
САМАНА САОСИЛЛЁ ПОЭТ 

Александр Галкин — чӑвашсен хальхи вӑхӑт-
ри паллӑ поэчӗ. Кӑҫал вал аллӑ ҫул тултарчӗ. 
Алла ҫул — паллӑ ҫул. Сӑвӑҫ хӑйӗн ҫак юбилейна 
ырми-канми ӗҫпе, пысӑк ҫитӗнӳсемпе кӗтсе илчӗ. 
Унӑн пултарулӑхӗ юлашки ҫулсенче уйрӑмах ас-
лӑланса кайрӗ : ӑсталӑхӗ ӳсрӗ, таланчӗ ҫирӗплен-
чӗ, кашни произведенийӗ, кашни кӗнеки вула-
кансемшӗн кӗтнӗ ырӑ парне, чуна савӑнтармалли 
паха ёҫ пулса тӑчӗ. 

Александр Галкин 1928 ҫулта, февралей 12-мӗ-
шӗнче ҫуралнӑ. Унӑн тӑван ялӗ — Чулкаҫ. Вӑл 
Элӗк районне кёрет, йӑмраллӑ Сурӑм шывӗ хӗр-
ринче сарӑлса ларать... Ҫакӑнта ӳснӗ пулас поэт. 
Ачалӑхӗ унӑн ҫӑмӑл килмен, вунвиҫҫе ҫитсен ик-
кӗмӗш тӗнче вӑрҫи тапраннӑ, выҫӑллӑ-тутӑллӑ 
пулсан та, вӑрҫа тухса кайнӑ арҫынсем вырӑнне 
ӗҫлеме тивнӗ. Ҫав хушӑрах шкула та ҫӳренӗ. 
Педучилище хыҫҫӑн тӗрлӗрен институтсенче не
рвнее пӑхнӑ, анчах поэт чун-чӗриллӗ ҫамрӑка 
вӗсем ҫырлахтарайман. Юлашкинчен вӑл пед
института литература факультетне вӗренме кӗнӗ. 
Унтан вӗренсе тухсан, издательствӑра редакторта 
ӗҫлеме тытӑннӑ. Унчченех сӑвӑсем ҫырнӑскер 
(унӑн пӗрремӗш ӗҫӗ 1948 ҫулта район хаҫатӗн-
че тухнӑ), кунта А. Галкин литература лавне них-
ҫанхинчен те ытларах кӳлӗннӗ. Ҫине-ҫинех сӑвӑ-
сем, юптарусем, калавсем ҫырнӑ, поэзи ҫуначӗ-
пеле ҫӗкленсе, редакци ӗҫӗпе туптанса, ӑсталӑха 
алла илсе пынӑ. 1958 ҫулта вара «Пӗчӗк ӗҫчен-
сем» ятлӑ пӗрремӗш кӗнеки тухнӑ. Ана пирӗн 
ҫамрӑк вулакансем хапӑл туса кӗтсе илнӗ. 

Унтанпа ӗнтӗ Александр Галкин ҫирӗме яхӑн 
кӗнеке кӑлрачӗ : «Сурӑм шарлакӗсем», «Хӑ-
рушӑ тӗлӗк», «Хаваслӑ ачасем», «Утнӑҫемӗн уҫӑ-
лать ҫул-йӗр», «Юптарусем», «Хӗвел тухсан», 
«Ҫунатлӑ улӑп», «Шӳтлесе мар...» тата ыттисем 
те. Вулакансем вӗсене пурне те кӑмӑлласа йы-
шӑнчӗҫ, лайӑх хак пачӗҫ. Поэтӑн вырӑсла тухнӑ 
«Карикатуры с натуры», «Слезы дождя», «Смех 
не для всех», «Я и мои друзья» кӗнекисем те ву-
лакансене килӗшрӗҫ. 

Александр* Галкинӑн сӑввисемпе юптарӑвӗ-
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сем, калавӗсемпе шӳчӗсем Мускавра та пичетле-
неҫҫӗ, вӗсене украина, белорус, пушкӑрт, мари, 
тутар, удмурт, мӑкшӑ , авар, даргин, лезгин, чех, 
поляк тата ытти чӗлхесене те куҫарнӑ. 

Александр Галкин — ӑста лирик. 
Унӑн лирикӑллӑ сӑввисем шӑнкӑр шыв пек 

янӑравлӑ, кӗвӗллӗ те илемлӗ. Ахальтен мар ӗнтӗ 
композиторсем сӑвӑҫӑн сӑввисемпе утмӑла яхӑн 
юрӑ ҫырнӑ. Вӗсене пирӗн халӑх юратса юрлать, 
ырӑ кӗвӗ-сӑвӑпа хӑйӗн чунчӗрине ҫӗклентерсе 
хавхаланать. 

Поэт лирикӑллӑ сӑвӑсем ҫеҫ мар, шӳтпе 
кулӑш, питлевпе тиркев произведенийӗсем те 
пайтах ҫырать, пурнӑҫри тӗрлӗрен йӑх-яхсене 
тӑрӑ шыв ҫине кӑларать, вӗсенчен тӑрӑхласа ку-
лать, типе мунча кӗртет, пхӳтлесе мар, чӑнласах 
вӗтет. Унӑн шӳчӗ-кулӑшӗ, тиркевӗ-питлевӗ уҫӑм-
лӑ, ҫивчӗ, сӑнарлӑ. Вӗсем кама пырса тивни тӳ-
рех паллӑ. Александр Галкин вӑл-ку япала пир-
ки, хӑшпӗр питлевҫӗсемпе кулӑшҫӑсем пек, ка-
лас-и, калас мар-и, тесе тӑмасть, сӑмах тупсӑмне 
ӑнлантарма аякка кайса, ҫавра ҫулсем шыра-
масть, тӳррӗнех калать, тин шӑратса хӑйранӑ 
хӗҫпе каснӑ пек касать. Поэт пархатарсӑр, юрӑх-
сӑр геройсене тӗрлӗ ситуацире кӑларса тӑратма 
пӗлет, час-часах «ырӑ сӑнар — ырӑ ӗҫ, усал сӑ-
нар — усал ӗҫ» йышши танлаштару меслечӗпе 
усӑ курать, ҫакна пула унӑн произведенийӗсем 
вулаканӑн асӗнче уйрӑмах палӑрса юлаҫҫӗ. Унӑн 
шӳтпе питлев произведенийӗсене вуланӑ май эпир 
хамӑрӑн ырӑ пурнӑҫра тӗл пулакан йӑх-яхсене, 
тӗрлӗрен «кӗрхи шӑнасене», пурнӑҫ каяшӗсене 
сасартӑках курма тытӑнатпӑр, вӗсем ҫут тӗнчере 
пурришӗн тарӑхатпӑр, малашне вӗсемпе ҫине 
тӑрсах кӗрешмеллине ӑнланса илетпӗр, кӗрешме 
тытӑнатпӑр. Ҫакӑ паха та ӗнтӗ. Сӑвӑҫӑн юбилей 
умӗн ҫеҫ тухнӑ «Шӳтлесе мар...» кӗнеки ҫав енӗ-
пе уйрӑмах палӑрса тӑрать, ахальтен мар ҫак 
сӑвӑсемпе шӳтсен пуххин пахалӑхне пирӗн кри-
тиксем пӗр сасӑллӑ пулсах ҫирӗплетрӗҫ. 

Александр Галкин вырӑс тата ытти тӑванла 
халӑх писателӗсен произведенийӗсене чӑвашла 
куҫарас тӗлӗшпе те питӗ нумай ӗҫлет. Вӑл 
М. Горький, А. Серафимович, К. Станюкович, 
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т . Шевченко, С. Есенин, М. Пришвин, Б. Житков, 
В. Бианки, А. Арсеньев, М. Шолохов, С. Михал
ков, С. Баруздин, М. Прилежаева тата ыттисен 
кёнекисене чӑваш вулаканӗсем патне ҫитерчӗ. 
Вӗсем пурте чӑвашла ҫырнӑ пекех вуланаҫҫӗ. 

Сӑвӑҫ проза ҫырма тытӑнни литературӑна пӗл-
се хаклакансене яланах хавхалантарать. Алек
сандр Галкин та юлашки ҫулсенче проза жанрӗн-
че питӗ ӑнӑҫлӑ ӗҫлерӗ, 1975 ҫулта ҫамрӑк вула-
кансене валли «Хаваслӑ ачасем» ятлӑ хулӑм кӗ-
неке кӑларчӗ. 

Ача-пӑча тӗнчи — аслӑ та хӑйне евӗрлӗ тӗнче. 
Ӑна ӑста ҫырма художник пулни ҫеҫ ҫителӗксӗр, 
писателен ҫивчӗ куҫлӑ педагог та, шухӑшлавҫӑ та 
пулмалла, кирлӗ ҫӗрте унӑн ачасем пек калаҫмал-
ла, тепӗр ҫӗрте тата ватӑ ҫын пек ӑс пама та чух-
ламалла. Александр Галкин ҫаксене лайӑх пӗлет: 
вӑл хӑйӗн асӑннӑ кӗнекине пӗтӗмпех ҫав карта 
лартса ҫырнӑ. Автор пӗчӗк калавсенчех кӑсӑк 
сюжетсем тӑвать, лару-тӑрусене пурнӑҫри пулӑм-
семпе тачӑ ҫыхӑнтарать, ачасен характерӗсене 
уҫӑмлӑн кӑтартса парать. Ҫавӑнпах-и, вуланӑ май 
эпир кӗнеке геройӗсемпе пӗрле кирлӗ ҫӗрте куля-
натпӑр та, кирлӗ ҫӗрте кулатпӑр та. Чӗлхе ӑста-
лӑхне, сюжет илемне, геройсен хастарлӑхне пула 
кӗнекери кашни калавран темӗнле асамлӑ вӑй 
тапса тӑрать, вӗсене вуланӑҫемӗн вулас килет. 
Ҫакӑ ӗнтӗ вӑл — писателен ӑсталӑхӗ. 

Хӑйӗн «Поэта» текен сӑввинче: 

Ан тив, сана хӗлле хӗвел ҫунтартӑр, 
Ан тив, шӳтертӗр ҫумӑр раштавра. 
Ҫулла юр кастӑр, 
Ҫаптӑр, 
Чыхлантартӑр, 
Укертӗр тӑвӑл уяр кун уйра... 
Темле пулсан та, пурпӗр чӗрӳне 
Ан пар тӗтреллӗ тунсӑх аллине. 
Поэт тени курма-туйма пултартӑр 
Пур вӑхӑтра та САМАНА чунне...— 

тесе ҫырать А. Галкин. Тӗрӗс калать поэт-комму
нист. Ун пек ҫырма унӑн тивӗҫӗ те пур. Вал хай— 
самана сассиллӗ поэт. Унӑн творчество ҫулӗ сулӑн-
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кӑсӑр, пӗр тикӗс, тӳрӗ, уҫӑ. Вӑл, хӑшпӗрисем пек, 
суя чапшӑн ҫунмасть, пултарулӑх ӗҫне чӑн-чӑн 
совет ҫыннин куҫӗпе, интернационалист-комму
нист куҫӗпе курать, парти принциплӑхне хӑйӗн 
куллен-кун ӳссе-сарӑлса пыракан пултарулӑхӗнче 
яланах ҫирӗп упрать. 

Аллӑ ҫул — паллӑ ҫул, терӗмӗр. Ҫур ӗмӗр... 
Поэтӑн ҫуначӗ анлӑн сарӑлса ҫитнӗ вӑхӑт... Ҫакна 
Александр Галкин ӗҫпе кӑтартать — вулакансене 
ҫӗнӗ произведенисем парсах тӑрать. Ҫав хушӑрах 
обществӑлла пурнӑҫа та активлӑ хутшӑнать. 
Вӑл — «Тӑван Атӑл» журналӑн главнӑй редакто
ре, Чӑваш АССР писателӗсен Союзӗн правлени 
члене, КПСС хула комитечӗн членён кандидачӗ, 
райсовет депутачӗ. Культура министерствин худо
жество совечӗн члене тата ыт. те. А. Галкин час-
часах вулакансемпе тел пулать, литература эрни-
сене хутшӑнать, радиопа, телевиденипе калаҫать. 
Ахальтен мар ӗнтӗ вал икӗ хутчен Чӑваш АССР 
Верховнӑй Совет Президиумӗн Хисеп грамотине, 
Чӑваш АССР культурин тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ ятне 
илме тивӗҫ пулчӗ. Ҫакӑ пире, унӑн талантне хи-
сеплекенсене, унӑн пултарулӑхне юратакансене, 
чунтан савӑнтарать, поэт малашне те пурнӑҫпа 
тачӑ ҫыхӑнса ӗҫлессе, паха произведенисем ҫырас-
са, пысӑк ӳсӗмсем тӑвасса шантарать. 

Юхма Мишши 
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