кӑмӑл турӗ. “Ҫапла вара Чапаев Урал шывён 
хумёсем айне пулса ҫухалчӗ”, -  терё те Валентин Григорьевич 
чарёнса тёчё. Залра ларакансем те шӑпӑртах пулчӗҫ. Паузёпа 
усё курса, президиумра чёвашла начартарах пёлекен пёр 
пуҫлӑх шӑпӑр-шӑпӑр алӑ ҫупма тытӑнчӗ. “Пур-ҫке ҫӗр ҫинче 
панкавсем ” , -  пӑш ӑлтатса ҫеҫ калас тенӗччӗ пулӗ те 
Бурнаевский, анчах сӑмахӗсем хыттӑнах илтӗнчӗҫ. Клуба пынӑ 
ҫынсем тупӑран пенӗ пек кӗрлеттерсе алӑ ҫупса ячӗҫ,
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хӗпӗртенӗ Валентин Григорьевич тата икё пёчёк калав вуласа 
куракансене савӑнтарчӗ.

Райхаҫат редакцийӗнче ӗҫленӗ чухне эпӗ “Ялав” журнала 
самай пысӑк тӗрленчӗк ярса патӑм. Манӑн ҫыру Валентин 
Бурнаевский аллине лекнӗ-мӗн. Хуравӗ те часах ҫитрӗ. 
“Шӑрҫа пек хитре ҫырать”, -  теҫҫӗ чӑвашсем лайӑх почерклӑ 
ҫын пирки. Валентин Григорьевич ҫырни шӑрҫа пек хитреччӗ, 
хӑйне евӗрлёччӗ. Ҫапах та ку ҫыру мана савӑнтарсах каймарӗ. 
Бурнаевский эпӗ ярса панӑ хайлава халех пичетлеме май 
кил мест, ӑна юсамалла, лайӑхпатмалла тесе ҫырнӑ. Мӗнлерех 
лайӑхлатсан аван пулассине те асӑнма манман. Калава 
Валентин Григорьевич хушнӑ пек лайӑхлатма темш ӗн 
ӳркентӗм. Вӑхӑт иртрӗ. Хӑйӗн сӗнӗвӗсем пирки Валентин 
Григорьевич тахҫанах маннӑ пулӗтесе шухӑшланӑччӗ. Манман 
иккен. Ҫур ҫултан ҫыру ҫырса тепӗр хут аса илтерчӗ. Айӑпӑм 
пысӑк: тӳрлетеймерӗм те, ярса та параймарӑм.

Валентин Григорьевичран тата тепӗр айӑпӑм пирки те 
каҫару ыйтма тивет. Ӗҫӗ ку икӗ-виҫӗ ҫул каялла ҫеҫ пулса 
иртнӗччӗ-ха. Пӗррехинче иксӗмӗр урамра тӗл пултӑмӑр, 
кӑштах калаҫса тӑтӑмӑр. “Кӗт. Эрне кун вун пӗр сехетсем 
тӗлнелле  сан пата ӗҫе пыратӑп. Ун чухне тӗплӗнрех 
калаҫӑпӑр", -  терӗ вал мана. Вӑл калани манӑҫрӗ. Эрне кун 
ирхине вунӑ сехетрен пуҫласа кӑнтӑрла иртсе виҫҫӗччен ӗҫ 
вырӑнӗнче пулаймарӑм. Таврӑнтӑм та -  Валентин Г ригорьевич 
мана кӗтсе тӑра парать. “Ёҫ вӗҫленичченех, пилӗксехетченех, 
кӗтес шухӑшӑм пурччӗ”, -  тет хӑй. Пит-куҫ пӗҫерсе кайрӗ, 
калама ҫук аван мар пулчӗ.

“Ҫирӗп кӑмӑллӑ, ача чун-чӗреллӗ, тӗрӗсмарлӑха чӑтма 
пултарайман ҫын”, -  теҫҫӗ Валентин Бурнаевский пирки ӑна 
лайӑх пӗлекенсем. Вӑл хӑйӗн хайлавӗсене аслӑ ҫулхисене 
вулама ҫырнӑ, тӗлӗнмелле пулсан та, унӑн калавӗсемпе 
повеҫӗсене ытларах ачасем юратаҫҫӗ.

Валентин Бурнаевский Самар хутлӑхӗнчи Васильевка 
ятлӑ чӑваш ялӗнче ҫуралса ӳснӗ, Келтес, Пилешлӗ Вар 
ялӗсенчи шкулсенче вӗреннӗ, ҫирӗп сывлӑхлӑ, тӗрекпӗ ача 
пулса ҫитӗннӗ. Вӑрҫӑ хӑйӗн юлашки тапхӑрне кӗнӗ вӑхӑтра, 
вӑтам шкул пӗтеричченех, ӑна ҫара яраҫҫӗ. Ҫар службине вӑл 
Балтика флотӗнчи тӗрлӗ карапсемпе чаҫсенче ирттернӗ. 
Литература ӗҫне пуҫӑнасси те ӑнсӑртран пулман. Валентин 
Григорьевичӑн ашшӗ -  Григорий Бурнаевский -  хастар ялкор
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шутланнӑ, Самарта тухакан “Колхозник” хаҫата ҫырса тӑнӑ. 
Ҫырмасӑр пурӑнма пултараймастӑн пулсан кӑна ҫыр”, -  тенӗ 
тахҫан пӗр ӑсчах. Вырӑс шкулӗсенче ҫеҫ вӗреннӗ пирки 
Валентина чӑвашла ҫырма йывӑр пулнӑ. Вӑл шӑлне ҫыртсах 
вӗреннӗ. Ҫырмасӑр пурӑнма пултарайман. Хӑй ҫирӗм виҫҫе 
кайсан, 1950 ҫулта, “Ялав” журналта унӑн темиҫе калавӗ 
пичетленсе тухать. Тинӗс ҫинчи ҫынсен пурнӑҫӗпе ӗҫӗ-хӗлӗ, 
паттӑрлӑхӗ ҫинчен ҫав калавсем. Малтанхи ӑнӑҫлӑх ҫамрӑк 
писателе хавхалантарнӑ. Аллӑмӗш ҫулсенче вӑл виҫӗ кӗнеке 
кӑларнӑ. Виҫҫӗшӗн те ячӗсем тинӗспе ҫыхӑннӑ: “Тинӗсре”, 
“Тинӗс хумханать”, “Тинӗс хуралҫисем" .

Ҫартан таврӑнсанах В.Бурнаевский Шупашкара куҫса 
килнӗ, электроппаратура заводӗнче ӗҫленӗ, каҫхи вӑтам шкула 
ҫӳренӗ. Аттестат илнӗ хыҫҫӑн вунӑ ҫула яхӑн Чӑваш кӗнеке 
издательствинче корректорта ӗҫленӗ, ун хыҫҫӑн, 1961 ҫултан 
пуҫласа мӗн пенсие тухичченех -  “Ялав” журнал редакцийӗн 
сотрудникӗ. Куҫӑмсӑр майпа вӗренсе Мускавра М.Горький 
ячӗллӗ литература институтне пӗтернӗ. Валентин Бурнаевский 
40 ҫул ӗнтӗ Писательсен союзӗн членӗнче тӑрать.

В.Бурнаевский граждан вӑрҫин легендарлӑ геройӗ, пирӗн 
паттӑр ентеш  В .И .Ч апаев ҫинчен илем лӗ ли тература  
произведенийӗсем ҫырса та палӑрчӗ. В.И.Чапаевпа ҫарти унӑн 
юлташӗсем, тӑванӗсем ҫинчен тӗрлӗ ҫулсенче писатель 
“Хӑнтӑрча таврашӗнче” , “Чапаев ҫинчен” “Ҫунатлӑ эскадрон”, 
“Чапаев летчикӗсем!”, “Чапаев тӑванӗсем” кӗнекесем кӑларчӗ. 
Чӑваш кӗнеке издательствинче пӗрре тухнӑ кӗнекене тепӗр хут 
кӑларни -  сайра пулакан япала. Валентин Бурнаевский ҫырнӑ 
кӗнекесем ытларах чухне ача-пӑча аллине лексе тахҫанах 
ҫӗтӗлсе пӗтнӗ. Ялта вӗсене тупса вулама хӗн. Хуласенче те 
вулав залӗсенче усӑ курма анчах параҫҫӗ. Ку кӗнекесене тепӗр 
хут пичетлесе кӑларасси — ӗмӗтри ӗҫ. Кӗнекисем вара питӗ 
кирлӗ.

Валентин Бурнаевский нихӑҫан та чапшӑн пурӑнман, 
пысӑк укҫа хыҫҫӑн хӑваламан, чыса ҫухатман. Хӑйне евӗрлӗхӗ 
те пысӑк унӑн. Ҫакӑн пирки пӗр тӗслӗх илсе кӑтартни те 
ҫителӗклӗ. П исательсем пе  ж урнал истсен  Ш упаш карта 
коллективлӑ сад пур. Унти пахчасене кам тимӗр сетка карнӑ, 
кам хӗҫ-тимӗрпе картланӑ. Валентин Григорьевич пахча йӗри- 
тавра шӗшкӗ касса шӑтӑрнак тытса ҫавӑрнӑ. Ҫавӑнпах пулӗ 
ун пахчинче улма-ҫырла, тӗрлӗ ҫимӗҫ ӑнса пулать.
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УТМАСАР ч у н ӗ  к а н м а с т ь

Константин Константинович Петров тесенех вӑтӑр пилӗк 
ҫул каялла пӗр вӑхӑтрах пулса иртнӗ икӗ ӗҫ асӑма килет. Ун 
чухне эпё Комсомольски районӗнчи “Октябрь ялавӗ” хаҫатра 
ӗҫлеттӗм. Ҫав ҫулхине парти райкомӗн политвӗренӳ пӳлӗмӗн 
пуҫлӑхӗ пулма шкулта химипе биологи вӗрентекен Елисей 
Елистратовича (ятне улӑштарнӑ) лартрӗҫ. Вӑхӑта вӑл пӳлӗмре 
ҫеҫ ирттерместчӗ, ялти шкулсене тухса ҫӳретчӗ. Пырса кӗрет 
пӗррехинче Елисей Елистратович райцентртан ҫирӗм ҫухрӑмри 
ялти шкула, учительпе пӗрле улттӑмӗш класа ботаника урокне 
итлеме каять, тӑхтав вӑхӑтӗнче ачасемпе калаҫма пуҫлать. 
Лешсем вӑхӑта епле ирттерни ҫинчен пӗр-пӗрне пӳлсех каласа 
пама тытӑнаҫҫӗ. “Спорт ӑмӑртӑвӗсем йӗркелетпӗр”, -  тет пӗри. 
“ Ю ратупа наркӑм ӑш ” повеҫпе паллаш са вулакансен 
конференцине ирттертӗмӗр”, -  хушса хурать тепри. Елисей 
Елистратович пурин сӑмахне те хӑлхана чикет, хӑй шарласах 
каймасть, Класа учительницӑпа ҫеҫ юлсан тин сӑмах хускатать. 
“Улттӑмӗш класс... Юрату ҫинчен ҫырнӑ кӗнеке... Иртерех мар- 
и, Нина Ивановна?” -  ыйтать парткабинет пуҫлӑхӗ.

Нина Ивановна ыйтӑва хуравлас вырӑнне хӑй ыйту 
парать. “Елисей Елистратович, “Юратупа наркӑмӑша" хӑвӑр 
вуланӑ-и?” -  пуҫлӑх куҫӗнчен чӑр! пӑхса ыйтать вӑл. Лешӗ 
хӗрелсе каять, нимӗн чӗнме те аптӑрать. Алла пулсан хамах 
каласа парам-ха. Хӗрпе каччӑ хушшинчи юрату ҫинчен мар ку 
кӗнеке. Тӗне ӗненекенсемпе атеистсем хушшинчи юратупа 
курайманлӑх ҫинчен. Юрату тенӗрен... Ман шутпа, юратӑва 
ҫамрӑк ача та, ҫитӗнсе ҫитнӗ ҫын та -  кашниех тивӗҫлӗ", -  
сӑмаха вӗҫлет учительница.

Ҫапла, иртнӗӗмӗрӗн ҫитмӗлмӗш ҫулӗсен пуҫламӑшӗнче 
Константин Петров ҫыравҫӑн “Юратупа наркӑмӑш” кӗнекине 
вуламан ҫын чӑваш хушшинче питӗ сахалччӗ. Ял ҫыннин 
пурнӑҫне, нуши-тертне, йӑли-йӗркине ытла та тарӑннӑн уҫса 
панӑччӗ унта автор. Ку повесть тепёр хут 1984 ҫулта 
пичетленсе тухрӗ. Унччен маларах Петровӑн “Лина” калавӗ, 
“Ҫӗкленӳ” повеҫӗ, “Тайӑр” роман-хроники кӗнекепе тухнӑччӗ. 
Чӑвашсем ку произведенисене те юратса вулатчӗҫ.

Вулакан писателе хӑйне куричченех унпа паллашать. 
Манпа та ҫавӑн пекех пулса тухнӑччӗ. Петров сӑнласа кӑтартнӑ 
сӑнарсем кӑмӑла каятчӗҫ, вӑл кӗскен ҫырсах нумай япала
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ҫинчен каласа пама пӗлни -  калав-повесть сюжетне ӑста 
хывма пултарни килӗшетчӗ.

Х усантан  Ш упаш кара куҫса килсен Константин 
Константинович республикӑри районсене час-часах тухса 
ҫӳреме пуҫларӗ, ҫултал ӑкне  пӗр-икӗ хутчен те пулин 
Комсомольскине (эпӗ нумай ҫул хушши ӗҫленӗ района) пырса 
каятчӗ. Пирӗн патӑрта чи аслӑ пуҫлӑх пулса унӑн ентешӗ 
(П.И. Мужиков) ӗҫлени те ӑна Каҫал-Кӗтне тӑрӑхне ҫитсе килме 
хистетчӗ пулмалла. Пӗрре кӑна мар курса калаҫнӑ эпир унпа 
иксӗмӗр ҫакӑн пек самантсенче, яшка-ҫӑкӑр сӗтелӗ хушшинче 
темиҫе те ларма тивнӗ. Хӑй мӗн ҫырни ҫинчен калаҫнинчен 
ытларах Константин Петров юлташӗсен творчестви пирки 
савӑнса каласа пама юрататчӗ, ҫамрӑксене хастар ӗҫлеме 
хавхалантаратчӗ. Мана та калеме алӑра ҫирӗпрех тытма 
хистенӗ вӑл. Хӑй ҫуралса ӳснӗ Пӑва (Тутар Республики) 
тӑрӑхӗнчи Тӑхӑрял хутлӑхне Константин Петров каҫса кайсах 
юратать, кашни ҫулах Питрав-Ҫимӗк вӑхӑтӗнче кайса килме 
тӑрӑшать. Ҫак тӑрӑхри Пимӗрсел ялӗнче 1924 ҫулхи апрель 
уйӑхӗн пӗрремӗш кунӗнче ҫуралнӑ вӑл. Ялти шкула пӗтерсе 
тухнӑ хыҫҫӑн Ульяновскри педагогика училищинче вӗреннӗ, 
пӗр ҫулталӑк хушши ачасене вӗрентнӗ, вун саккӑр тултарнӑ- 
тултарманах Хӗрлӗ Ҫар ретне тӑнӑ. Ача чухнех редакцисене 
ҫырма хӑнӑхнӑскере 1946 ҫулта Хусанта тухса тӑракан "Ленин 
ялавӗ” хаҫата вырнаҫса ӗҫлесси йывӑрах та пулман. Сакӑр 
ҫул ытла тимленӗ вӑл кунта. Мускавра вӗренсе аслӑ пӗлӳ илнӗ 
хыҫҫӑн Константин Петров ҫирӗм ҫул ытла Хусан патшалӑх 
университечӗн  ж урналистика  ф акул ьтетӗнче  каф едра 
преподавателӗ пулса ӗҫлет, филологи наукисен кандидачӗн 
диссертацине хӳтӗлет.

Петров ученӑй пирки сӑмах пуҫарнӑ май пурнӑҫӑмра 
пулса иртнӗ тепӗр самант аса килет. Эпир, "Октябрь ялавӗ” 
хаҫат редакцийӗнче ӗҫлекенсем, пурте тенӗ пекех Шупашкарти 
аслӑ шкулсенче куҫӑмсӑр майпа вӗренеттӗмӗр. Ответлӑ 
секретарь ӗҫӗсене туса пыракан Виталий Ш емекеев ҫеҫ 
вӗренме кӗрейменччӗ. “Шупашкарта ҫӳрес кӑмӑл ҫук, Хусан 
университетне вӗренме кӗретӗп” , -  терӗ вӑл пӗррехинче. 
Каланӑ -  тунӑ. Виталий Хусантан кӑмӑллӑ таврӑнчё, ӑна 
вӗренме илнӗ-мӗн. “Сочинение пурте вырӑсла ҫырчӗҫ, эпӗ ҫеҫ 
чӑвашла чӗрмеклерӗм”, -  мухтанарах пӗлтерчӗ вӑл Хусантан
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таврӑнсан. “ Ты ттаратӑн, Витали! Сан чӑваш ла ҫырнӑ 
сочинение кам тӗрӗслетӗр унта”, -  ӗненмерӗмӗр эпир. “Пирӗн 
унта чӑваш писателӗ Константин Петров ӗҫлет, ҫав тёрӗслерӗ, 
"пиллӗк” паллӑ лартса пачӗ”, -  тата та ҫӗкленерех каласа хучӗ 
Витали.

Чӑнах та, чӑваш, вырӑс, тутар, ытти халӑх ачисенчен 
миҫе журналист хатӗрлемен пулё Константин Константинович! 
Ку енӗпе вӑл Шупашкара куҫса килсен тата та хытӑрах 
тимлерӗ, вун пилӗкҫул ытла Чӑваш патшалӑхуниверситетӗнче 
литература тата журналистика кафедрин доценчӗн тивӗҫӗсене 
пурнӑҫласа  пычё. Чи пахи вара ҫакӑ: Константин 
Константинович университет вёхёта нумай “ҫӑтать" тесе 
юншёхламарё, юлашки вунӑ ҫул хушшинче пёр повесть тата 
виҫӗ роман ҫырса кӑларчӗ.

“Сенкер ҫӑлтӑр” повеҫӗпе “Айӑплисем” романӗ Чӑваш 
кӗнеке издательствинче пичетленсе тухрӗҫ, Ҫеҫпӗл Мишшипе 
Николай Никольский ҫинчен ҫырнӑ романӗсем кун ҫути 
кураймарӗҫ пулмалла, кӗнекепе тухни курӑнмарӗ.

Ватлӑх енне сулӑнчӗ пулсан та, Константин Петровӑн 
сывлӑхӗ ҫирӗп, ӗҫлеме пултараслӑхӗ пысӑк. Шӳт тума та 
юратать вӑл. Яра-куна ҫичӗ-сакӑр ҫухрӑм утмасӑр чунӗ 
канмасть. Шупашкарти хӑй пурӑнакан Гагарин урамӗпе утса 
тухать, Калинин урамӗпе васкавлӑн анать, Мускав проспектне 
каҫать. “ Кунсерен Шупашкарӑн виҫӗ тимӗр кӗперӗ урлӑ 
каҫмасӑр чун чӑтмасть” , -  шӳтлет вӑл урамра тӗл пулса 
калаҫнӑ чухне. Тимӗр кӗперсем хывнӑ ҫырмасенчен каҫса 
ҫӳрекенӗн вӑй-халӗ иксӗлми-ха, творчество хӗлхемӗ те сӳнмен. 
Вёл малаш не те вулакансене лайӑх кӗнекесем  ҫырса 
савӑнтарасса шанма пулать.

АНА ВАТТИ ТЕ, ВӖТТИ ТЕ ЮРАТНД
Манӑн аллӑм ра  “ Я л ав” журналӑн 1946 ҫулхи 

пӗрлештерсе кӑларнӑ иккӗмӗшпе виҫҫӗмӗш номерӗсем. 
Журналта Ухсай Яккӑвӗ, Александр Алга, Леонид Агаков, 
Василий Давыдов, Илья Тукташ сӑвви-калавӗсемпе пӗрле 
Степан Асланӑн “Историллӗ паллӑ тапхӑр ҫинчен калакан 
произведени” статйи те пичетленнӗ. Вӑрҫа пула хупӑннӑ 
“Сунтал" вырӑнне “Ялав” ун чухне тин ҫеҫ тухма пуҫланӑ-ха. 
Степан Аслан хӑйӗн статйинче Леонид Агаковӑн “Пӗрре
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ҫуркунне” повеҫне тишкерет.
Степан Аслан чӑваш литературинче паллӑ прозаик тата 

очеркист шутланать. Ҫавӑнпа пӗрлех вӑл литература критики 
енӗпе ӗҫлеме те ӳркенмен, сӑвӑсем те ҫырса пичетленӗ. Хӑйӗн 
сӑввисем айне Ҫт.Яратай тесе алӑ пуснӑ. Унӑн пӗрремӗш 
калавӗ “ Сӑмакка айӑкки” 1937 ҫулта “С унтал” журналта 
пичетленнӗ. Вӑл вӑхӑтра Степан Степанов вун тӑххӑр тултарса 
ҫирӗме пуснӑ ҫамрӑк каччӑ пулнӑ.

1917 ҫулхи чӳк уйӑхӗн 18-мӗшӗнче Канаш районӗнчи 
Тури Сурӑмра ҫуралнӑскер, ялти пуҫламӑш тата Шӑхасанти 
колхоз ҫамрӑкӗсен шкулӗнче вӗреннӗ, вун улттӑ тултаричченех 
ялта почтальонра ӗҫленӗ, районта тата республикӑра тухакан 
хаҫатсене ҫырса тӑнӑ. Вун ҫичӗ ҫула кайсан ӑна Канаш район 
хаҫачӗн редакци не литература сотрудникӗ пулма чӗнсе илеҫҫӗ, 
ун хыҫҫӑн вӑл чылай вӑхӑт хушши Шӑхасан район хаҫатӗнче 
те ӗҫлет.

Аслӑ Отечественнӑй вӑрҫӑ умён тата вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче 
Степан Аслан пӗтӗмпе тӑватӑ ҫул салтакра ҫӳрет. Ҫартан 
таврӑнсан вӑл ҫине тӑрсах литература ӗҫне кӳлӗнет. 1941-1950 
ҫулсенче “Разведчик Комков”, “Засадӑра” , “Гварди капитанӗ 
Кириллов”, “Халӑх вӑйӗпе, тӳрӗ кӑмӑлпа” очерксем пичетлесе 
кӑларать, пысӑк произведенисем ҫырма материалсем пухать. 
Пӗрремӗш кӗнеки, “Ҫул ҫинчи ҫутӑсем” ятлӑскер, 1952 ҫулта 
пичетленсе тухнӑ. Ку вӑл -  калавсемпе очерксен пуххи.

“Ҫул ҫинчи ҫутӑсем” ал лаппи пысӑкӑш пӗчӗк кӗнеке. Ҫав 
ҫулсенче пуҫламӑш тата вӑтам кпассенче вӗренекен ачасене 
ку кӗнеке питӗ те кӑсӑклантаратчӗ. Эпирӑна пӗччен те, ушкӑнпа 
та вуланӑ, конференцисем ирттерсе сӳтсе явнӑ. Степан Аслан 
ун хыҫҫӑн та ача-пӑча валли нумай ҫырчӗ, унӑн шкулта 
вӗренекенсене вулама “Илемли”, “Пуҫламӑшӗ”, “Ешӗл хунав 
пурнӑҫӑм” кёнекесем тухрӗҫ. Вӑл ҫырнӑ кулӑшла калавсемпе 
фельетонсем те калама ҫук кӑмӑла каятчӗҫ.

Ҫапах та Степан Аслана чӑвашсен чи паллӑ ҫыравҫисен 
йышне ку калавсемпе очерксем мар, “Ахрат” , “Сехмет” , “Алла- 
а л л ӑ н ” , “ Х ӑ в а т” ром ансем  кӗртрӗҫ. Я ваплӑнах  ҫакна 
каламалла: чӑваш литературинче уйрӑм ҫынсен ҫур ӗмӗр 
хушшинчи пурнӑҫне сӑнлакан тетралоги Степан Аслансӑр 
пуҫне урӑх никам та ҫырман-ха. Унӑн романӗсем улшӑнса 
тӑракан обществӑлла формацисен тытӑмӗнче ҫыннӑн йӑли- 
йӗрки мӗнле улшӑннине тӗрӗс сӑнласа панипе те паха. Аслан

92



пӗтӗм ӗмӗрне ялта пурӑнса ирттернӗ, унти ҫынсен психологине 
лайӑх пӗлнӗ. Ҫавӑнпах пулӗ вӑл тунӑ сӑнарсем илемлӗх 
тӗлӗшӗнчен питех те вӑйлӑ, пурнӑҫа ҫывӑх. Ҫав сӑнарсене 
калӑпланӑ чухне унӑн чун тарне те, ҫурӑм тарне те кӑларма 
тивнӗ. Хӑй аса илсе вӑл ҫапла калатчӗ: “Эпӗ “Ахрат” романа 
пиллӗклӗ кӑраҫҫын лампи умӗнче, виҫӗ ураллӑ сӗтел 
хушшинче, хӑрах аллӑмпа ача сӑпки сиктерсе ҫыртӑм” .

Степан Асланпа эпӗ унӑн пурнӑҫӗн юлашки тапхӑрӗнче 
пӗртен-пӗрре тӗл пулса калаҫса курнӑ. 1975 ҫулхи юпа 
уйӑхӗнче Чӑваш Писателӗсен союзӗн черетлӗ съезчӗ пулса 
иртрӗ. Унта район хаҫачӗсен редакторӗсене те чӗннӗччӗ (ун 
чухне Комсомольски район хаҫачӗн редакторӗнче ӗҫлеттӗм). 
Делегат пулса пирӗн редакцириял хуҫалӑх пайӗн пуҫлӑхӗ Иван 
Кузьмин драматург та съезда пычё. Иван Кузьмичпа Степан 
Степанович тахҫан Канаш районӗпе хулин пӗрлештернӗ 
хаҫатӗнче пӗрле ӗҫленӗ. Ҫав паллаштарчӗ мана Асланпа. 
Хӑна ҫуртне те пӗрлех кӗрсе вырнаҫрӑмӑр. Темшӗн мана ҫавӑн 
чухне Степан Аслан кӑмӑлӗ хуҫӑлнӑ ҫын пек курӑнчӗ. Юлашки 
вӑхӑтра та сахал мар ҫырнӑ-мӗн вӑл, анчах пичетленме май 
ҫук. Ялтан Шупашкара тухса ҫӳресси те чӑрмавлӑ. Хулари 
ҫы равҫӑсем  чавсисем пе  вӑйлӑ ӗҫлеҫҫӗ . Романӗсем  
библиотекӑсенче тахҫанах ҫӗтӗлсе пӗтнӗ. Издательство 
вӗсене тепӗр хут кӑларасшӑн мар. Ҫапла астуса юлнӑ эпӗ вӑл 
мӗн каланине.

Вӑл каланинче тӗрӗсси, чӑнах та, нумайччӗ. Тӑватӑ 
кӗнекеллӗ романӑн икӗ кӗнеки (“Ахрат”тата “Хӑват”) автор 
вилнӗ хыҫҫӑн темиҫе ҫултан ҫеҫ иккӗмӗш хут ҫапӑнса тухрӗҫ. 
Тепӗр иккӗшё урӑх пичетленмен. Авторӑн халиччен ниҫта та 
пичетленмен ал ҫырусем те нумай теҫҫӗ.

Ҫав тӗл пулу хыҫҫӑн тепӗр пилӗк ҫултан Степан Аслан 
вилсе кайрӗ.

Пурӗ те 63 ҫул анчах пурӑнчӗ юратнӑ писателӗмӗр. Лӑш 
курмасӑр ӗҫлерӗ. Унӑн ӗҫӗн пархатарӗ пысӑк пулчӗ. Вӑл ҫырнӑ 
калавсемпе повеҫсене, романне ваттисем те, ҫамрӑксем те 
юратса вулаҫҫӗ.
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ТАРӐНРАХ ш у х А ш л а с ч ӗ , т ӗ р ё с  ӑ н л а н а с ч ё

...Руф Ишутов чӑваш литературин ани ҫинче ӗҫлеме 
пуҫлани вӑтӑр-хӗрӗх ҫулран та кая мар. Кӗнеки тухнӑ-и е 
тухман-и -  ӑна пӗлместӗп, анчах Исаев Мӗтри (Авраль) кун- 
ҫулӗпе пултарулӑхӗ, унӑн тӑван-пӗтенӗпе ҫывӑх ҫыннисем 
пирки тӗпчев статйисем, аса илӳсем, ҫул ҫӳрев тӗрленчӗкӗсем 
ун чухлӗ урӑх (Влас Пайменсӑр, Владимир Канюковсӑр, 
Василий Долговсӑр, Геннадий Хлебниковсӑр пуҫне) никам та 
ҫырман тесен те пӗрре те йӑнӑшмастӑп пулё. Исаев Мӗтри 
ҫинчен ҫырнисене Руф Ишутов вун-вун ҫул хушши “Тӑван 
Атӑл”, “Ялав” журналсенче пичетлесе пычӗ. Вӗсенче паллӑ 
ҫыравҫӑн чӗрӗ сӑнӗ куҫ умне тухса тӑрать, Ишутовӑн статйи- 
тӗпчевӗ повеҫ-калав пек вуланать.

2000 ҫулсен пуҫламӑшӗнче Руф Ишутов Ҫеҫпӗл Мишшин 
пурнӑҫӗпе пултарулӑхне тишкерме пуҫларӗ. Чӑнах ӗнтӗ, 
литература тӗпчевӗпе критикинче Ҫеҫпӗл пирки каласа 
ҫитерменни те, унӑн поэтикине тӗрӗсех мар ҫутатни те пулма 
пултарнӑ. Кам чартӑр Чӑваш хутлӑхне анчах мар, тӗнчене 
тухнӑ сӑвӑҫӑмӑр ҫинчен ҫӗнӗ сӑмах калама! Ҫапла вара Руф 
Ишутовӑн 2002-2003 ҫулсенче “Хыпар” хаҫатра кӑна темиҫе 
статья (“Яковлев халалӗ тата Ҫеҫпӗлӗн шедеврӗ”, 2000 ҫ. 169 
№, “Сӑмах тыткӑнӗнчи Ҫеҫпӗл”, 2001 ҫ., 172 №, “Кӑвар сирпӗтет 
чӗлхипе” , 2003 ҫ. 119-120 №№) ҫапӑнса тухрӗ. Ку хайлавсенче 
автор Ҫеҫпӗлӗн кун-ҫулӗпе пултарулӑхне йӑлана кӗнӗ пек мар, 
урӑхла  хаклать . С татьясене ҫы раканӗн пурнӑҫри тата 
литературӑри позицийӗсем те унчченхи пек мар-мӗн...

Вӗсем, ман шутпа, демократи сӗмӗпе майлашӑнса, халӗ 
пуҫа мӗн пырса кӗрет, ҫавӑн ҫинчен ирӗккӗнех ҫырма юрать 
текен принцип ҫинче никӗсленсе сыпӑннӑ. Куншӑн та ӳпкелес 
ҫук автора, ялан шухӑшпа пурӑнакан ҫыннӑн саманине кура 
тӗнче курӑмӗ те урӑхланса ҫӗнелме пултарать-ҫке-ха. Ҫавна 
пулах-и статьясем “Хыпарта” тухнӑ хыҫҫӑн пичетре вӑл-ку 
пирки нимӗнле сас-хура та пулмарӗ. Ҫеҫпӗлӗн пурнӑҫӗпе 
пултарулӑхне тарӑннӑн тишкернӗ Виталий Станьял, Николай 
Иванов (Микки Микули), Виталий Родионов, Константин Петров, 
Геннадий Юмарт ӑсчахсем те нимех те шарламарӗҫ.

Утӑ уйӑхӗн 28-мӗшӗнче “Хыпартах” Руф Ишутов ҫыру 
пичетлесе кӑларман пулсан сӑмахламасӑрах иртсе кайма 
пулатчӗ-тӗр. Ҫырӑвне “Тарӑнрах шухӑшласассӑн” ят панӑ.
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Ку ҫырура Руф Ишутов чӑваш литературин классикӗсем пирки 
“ҫӗнӗ сӑмах” калае енёпе тата тепӗр “пысӑк” утӑм тунӑ. Халӗ 
вӑл Тӑван ҫӗршывӑн Аслӑ вӑрҫинче ҫапӑҫса вилнӗ Максим 
Данилов-Чалтун ҫыравҫа ята кӗртет. Ҫыру авторӗн хӗҫ-пӑшалӗ 
те, "тӗпчев” меслечӗсем те унчченхи статьясенчи пекех. Ҫавна 
пула ирӗксӗрех Ишутов малтан Ҫеҫпӗл пирки мӗн ҫырни патне 
таврӑнма тивет. Сӑвӑҫӑн пурнӑҫӗпе пултарулӑхне “ҫӗнӗлле” 
кӑтартса пама пуҫӑннӑ чухне автор аллинче пурӗ те виҫӗ ҫӑл 
куҫ -  Гурий Кузьминӑн "Пиччем ҫинчен” аса илӗвӗ, сӑвӑҫӑн 
1989 ҫулта тухнӑ "Ҫырнисен пуххи” тата “Ҫамрӑк хресчен" 
хаҫатӑн 1926 ҫулта ҫапӑннӑ номерӗсен ҫыххи кӑна пулнӑ. 
Тарӑн тӗпчев ҫырма ӗмӗт тытнӑ авторш ӑн ҫакӑ ҫеҫ 
ҫителӗксӗр. Краснодарта пурӑнакан тӗпчевҫӗ, паллах, 
Ш упаш карти, М ускаври, Киеври, О стерти архивсенче 
пулайман, Ҫеҫпӗл Мишши шӑллӗн Гурий Кузьминӑн Чӑваш 
патш алӑх гум анитари ӑслӑлӑхӗсен  институчӗн наука 
архивӗнче упранакан тӑват ҫӗр страницӑллӑ аса илӗвӗсен ал 
ҫырӑвне те (V:, 797, 801) тытса вулайман курӑнать. Ҫавӑнпах- 
и Руф Ишутов статйисенче хронологи тата факт тӗлӗшӗнчи 
пӑтранчӑк питӗ нумай. Вӗсенчен хӑш-пӗрне ҫеҫ илсе пӑхар 
(“Яковлев халалӗ тата Ҫеҫпӗлӗн шедеврӗ”, “Хыпар", 2000 ҫ., 
169 №). “Тӑван шӑллӗ Гурий аса илнӗ тӑрӑх, Шӑхасанти икӗ 
сыпӑклӑ шкулта виҫӗ ҫул вӗреннӗ чухне вырӑс литературипе 
интересленнисӗр, сӑвӑ ҫырма вӗреннисӗр пуҫне Ҫеҫпёл 
пуҫӗнче тӗрлӗ идейӑсем тӗвӗленме пуҫлаҫҫӗ. Акӑ вӑл 
Америкӑна телей шыраса куҫса каякансемпе ермешет. Ҫул 
укҫи тупайман пирки Америка уншӑн тёп пулать”, -  ҫырать 
тӗпчевҫӗ. Ёҫӗ вара Мишша Шӑхасанти иккӗмӗш кпаслӑ (статья 
авторӗ темшӗн ӑна икӗ сыпӑклӑ тенӗ) шкулта вӗреннӗ чухне 
мар, вӑл ҫак ялти кӑтартуллӑ пуҫламӑш шкула Мухтав хучӗпе 
пӗтерсе иккӗмӗш ҫул вулӑс кантурӗнче ҫыруҫӑ-ача ӗҫӗнче тӑнӑ 
чухне, 1914 ҫулхи ҫулла пулса иртнӗ (Шӑхасанти иккӗмӗш 
класлӑ шкулта вӑл ҫав ҫулхи кӗркунне вёренме пуҫланӑ). 
Ҫуркунне ял хушшинче Америкӑна курма каяс текен ҫамрӑксем 
пурри ҫинчен сӑмах сарӑлать. “Айта, Кури, Ш ӑхрантан 
Шӑхасана ҫул тунӑ ҫӗрте укҫа ӗҫлесе илер те Америкӑна кайса 
курар”, -  тет Мишша шӑллӗне ҫурма чӑнласа, ҫурма шӳтлесе. 
Чӑнах та, пиччӗшӗпе шӑллӗ ҫул тунӑ ҫӗрте тертлӗ ӗҫе 
кӳлӗнеҫҫӗ, кунӗпе 10 сехет таран чул йӑтаҫҫӗ, эрнерен виҫӗ
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тенкӗрен кӑшт ҫеҫ ытларах укҫа илеҫҫӗ. "Ҫапла вара эпир 
Америка ҫине алӑ султӑмӑр та киле таврӑнтӑмӑр” , -  ҫырать 
сӑвӑҫ ш ӑллӗ (Гурий Кузьмин, “ Брат мой огнекры лы й” , 
Шупашкар, 1999, 50 стр.). Ишутовӑн вара Ҫеҫпӗл пирки ҫырнӑ 
статйисенче  ҫакнаш кал  пӑтраш ул лӑ , тӗслӗхсем  ҫине 
таянмасӑр, тӗшмӗртсе ҫеҫ тунӑ пӗтӗмлетӳ питех те нумай.

Сысна ҫитерсе ҫӳренӗ чухне Мишша ӑнсӑртран ҫывӑрса 
кайни, ҫавсамантра “йӗпе сӑмсасем” ютҫын ҫӗмелне тустарса 
пӑрахни, ҫакӑншӑн ашшӗ Мииишана пушӑпа тискеррӗн хӗнени 
ҫинчен нумайӑшӗ пӗлет. Ҫакӑнпа хӑй майлӑ усӑ курса Ишутов 
тӗрӗс мар пӗтӗмлетӳ тӑвать. “Текех Мишша нихӑҫан та ырӑ 
сывлӑхлӑ пулаймасть. Саккӑр та тултарайман ачан черченкӗ 
ӳт-пӗвӗ сусӑрланать. Ура шӑммисен юн тымарӗсемпе нервсем 
вырнаҫнӑ ҫиелти сийӗ (надкостница) аманать. Аманнӑ ҫӗрте 
юн ҫаврӑнӑшӗ пӑсӑлнӑ пирки шӑмӑ туберкулезӗпе чирлет”, -  
ҫырать автор (“Сӑмах тыткӑнӗнчи Ҫеҫпӗл”), “Хыпар” , 2001 ҫ., 
172 №). Ҫапла вара Ишутов ҫак ӗҫ пулса иртнӗ хыҫҫӑн тӑхӑр 
вун сакӑр ҫултан пациента курмасӑр, унӑн чирӗн историне 
тӗпчемесӗр (сыхланса та юлман пуль), тӗшмӗртсе тата интуици 
шайӗнче "диагноз” лартать.

Ҫеҫпӗлӗн ҫывӑх ҫыннисем -  амӑшӗпе шӑллӗ -  Мишша 
чирӗн сӑлтавне пачах урӑхла ӑнлантарса параҫҫӗ. Ашшӗн 
патакне ҫинӗ хыҫҫӑн икӗ ҫул ытла иртсен ача ура ыратнипе 
аптраса ӳкет. “Пӗр каҫхине, мунча кёрсе тухсан, пӑхатӑп та -  
килте Мишша ывӑлӑм ҫук. “Ял ҫумӗнчи ҫӗртме пуссине лаша 
ҫитерме кайрӗ вӑл”, -  пӗлтерчӗ старик. Эпӗ хӑраса ӳкрӗм.

-  Мӗнле капла, мунча кӗрсе тухнӑ ачана выртма ятӑн 
пулать-и-ха? Шӑнса пӑсӑлсан мӗн курса тӑрӑпӑр? -  тетӗп. 
Куҫма нимӗн те чӗнмест, вӑл хӑй айӑпне туйса илчӗ пулас.

“Чӑн та, выртмаран Мишша хытӑ шӑнса таврӑнчӗ, часах 
аптраса ӳкрӗ. Ури шыҫса кайрӗ, тупанӗ хытса ларчӗ. Ача 
уксахлама пуҫларӗ. Ура ыратать тесе макӑракан пулчӗ”, -  аса 
илнӗ Ҫеҫпӗл амӑшӗ Агафия Николаевна (Василий Давыдов- 
Анатри, "Ю лташ семпе юнаш ар” Ш упашкар, 1981 ҫ.) Чир 
сӑлтавӗ пирки шӑллӗ Кури те ҫавнах капать (Г.Кузьмин, 
“Воспоминания”, ЧПГАИ наука архивӗ, V, 797, 801.)

“Ҫеҫпӗл Мишши характерӗ мӗн пӗчӗкрен тунтерле 
йӗркеленсе пынӑ” , “хӑй чёваш пулни ёна ялан аса илтерет, 
пусёрёнтарать, чёмсёрлентерет. Чёваш пулниш ён хёйне
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катӑкраххӑн туять, сӑнран-питрен те хӑйне килӗшӳсӗр тесе 
шутлать”, "... хӑйӗн ашшӗ Куҫма Федоров тӑван ҫемье тиранӗ 
пулнине пӗлес шая ҫитеймест, ашшӗ пирки мӗн те пулин 
тиркевлӗ ҫырни ҫук”, “ ...Ҫеҫпӗл характерӗнче ни ҫемье пирки 
те, ни ял-йыш, эппин, тӑван халӑх пирки те ырӑ кӑмӑллӑх вырӑн 
тупаймасть”, “ кил-тӗрӗшри ӗҫе пӗлмесӗр, амӑшне пулӑшмасӑр 
ӳснӗ Ҫеҫпӗл” , “амӑшне хисеплемен Ҫеҫпӗл” -  ҫакӑн пек 
“ пахалать!” Руф Ишутов сӑвӑҫӑмӑра (“Сӑмах тыткёнӗнчи 
Ҫеҫпӗл”).

Вун тӑххӑрм ӗш  ӗмӗр вӗҫӗнчи -  ҫирӗммӗш  ӗмӗр 
пуҫламӑшӗнчи чӑваш ялӗн панккавлӑхне (айванлӑхне) пула 
ачасене хӗнени ҫинчен ытти автор та (Хумма Ҫеменӗ, Уйӑп 
Мишши, Стихван Шавли) асӑнаҫҫё. Ҫапах та ку хулӑпа е 
пушӑпа ҫаптарнӑ хыҫҫӑн ачасем ашшӗ-амӑш не юратма 
пӑрахни, вӗсем ҫине тӑшманла пӑхни ҫинчен каламасть-ха. 
Ишутов вара хӑй “юрринех” юрлать. “Ашшёпе амӑшӗн ҫемьери 
воспитанийӗ ӑнӑҫсӑр пулнӑ. Хӑйсен ӗҫ-хӗлӗпе, тӗслӗхӗпе ӑса 
кӗртсе ачара пурнӑҫ тытӑмӗн тӗп пахалӑхӗсене никӗслеме 
пултарайман” , -  тет вӑл. Чӑннипе Мишшан ашшӗпе амӑш 
ывӑлӗн пуласлӑхӗн ҫул-йӗрне тӗллевлӗн уҫса пынӑ, ҫакӑншӑн 
уйрӑмах ашшӗ тӑрӑшнӑ. Шӑхасанти кӑтартуллӑ пуҫламӑш 
шкулта лайӑх вӗрентеҫҫӗ тенине илтсен ачине пӗлӳ илме вӑл 
ҫавӑнта вырнаҫтарать. Мишшан малтанхи хваттерӗ ӑнӑҫсӑр 
пулнине пёлсен ывӑлне вӑл урӑх ҫӗре куҫарать. Икӗ хӗл ҫеҫ 
ш кула ҫӳресе курнӑ Кузьма Ф едоров Мишшана ш кула 
кайичченех сас паллисемпе паллаштарать. Ашшӗне тӗрмене 
хупнӑ хыҫҫӑн ачине вӗрентесси амӑшӗ ҫине тиенет. “Тӑлӑха 
юлтӑм. Аслисӗр пуҫне алӑра тата виҫӗ ача. Мӗн вӗреннипе 
ҫитет”, теме пултарнӑ-и амӑшӗ? Пултарнӑ! Ҫапла каланӑшӑн 
ӑна никам та ӳпкелемен пулӗччӗ. Укахви ывӑлне мӗн вӑй ҫитнӗ 
таран вӗрентме тӑрӑшнӑ, 23 пӑт тырӑ сутса кӗнекесем туянса 
панӑ, 45 тенкӗ тӳлесе икӗ класлӑ шкула кӗртнӗ.

“Ҫеҫпӗлӗн ҫемьери воспитанийӗнче амӑшӗн пӗлтерӗшӗ 
тухса ӳкет, амӑшне юратма пӗлеймест”, -  каллех талпас ҫапать 
Ишутов, анчах талпасӑн тяппи шӑтӑк. Ҫеҫпӗл амӑшне 
хисепленине, юратнине пӗр тӗслӗхпе ҫирӗплетсе парар-ха. 
1939 ҫулта В асилий Васькин поэт, Канаш районӗнчи 
Чарпуҫӗнчи шкулта учительте ӗҫленӗ чухне, Касаккассинче 
Ҫеҫпӗл амӑшӗ патӗнче пулать. Кунта вӑл Мишша хӑй виличчен
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кӑшт ҫеҫ маларах амӑшӗ патне янӑ ҫырӑвӑн татӑкне тупать. 
“Ну, юратнӑ анне, сывӑ пул. Хӑвӑн ывӑлна ан ман. Сире юратса 
юлатӑп -  Михала", -  тенӗ унта.

“Упа кутне ҫу ш ӑратса ярсан та ю райм ӑн” теҫҫӗ 
чӑвашсем. Ку вӑл Ишутов пирки каланӑнах туйӑнать. Ҫеҫпӗле 
нимӗн сӑлтавсӑр тапӑннӑшӑн ӳпкелешекене вӑл “тарӑху та 
сӗлеке сирпӗтекен” тет. Вилӗмсӗр сӑвӑҫ пирки: “ Вутлӑ 
сӑмахсем калакан ҫакҫын чунӗ тӗпӗнче ишсе тухайми нишлӗх, 
м ӗскӗнлӗх, курай м анлӑх, ҫы нсӑрл ӑх хуҫа л а нни не  те 
асӑрхаймаҫҫӗ. Пӗр ҫавсене ҫын куҫӗнчен пытарасшӑн кӑвар 
сирпӗтет чӗлхипеле”, -  тесе элекпекене мӗнле хак памалла 
(“Хыпар”, 2003 ҫ. 119-120 №№, Руф Ишутов, “Кӑвар сирпӗтет 
чӗлхипе). Ку вӑл сӗлеке юхтарни ҫеҫ мар, ҫӗлен сӑннипе 
тӑрӑнтарни пулать-ҫке-ха. Мӗн хистенӗ-ха Руфим Васильевича 
Ҫеҫпӗл Мишши тӗлӗшӗнчен литературӑри элекҫӗ пулса тӑма?

Ҫакна вӑл ирӗклӗн е ирӗксӗртен тӑвать-ши текен ыйту 
та канӑҫсӑрлантармасӑр тӑма пултараймасть пире. Ирӗкпӗнех 
пулӗ! Ватта утмӑл ҫула ҫитсен ултӑ ҫулти ача ӑсӗ кӗрет теҫҫӗ. 
Апла мар-тӑр-ха. Аплине те, каплине те ҫирӗплетсе калама 
йывӑр. Тен, чап илес туртӑм канӑҫ памасть Руф Ишутова?

Хӑй вӑл виҫӗ статйинче те Ҫеҫпӗл Мишши мӗн кӗҫӗнрен 
пуҫласа виличченех чап илесшӗн пурӑннӑ тесе ӗнентересшӗн. 
Ишутов сӗмленнине ӗненес пулсан, Мишша пӗрремӗш тӗнче 
вӑрҫине те, Хӗрлӗ Ҫара та (1916 ҫул, ҫулла-кӗркунне, хӑй 
ирӗкӗпе; 1918 ҫул, ҫулла-кӗркунне, 1921-1922 ҫулсем, 
кӗркунне-хӗлле, мобилизаци йӗркипе) чап илес тӗллевпе ҫеҫ 
кайнӑ пулать. Партие те чапшӑн кӗнӗ-мӗн. Ҫакна вӑл нимӗнле 
документ илсе кӑтартмасӑр ӗнентересшӗн. Михаил Кузьмин 
Теччӗре  сл е д о ва те л ь  ӗҫӗнче , Чӑваш  облаҫӗнче  
Ревтрибуналта, Юстици пайӗнче яваплӑ вырӑнсенче тӑнӑ 
чухне те пӗр вӗҫӗмсӗр чап шыранӑ имёш. Сӗтел хушшине 
вӗчӗх кӑмӑлпа ларнӑ ҫын темӗн те ҫырса тултарӗ ҫав! 
“Тишкерӳҫӗ” ҫине тӑрсах вулакан пуҫне Ҫеҫпӗл ҫак ӗҫсене 
ӑнсӑртран лекнӗ текен шухӑша ҫапса кӗртсе вырнаҫтарасшӑн.

“Ӑнсӑртран кӗрсе ӗҫленӗ” текен шухӑш ҫӗнӗ мар. Ҫеҫпӗл 
ӗҫтешӗ шутланнӑ Коля Барабанов хӑй вӑхӑтӗнче Мишша пуҫне 
ҫакӑн пек шухӑш кӗртсе сахал мар муталанӑ. Сӑвӑҫ 1920 ҫулхи 
чӳкӗн 12-мӗшӗнче кун кӗнекине ҫырса хунине вулар-ха: “Коля 
Барабанов своими мудрствованиями сеет в моей душе
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безнадежье... Коля доказывает, что я бездарен, никуда не 
годен. Как не хочется, чтобы в эти дни, когда я перед великим 
делом больше всего нуждаюсь в товарищеской поддержке, -  
не вызывали во мне безнадежности, колебаний. Нет, я 
коммунист! Для коммуниста нет невозможного” . Кунтан 
ытларах калама та пёлмелле мар. Ишутовӑн “каламалли” пур. 
“Чӑваш облаҫӗн пирвайхи правительствине ӗҫлекен ҫынсем 
ҫитмен пирки Ҫеҫпӗл влаҫ структурине ӑнсӑртран лекнӗ”... 
“Ҫеҫпӗл чӑваш халӑхне мӗнле сиен тума ӗлкӗрнине е 
ӗлкӗрейменнине эпир пӗлейместпӗр-ха” -  ҫӳҫ-пуҫ вирелле 
тӑмалли пӗтӗмлетӳсемпе шарт! сиктерет тӗпчевҫӗ вулакана. 
Ҫеҫпӗле сивлемелли Ишутовӑн тата мӗн юлнӑ-ши? “Начар 
сывлӑх, кӑмӑл ҫирӗпсӗрлӗхӗ, ҫынлӑхӗпе юридици пӗлӗвӗ 
ҫителӗксӗр пулни пурте пӗрле тӗвӗленеҫҫӗ”, “Ҫеҫпӗл хӑй ҫине 
тиркевлӗ пӑхма вӗренеймест-ха”, “Характер уйрӑмлӑхӗсем 
ашшӗнни пекех” , “Чирлӗ те нишлӗ пирки хӑйне катӑкраххӑн 
туять” -  ҫакӑн пек танлаштарусем шыраса тупнӑ асӑннӑ 
статьясен авторӗ Ҫеҫпӗл валли.

Тӑп! Чарӑнар-ха ҫакӑнта. Катӑклӑх... Акӑ мӗн шырать 
иккен Ишутов Ҫеҫпӗлре! Халӗ талантсемпе генисенче 
катӑклӑха шырасси модӑна кӗнӗ-ҫке-ха. Мӗншӗн шырас мар 
ӑна Ҫеҫпӗлре! Ҫине тӑрсах сӑвӑҫӑн катӑклӑхне шырать 
Ишутов. “Тупать” анчах мар, ҫав “катӑклӑх” питӗ “нумай” 
пулнине пӗрин ҫине тепӗрне купаласа пырать. “Унпа пӗрле 
Крыма кайнисем санаторире каннӑ хыҫҫӑн Чӑваш Ене 
таврӑнаҫҫӗ” (камсем, миҫен, вёсен ятне-шывне эпир пӗлетпӗр- 
и? -  Г.У.). “Ҫеҫпӗл Мишши таврӑнмасть”.

Катӑк-и? Катӑк!
“ Юрату авӑрӗнче асапланать. Мӑн кӑмӑллӑ сӑвӑҫ. 

Субъективлӑ идеализма сулӑнать".
Катӑк-и? Катӑк!
“Чӑваш хушшине урӑх килместӗп тенӗ пулать Ҫеҫпӗл”.
Катӑк-и? Катӑк!
Ҫеҫпӗлӗн пурнӑҫӗпе шӑпинче кӑна мар, поэзийӗнче те 

катӑкпӑх паллисем шырать хивре “тӗпчевҫӗ”. Кунта та вӑл 
Ҫеҫпӗл пултарулӑхне ҫиелтен ҫеҫ пӗлни яр уҫҫӑн курӑнать. 
Ҫеҫпӗл Мускавра пулса унта Ленина курни сӑвӑҫ биографине 
пӗлекенсемшӗн тахҫанах паллӑ. Ишутов тӗшмӗртнӗ тӑрӑх поэт 
ҫул пуҫӑн “Задачи союза молодежи” ӗҫне вуланӑ-мӗн те, ҫак
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ӗҫ унӑн пул та р улӑ хне  пы сӑк витӗм кӳнӗ -м ӗн . Хӑйӗн 
тӗшмӗртӗвне автор Ҫеҫпӗлӗн “Пуласси” сӑввине тишкерсе 
ӑнлантарса парать. Ишутовӑн кунта каллех пуҫламӑшӗпе вӗҫӗ 
ҫыхӑнмасть. “ Пуласси” сӑвва Ҫеҫпӗл 1918 ҫулхи ҫуркунне 
Теччӗре ҫырнӑ (И.Петров, Кӑвар чӗре”, Шупашкар, 1979 ҫ.). 
Мускавра поэт 1919 ҫулхи нарӑс уйӑхӗнче пулнӑ. “Задачи 
сою за м ол одеж и” ӗҫпе ҫав ҫулхи  пуш -ака уйӑхӗсенче  
паллашма пултарнӑ. Руф Ишутов “Пуласси” сӑвӑра Ленин 
витӗмлӗхне шырани пустуй ӗҫ анчах.

“Чӑваш арӑмне” сӑвӑ та статьясен авторӗн кӑмӑлне 
каймасть-мӗн. Ишутов шухӑшӗпе сӑвӑҫ ӑна “революци 
тапхӑрӗнчи фразеологипе тултарнӑ. Сӑввӑн вӗҫӗ Ҫеҫпӗл 
поэзийӗнчи тӗп ҫитменлӗхпе -  “кирлӗ-кирлӗ маршӑн тухакан 
хистевлӗхпе, дидактикӑпа тулса ларнӑ”.

Шырасан-шырасан хӗвел ҫине те хура пӑнчӑсем тупма 
пулать. Ҫеҫпӗлтен эсрел туса хума хӑтланни кӑлӑхах. Ҫеҫпӗл 
хастар, вӗри, канӑҫсӑр, хӑй тата ҫынсем тӗлӗшӗнчен тиркевлӗ, 
ҫӗрӗн-кунӗн ӗҫлеме пултаракан, хӑвӑртаманакан чун-чӗреллӗ, 
кураймасӑр пурӑнма тата юратма пӗлекен этем пулнӑ. Манӑн 
Ишутова ҫапла калас килет: хисеплӗ Руфим Васильевич! Эпир 
икӗсӗмӗр ҫӗр ҫул пурӑнас пулсан та ҫирӗм иккӗре вилнӗ 
Ҫеҫпӗлӗн чун тата ӳт ыратӑвӗн тӳпине ҫӗкленсе тасалса тухас 
этемсем мар, мӗншӗн тесен пирӗнте иксӗмӗрте те Ҫеҫпӗлӗнни 
пек пултарулӑх, генилӗхҫук. Ҫеҫпӗл тӗнчене, амӑшне, ашшӗне, 
шӑллӗсене, Анастасия Червяковӑна, Федор Пакрышене, Лбова, 
Иван Ахаха, Михихвер Ваҫанккана, хӑйсен ялӗн ҫыннисене, 
чӑваш халӑхне юратнӑ. Амӑшне юратнӑ май вӑл ӑна ҫемье 
чысне ӳкернӗшӗн, ют арҫынсемпе аснӑшӑн, вӗлтрен ача 
тунӑш ӑн ӳпке ле нӗ , ю ратнӑ ял ҫы ннисене  Хӗрлӗ Ҫар 
салтакӗсене пулӑшманшӑн сӑмах тивнӗ, Ҫеҫпӗл юратнӑ чӑваш 
халӑхӗ айванлӑхран, тӗттӗмлӗхрен тухтӑрччӗ тесе чӗрипе 
ҫунса тӗмсӗлнӗ. Унӑн вилӗмӗ те Украинӑна сӗтӗрӗнсе ҫитнӗ 
икӗ чӑваша пулӑшма вӑй ҫитерейменнипе ҫыхӑннӑ (ҫакна 
Ф.Пакрышень, А.Свистельник, Н.Рубис ҫирёплетеҫҫӗ).

Ҫеҫпӗле сивлени Руф Ишутовшӑн чӑваш литературине 
сивлесси  патне илсе пы м ӗ-ш и? Ҫакӑ пӑш ӑрхантарать. 
“Тарӑнрах шухӑшласассӑн” ҫырӑвӗнче вӑл Данилов-Чалтуна 
сӑлтавсӑрах ятлать, ӑна “тӑрӑ шыв ҫине” кӑларать. “Ҫыра-ҫыра 
писатель пурнӑҫри ориентира ҫухатрӗ, кашни атакӑра икӗ е
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виҫӗ фашиста вӗлертӗм-тӗк, пётӗмпе миҫе тӑшмана тӗп турӑм- 
ха тесе шутларӗ”, -  тет Ишутов.

Аллӑран иртсен вӑрҫӑ хирне тухса кайнӑ Чалтун 
ориентира ҫухатнӑ-ши? Хӗҫ-пӑшаллӑ тӑшмана хирӗҫ турӑш е 
патак тытса тухмаллаччӗ-ши вара унӑн? Ишутов тӗлне Чалтун 
партизанра пулман тесе ҫыракан ҫын та пулнӑ-мӗн. Чӑваш 
литературинчи “ӑста консультантсем ” камсем-ши тата? 
Суранӗсене чӑтаймасӑр асапланса вилнӗ Чалтуна ята кӗртсе 
пысӑк ҫылӑх тунине туймасть-ши Руф Ишутов?

Литературӑра тата литература ҫывӑхӗнче ӗҫлекенсен 
хушшинче илемлӗ, лайӑх япаласем ҫырса ят илес текенсем 
те тупӑнкалаҫҫӗ. Ҫыраҫҫӗ, анчах вёсен ӗҫӗ ӑнмасть. Ҫырас 
текен кашни ҫыннӑнах талант ҫук-ҫке-ха. Вара вӗсем хӑйсен 
романӗсен, повеҫӗсемпе калавӗсен ал ҫырӑвӗсене ҫунтарса 
яраҫҫӗ, аллисене критика жанрӗпеҫырма хӑнӑхтараҫҫӗ, “иҫӗм 
ҫырлине” ас тивме май ҫуккипе: вӑл симӗс, пиҫмен, шӑла 
шантарать теекен тилӗлле философи ҫине куҫаҫҫӗ. Ҫакӑн пек 
ҫын мар-ши Эсир, Руфим Васильевич?

Темиҫе ҫул каялла эпё, Сирӗн пекех, пӗр регионта 
писательсен темиҫе пӗрлешӗвӗ те ӗҫлеме пултарать текен 
шухӑшпа пурӑннӑ. Йӑнӑшрӑм. Писательсен пӗрле, пӗр 
ҫыхӑнура пулмалла. Халё пире пулӑшакансем ҫукпа пӗрех. 
Хулӑ пӗччен-и е ҫиччӗн-и -  хуҫас тесен шарт! ҫеҫ хуҫӑлать. 
Хулӑн шӑпӑра хуҫма май ҫук. Профессионал шутланнӑ чухӑн 
ҫы равҫӑна ҫавра ҫул ҫитсен пӗрлӗхри ю лташ ӗсем  
саламламасан кам саламлатӑр, пӗрлӗх тӑрӑшмасан ӑна 
юлашки ҫула кам ӑсаттӑр? Тата мӗн чухпӗ ҫакӑн пек кӑткӑслӑх?

Эсир каланӑ пек йӑпӑлтисем те курӑнсах каймаҫҫӗ 
чӑваш литераторӗсен хушшинче хальхаҫҫӑн. Тӳррӗн, татӑклӑн 
сӑмахлакан йышланчӗ. Ҫеҫпӗл пек сӑвӑҫ ҫӗр ҫулта пӗрре 
килет. Паян кун ун пекки ҫук-ха. Çanax та Ҫеҫпӗл ури сыррине 
пусас, ун пек пулас текенсем пур. Ҫакӑ та паха. Ҫавӑн пек 
пултӑр...
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ТАЛАНТА МУХТА-МУХТА ЫРӐ ЯТНЕ ЯМА ПУЛАТЬ
Краснодар крайӗнче пурӑнакан чӑваш ҫыравҫи Руф 

Ишутов тӑван литературӑна “тиш керес", писательсемпе 
поэтсен ӑсталӑхне “хак парас” ӗҫе малалла туса пырать. 
Паянччен вӑл Ҫеҫпӗл Мишшипе Максим Данилов-Чалтуна 
сивлесе виҫӗ-тӑватӑ статья ҫапса кӑларчӗ. Хальхинче вара 
И ш утов (“ Х ы па р ” , “ В улайӑпӑр-и  А л е кса нд р  А ртем ьев 
хайлавӗсене?” , юпан 27-мӗшӗ, 207-мӗш №) чӑваш совет 
литературин классикне Александр Артемьева мухтаса хур 
кӑтартма тӗллев лартнӑ. Тӗллевӗ мӗншӗн ҫурални те паллӑ. 
Вун пилӗк-ҫирӗм ҫул каялла Руфим Васильевич “Мӗтри Исаев 
критик принципӗсем” статья ҫырнӑ иккен те ӑна пичетлеме 
“Тӑван Атӑл” журнала ярса панӑ. Статьян редакцире чылай 
вӑхӑт “ҫанталӑк кӗтсе” выртма тивнӗ. Дна журналта ҫапса 
кӑларма редактор та мар, Александр Артемев чарса тӑнӑ имёш.

Акӑ ӑҫта Ишутов Александр Артемьева “мухтанин” 
сӑлтавӗ! Мухтамасӑр хурлама та май ҫук-ҫке. Мӗнле тӳрех 
хурлайӑн-ха хӑй ҫырнӑ хайлавсенчи пек (“Хӗрлӗ ҫӑлтӑр, “Алтӑр 
ҫӑлтӑр” , “Ҫӑлтӑр ҫумӑрӗ”) ҫутатса тӑракан литературӑри 
ҫӑлтӑра? Дслӑ Ишутовӑн (кун пирки иккӗленӳ ҫук) тактики ҫакӑн 
пек: Артемьева статьяра мухтамалла, ҫав хуш ӑрах ӑна 
сивлессине те манса каймалла мар.

Писательсен союзӗн ҫурчӗн картлашки ҫинчен аннӑ 
чухнехи калаҫӑва асра тытса та сивлеме пулать-мӗн Александр 
Спиридоновича. “Отпуска килсен А.Артемьевпа Писательсен 
союзӗнче тӗл пултӑм, калаҫкаласа картлашкапа анатпӑр, пире 
хирӗҫ виҫӗ арҫын хӑпарать. Артемьев мана шӑппӑн капать: 
“Атя вырӑсла калаҫатпӑр” . Хӑй кӑштах хӗрӗнкӗччӗ. Питӗ 
тӗлӗнтерчӗ. Хӑть ӳк, хӑть ҫакӑнтах вил. Акӑ сана паттӑр салтак, 
акӑ сана халӑх писателӗ!" -  ҫырать Ишутов.

Александр Артемьевшӑн вӑтанса картлашка ҫинчен ӳкме 
те, вилме те кирлӗ пулман. Вӑл чӑвашпа чӑвашла калаҫма 
именнӗ тенине эпӗ ӗмӗрне те ӗненессӗм ҫук. Чӑвашла вӑл 
калама ҫук таса, шыв пек юхтарса калаҫатчӗ. Сӑлтавсӑр 
калаҫма юратмастчӗ. Ш упашкара Краснодар, Красноярск 
тӑрӑхӗсенчен тӑван вырӑнсемшӗн “тунсӑхлакан” , чӑвашла- 
вырӑсла ҫӑрса калаҫакансем  час-часах килсе ҫӳреҫҫӗ. 
Картлашкапа хӑпаракан виҫӗ ҫынпа хӑйӗнпе юнашар утакан 
вӑхӑтлӑх юлташӗ те ҫавӑн пек чӑваш ла ҫӑрса калаҫма
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пуҫласран асӑрханса, атя вырӑсла калаҫар темен-ш и 
Александр Спиридонович?

Руф Ишутов Александр Артемьевпа унӑн “Улма йывӑҫ 
авӑнать” повеҫне менделизм-морганизмран тасатасси” ҫинчен 
калаҫни, чӑнахта, пулма пултарнӑ. Ҫапахта, калаҫӑвӗ хаҫатра 
ҫырнӑ пекех пулнӑ-ши? Повеҫӗн малтанхи варианчӗ “Юрату 
юррисем” кӗнекере 1953 ҫулта пичетленнӗччӗ. Хӑй тӗллӗн 
кӗнеке пулса вӑл 1958 ҫулта тухрӗ. Ку повесть халӑх хушшинче 
“Салампирен" те кая мар чап илчӗ. Вӑл иртнӗ ӗмӗрӗн 40-мӗш 
ҫулӗсен вӗҫӗнчи, аллӑмӗш ҫулсен пуҫламӑшӗнчи чӑваш 
ялӗнчи пурнӑҫа сӑнласа парать. Унти хире-хирӗҫле геройсем 
-  Салановпа Вирьялов-  “Салампи” повеҫе те кӗрсе вырнаҫрӗҫ. 
Артемьева “Улма йывӑҫ авӑнать” повеҫе улӑштарма канаш 
паракансем  И ш утовсӑр пуҫне те пулнӑ. А лександр  
Спиридонович “халь ӑна улӑштарма ҫук, улӑштарас тесен 
повеҫе пӗтӗмпех ҫӗнӗрен ҫырмалла” тенине эпӗ хамӑн хӑлхапа 
хамах илтнӗ. Ҫав ҫулсенче Чӑваш кӗнеке издательствин 
редакторӗсем пулса ӗҫленӗ Петӗр Эйзинпа Алексей Павлов 
та ҫакнах ҫирӗплетеҫҫӗ. Чӑнах та, Александр Артемьев 
издательствӑна повеҫе тепӗр хут (тӳрлетсе, улӑштарса мар) 
кӑларас тесе илсе пынӑ-мӗн. Унта ӑна “Улма йывӑҫ авӑнать" 
повеҫе халь тепӗр хут кӑларма май ҫук тенӗ, ҫӗнӗ хайлавсене 
пуҫтарса кӗнеке кӑларма сӗннӗ. Александр Спиридонович 
ҫавӑнпа килӗшнӗ. Кӗнеки автор пурӑннӑ вӑхӑтри юлашки 
кӗнеке пулчӗ. Вӑл, сӑран хуплашка ҫине ылтӑн сӑрӑпа 
ҫырнӑскер, “Ҫӑлтӑр ҫумӑрӗ” ятпа пичетленсе тухрӗ.

Иш утов “Улма йывӑҫ авӑнать” хайлав тепӗр хут 
пичетленсе тухасса кӗтет. "Ҫак повеҫӗн ҫӗнетнӗ вариантне 
кӗртсе А.Артемьевӑн повеҫӗсемпе калавӗсене пухса селӗм, 
хитре кӗнеке кӑларакан тупӑнӗ-ши?" -  тесе ыйтать вӑл. Эпир 
те ҫакнах кӗтетпӗр, анчах ку пулам пире урӑхларах курӑнать. 
Александр Артемьевӑн ҫырнисен пуххине кӑларасчӗ. Пӗтӗмпе 
тухсан вунӑ кӗнекерен кая пулас ҫук. Унта “Улма йывӑҫ 
авӑнать” повесть ҫӗнетмесӗрех, улӑштармасӑрах кӗтӗр. 
Самана хыҫҫӑн яланах хӑваласа ҫӳрер мар-ха. Александр 
Спиридонович хӑй халь ҫук ӗнтӗ. Ҫӳлтен хушсан “ҫӗнетекенни” 
те тупӑнӗ. Ун пек тӑвас марччӗ.

Руфим Васильевич антологисем тухнӑшӑн кӑмӑлсӑр, 
“ ...ӑна тӑвакансем хӑйсен япалисене чышса тултараҫҫӗ ӗнтӗ
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унта”, -  тет вӑл. Тӗшмӗртсе ларса ҫылӑха кёни пулать ҫке-ку. 
Тухчӑр антологисем. Ҫитес ҫулсенче ача-пӑча литературипе 
антологи тухмалла теҫҫӗ. Каярах литература критикипе, 
литературоведенипе те тухӗ. Унта Руф Ишутовӑн Исаев Мӗтри 
ҫинчен ҫырнӑ тӗпчевӗсенчен пӗри вырӑн тупасси пирки пӗрре 
те иккӗленес килмест. Хальлӗхе вара, яланхи пек, кӗвӗҫетпёр, 
пӗр-пӗрне кӑшлатпӑр-ха. Кӗвӗҫекен кӗпер хывни хӑҫан пулнӑ?

Юлашкинчен ҫакна калассӑм пур. Авӑн уйӑхӗн варринче 
А лександр Артем ьев сакӑр вунӑ ҫул тултарчӗ. Галина 
Еливанова пуҫарнипе талантлӑ ҫыравҫа юратакансем, унӑн 
хайлавӗсене кӑмӑллакансем Шупашкарти литература музейне 
пуҫтарӑнчӗҫ. Александр Спиридонович пирки килӗшӳллӗ, 
шӑкӑл-шӑкӑл калаҫу чылая пычӗ. Тӗл пулура Артемьевӑн 
мӑшӑрӗ Валентина Петровна, писателӗн аслӑ ывӑлӗпе хӗрӗ -  
Сашӑпа Шура -  пулчӗҫ. Ҫуралнине паллӑ туни хурлӑхлӑ кун 
пулмалла мар пек, анчах та Валентина Петровна хура тутӑр 
ҫыхнӑччӗ. Ҫакӑнччен маларах Артемьевсен кӗҫӗн хёрё Марина 
пушарта ҫунса синкерлӗ вилӗм тыткӑнне лекнӗ-мӗн. Кӗҫӗн 
ывӑлӗ Андрей хыпарсӑр ҫухални те чылай пулать ӗнтӗ. 
Амӑшӗн пуҫӗ ҫинче -си р се  сирӗлми пысӑкхуйхӑ. Руф Ишутов, 
акӑ, упӑшки хӗрӗнкӗ пулни пирки ҫырать. Халӑх вилнӗ ҫын 
пирки начар калама хушмасть. “Ыр ҫын ҫынна хурламасть” , -  
тет чӑваш.

“ПУРНӐҪПА ВИЛӖМ” РОМАНА 
КӖНЕКЕН КАЛАРМАЛЛАХ

Ҫеҫпӗл Мишши ҫуралнӑранпа 100 ҫул ҫитнине чаплӑн 
палӑртас тӗллевпе юбилей комиссийӗ йӗркелесен унӑн 
пӗрремӗш ларӑвӗнче (1998 ҫулхи юпа уйӑхӗнче) Константин 
Петровӑн ҫак тӗле хатӗрлесе ҫитернӗ "Пурнӑҫпа вилӗм” 
романне кӗнеке туса кӑларма йышӑннӑччӗ.

Унтанпа вӑхӑт чылаях иртрӗ. Издательствӑн яваплӑ 
ҫыннисем каланӑ тӑрӑх, пулас кӗнеке планпа палӑртнӑ тиража 
пухса ҫитермен иккен. Ҫакна ӗненм есӗр  тӑма та хӗн. 
Шупашкарти пилӗк-ултӑ магазинсӑр пуҫне чӑваш кӗнекине 
ытти ҫӗрте сутма пӑрахрӗҫ. Потребительсен кооперацийӗ, 
темӗн тӗрлӗ тавар сӗнекенскер, халӑха чун апачӗ кирлӗ мар 
терӗ пулмалла: райцентрсемпе ялсенчи лавккасенче вырӑнти 
авторсен кӗнекисене сутмаҫҫӗ. Укҫа ҫитмен пирки ял тата шкул
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библиотекисем  те туянайм аҫҫӗ  вӗсене. Тираж пухса 
ҫитерейменнин сӑлтавӗ ҫакӑ пулса тӑрать те ӗнтӗ.

Ҫапах та роман 1999-2000 ҫулсенче “Тӑван Атӑл" 
журналта пичетленсе тухрӗ-тухрех. Чӑвашла вулакансем ӑна 
ҫийӗнчех пысӑк хак пачӗҫ. Произведенири ӗҫ-пуҫ, тӗпрен 
илсен, Ҫеҫпӗл Мишшин пурнӑҫӗпе тата вилӗмӗпе, ӑна ҫывӑх 
пулнӑ ҫынсен кун-ҫулӗпе ҫыхӑннӑ. Автор романа 20 ҫул (1976- 
1996 ҫҫ.) ҫырнӑ. Ку тапхӑрта Раҫҫейре обществӑпа политика 
тытӑмӗ улшӑнчӗ, Совет Союзӗ саланчӗ. Ҫынсем политикӑри 
тата йӑлари утӑмсене пачах урӑхла хакласси пурнӑҫа кӗрсе 
пырать. Литературӑра, илемлӗ шухӑшлавра конъюнктура вӑй 
илчӗ. Константин Петров прозаике тӗнчен ҫиелти илӗртӳлӗхӗ 
чӑнлӑхран  аякка  пӑрса ярайман. Иртнӗ ӗмӗрӗн 
ҫитмӗлмӗш-сакӑр вуннӑмӗш ҫулӗсенче те, хальхи тапхӑрта 
та ҫыру сӗтелӗ хушшинче автор чӑнлӑха тӗпе хурса ӗҫленӗ, 
ҫавӑнпа та “Пурнӑҫпа вилӗм" роман чӑваш литературинче 
малти вырӑна йышӑнма тивӗҫлӗ произведени пулса тӑчӗ те 
ӗнтӗ.

Этемӗн кӑмӑл-сипетне, йӑли-йӗркине ӑнланса илес 
тесен унӑн йӑхӗ-тӗпӗ ӑҫтан пулнине, вӑл хӑш тымартан шӑтса 
ҫитӗннине пӗлмелле. Автор Ҫеҫпӗл Мишшин несӗлӗсене 
тӑваттӑмӗш-пиллӗкмӗш пусӑм таранчченех тӗпчет, сӑвӑҫӑн 
тӑванӗ-пӗтенӗ хушшинче еплерех ҫынсем пулнине кӑтартса 
парать. Ҫеҫпӗлӗн мӑн асламӑш-аслашшӗ, кукамӑш-кукашшӗ 
хушшинче хахулсем те, вырӑссем те пулнӑ-мӗн. Тӗрлӗ юн 
хутшӑннипе тӗвӗленсе ҫуралнӑ сӑвӑҫӑмӑрӑн хастарлӑхӗн, 
хӑюлӑхӗн, хыт утӑмлӑхӗн, юмартлӑхӗн сӑлтавӗ ҫакӑнта мар
ши? Ҫакӑн пек ыйту та кӑларса тӑратать Константин Петров 
хӑйӗн ҫӗнӗ произведенийӗнче.

Ҫеҫпӗл сӑнарне уҫса паракан повӗҫсемпе романсем, 
поэмӑсем чӑваш ла халиччен те сахал мар пичетленнӗ 
(Ю.Збанацкий, П.Чичканов тата ыттисем). Сӑмах кунта хӑшӗ 
еплерех ҫы рни пирки мар. Ку хайлавсем  каш ниех 
литературӑра хӑйсен вырӑнне тупнӑ. Вёсен хушшинче 
К.Петровӑн романӗ чи курӑмли, пурнӑҫа илемлӗх шайӗнче 
кӑтартса парас тӗлӗшпе чи сарлаки те анли, архитектоника 
(произведении шал тата тулаш енчи йёркеленёвё) енёпе чи 
килӗшӳллӗ тесен пёрре те йӑнӑш пулас ҫук. Автор, ҫур ёмёре 
яхӑн литературӑра ӗҫлесе, халиччен те вулакансене
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кӑсӑклантарма пултаракан кӗнекесем ҫырса маҫтӑрлӑх ҫулӗ 
ҫинче тата тепӗр пысӑк утӑм тунӑ: унӑн ҫӗнӗ романне пӗрре 
алла тытсассӑн пӑрахма йывӑр. Геройӗсем -  эпир пурте 
пӗлнӗскерсемех, вёсен шӑпи те пирӗншӗн паллӑ. Ҫапах та 
кӑсӑклӑх вулакана пӗр самантлӑха та хӑйӗн тыткӑнӗнчен 
кӑлармасть, роман тӗнчине тарӑнрах та тарӑнрах кӗме хистет. 
Сана урӑх ӗҫ кӗтсе тӑрать пулин те вулама пӑрахаймастӑн, 
страница хыҫҫӑн страница уҫатӑн.

Чи вӑйлӑ сӑнарсенчен пӗри -Ҫ еҫпӗл  юратнӑ Анастасия 
Червякова. Мишша ӑна пӗрре курсах ӗмӗрлӗхе юратма 
пуҫлать. Червякова юратӑвӗ Мишша юратӑвӗ пек мар ҫав-ха. 
Каччӑ патне малтанхи вӑхӑтра вӑл вылямалла пек ҫырусем 
ярать. Хӑй тахҫан юратнӑ, анчах пӳкле вилӗмпе пӗтнӗ Чечек 
Мишши пек курасшӑн вӑл Ҫеҫпӗле. Паллашнӑ вӑхӑтра Ҫеҫпӗл 
Настьӑшӑн идеал шайӗнче мар-ха. Ҫыру ҫӳретесси вӑйланнӑ, 
курнӑҫу йышланнӑ май Червякова Ҫеҫпӗле чӗри ҫывӑхне 
ытларах та ытларах ҫывхартма пуҫлать, унра та сӳнми юрату 
ҫуралать.

Литературӑри чӑнлӑх пирки сӑмах хускатнӑ май ҫакна 
каламалла. Романра Ҫеҫпӗлпе Анастасия Червякова Чӗмпӗрте 
Иван Яковлевич Яковлевпа курса калаҫнине, чӑваш тӗнчи 
малашне хӑй еннелле ҫаврӑнасси пирки канаш тытнине илсе 
кӑтартнӑ-ха. Историре пулнӑ-и вара ҫакӑн евӗрлӗ тӗл пулу? 
Ҫырӑнса юлни ниҫта та ҫук. Литература енчен илсен вара ҫакӑ 
пурнӑҫри чӑнлӑхпа питӗ ҫывӑх. Ҫеҫпӗле юратса пурӑннӑ Зина 
шанчӑка ҫухатса Данилова качча тухать. Кӑмӑла кайман 
арҫынпа пурнӑҫ майлашӑнаймасть. Нимӗн тӑвайман енне Зина 
хӑйӗн пуҫне ҫиес тӗллевпе Атӑла сикет. Ҫакна ӑнсӑртран 
асӑрхаса Ҫеҫпӗл шӑллӗ Кури хӗрарӑма вилӗмрен ҫӑлса 
хӑварать. Пурӑна-киле вӗсем пӗр-пӗрне кӑмӑллани палӑрма 
пуҫлать. Зинӑпа Кури ҫемье ҫавӑраҫҫӗ.

Пурнӑҫра ун пек пулман. Кури кун-ҫулӗ те, Зина шӑпи те 
пачах урӑхла сыпӑнса пынӑ. Ҫапах та произведенири сӑнарсен 
ҫыхӑнӑвӗн тӗввисене сӑнаса тӗпчетӗн те -  ӗҫ-пуҫ ҫаплах 
пулма пултарнине ӗненетӗн.

Романри тепӗр тӗп сӑнар -  Николай Васильевич 
Никольский. Ҫеҫпӗлпе Никольский пӗр ӳсӗмри ҫынсем мар. 
Кӑмӑлпа характер, тӗнче курӑм, ӑс-пӗлӳ тӗлӗшӗнчен те вӗсем 
расна. Никольский сӑвӑҫ мар, анчах сӑвӑҫ чунлӑ ҫын. Вӑл -
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историк, этнограф, фольклор тӗпчевҫи, педагог. Никольскипе 
Ҫеҫпӗле ҫыхӑнтаракан, вёсене пёр сак ҫине лартакан пёр 
пысӑк сӑлтав пур романта. Ҫакӑ иккёшё те чёваш халёхён 
шӑпишӗн пурнӑҫа хёрхенмесёр тёрёшни, чёваш пуласлёхёшён 
хыпса ҫунни. Ҫавӑнпах пулӗ хайлавра ҫак икӗ ҫын хушшинчи 
пӗр кӗвӗлӗх, ҫураҫул ӑх  ытла та пысӑккӑн, никам 
аркатаймассӑн курӑнса каять.

- Ҫирӗм виҫӗ ҫул та тултарайман сӑвӑҫ пӳкле вилӗмпе 
пӗтет. Ӳт ҫӗрмелли вӑхӑт ҫитет, анчах поэт чунӗ, вӑл хӑварнӑ 
вут-кӑварлӑ поэзи нихҫан ҫӗрмелле мар пысӑк мул. Ҫакна 
“Пурнӑҫпа вилӗм” романа хакланӑ май Георгий Федоров 
профессор лайӑх асӑрхаса юлнӑ: “Роман пуҫламӑшӗнче 
Хухлав Хветерӗ, Ҫеҫпӗл аслашшӗ, ҫапла капать: “Кашни 
ҫыннӑн ҫӗр ҫинчи пурнӑҫӗ вилӗмпе вӗҫленет. Вилӗмрен пуян 
ҫын та, чапли те, мӗскӗнни те хӑтӑлаймасть. Этемӗн ҫӗр ҫинчи 
пурнӑҫӗ улӑхри час шанакан чечек пекех: улӑхри чечек мӗнле 
час шанса пӗтет, этем пурнӑҫӗ те ҫавӑн пекех час иртет. 
Ҫыннӑн ҫӗр ҫинчи ӗмӗрӗ пит кӗске: унӑн пурнӑҫӗ ҫитмӗл ҫула 
ҫитиччен, нумай пурӑнсан сакӑр вунӑ ҫула ҫитиччен, унтан 
иртсен хӗн-асап та чир анчах. Вилсен этем ӳчӗ ҫӗрсе тӑпра 
пулать, чунӗ унӑн нихӑҫан та пӗтмест".

Константин Петров романне Чёваш кӗнеке 
издательствинче те, профессионал писательсен пёрлёхён 
правленийёнче те, Чёваш патшалӑх гуманитари ёслёлёхёсен 
институтёнче те пёрре анчах мар пёхса тухса ырланё. 
Хурлакан никам та ҫук, анчах кёнеке туса кёларас текенсем 
те курӑнсах каймаҫҫӗ. Мён пур чӑрмав сӑлтавне укҫа ҫине 
яратпӑр. Хускатман чул айӗнчен шыв юхмасть теҫҫӗ халёхра. 
Хускатасчӗ чулне, шыв юхмалла тӑвасчӗ. “Пурнӑҫпа вилём” 
роман кёнеке пулса тухмаллах, халёх патне ҫитмеллех. Лна 
вулас текен пин-пин ҫын кёмёлне татас марччё.
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ЯЛТИ ТӖЛПУЛУСЕМ
Юхма Мишшин “Ялав” журнал библиотекинче пичетленнё 

“Оксана” повӗҫне эпё шкулта чухнех вуланӑччӗ. Кайрантарах 
унӑн “Мускав ҫулӗ” , “Кӑвак ҫӗмрен”, “Термен” , “Эткер”, “Атте 
пахчи”, “Анне ҫӑкӑрӗ” романёсемпе те паллашма тӳр килчё. 
Эпикӑлла хайлавсем! Час-часах шухӑша кайса ларнӑ эпё 
вӗсене вуланӑ май.

Иртнӗ ӗмӗрӗн утмӑлмӗш-ҫитмӗлмӗш ҫулӗсенче унӑн 
произведенийӗсем Мускавра вырӑсла, Бакура азербайджанла, 
Я кутскра якутла, Киевра украинла, Ереваньре армянла, 
Кишиневра молдаванла тухма пуҫларӗҫ. Чикӗ леш енче 
пичетленнё пирки те хыпар ҫӳретчӗ.

Ҫав ҫулсенче эпё Михаил Н иколаевичӑн “Дружба 
народов” журналта (Мускав хули) ҫапӑнса тухнӑ “Золотое руно 
традиций” статйине вуласа тӗлӗннӗччӗ. Вӑл вӑхӑтра этнос 
культури, халёх пултарулёхё, унён тёнче шайёнчи пёлтерёшё 
пирки хытса ларнё стереотип витӗр пӑхса ҫеҫ ҫыркалатчӗҫ. 
Ҫак проблемӑсене центрти журналта Юхма Хайпӑлкка ҫырми 
хӗрринчи “интернационалистсем” вӗрентнӗ пек мар, чатурӑхла 
(пурнӑҫра мӗнле -  ҫавӑн пек) ҫутатса панӑччӗ. Ҫамрӑк 
талантӑн та тӑшманӗсем пур ҫав (ун чухне Михаил Николаевич 
тин ҫеҫ вӑтӑртан иртнӗччӗ-ха). Статья ҫапӑнса тухнӑ хыҫҫӑнах 
истори наукипе журналистика йӗри-таврашӗнчи ӑҫтиҫуксем 
вырӑнти хаҫатсенче элексем пичетлесе Юхма Мишшине “тӑрӑ 
шыв ҫине” кӑлара пуҫларӗҫ. Михаил Николаевич авӑнмарӗ, 
пӗкӗнмерӗ, хӑйӗн принциплӑ позицийӗнчен пӑрӑнмарӗ. 
Ҫавӑнпах та пулӗ хӑйне курса калаҫиччен манӑн ума Юхма 
ҫӳллӗ кӗлеткеллӗ, ӑмӑрткайӑк куҫлӑ, ялан шухӑшлӑ ҫӳрекен 
ҫын пек тухса тӑратчӗ.

Малтанлӑха хӑҫан тӗл пулнине халӗ астӑваймастӑп ӗнтё. 
Ун чухне эпё Комсомольскинче район хаҫатӗнче ӗҫлеттӗм.

Пӗррехинче редакци умне “Москвич” автомобиль ҫитсе 
чарӑнчӗ. Шалтан виҫҫӗн тухрӗҫ: икӗ арҫын тата пӗр хӗрарӑм. 
Пӗрне палларӑм -  Михаил Николаевич Юхма. Хирӗҫ тухатӑп. 
Алӑ паратпӑр, сывлӑх сунатпӑр. Ку литература музейӗн 
сотрудници Галина Еливанова, ку пирён ентеш Чернов” , -  
паллаштарать хӑнасемпе Михаил Николаевич. Хӑй яланхи 
пекех сӑпай, тӳлек, куҫӗсем шухӑшлӑн пӑхаҫҫӗ, сассине 
хӑпартмасӑр лӑпкӑн калаҫать. Шӑрӑх ҫанталӑка кура кӗске
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ҫанӑллӑ, тӗрленӗ чӑваш кӗпи тӑхӑннӑ, урисенче ҫӑмӑл пушмак.
Машина хуҫи Чернов хурт-хӑмӑр ӑсти-мӗн. Аслӑ 

Чурачӑкра унӑн тӑванӗ Иван Иосифович Чернов колхоз 
председателӗнче ёҫлет. Ҫавӑнта кайса ял ҫыннисемпе тӗл 
пулас шухӑш пур иккен хӑнасен. Телеф онпа вырӑна 
ш ӑнкӑравларӑмӑр. Лере кӗтеҫҫӗ-мӗн, хӑвӑртрах ҫитме 
васкатаҫҫӗ.

Колхоз пуҫлӑхне правленирен лартса тухса кайрӑмӑр. 
Питрав вӑхӑчӗччӗ. Чурачӑкпа Чӗчкен хӗрӗ-хӗрарӑмӗсем уйра 
утӑ пуҫтаратчӗҫ. Иван Иосифович пурне те пӗр ҫӗре 
пуҫтарӑнма хушрӗ, Галина Георгиевна Еливанова машинӑран 
планшетсем, кӗнекесем кӑларчӗ, куҫса ҫӳрекен выставка- 
витрина майлаштарчӗ. Малтан сӑмах кӗнекесем ҫинчен пулчӗ, 
кайран пурнӑҫ ҫинчен калаҫрӗҫ. Чӑваш хӗрӗ-хӗрарӑмӗ те, 
мишер майрисем те Юхмана аван пӗлеҫҫӗ-мӗн, кӗнекисене те 
вуланӑ. Калаҫу пӗр сехете яхӑн пычӗ.

Хӑнасене Иван Иосифович килне кӗрсе тухма йыхӑрчӗ. 
Ҫ итрӗмӗр. Хапха умӗнче килхуҫи хӗрарӑмӗ Ф едосия 
Яковлевна тӑрать. Машинӑран эпӗ малтан тухрӑм пулӗ-и, 
Федосия Яковлевнӑна алӑ парасшӑнччӗ-и? Председатель 
мӑшӑрӗ: “Геннади, санпа яланах тӗл пулса тӑратпӑр-ха. 
Малтан Михаил Николаевич аллине тытса ҫупӑрлас кӑмӑлӑм 
пур”, -те се  манӑн кӑнттамлӑхӑмпа ерӗнкесӗрлӗхӗме палӑртса 
аванмарлантарчӗ Федосия Яковлевна, Юхмана алӑ тытса 
саламларӗ. Ҫакӑ маншӑн нихӑҫан манса каймалла мар “урок" 
пулчӗ. Федосия Яковлевна Аслӑ Чурачӑкри вӑтам шкулта 
чӑваш чӗлхипе литературине вёрентетчӗ. Шӑкӑл-шӑкӑл 
калаҫса пӳрте кӗтӗмӗр. Кил хуҫисем сӗтел тулли апат-ҫимӗҫ 
лартрӗҫ. Тин ҫеҫуҫланӑ уйранне те ӗҫсе пӑхрӑмӑр, тултармӑш 
та тутантӑмӑр, Юхма кӑмӑлне кура эрехе пёр тумлам та сыпас 
мар терӗмӗр.

Ҫакӑн хыҫҫӑн тепӗр уйӑхран Юхма Мишши литература 
кунӗсем ирттерме Комсомольскине пысӑк ушкӑн илсе килчӗ. 
Вӑл хӑй, Светлана Асамат, Раиса Сарби, Юрий Кудаков пӗр 
эрне хушши ялсенче тӗл пулу хыҫҫӑн тӗл пулу ирттерчӗҫ. 
Юлашкинчен хӑнасене райӗҫтӑвкомпа парти райкомӗн яваплӑ 
ҫыннисем йышӑнчӗҫ, Хисеп грамотисемпе парнесем парса 
чысларӗҫ.

Юхма Мишшипе тытакан ҫыхӑну ҫулран-ҫул ҫирӗпленсех
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пычӗ. Вӑл Каҫал тӑрӑхӗнчи Виҫпӳртре ҫуралса ӳснӗ, унтах 
пӳкле вилӗмпе ҫӗре кӗнӗ Эмине сӑвӑҫӑн юрри-кӗввипе хытӑ 
кӑсӑкланатчӗ, ҫавтерменпех Комсомольскине те, Виҫпӳрте те 
пырса ҫӳретчӗ. 1987 ҫулхи ҫуллахи пёр кун Вениамин Анчэмас 
скульпторпа иккӗшӗ ман пата райхаҫат редакцине кӗчӗҫ. Ҫуран 
утса ҫӳресе хӑйсем самаях ӑшӑрханӑ, ывӑннӑ. Паян кунӗпех 
Виҫпӳртре пулни, унта ватӑсемпе те, ҫамрӑксемпе те курса 
калаҫни, Эмине скульптурине тӑвас пирки шухӑшлани ҫинчен 
каласа пачӗҫ. Ку шухӑша эпӗ те хапӑл турӑм. Анчамас ӗҫе 
хавхаланса, хӑвӑрт пуҫӑнчӗ. Кӗркунне енне скульптура эскизне 
кузовлӑ УАЗ ҫине тиесе килнӗ. Ушкӑнра Михаил Николаевичпа 
Анчамас скульпторсӑр пуҫне Алексей Трофимов искусствовед 
та пур. Tÿpex Виҫпӳрте ҫул тытрӑмӑр, пирӗнпе пӗрле ял 
канашӗн пуҫлӑхӗпе вырӑнти совхоз директорӗ те пычӗҫ.

Скульптура эскизне ялти клуба вырнаҫтарчӗҫ. Пысӑках 
мар залра халӑх лӑк тулли. Михаил Николаевич ял ҫыннисене 
Виҫпӳртре Эминен скульптурӑллӑ палӑкне лартма, музей 
комплексӗ тума шухӑш пурри, ҫак ӗҫе “ниме” никӗсӗ ҫинче 
пурнӑҫлама май пурри ҫинчен пӗлтерчӗ. Халӑх умӗнче 
скульпторпа искусствовед та тухса калаҫрӗҫ. Ку шухӑшпа 
совхоз директорёпе ял Канашӗн пуҫлӑхӗ те килӗшрӗҫ, хӑйсем 
енчен Виҫпӳрте ҫитиччен асфальт ҫул хывма проект хатӗрлеме 
пулчӗҫ. Ҫав кунах А гропром банкӑн К ом сом ольскинчи 
уйрӑмӗнче счетуҫрӑмӑр. 14221-мӗш счетҫине чи малтан Юхма 
укҫа хыврӗ. Эмине палӑкне лартма укҫа паракансем татах 
та пулчӗҫ. Палӑк тума заказ парас вӑхӑт ҫывхарса пыратчӗ, 
путч пулса иртрӗ те самана пуҫ хӗрлӗ тӑчӗ. Ӗмӗтленни 
пурнӑҫланмасӑр юлчӗ.

Виҫпӳртре эпӗ иртнӗ ҫул пултӑм. Асфальт ҫул клубран 
иртсе магазин патнех ҫитет. Скульптура эскизӗ залра халӗ те 
ларать-ха, “ырӑ” вӑхӑт ҫитессе кӗтет.

Ҫав тапхӑрта  М ихаил Н иколаевич Ш упаш карта , 
республикӑри районсенче пысӑкӗҫсем пуҫласа ячё, Чӑвашсен 
обществӑпа культура центрне йёркелерӗ, “ Вучах” хаҫатпа 
“Пике” журнал кӑларма пуҫларӗ. Ырӑ ӗҫ тӑвакана такӑнтарасси 
чӑвашра тахҫанах йӑлана кӗнӗ. Ун пеккисем хӑйсем нимӗн 
тума та пултараймаҫҫӗ, пултаруллӑ ҫынна хурахла тапӑнма 
вара яланах хатӗр. “Темӗскер, саманасем ытла йывӑр пулчӗҫ, 
тумалли хӑш-пӗр ӗҫсене юхӑнтарса яма тиврӗ. Хальхаҫҫӑн
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манӑнасар-писер хаяр вӑрҫӑ вӑрҫмалла пулчӗ... Сутаканнисем 
-  сутрӗҫ, мана элеклесе карьера тӑвас текенсем элеклеме 
тарӑшрӗҫ. Анчах та вёсен ӗҫ тухмарӗ. Халӗ кӑштах ӗҫлекелеме 
тытӑнтӑм. Эмине кӗнекине издательствӑна хатӗрлесе парас 
тетӗп. “Ман аллӑмра ик шур тутӑр” тесе ят патӑм. Лайӑх кӗнеке 
пулать. Хирӗҫ тӑракансем пулчӗҫ те-ха, анчах хамӑн ырӑ ӗҫе 
кирлӗ пек вӗҫне ҫитерессе питӗ шанатӑп” -  тет вёл ман пата 
янӑ пӗр ҫырӑвӗнче.

Эмине сӑвви-юрринчен таракан “Ман аллӑмра ик шур 
тутӑр” кӗнеке пичетленсе тухса халӑх хушшинче саланчӗ. 
Юлашки вун пилӗкҫулта Михаил Николаевич унсӑр пуҫне тата 
20 ытла кӗнеке кӑларчӗ. Вӗсем те ҫанталӑк кӗтсе выртмаҫҫӗ, 
вӗсене вулакансем те сахал мар. Кӗвӗҫекенсем, умран е ҫурӑм 
хыҫӗнчен такӑнтаракансем халё те йышлӑн. Юхма чӑтӑмлӑ, 
пурнӑҫ ӑна тӑшмансене сирсе пӑрахма вӗрентнӗ. Вӑл пурнӑҫ 
кӗнекине малалла ҫырать.

Эпё те вун пилӗкҫула яхӑн Шупашкарта пурӑнатӑп. Пӗр- 
пӗрнипе час-часах тӗл пулатпӑр, калаҫатпӑр. Ҫапах та ҫирӗм- 
ҫирӗм пилӗкҫул каялла Михаил Николаевичпа ялта ирттернӗ 
тӗлпулусем кӑмӑлӑма ҫупӑрласа, чун-чӗрене хускатса асӑма 
килеҫҫӗ.
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СИПЛЕКЕН СӐВӐСЕН СӖВЕМНЕ ВУЛАСАН
Борис Борлен калашле, чӑнах та, сӑвӑ тени илемӗпе 

килентернисӗр пуҫне ҫынна нишлӗхрен, мӑнна хываслӑхран, 
килпетсӗрлӗхрен, ӗмӗтсӗрлӗхрен тата ытти ҫавӑн евӗрлӗ 
“чиртен” сыватма тивӗҫлӗ. Ҫакӑн пек тӗлдев дартнӑ та ӗнтӗ 
пирӗн паллӑ сӑвӑҫӑмӑр Борис Леонтьевич Борлен-Тихонов 
“Кам мӗншӗн авланать вӗт...” кӗнекене пичетлесе кӑларма 
хатӗрленнӗ чухне. Кӗсьене кӗрсе выртмалла калӑпӑшлӑ, 230 
страницӑллӑ кӗнекере виҫ ҫӗре яхӑн сӑвӑ. Вӗсене ҫыххӑн- 
ҫыххӑн пӗрлештерсе автор хӗрӗх сакӑр сӗвӗм тунӑ, йӳтӗмне 
кура кашнине ят панӑ. Йӗплӗ-сиплӗ сӑвӑсен пуххи “Кӳкеҫри 
издательство ҫурчӗ” полиграфи предприятийӗнче пичетленсе 
вулакансем патне ҫитрӗ те ёнтё. Шел те, тиражӗ питӗ пӗчӗк: 
пурӗ те 500 экземпляр ҫеҫ.

Пӗчӗк хуранӑн пӑтти тутлӑ тесе ахаль каламан-тӑр ҫав. 
Борленӑн кашни сӑвви -  тӑватӑ йӗркерен ҫеҫ тӑрать-и вӑл е 
темиҫе строфаллӑ-и -  тарӑн шухӑшлӑ, ҫивӗч чӗлхеллӗ, ҫав 
вӑхӑтрах яланлӑхах асра тӑрса юлмалла калама ҫук ансат. 

Пурнӑҫра мӗн пулнине 
Анланма ҫук ку чухне,
Ҫавӑнпа мӗн курнине
Веҫ ан ҫыр-ха хут ҫине, -  асӑрхаттарать хӑйне 

автор  кӗнеке пуҫлам ӑш ӗнчех. Ҫав асӑрхаттарӑва  вӑл 
пӗрремӗш сӑвӑ йӗркинчен тытӑнса мӗн вӗҫне ҫитичченех пӗр 
самантлӑха та манмасть. Тӗнчере тӗрлӗ кӗнчеле тесе ахаль 
каламаҫҫӗ. Мӗн курни-илтнине пурне те ҫырас тесен хут та 
ҫитес ҫук. Ку енӗпе кӗнеке авторӗ питех те сисӗмлӗ-туйӑмлӑ. 
Ӳппӗн-тӗппӗн самант, пурнӑҫра кулленхи вак-тӗвекӗҫ-пуҫ ӑна 
сахал кӑсӑкпантарать. Унӑн куҫӗ пурнӑҫри чи кӑткӑс пулӑмсене 
курма хӑнӑхса ҫитнӗ, ӑсӗ-пуҫӗ ҫав пулӑмсене поэзи мелӗсемпе 
усӑ курса хак парас шая ҫӗкленнӗ. Ҫакна “Иртнине илеймӗн 
каялла", “Чӑваш сӑри” , “ Пысӑк пуҫлӑх мӑшӑрӗ” , “Кам укҫа 
парать кивҫен", “Кашнинех килте тӗрме” , “Суятпӑр та... пуятпӑр 
ҫав” , “Пурӑнатпӑр хулара хамӑртан хӑра-хӑра” сӑвӑсем яр- 
уҫҫӑн кӑтартса параҫҫӗ.

Йӗплӗ сӑвӑсенче питлев мелӗсемпе пӗлсе, виҫерен 
тухмасӑр усӑ курать Борис Борлен. Вӗсенче якалса ҫитнӗ 
штампсем, стереотипсем ҫукпа пӗрех. Сатира жанрӗнче пурнӑҫ 
тарӑнлӑхне философилле уҫса пама ҫӑмӑл мар. Ку тӗлӗшрен
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те кӗнекере вулакана тарӑн шухӑша яракан, хӗпӗртеттерекен, 
кулянтаракан вырӑнсемпе час-часах тӗл пулатӑн. Тёслёх 
нумай. Акӑ, вӗҫенчен пӗри: “Юман вутта чёртсе ярса турпас 
каять малтан ҫунса”, -  тет автор. “Ҫут тёнче те шутлӑ мар ҫитнӗ 
майӑн утмӑла. Тытӑнатпӑр шутлама, -х ӑ ш  енне-ши утмалла?” 
-  ыйтать вӑл тепӗр сӑввинче.

Самана ҫав-ҫавах саккӑрла ҫаптарма пӑрахмарӗ-ха. 
Пурнӑҫра пурлӑх тата укҫа чи хаклӑ япаласен шутӗнче тӑма 
тытӑннӑ май этемӗн йӑли-ерӗнки начар еннелле сулӑнса 
улшӑнчӗ. Ҫамрӑксем чыс, совеҫ, кӑмӑл-сипет пирки сахал 
ш ухӑш лаҫҫӗ . Ҫын терчӗ-нуш и юнаш ар пурӑнакана 
кӑсӑклантарма пӑрахрӗ. “Илӗртеҫҫӗ, хӗтӗртеҫҫӗ аскӑн ӗҫ тума 
куллен. Шеллемеҫҫӗ, хӗпӗртеҫҫӗ ватӑ ҫын шуса ӳксен”, -  
самана паллине палӑртса ҫырать Борлен.

Атте-анне е урӑх ҫын шучӗпе пурӑнас туртӑм та 
ҫамрӑксенче вӑй илсех пырать. Яш-кӗрӗм ашшӗ-амӑшӗнчен 
тӗслӗх илет. Акӑ мӗн калать-ха Борис Леонтьевич ҫакӑн пирки 
“Апимент пайласшӑн” сӑввинче:

“Пилӗк уйӑх, пёр эрне 
Юратаҫҫӗ пӗр-пӗрне.
Хӗрӗ каччине калать:
Авланмашкӑн сан тивет,

Е тӳлетӗн алимент?
Каччӑ хирӗҫ евитлет:
-  Манӑн хамӑн аттерен 
Алимент анне илет.
Калаҫса пӑхам-ха, тен,
Пайламашкӑн килӗшет”.

Кӗнекере тӑватӑ-ултӑ йӗркеллӗ строфаллӑ сӑвӑ нумай. 
Ҫакӑн пек пӗчӗк сӑвӑсенче шухӑша уҫса пама ҫӑмӑл мар. 
Кӗнеке ҫыраканӗ сахал каласа нумай япала пирки пӗлтерме 
пултарни маҫтӑрлӑх ӳссе пынине кӑтартакан тепӗр тӗслӗх. 
Сатирӑри ҫыннӑн начарлӑхне сӑн-питпе кӳлепе нӗрсӗрлӗхӗ 
урлӑ сӑнласа кӑтартса парасси ҫӗнӗ япала мар. Мӑн сӑмса, 
хӗсӗк куҫ, такана евӗрлӗ хырӑм, патакура... Ҫаксем тахҫанах 
литературӑна кӗрсе йӑлӑхтарса ҫитернӗ. Борис Борлен ҫакӑн 
пек стереотипсенчен ӑнӑҫлӑ хӑтӑлни те савӑнтарать. Унӑн 
сатирӑллӑ геройӗсем сӑн-питпе ыттисенчен те япшартарах та 
хитререх, анчах вёсен йӑли-ерӗнки килпетсӗр, ӗҫӗсем путсӗр, 
тыткаларӑшӗсем ирсӗр.
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Борис Л еонтьевич Чӑваш  Р еспубл икинчи  Е лчӗк 
хутлӑхӗнче ҫуралса ӳснӗ. Ку тӑрӑхра хальхи ҫамрӑксем те 
чӑваглла лайӑх калаҫма манман-ха. Ватӑсем пирки вара калама 
та кирлӗ мар. Борис Борлен та ҫитмӗлтен иртрӗ ӗнтӗ. Унӑн 
ҫӗнӗ кӗнеки автор чӗлхене лайӑх пӗлнине, унпа перекетлӗ те 
вырӑнлӑ усӑ курнине тепӗр хут ҫирӗплетсе пачӗ. Л итературӑри 
илемлӗх мелӗсемпе Борлен никам пек те мар, хӑй пек усӑ 
курать. “Кам мӗншӗн авланать вӗт...” кӗнеке роман та мар, 
повеҫ те мар -  вёл сатира сёввисен пуххи. Апла пулсан та ёна 
пёрре тытсан вуласа тухмасёр та пёрахас кил мест.
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