
слалах ҫынннсем 

КАНАҪА ПЁЛМЕН Ф Е И З О В 
ЭРНЕ пуҫламӑшёнчех ӗҫе 

ӗруллӗн тытӑнса каясси Чӑваш 
штшалӑх университечӗн фило-
офипе ӑслӑлӑх меслечӗсен ка-

федрин пуҫлӑхӗн Энвер Зиатди
нович Феизов профессорӑн йӑ-
лине тахҫанах ҫирӗп кӗрсе выр-
наҫнӑ. Паян та ир кӳлӗм препо-
давательсемпе кафедрӑра тӗл 
пулса канашланӑ хыҫҫӑн вӑл 
'ниеерситетӑн йышлӑ факульте-
нӗсенчен пёринче аслӑ шкул 
пӗтернӗ хыҫҫӑн философи енё-
пе аспирантурӑра вӗренес шу-
хӑш тытнӑ студентсемпе курса 
калаҫрӗ. Кӑнтӑрла ҫитес умён 
аспирантсемпе консул ьтаци ир-
ттермелле пулчӗ. Ун хыҫҫӑн 
уйӑхра пӗрре пулакан философи 
семинарӗн черетлӗ ларӑвне ха-
тӗрленесси пирки физика, мате
матика тата хими факультечӗ-
сенчи ӑсчахсемпе калаҫса та -
тӑлчӗ. 

Ҫамрӑк ҫын мар ӗнтӗ халь 
тин Энвер Зиатдинович, кӑҫалхи 
ака уйӑхӗн вёҫӗнче 80 ҫул 
тултарчӗ. Ҫапах та иртсе пыра-
кан ӗмӗрён лавӗ йывӑрланса 
ҫитнине туймасть-ха. Кун йӗрки-
не ҫирӗп пӑхӑнни те канӑҫа 
пӗлмесӗр еҫлеме пулӑшать пул
малла Феизова. Акӑ халӗ те вӑл 
пушӑ вӑхӑтпа усӑ курса универ-
ситетӑн тӗп корпусӗн /филосо
фи кафедри ҫавӑнта, иккӗмӗш 
хутра вырнаҫнӑ/ тротуарӗсемпе 
ҫур сехет ытла уҫӑлса ҫурерӗ. 
Тавралӑха каҫ чаршавӗ хупланӑ 
хыҫҫӑн та киле таврӑнма васка-
марӗ-ха, икӗ сехете яхӑн 
ҫӗнёрен пуҫланӑ монографие 
ҫырса ларчӗ. Каҫхине ӗҫ хыҫ -
ҫӑн троллейбусран хӑйӗн ҫурчӗ 
патне ҫитиччен чылай малтан 
анса ҫуран таврӑнма юратать 
вӑл. Кашни кунах ерипен, вас-
камасӑр утса тухать икӗ ҫухрӑм-
ран кая мар ҫула. Ҫанталӑк 
начаррипе лайӑххине те пӑхса 
тӑмасть. Пуҫ канать, ӳт-пу 
ҫӑмӑлланать, кӑмӑл лайӑхла-
нать-ҫке-ха ҫуран ҫӳресен. Ир
тсе пыран кун-ҫул, ачалӑх, ҫам-
рӑклӑх тухса тӑрать куҫ умне ун 
пек чухне. 

Чӑваш Республикин кӑнтӑр 
енче, ҫеҫен хирпе Сӑр вӑрманӗн 
тӑсӑмӗ пӗрлешнӗ ҫӗрте, темён 
пысӑкӑш тутар ялӗ Шӑнкӑртам 
сарӑлса ларать. Шӑпах ҫак ялта 
ҫуралса ӳснӗ те ӗнтӗ Энвер 
Зиатдинович Феизов. Иртнё 
ӗмӗрӗн ҫирӗммёш ҫулӗсен 
вӗҫӗнчи Шӑнкӑртама, паллах, 
хальхи Шӑнкӑртампа танлаштар-
ма май сук. Вӑл вӑхӑтра сак 
пысӑк ялта тӗпрен илсен улӑм 
тата хӑма витнӗ пысӑк мар 
ҫуртсем урамӗ-урамӗпе ларнӑ. 
Мишер ҫынни суту-илӳ тума 
юратать. Анчах пурте сутуҫа 
тухсан тавар туянаканӗ кам 
пуле? Мишерсем те нумайӑшӗ 
ҫӗр ӗҫлесе тырӑ туса илнӗ, унпа 
тӑранса пурӑннӑ. Тутар пичче 
выльӑх усранӑ, каскалама мас
тер пулнӑ. Пурте атӑ тӑхӑнёччӗҫ 
те, ӑна туянма укҫа кирлӗ. Укҫа 
ҫичӗ чул айӗнче выртать. Тутар 
майрисем тӗпне сӑран ҫӗленӗ 
ҫӑм калуша кӑмӑлланӑ, упӑшки-
сем чӑвашсем пекех ҫӑпата 
сырнӑ. Энвер ашшё, Феиз ывӑлӗ 
Зиатдин, ялта хутла лайӑх пӗле-
кен ҫын шутланнӑ. Вӑл араб 
ҫырулӑхне те, кириллицӑна та 
аван пӗлнӗ. Килӗнче унӑн сама-
ях пысӑк арчара тутарла пичет-
ленё кӗнекесем упраннӑ. 

Октябрь революцийёпе граж
дан вӑрҫи хыҫҫӑн пур ҫӗрте те 
ял канашӗсем йёркеленеҫҫё. 
Хутла маҫтӑр пӗлнине кура Зиат-

дина ял канашён ҫыруҫине суй-
лаҫҫӗ. Ҫӗнӗ пурнӑҫ тӑвас ме-
хелпе мӗн кӑна хӑтланман пуль 
ун чухне! Вӑтӑрмӗш ҫулсен вар-
ринелле Мускав хистенипе Чӑ-
ваш Республикинче тутар районе 
туса хураҫҫӗ. Райцентр ӑҫта 
пулмалла. Аҫта тутар нумай, 
савӑнта пулмалла! Шӑнкӑртам 
тутар районён центре пулса 
тӑрать. Района хальхи Патӑрьел, 
Комсомольски, Елчёк, Шӑмӑршӑ 
хутлӑхёнчи тутар ялӗсене 
кёртеҫҫӗ. Ҫӗнӗ районти халӑх 
йышӗ - ҫирӗм пин ҫынна яхӑн. 
Район пур пулсан унӑн пуҫлӑхӗ 
те пулмалла. Компарти енчен 
ертсе пыракан пур, райӗҫтӑвком 
пуҫлӑхӗ те кирлӗ-ҫке-ха. Ҫак ӗҫе 
Зиатдин Феизович Феизов пул-
тармалла, ял канаш ҫыруҫинче 
вунӑ ҫула яхӑн ӗҫленӗ. Шупаш-
кар хирёҫ мар, феизова райӗҫ-
тӑвком преседательне суйласа 
лартаҫҫё. Пуҫланса каять вара 
ӗҫ. Районти вун-вун кантур вал
ли ҫурт-йӗр кирлё. Учреждени-
сем валли уй-
рӑм ҫынсем па-
тёнче хваттер-
с е м шыраса 
х ӑ ш к ӑ л м а л л а . 
Шӑнкӑртам рай-
онӗн ҫёрёсем 
пӗр кӑшӑлта 
мар. Каҫал тӑ-
рӑхӗнчи Тукай 
Мишерёнчи кол
хоза ҫитме ла-
шана вӑтӑр ҫух-
рӑм ют район 
ҫёрёсем урлӑ 
ч у п т а р м а л л а . 
Елчӗк хутлӑхӗн-
чи Сӑрьелне 
ҫитме тата та 
инҫерех. Тӑва-
тӑ-пилӗк ҫул 
хушшинче чылай 
шараҫланмалла пулать Зиатдин 
Феизович Феизовӑн. 

Чӑвашра наци районе йёрке-
лени ӑнӑҫлӑ пулса тухаймасть. 
Реформӑсен «чирёпе» аптӑранӑ 
Чӑваш Ен пуҫлӑхӗсем тата та 
пысӑкрах улшӑнусем тума план-
сем хатӗрлеҫҫӗ. 1939 ҫул ҫитсе 
тӑрать. РСФСР халӑх комиссара-
сен йышӑнӑвӗпе килёшӳллӗн 
авалхи Шӑнкӑртама урӑх ят 
параҫҫё - Чкаловски ялӗ теме 
пуҫлаҫҫӗ. Патӑрьел районне 
пӗтерсе район цетрне Аслӑ Каҫа-
ла куҫараҫҫӗ. Унччен Шӑнкӑртам 
районне кӗнӗ тутар ялёсем те, 
йӗри-таврари чӑваш ялёсем те 
административлӑ майпа Чкаловс
ки районне пӑхӑнса тӑма пуҫ-
лаҫҫӗ. Чкаловскинчен ҫирӗм ҫух-
рӑм аякри Аслӑ Каҫал та ятне 
улӑштарать, Комсомольски ялӗ 
тата ҫав ятлӑ райцентр пулса 
тӑрать. Чкаловски районне ертсе 
пыма ҫӗнӗ пуҫлӑхсем уйӑрса 
лартаҫҫӗ. Зиатдин Феизович урӑх-
ран райӗҫтӑвком председателӗн-
че ӗҫлес темест, вӑл райпром-
комбинат пуҫлӑхӗ пулса тӑрать. 

Энвер ун чухне вуннӑ тултар-
са вун пёре пуснӑ кӑна-ха. Вӑл 
вӑхӑтсене халӗ те лайӑх ас 
тӑвать. Уйрӑмах ҫуллахи кунсем 
унӑн куҫӗ умне сӑрланӑ ӳкерчё-
ксем пек тухса тӑраҫҫё. 

Килте вӗсем виҫҫӗн ҫеҫ: 
ашшӗ, амӑшё тата Энвер. Зиат-
динпа Захибӑн аслӑ ывӑлёпе 
хёрӗ пёчӗклех вилнӗ. Амӑшё 
кӗҫӗн ывӑлне чир-чӗртен, урам-
ра инкек ку рас ран куҫ пек сых-
лать пулсан та ӑна ӗҫ хушмасӑр 
тӑма пултараймасть. Хӑйён кол
хоза тухмалла, выльӑх-чӗрлӗх 
пӑхмалла, апат пёҫермелле, 

кӗпе-йӗм ҫумалла - сахал-и ӑна-
кӑна тумалли хуҫалӑхра. Ашшӗ 
килте сайра пулать. Лахчара ҫум 
ҫумласси, йӑрансене кӑпкала-
тасси, шӑварасси пӗтӗмпех Эн
вер ҫинче, Урамра тантӑшӗсем-
пе вылянӑ май пахча ӗҫӗ пирки 
тӑнчах манса кайни те пулать 
арҫын ачан. Ҫапах та вӑййа 
пӑрахсах таврӑнмалла, пахчана 
тухмаллах Энверӗн. Ашшӗн куҫ-
ёнче ӳкес, унран сивӗ сӑмах 
илтес килмест малайӑн. Виҫӗм 
кун ҫеҫ-ха ашшё Энвере ирхине 
илӗм-тилӗмпех вӑратрӗ. Ҫывӑ-
рас килет, куҫ уҫӑлмасть. Ашш-
ӗпе иккӗш пахчана йӑрансем 
патне тухрӗҫ. Ҫум та пусса 
илнӗ, шӑварман та вӗсене. 
Юрать-ха сывлӑм укнӗ те, пахча 
ҫимӗҫ калчисем йӗп-йёпех. Ашшӗ 
паян мӗн-мӗн тумаллине кӑтар-
тса хӑварчӗ, сывлӑм типичченех 
ӗҫе пуҫӑнма хистерӗ. Эх-х, ашшӗ 
те ҫав! Яланах ҫынсенчен ӑслӑ-
рах пуласшӑн. Тутарсем пахча 
ҫимӗҫпе айкашмаҫҫӗ-ҫке-ха. Авӑ, 

3.ФЕИЗОВ СТУДЕНТСЕМПЕ 

Минзекисен те, Минзекремсен те 
пахчинче ҫёр улми ҫеҫ . Кишёр 
те акман, помидор та лартман 
вёсем. Ҫӗр улмине те ҫу каҫипе 
пӗрре ҫумласа пӗр хутчен ҫеҫ 
суха пуҫӗпе кӑпкалатаҫҫё. Ялта 
Энвер ашшӗ пур тата тепӗр икӗ 
учитель. Пахча ҫимӗҫ те акса-
лартса ҫитӗнтермелле вӗсен, ҫӗр 
улмине те икӗ-виҫӗ хутчен ҫум-
ласа кӑпкалатмалла. 

Халӗ Энвер Зиатдинович ашшё 
вӗрентнисене, вӑл хистесе кала-
нисене аса илет те чунра ӑшӑ 
туйӑм ҫуралать. Ача-пӑчана ҫеҫ 
мар, ялти нумай тӳссе курнӑ 
ҫынсене те ҫӗнёлле пурнӑҫа 
хӑнӑхтарма калама ҫук йывӑр 
пулнӑ-ҫке-ха! 

Энвер пиллӗк тултарсан ашшӗ 
ӑна вулама вӗрентрӗ. Вӑтӑрмӗш 
ҫулсен пуҫламӑшӗнче Хусан ту
тарла кӗнекесене лавё-лавӗпех 
кӑларма тытӑннӑччӗ ентӗ. Сас 
паллисемпе паллашса вӗсене 
сыпӑнтарма хӑнӑхнӑ хыҫҫӑн 
Энвер арчари кёнекесене 
пӗчёкки-пысӑккине пӑхмасӑр ву
лама пуҫларӗ. Кӗнекисенче сас 
паллисем пек ҫырма та пуҫӑн-
нӑччӗ те, каллех ашшӗ ҫыру 
йӗрки урӑхла, кёнекесенчи сас 
паллисене ҫырура ҫапла ҫыраҫҫе 
тесе икӗ эрнене яхӑн ир-каҫ 
Энвере ҫырма хӑнӑхтарчё. 

Ялти шкулта ача 1936 ҫулта 
вӗренме пуҫларё. Вулать, 
ҫырать, задача шутлать, юрӑ 
юрлать - пурне те пултарать 
Энвер. Анчах та тантӑшусенчен 
ҫӳле сикейместӗн. Вёсемпе 
пёрле шкула ҫӳремелле, класра 
учителе итлесе лармалла . 
Иккӗмӗш класа куҫнӑ хыҫҫӑн 
вӑл шкулти библиотекӑран та, 

ялти вулав ҫуртӗнчен те кӗнеке 
илсе тӑма ҫырӑнчӗ. Аҫта пӑхсан 
та - тутарсемпе чӑвашсен ялё
сем. Чкаловскинче авӑ шӑкӑрин 
тутар. Патӑрьелӗнче чӑвашсем 
пурӑнаҫҫӗ. Энверӗн ашшӗ -
амӑшӗн Тутар Тимешӗнче, Пик-
шикре, Ыхра Ҫырминче тӑванӗ-
сем, пӗлӗшӗсем пур. Землиха-
нов учитель авӑ пирен ҫӗршывра 
тӗп халӑх вырӑс халӑхӗ тет. 
Районти учрежденисенче вырӑс-
сем курӑнкалаҫҫё-ха, ялти 
тимёрҫб те вырӑс, шкулта аслӑ 
классене географи вӗрентекен 
Софья Марковна та вырӑс хӗра-
рӑмӗ. Аҫта вара ыттисем? Аҫтан 
нумай пулччӑр-ха ӗнтӑ вӗсем. 
Землиханов учитель Чӑваш тата 
Тутар Реслубликисем Совет Со-
юзӗн пёр пӗчӗк пайӗ пек ҫеҫ 
шутланса тӑраҫҫӗ, йӗри-тавраш-
ри Ульяновск, Куйбышев, Горь
кий, Саратов тата ытти вун-вун 
облаҫпа крайра вырӑссем ытла
рах пурӑнаҫҫӗ тесе ӑнлантарать. 
«Кам та кам вёренсе тёнчене 

тухас тет, ҫавӑн 
вырӑс чёлхине 
тӑрӑшсах вёрен-
мелле, ӑна лайӑх 
пӗлмелле», - пӗр 
вӗҫӗмсӗр ҫапла 
сӑмахлать З ем 
лиханов учитель. 
Энвер виҫҫӗмӗш 
класа куҫнӑ хыҫ-
ҫӑн ашшё те ҫав 
юррах юрла пуҫ-
ларӗ. 

Ялти вулав 
ҫуртёнче вырӑс-
ла кӗнекесем ту-
тарлинчен те ну-
майрах-мӗн. Ача-
пӑча валли кӑ-
ларнисем те пур. 
Ача Александр 
Пушкинӑн сӑвви-

сене, Лев Толстойӑн калавӗсе-
не, Иван Крыловӑн юптарӑвӗсе-
не кӑмӑлларӗ: Сӑввисем янрав-
лӑ , ҫепӗҫ. Калавӗсем тарӑн 
шухӑшлӑ. Юптарӑвӗсем этемӗн 
кӑмӑл-шухӑшне уҫса параҫҫӗ. 
Ҫивӗч ӑс-тӑнлӑ арҫын ача вы-
рӑсла вулама хӑвӑрт хӑнӑхрӗ, 
текстсене ӑнланакан пулса ҫитрё. 

Ҫапла ҫул хыҫҫӑн ҫул иртрӗ. 
Чкаловски ялё район центрён 
шутӗнче пулсан та ытти ялтан 
пысӑкӑшӗпе ҫеҫ уйрӑлса тӑ-
ратчӗ. Мӗнпур ҫӗрти пекех йывӑҫ 
ҫуртсем, шӑтӑк-путӑклӑ ҫул-йӗр, 
тусанлӑ тӑкӑрлӑксем, тӗп урам-
ри виҫӗ-тӑватӑ лавкка, килен-
каян лавӗсем ҫинчи утӑ-улӑма 
ҫиме вӗреннӗ ӗнесемпе качака-
сен ушкӑнӗ. Энвер ҫиччӗмёш 
класа куҫсан ҫапах та райцент-
рта вӑтам шкул уҫрӗҫ. Ҫамрӑк 
ҫиччӗмӑш класа питӗ лайӑх пал-
лӑсемпе пӗтерчӗ, ӑна Мухтав 
грамоти пачёҫ. 

Ви ҫ ҫӗмӗш ҫул хаяр вӑрҫӑ 
пыратчӗ ӗнтӗ. Аллӑсене ҫывхар-
са пыракан Зиатдин Феизович, 
яваплӑ вырӑнсенче пӗр канма-
сӑр вун-вун ҫул ӗҫлекенскер, 
вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче сасартӑк чирле-
се ӳкрӗ, вилӗме ҫӗнтерессе 
ҫӗнтерчӗ, анчах питӗ вӑраххӑн 
сывалса пычӗ. Вун пиллӗкри 
Энвер ҫине килти ӗ ҫ сем те, 
хирти ӗҫсем те тиенчӗҫ. Ҫав ҫул 
вӑл ҫӑвёпех МТС тракторисчӗпе 
пӗрле уй-хирте суха турӗ, плу-
гарьте ёҫлерӗ. 

Энвер кёркунне вӑтам шкулӑн 
саккӑрмӗш класне каймалла пуль 
тесе шухӑш тытнӑччӗ, ашшӗ ӑна 
урӑхла ӑс пачӗ. «Хӑвӑртрах ура 
ҫине тӑма тӑрӑшмалла, ывӑлӑм. 
Вӑтам шкултан вӗренсе тухнӑ 

ҫӗре эсё вун саккӑрта пулатӑн. 
Вуннӑ вӗренни специальноҫ па-
масть. Патӑрьелӗнче педучилище 
пур. Унта сана экзаменсӑрах 
илеҫҫӗ. Виҫӗ султан учитель 
пулса тухатӑн, Вӗҫтер ҫавӑнта», 
- терӗ. 

Педучилищӗне Энвер пӗр чӑр-
мавсӑрах кӗчӗ. Хальхи вӑхӑтра 
Шӑнкӑртампа Патӑрьелне аслӑ 
ҫул ҫеҫ уйӑрса тӑрать. Икӗ в№в£Г~ц 
те ҫуртсем ҫул еннелле ҫывх~ а к^. ^ 
сах пыраҫҫе. Кӑҫал кӗркунтус; 
Энвер Зиатдинович Патӑрьелӗн-
чи педагогика училищине верен-
ме кӗнӗренпе 65 ҫул ҫитет. Ун 
чухне ҫак икӗ пысӑк ял хушши 
чылай инҫетреччӗ ҫав. Феизов-
сен килёнчен училищӗне ҫитме 
шӑпах ҫичӗ ҫухрӑм утмаллаччӗ. 
Интернат-общежити таврашё ти-
вӗҫмен. Кун кӗске чухне, хӗлле-
хи вӑхӑтра, хваттере кӗрсе пу-
рӑнни те пулнӑ. Педучилищӗре 
верен ни Энвершӑн питӗ те усса 
пычӗ, унӑн малашнехи пурнӑҫ 
ҫулне палӑртса хучё. Училищӗне 
ҫывӑхран та, утмӑл-ҫитмӗл ҫух-
рӑмри ялсенчен те чӑваш, тутар, 
вырӑ с ачисемпе х ё р ӗ с е м 
ҫӳретчӗҫ. Предметсене ҫуррине 
ытла вырӑсла вӗрентетчӗҫ. Пул-
таруллӑ ҫамрӑк виҫӗ ҫул хущ^^ 
шинче вырӑсла та, чӑвашла ! ' 
маттур калаҫакан пулса тӑче; 
Пур енӗпе те лайӑх ӗлкӗрсе 
пычӗ вӑл, ҫапах та педагогика, 
логика, психологи предмечӗсем 
ӑна ытларах кӑсӑклантарчёҫ. 

Ашшӗн сывлӑхё ерипен мая 
кайрӗ, анчах та ҫӳлтисем те-
миҫе хутчен сӗнсен те урӑхран 
вӑл ертсе пымалли ӗҫе кӗме 
килӗшмерӗ. 

Энвер Феизов иккӗмӗш курс-
ран вӗренсе тухас умён вӑрҫӑ та 
чарӑнчё. Ҫӗнтерӳҫӗ-салтаксем 
килӗсене таврӑнчӗҫ. 

Вӑрҫӑ вӗҫленнӗ хыҫҫӑн тепӗр 
ҫулталӑкран Энвер педучилищӗ-
рен вёренсе тухрӗ. Ялти шкулта 
ӗҫлеме пуҫламалла-и е малалла 
вёренмелле-и? Педучилище 
пӗтернӗ ҫамрӑк хальхинче кил 
пуҫӗ канаш парасса кӗтмерӗ, 
ӑсӗнче тахҫанах ҫуралнӑ шухӑш-
не пӗлтерме хӑюлӑх ҫитерчӗ. 

- Хусанти педагогика инсти-
тутне каятӑп, атте. Педагогикӑпа 
психологи факультетне кӗрес 
тетӗп. Унта педучилищёсенче 
ӗҫлеме преподавательсем хатӗ-
рлеҫҫӗ. Тӑватӑ ҫул вӗренмелле. 
Стипенди параҫҫӗ. Хусан аслӑ, 
баржӑсене тиеме те, вакунсене 
пушатма та вӑй пур-ха. Аллах 
пулӑшсан, тен, Патӑрьелнех 
ӗҫлеме таврӑнӑп, - ҫапла пулчӗ 
Энверӗн сӑмахӗ 

Ывӑлӗн шухӑшне ашшӗ ыр-
ларӗ, лайӑх вӗренме, яланах 
йӗркеллӗ пулма ӑс парса ӑсатрӗ. 
Пӗртен-пӗр юратнӑ ачине кутам-
кка тата чӑматан йӑттарса кӑ-
ларса янӑ хыҫҫӑн Захиб аппа 
ҫеҫ куҫҫуль кӑлармасӑр чӑтай-
марӗ. 

Ҫӑмӑл пулмарё Энвере Хусан-
та. Вӗренессе вӑл аванах вӗренсе 
пычӗ-ха. Анчах Хусанта ашшё те, 
амӑшӗ те ҫумра мар-ҫке-ха. 06-
щежитире ҫӑкӑр сӑмси касса 
паракан та, вӗри шҪрпе ҫиме 
сӗнекен те ҫук. Пётёмпех хӑвӑн 
х а т ӗ р л е м е л л е . Инс ти ту тра 
иккёмӗш ҫул вӗреннӗ чухне Атӑл 
тӑрӑхӗнчи республикӑсемпе об-
лаҫсенче тырӑ начар пулчӗ, ӗҫ 
ҫыннине пиҫиххине тата та турта-
рах ҫыхма тиврӗ. Баржӑсене пу-
шатса, вакунсене тиесе Энверӗн 
те чылаях тарламалла пулчӗ. 

Геннадий УТКИН. 

/Вӗҫӗ пулать/. 



Ӑслалах сыннисем | 

КАНӐҪА ПЁЛМЕН Ф Е И З О В | 
/Вӗҫӗ. Пуҫламӑшӗ иртнӗ 

номерте/. 
Ҫав ҫул институтра вӑл Елчӗк 

ӑрӑхӗнче ҫуралса уснӗ аспиран-
па Геннадий Волковпа ҫывӑх-

ланчӗ. «Чӑваш тутарӗ, Шӑнкӑр-
тамран», - тесе пӗлтерчӗ хӑй 
ҫинчен Энвер ентешӗпе алӑ тыт-
"а паллашнӑ май. Хальхи вӑхӑтри 

нчипе паллӑ этнопедагог Генна-
,ий Никандрович Волков академик 

зӑл тапхӑра ҫапла аса илет: «Чи 
пайӑх вёренсе пыракансен хуш-
иинче унӑн хушамачӗ ҫукчӗ, анчах 
га факультетра вӑл чи паллӑ 
студентсен шутӗнчеччӗ. Ыттисен-
чен никӑм пек те мар, хӑй пек 
шухӑшлама пултарнипе уйрӑлса 
тӑратчӗ, унӑн калаҫӑвӗнче йӑлӑх-
тарса ҫитернӗ пӗр шухӑшлӑх 
тачах та палӑрмастчӗ». 

1950 ҫул. Ҫӗртме уйӑхӗн 
вӗҫӗнче Энвер Феизов институт 
пӗтерни ҫинчен диплом илчӗ. 
\/1алашне унӑн ӑҫта ӗҫлемелли те 
таллӑ ӗнтӗ: Хусан ҫывӑхӗнчи Арск 
кулинчи педагогика училищинче. 
авизован кунта педагогика, пси-
(ологи, логика вӗрентмелле. Авӑн, 
опа уйӑхӗсем, чӳк уйӑхӗн пуҫла-
\лӑшӗ. Часах ҫӗнӗ 1951 ҫул. 
Зӗренекенсем Феизов ирттерекен 
/роксемпе кӑмӑллӑ: тимлӗ 
итлеҫҫӗ, темӑсенче хускатнӑ про-
элемӑсене сӳтсе явма хастар 
<утшӑнаҫҫӗ. 

Чӳк уйӑхӗн иккӗмӗш ҫурринче 
Нӑваш Енри Чкаловскинчи ҫар 
<омиссариатӗнчен Арскри педучи
лище дирекцине ҫыру килет: 
хӗсмет йӗркипе килӗшӳллӗн Эн-
зер Зиатдинович Феизовӑн район 
центрне ҫар комиссине тӑма 
заскавлӑн ҫитмелле. 

Акӑ вӑл каллех тӑван вырӑн-
сенче. Ҫар ретне тӑма хатӗр 
пулмалла-ҫке-ха . Тухтӑрсем 
тӗрӗслеҫҫӗ, комиссар калаҫусем 
ирттерет. Ҫапла виҫӗ эрнене яхӑн 
вӑхӑт иртсе каять. Ҫурта пек яш 
каччӑ ӳт-пӳ тӗлӗшӗнчен кӑлтӑксӑр 
та мар-мӗн. Арск хулинчи педаго
гика училищинче те логикӑпа 
психологие урӑх преподаватель 
вӗрентме пикенет. Районти ҫут ӗҫ 
пайӗ Энвер Зиатдиновича Чкалов
скинчи вӑтам шкул учителе туса 
хурать. Захиб аппашӑн калама ҫук 
пысӑк савӑнӑҫ: унӑн юратнӑ ывӑлӗ 
каллех килте, ӑна валли вӑл ялти 
маттур хӗре те куҫласа хунӑ ӗнтӗ. 
Иккӗшӗ пӗр-пӗрне килӗштерсен 
туй тума та юрать. Зиатдин 
Феизович та ывӑлӗ киле таврӑн-
нипе кӑмӑллӑ. 

Энвер Зиатдиновичӑн ашшӗпе 
амӑшӗн кӑмӑлне хуҫас килмест, 
анчах ялта тӗпленсе пурӑнас 
шухӑш та илӗртмест-ха ӑна. Вы-
рӑнти вӑтам шкулта ҫулталӑк 
ытла ӗҫленӗ хыҫҫӑн вал Шупаш

кара тухса килет, Чӑваш патшалӑх 
педагогика институте вырнаҫать. 
Ёҫӗ пысӑк мар, малашлӑх пысӑк. 
Феизова педагогикӑпа психологи 
кафедрин ассистенчӗ пулма уйӑр-
са лартаҫҫӗ, ҫак ӗҫре пӗр ӑстрӑм 
тӑрмашнӑ хыҫҫӑн вӑл аслӑ пре
подаватель тивӗҫӗсене пурнӑҫла-
са студентсене логикӑпа филосо-
фи вӗрентме пуҫлать. 

«Нумай калаҫма юратмастчӗ, 
анчах та калаҫма тытӑнсан итле-
нӗҫемӗн итлес килетчӗ. Вӑл мӗн 
калани пӗтӗмпех философипе пси
хологие тарӑннӑн пӗлнине кӑтар-
тса паратчӗ», - аса илет Геннадий 
Волков академик. 

Гурий Германов доцент ертсе 
пыракан педагогика кафедринче 
преподавательсен туслӑ коллек
тиве чӑмӑртанать. Ушкӑнра ҫам-
рӑксем йышлӑ. Иксӗлми вӑй-
хӑват, пысӑк пӗлӳ, малашлӑх 
ӗмӗтсем вӗсене канмасӑр ӗҫлеме 
хистенӗ. Ӗҫре тавлашасси, чӑнлӑх 
шыраса пӗр-пӗринпе тупӑшасси 
вӗсемшӗн ҫӗнӗлӗх пулман. 

«Кафедрӑра ӗҫ-пуҫ пӗр майлӑ 
анчах пулса пыман. Хӑш-пӗр чухне 
тавлашаттӑмӑр, хирӗҫсе кайни-
сем те пулнӑ. Ҫак лару-тӑрура 
Феизовпа иксӗмӗр , мӗнле 
калаҫҫӗ-ха, яланах пӗр ҫуна ҫин-
чеччӗ. Ҫакӑ ахальтен пулман: 
мӗншӗн тесен пирӗн чунсем 
тӗлӗнмелле ҫывӑхчӗ, тӗнче курӑм 
нумай енчен пӗрешкелччӗ», - тет 
ҫакӑн пирки Геннадий Никандро
вич Волков. 

Шупашкарта ӗҫлеме пикеннӗ-
ренпе икӗ ҫул иртнӗ хыҫҫӑн 
Энвер Феизов авланчӗ. Ҫамрӑк 
арӑм, педагогика институчӗн фи
лологи факультетне пӗтерсе тух-
нӑскер, Энверпе пӗрле студентсе
не латин чӗлхине вӗрентрӗ. 1954 
ҫулта вёсен хӗр ҫуралчӗ, ӑна 
Галия ят пачӗҫ. Галия Энверовна 
кайран ашшё ҫулӗпех кайрӗ. 
Ашшӗн ҫулӗ вара такӑрах пул-
маре. Ҫав ҫул ҫинче ӑна пулӑша-
кансем те, такӑнтаракансем те 
тупӑнсах пычӗҫ. Студентсем тур-
тӑнни, хисеплени, лекцийӗсене 
итлеме кӗпӗрин ҫӳрени хӑшӗ-
пӗрне питӗ кӗвӗҫтеретчӗ. Энвер 
Зиатдинович хӑйӗн шухӑшне 
тӳррӗн калани, пуҫлӑхсене тайма 
пуҫ тума пӗлменни, йӑпӑлтатма 
юратманни те аванах чӑрман-
тарчӗ. Институтра ӑна хирӗҫле 
пӗчӗк ушкӑн чӑмӑртанни сисӗнчӗ. 
1960 ҫулта Энвер Зиатдинович 
Мускаври Ломоносов ячӗллӗ уни
верситет аспирантуринчен вёрен
се тухнӑччӗ. Хирӗҫле ушкӑн вӗттӗн 
усал тума тӑрӑшнинчен хӑтӑлас 
тата ашшӗпе амӑшӗ умӗнчи ти-
вӗҫе пурнӑҫлас тӗллевпе ҫав 
ҫулах Чкаловскине таврӑнса 1962 
ҫулччен вӑтам шкул директорӗнче 

ӗҫлерӗ. 
Ҫемьерен уйрӑм пурӑнса тун-

сӑхласа ҫитнӗрен тата институтра 
лару-тӑру хӑйӗн еннелле ҫаврӑн-
нине туйса Энвер Зиатдинович 
Шупашкара таврӑнчӗ, 1962 ҫулхи 
авӑн уйӑхӗнче малтанхи ӗҫех 
пуҫӑнчӗ. 

Малаллахи виҫӗ ҫул кандидат 
диссертацине хатӗрлесе тата 
хӳтӗлесе иртсе кайрӗ. Чылаях 
кӑткӑс, халиччен никамах та тӗпче-
мен ыйтӑва суйласа илчӗ Феизов 
диссертаци ҫырма. Философи, 
психологи тата медицина ыйтӑвӗ-
сене халичченех тарӑннӑн тишкер-
ни диссертанта нумай пулӑшрӗ. 
Хусанта хӳтӗленчӗ, 1965 ҫулта 
философи наукисен кандидачӗ пул
са тӑчӗ. 

Пурнӑҫӗн ҫак тапхӑрӗнче вӑл 
этем шухӑшне аякран пӗлес тата 
гипноз тӑвас енӗпе хӑйӗн ӑс -
тӑнӗн тӑта пултарулӑхӗн ҫӗнӗ 
енӗсене уҫрӗ. Ҫак ӗҫе вӑл аса-
мҫӑ пек мар, ӑсчах пек туса пычӗ. 
Тӗрлӗ ӳсӗмри халӑх ҫине тухса 
ӗҫлемелле пулчӗ унӑн. Сессисен 
вӑхӑтӗнче куракансене гипноз 
вӑрттӑнлӑхӗсене уҫса пачӗ, этем 
психикинче сайра-хутра анчах па-
лӑракан енсем пирки лайӑх кала
са ӑнлантарчӗ. 

Ҫӑмӑл мар пулчӗ ӑна ку 
тапхӑрта та. Пединститутра тин 
ҫеҫ йӗркеленнӗ философи кафед
рин доцентне лартрӗҫ. «Пӗлӳ» 
обществӑн республикӑри органи-
зацийӗ лекцисем вулама, гипноз 
сеансӗсем ирттерме явӑҫтарчӗ. 
Отпуск вӑхӑтӗнче Энвер Зиатди
нович республикӑри тата юнашар 
регионсенчи хуласенче, район 
центрӗсенче, пысӑк ялсенче лек
цисем вуласа халӑхпа тӗл пулчӗ. 
Ҫынсем ӑна итлеме яланах 
хатӗрччӗ, хӑй те ывӑннине туй-
мастчӗ. «Халӑхпа тӗл пулмалла 
тесен вӑл таҫта ҫитме те 
хатӗрччӗ. Пӗррехинче эпӗ унпа 
Атӑл леш енчи торф кӑларакан 
предприятире пултӑм. Предприя
тии клубне ҫынсем ҫапса хӗснӗ 
пек тулнӑ. Лекци вуласа, гипноз 
сеансе ирттерсе вӑхӑт виҫӗ се-
хет майлах иртсе кайрӗ. Халӑх 
саланасшӑн мар. Энвер Зиатди
нович уйрӑм ҫынсен ыйтӑвӗсене 
хуравласа клубра тата тепӗр 
сехет ытла тытӑнса тӑчӗ», -
ҫырнӑ университетра тухса тара
кан «Ульяновец» хаҫатра Михаил 
Румянцев профессор. 

Ҫапах та Феизовшӑн студент
сене вӗрентесси тёп ӗҫ шутланнӑ. 
Наука енчен илсен вӑл ӑс-тӑнпа 
матери хушшинчи пӗрремӗшлӗхпе 
иккӗмӗшлӗхе унчченхинччен те та-
рӑнрах тӗпчеме пуҫлать, институт
ра тухса таракан ӑслӑлӑх кёнеки-
сенче статьясем пичетлесе кӑла-

рать, монографисем ҫырать. 
Иртнӗ ӗмӗрӗн утмӑлмӗш ҫулӗ-

сен вӗҫӗнче Шупашкарта универ
ситет уҫӑлни вӗрентӳпе наука 
ӗҫӗнче пысӑк пулам пулса тӑчӗ. 
Феизов университета ӗҫлеме 
куҫрӗ, кунта та вал философи 
кафедрин доценчӗн тивӗҫӗсене 
пурнӑҫласа лычӗ. 

Этемӗн савӑнӑҫӗ те, хуйхи-
суйхи те хӑйӗнпе пӗрлех. 
Ҫитмӗлмӗш ҫулсен вӗҫӗнче пӗр 
вӑхӑтрах Энвер Зиатдинович аш-
шӗне те, амӑшне те ҫухатрӗ. 
Ҫуначӗ хуҫӑлнӑ пекех туйрӗ вӑл 
хӑйне. Ашшё те, амӑшӗ те 85 
ҫупа ҫитнӗччӗ ӗнтӗ, чылай ва-
тӑччӗ. Пӗр-пӗрне юратса, хисеп-
лесе пурӑнчӗҫ вӗсем. Килӗштерсе 
пурӑннӑ арӑмӗпе упӑшки ватӑлса 
ҫитсен пӗр вӑхӑталла вилеҫҫӗ 
тени тӗрӗсех ҫав. Инкек пӗччен 
ҫӳремест тенине те ахаль кала-
ман. Нинель Хайрулловна та, 
Энвер Зиатдиновичӑн савнӑ мӑ-
шӑрӗ, чирлесе вӑхӑтсӑр вилет 
тесе кам шутланӑ? Ҫухатусем, 
йывӑр ҫухатусем... Феизов икӗ 
ҫула яхӑн тӑна кӗреймесӗр тенӗ 
пек пурӑнчӗ. Лӑш курмасӑр ӗҫлени 
ҫеҫ ҫӑлса хӑварчӗ. Халӑх хушшин-
че лекцисем, гипноз сеансӗсем 
ирттересси чакнӑҫемӗн чакса 
пычӗ, Энвер Зиатдинович пуҫӗпех 
наукӑна парӑнчӗ. 

Ӗҫри вырӑншӑн хыпса ҫунасси 
уншӑн нихӑҫан та тӗп тӗллев 
пулман. Кирек ӑҫта ӗҫлесен те 
хӑйӗн вырӑнне тупасса вӑл яла
нах шаннӑ. Мускаври коопераци 
институчӗн Шупашкарти филиалне 
ӗҫлеме куҫсан та ҫаплах пулчӗ. 
Преподавательсем те, студентсем 
те ӑна хӑвӑрт хӑнӑхрӗҫ. Заняти-
сем йӗркеллӗ иртрӗҫ, тӗпчев 
ӗҫӗсем те ӑнӑҫлӑ пулса пычӗҫ. 

Вӑхӑт иртнӗҫемӗн ҫухату су-
ранӗ самаях пирчерӗ. Галия та 
ӳссе ҫитӗнчӗ, хӗр пулчӗ, аслӑ 
шкултан вёренсе тухрӗ. Энвер 
Зиатдинович пӗччен пурӑнас те-
мерӗ, сӑнӗпе чипер, ӑсӗпе ҫивӗч, 
ӑшӑ чун-чӗреллӗ чӑваш хӗрӗпе 
Зоя Георгиевнӑпа пӗрлешрӗ. 

Э.Феизов тепӗр хут универси
тета куҫрӗ, ӑна философипе наука 
методологийӗн кафедрин пуҫлӑх-
не лартрӗҫ. Ҫак вӑхӑт тӗлне вӑл 
философи наукисен докторӗн дис
сертацине хутӗленӗччӗ ӗнтӗ. 

Пурнӑҫ тӗрлӗ пулӑмпа пуян 
пулсан вӑхӑт та хӑвӑрт иртет. 
Унтанпа вун пилӗк хутчен ҫуркун-
не йывӑҫсем симӗс тумпа 
витӗнчӗҫ, вун пилӗк хутчен хай-
сем ҫинчи саралнӑ чатӑра сирсе 
ывӑтрӗҫ. Энвер Зиатдиновичшӑн 
пурнӑҫ университетра та, килте 
те пёр вырӑнта тӑмарӗ. Феизов 
ҫине тӑнипе тата Л.П.Кураков 
ректор пулӑшнипе университетра 

философи наукипе кандидатсем- Ь п 

пе докторсен диссертацине I 
хӳтӗлемелли канаш уҫӑлчӗ. Унӑн I 
председателе пулма Э.З.Феизова г 
ҫирӗплетрӗҫ. Вунӑ ҫул хушшинче 1 ' 
95 сын философи наукисен кан- I 1 

дидачён диссертацине хӳтӗлерӗ, I 
доктор диссертацине хутёленисен [ 
йышё 18 ҫынна ҫитрӗ. Энвер I 
Зиатдиновичӑн хӗрӗ Галия Энве- , 
ровна Ахтямова, Чӑваш патш^ jL 
лӑх ял хуҫалӑх а к адемийӗ к ) р^ 
ӗҫлекенскер, малтан кандидат 
диссертацине хӳтӗлерӗ, кайран 
философи наукисен докторе пул- I 
са тӑчӗ. Халё вал академире 
философи, истори тата право 
кафедрине ертсе пырать. Феизо-
вӑн мӑнукӗ Дина Феликсовна та 1 
наука кандидачӗ. Вӑл Шалти \ 
ӗҫсен министерствин аслӑ 
шкулён Шупашкарти филиалёнче 
вёрентет. Галия Энверовнӑн I 
кӗҫӗн ывӑлӗ Денис пысӑк шан-
чӑк парать, тӗпчев ӗҫне юратать, 
ӑсчах пулас ӗмӗтпе пурӑнать. 

Энвер Зиатдинович 55 ҫул 
хушши наукӑра ӗҫлесе филосо-
фи, психологи проблемисемпе 
100 яхӑн статья, 30 ытла кӗне-
кепе брошюра ҫырса пичетлерӗ. 
Студентсем, аспирантсем, пре
подавательсем вӗсемпе паян т а ^ 
усӑ кураҫҫӗ. Ӗмӗрлӗхех филос, Ъ> 
фи наукисен ылтӑн фондне кӗрсё 
юлмалли кӗнекесем те пур унӑн. 
Вӗсенчен пӗри «Мозг, физика и 
психика» кӗнеке. Ку кӗнеке Мус-
кавра та, Шупашкарта та чылаях 
пысӑк тиражпа пичетленсе тухнӑ. 
Унпа ют ҫӗршывсенчи философ-
сем те кӑсӑкланҫҫӗ. Калама 
кӑна канас: вал ертсе пынипе 
44-ӑн кандидат диссертацийё, 7-
ён д о к т о р д и с с е р т а ц и й ё 
хӳтӗленӗ. 

Университетра Э.З.Феизов ерт
се пынипе «Чӑваш халӑх филосо-
фийё» наука шкулё йёркеленчё. 
Пирӗн ҫӗршывра пысӑк ӗҫе пы-
сӑк хак параҫҫӗ. Энвер Зиатдино
вич та Чӑваш Республикин наукӑн 
тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ, Халӑха 
вӗрентес ӗҫ отличнике, темиҫе 
хутчен те Чӑваш АССР Верховнӑй 
Совечӗн Президиумӗн Хисеп гра-
мотине илме тивӗҫ пулнӑ. Э.З.Фе
изов - Пӗтӗм тӗнчери информаци 
академийӗн чӑн члене. 

Хальлӗхе пурнӑҫа пӗтӗмлетме 
вӑхӑт ҫитмен-ха - ҫапла шухӑш-
лать ученӑй. Кафедрӑна ертсе 
пырас, наукӑри шырава мапалла 
тӑсас, вӗрентӳ меслечӗсене лай-
ӑхлатас, кадрсем хатӗрлес ӗҫсен-
че вал унчченхинчен те тимлӗрех, 
хастартарах. Ыранхи куна Энвер 
Зиатдинович пысӑк ӗмӗтпе, ҫутӑ 
шанчӑкпа, ҫивӗч ӑспа, ҫирӗп вӑй-
халпа кӗтсе илет. 

Геннадий УТКИН. 


