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Чӗмпӗр Енре чӑвашла 
“Канаш” хаҫат 

тухма тытӑннӑранпа 
20 ҫул 

ҫитнине халалласа





ЧЕМПЕР ЕН ҪЫРАВҪИСЕМ
АРУЛӐХӖ

(20-мӗш ӗмӗр в ӗ ҫӗ - 
21-мӗш ӗмӗр пуҫламӑшӗ)

Ч ӗм пӗр ... Ҫак сӑмаха илтсен мӗнле чӑваш ӑн чӗри 
кӑлтлатмӗ. Ара, вӑл чӑвашсемшӗн сӑваплӑ вырӑн-ҫке. Чӗмпӗр 
хули — ҫӗнӗ ҫы рулӑхӑм ӑрӑн сӑпки, тӑван литературӑн 
шурӑмпуҫӗ. Шӑпах ҫакӑнта ӗнтӗ Кӑнна Кушки каччи -  Иван 
Яковлевич Яковлев — чӑваш алфавитне йӗркелет, букварь 
кӑларать, чапа тухнӑ Чӑваш шкулне уҫать. 54 ҫул халӑхӑмӑра 
ҫутта кӑларас ӗҫре ырми-канми вӑй хурать, мӗн чухлӗ ҫынна 
ҫакҫулҫине  тӑратать! Чӗмпӗр чӑваш шкулне «пирвайхи чӑваш 
университечӗ» теме те пулать. Ҫак «университетра» 
профессиллӗ чӑваш музыкипе сӑнарлӑ искусстви пуҫланнӑ, 
чӑваш литератури амаланнӑ, куҫару ӑсталӑхӗ аталаннӑ.

Мӗн чухлӗ паллӑ ҫын тухман-ши кунтан! Литературӑна илес 
пулсан чи малтан ҫаксене асӑнмалла: К.Иванов (вилӗмсӗр 
«Нарспи» поэмӑна вӑл шӑпах Чӗмпӗрте вӗреннӗ чух ҫырнӑ), 
И .И ванов, Тайӑр Тимкки, М .Акимов, Г.Кореньков, 
Н .К ири лл ов-П атм ан , Д .Эльмен, Г.Тал-М ӑрса, Ф .Павлов, 
И .М аксим ов-Кош кинский , М .Трубина, Ваҫҫа Аниҫҫи, 
Н.Шупуҫҫынни, Г.Комиссаров-Вантер, Митта Ваҫлейӗ, Г.Тимофеев, 
С.Лашман, Мӗтри Юман... Мӗнле ятсем! Иван Юркин та нумай 
ҫулхушши Чӗмпӗртех ӗҫлесе пурӑннӑ. Ухсай Яккӑвӗ те пӗр вӑхӑт 
чӑваш техникумӗнче вӗрентнӗ. «Халӑхӑн ылтӑн кӗнеки» поэмине 
тата «Ӗмӗт» ятлӑ эпикӑллӑ хайлавне вӑл шӑпах Чӗмпӗрте ҫырнӑ.

Чӗмпӗрте чӑвашла кӗнекесем кӑларнӑ. Пӗр вӑхӑт «Ҫӗнӗ 
пурнӑҫ» хаҫат тата «Атӑл юрри» журнал пичетленсе тӑнӑ. 1920 
ҫулхи ҫу уйӑхӗн 31-мӗшӗнче А.Милли Чӗмпӗрте «Чӑвашла 
ҫыракансен ушкӑнӗ» йӗркелесе ярать. Каярах ҫак «Ушкӑн» тата 
«Канаш» союзӗ никӗсӗ ҫинче Чӑваш писателӗсен союзӗ 
йӗркеленет.



Чӑваш автономи облаҫӗ, каярах республики йӗркеленсен мӗнпур 
талантлӑ ҫынсем Шупашкаралла куҫма тӑрӑшаҫҫӗ. 1956 ҫулта 
И.Я.Яковлев шкулне хупса хурсан вара Чӗмпӗр Енре тӑван сӑмах 
вӑй-хӑвачӗ чаксах ларать. Пичетлеме май ҫуккине кура талантлӑ 
ҫынсем те ҫырма пӑрахаҫҫӗ. «Сунтӑх валли» кашни ҫын 
ӗҫлеймест. Ҫавӑнпа та ку вӑхӑтри чӑваш ҫыравҫисене пӗр алӑри 
пӳрнесемпе шутлама пулать: А.Юман, А.Чебанов, В.Чекушкин...

Ӗҫ тӗпрен 1989 ҫулхи декабрӗн 30-мӗшӗнче улшӑнчӗ. Ҫак кун 
Чӗмпӗрте чӑвашла «Канаш» хаҫат (тёп редакторӗ В.Ф.Ромашкин) 
тухма тытӑнчӗ. Туннель вӗҫӗнче ҫутӑ курӑнса кайнипех 
танлаштарма пулать ҫак пулӑма. Кӗске вӑхӑтрах хаҫат йӗри- 
тавра пултаруллӑ ҫынсем пуҫтарӑнчӗҫ, пёр интерес никӗсӗ ҫинче 
-  тӑван литературӑна юратни, чӑвашла ҫырас килни -  чӑмӑртанчӗҫ. 
Ҫапла чылай автор ҫын ҫине тухма пултарчӗ: аслӑраххисем тепӗр 
хут «чӗрӗлчӗҫ», ҫамрӑккисем пӗрремӗш хунавсем ячӗҫ.

Пурӑна-киле хӑш-пӗри чӑваш ҫыравҫисен кружокне йӗркелесен 
лайӑх пулӗччӗ тесе калама пуҫларӗ. 1997 ҫулхи утӑ уйӑхӗнче 
вара илемлӗ литература жанрӗсемпе ҫыракансем «Канаш» хаҫат 
редакцийӗ пуҫарӑвӗпе пӗрремӗш хут пӗрле пуҫтарӑнчӗҫ. Ҫапла 
«Шевле» литпӗрлешӳ йӗркеленчӗ. Темиҫе лару хыҫҫӑн унӑн 
членӗсем тӗллев лартрӗҫ: Чӗмпӗр хутлӑхӗнчи чӑваш ҫыравҫисен 
хайлавӗсене пухса уйрӑм кӗнеке пичетлесе кӑларас. Ку ӗҫе 
«Канаш» редакцийӗ хӑй ҫине илчӗ: материалсене пӗр ҫӗре 
пуҫтарчӗ, тивӗҫлисене суйласа илчӗ, компьютерпа набор, 
верстка турӗ, редакцилерӗ. «Симбирская книга» издательствӑра 
вара «Шевле ҫути» кӗнеке область администрацийӗ укҫа-тенкӗпе 
пулӑшнипе 2000 ҫулта кун ҫути курчӗ. Сӑмах май, тепӗр альманах 
валли материалсем пуҫтарнӑ.

Халӗ вара Чӗмпӗр Енри паллӑ ҫыравҫӑсемпе, тухӑҫлӑ ӗҫлекен 
тата халӑхра питех палӑрман ҫыравҫӑсемпе паллашӑпӑр.

Ермилов Анатолий Федорович (Анатолий Юман) Ульяновск 
облаҫӗнчи Чӑнлӑ районне кӗрекен Чӑвашкасси ялӗнче 1932 ҫулхи 
октябрӗн 28-мӗшӗнче ҫуралнӑ. 1952 ҫулта Вӑта Тимӗрҫенти вӑтам 
шкула пӗтерсе тухнӑ хыҫҫӑн ӑна район хаҫатне -  «Пӗрлешӳллӗ 
ӗҫ» — ӗҫлеме чӗнсе илеҫҫӗ. Вӑл унта 1990 ҫулччен -  38 ҫул 
хушши -  вӑй хунӑ. 1963 ҫултанпа — редактор ҫумӗ. 1990 ҫулта 
вал «Канаш» хаҫат редакцине куҫать, каллех -  редактор ҫумӗ. 
1994 ҫулта тивӗҫлӗ канӑва каять.



А.Юман РФ Писателӗсен тата Журналисчӗсен союзӗсен членӗ, 
Чӗмпӗр тӑрӑхӗнчи журналистсен М.Ульянова ячӗллӗ преми 
лауреачӗ, Раҫҫей культура тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ. Чӑнлӑ районӗн 
Хисеплӗ гражданӗ. А.Юман Чӗмпӗр хутлӑхӗнче чӑвашлӑх юхӑмне 
тепӗр хут пуҫарса яракансенчен пӗри.

Маларах каланӑччӗ ӗнтӗ, Чӗмпӗр чӑваш шкулне 1956 ҫулта 
хупса лартнӑ хыҫҫӑн пирӗн тӑрӑхри писательсен ӗҫӗ-хӗлӗ сӳнме 
пуҫланӑ. Ҫапах та темиҫен нимле чӑрмава пӑхмасӑр тӑрӑшсах 
ӗҫленӗ. Вӗсенчен пӗри -  А.Юман. Вӑлҫырма пӗрре те чарӑнман, 
ҫине тӑрсах тар тӑкнӑ. Ҫавна пула 51 ҫула ҫитсен вӑл 
Писательсен союзне кӗме пултарнӑ. Ку вӑхӑтра пирӗн облаҫра 
унпеккисем пулман. Ыттисене ку союза 1990-мӗш ҫулсем иртсен 
ҫеҫ илнӗ. Алла пулсан вӑл -  пӗрремӗш чӗкеҫ.

А.Юманӑн чи пысӑк та пӗлтерӗшлӗ ӗҫӗ -  «Телей» трилоги. Ун 
пайӗсем ҫапла ятлӑ — «Телей сӑпки», «Телей пахчи», «Телей 
хуҫи». Хӑшӗсем ӑна эпикӑллӑ поэма теҫҫӗ. Сӑвӑлла роман 
теме те пулать. Пурё унта 6066 йӗрке.

Трилогире чӑваш пурнӑҫӗнчи ҫур ӗмӗр ытла чи паллӑ 
тапхӑрсем йӗрленеҫҫӗ. Автор пулни-иртнине анлӑн илсе кӑтартнӑ. 
Ӗҫсем ӗмӗр пуҫламӑшӗнче пуҫланаҫҫӗ те пирӗн кунсене 
ҫитичченех аталанса пыраҫҫӗ.

1972 ҫулхи раштав уйӑхӗнче тухнӑ «Коммунизм ялавӗ» 
хаҫатӑн 303-304-мӗш номерӗсенче Юхма Мишши («Шанчӑк 
упракансем телейлӗ» статья) А.Юманӑн ҫак поэми пирки ҫапла 
ҫырать: «Унта пӗр чӑваш йӑхӗнчи виҫӗлам пурнӑҫӗ йӗркеленет. 
Ӑна вуланӑ май эпир этем ӗмӗчӗн вилӗмсӗрлӗхне ытарлӑн 
кӑтартнине, чӑнлӑх усала ҫӗннине куратпӑр. Чӑнлӑх шыраса патша 
саманин мӗнпур тискерлӗхне ӑнланса илнӗ хыҫҫӑн, алӑ-ура ҫинчи 
сӑнчӑр йывӑрӑшне, инҫе Ҫӗпӗр каттӑркине курнӑ, улпут мӑшкӑлӗ 
пулнӑ арӑмне ҫухатнӑ хыҫҫӑн ҫеҫ Куҫма хӑйӗн ӗмӗчӗ кӑлӑхах 
пулнине ӑнланса илет... Ан тив, Куҫма хӑй ҫав ырлӑха ҫӗнсе 
илнине кураймасть пултӑр, ун вырӑнне ашшӗн ӗҫне ывӑлӗ, Эпти, 
малалла тӑсӗ. Этемшӗн ача-пӑча йӑх-шыва упракан ҫеҫ мар, вӑл 
унӑн кӗрешӗвне, ӗҫне малалла тӑсаканӗ, ӗмӗтне ҫитерекенӗ».

1974 ҫулта Шупашкарта тухнӑ «Чувашский язык, литература 
и фольклор» кёнекере А.В.Васильев («1972 ҫулхи чӑваш 
поэзийё» статья, 281-мёш стр.) ҫапла ҫырать: «А.Юманӑн «Телей 
сӑпки» лиро-эпикӑллӑ поэма, сюжечӗ унӑн динамикӑллӑ... 
Юратушӑн, телейшӗн кӗрешмелле тет вӑл. Ҫав вӑхӑтрах телее 
пӗччен-иккӗн ҫӗнсе илме ҫук, ӑна тума пӗтӗм пурнӑҫ тытӑмне



улӑштармалла. Ҫакӑн пек шухӑш патне килсе тухать те ӗнтӗ 
герой. Ҫапла вара поэмӑра ытти проблемӑсемпе пӗрлех 
социаллӑ проблема тухса тӑрать». Ҫав вӑхӑтрах статья авторӗ 
поэмӑри ҫитменлӗхсене те асӑнать. (Мӗнле авторӑн ҫук ӗнтӗ 
вӗсем?) Ҫакна та палӑртмалла: А.Юман — Петӗр Хусанкай 
критикин вӗтӗ али витӗр тухнӑ. Урӑхла каласан — Хусанкай 
шкулне иртнӗ.

Чӑваш халӑх поэчӗ «Ӑсталӑхпа чӑнлӑх» кӗнекере (Шупашкар, 
1964) А.Юмана ҫамрӑк сӑвӑҫсен шутӗнче асӑнса хӑварать. 
«Асӑнма тивӗҫлӗ ятсем»,-тет вӗсене П.Хусанкай. Ҫитменлӗхсене 
асӑрхаттарнӑ май ҫапла пӗтӗмлетӳ тӑвать: «Ахаль ҫав ҫамрӑк 
автор пултармалласкер, унӑн чӗлхи те чылай таса...»

Каярах та чӑваш поэчӗсем А.Юман пултарулӑхне ҫӳллӗ шая 
хурса хакланӑ. Акӑ цитатӑсем: «... Халӑх хушшинче пурӑнса вӑл 
формипе те, содержанипе те Константин Иванов гражданлӑхне 
малалла тӑсать» (Ухсай Яккӑвӗ), «Вӑл тӑван сӑмахпа пӗлсе усӑ 
курать, вӑхӑт таппине ҫивӗч туять» (Стихван Шавлы), «Юман 
тӑван ен ҫинчен, унти ентешӗсем ҫинчен ҫырать, вёсен 
ҫитӗнӗвӗсемшӗн савӑнать» (Георгий Ефимов).

А.Юманӑн ҫакӑн пек паллӑрах кӗнекесем тухнӑ: «Телей сӑпки» 
(1972), «Тӑван чӗлхе ҫинчен» (1972), «1918 ҫул. Утӑ уйӑхӗ» (1973), 
«Чӗмпӗр чулӗ калаҫать» (1975), «Ҫулпуҫ сӑпки» (1982), 
«Ӑшхыптармӑшсем» (1986), «Ҫунатсем» (1988), «Чӗре ҫӗввисем» 
(1992), «Кӑвак йӗр» (1992), «Суйласа илнисем» (1994), 
«И.Я.Яковлев ячӗллӗ...»(1998), «Сонетсем» (виҫӗ кӗнеке -2003, 
2005, 2007). Ҫаплах вырӑслисем те 10 кӗнеке пур: «Рукопожатие» 
(1991), «Синий след» (1992). «Марине» (2008), «Стихи разных лет» 
(2008). Пурӗ унӑн 35 кёнеке.

Тёпрен илсен, поэт пултарулӑхне ҫителӗклӗ тӗпчемен-ха. Вун- 
вун ҫул литературӑра тар тӑкса вӑл самаях паллӑ йӗр хӑварчӗ. 
Нумай ҫамрӑка литература сукмакӗ ҫине тӑма пулӑшрӗ, вёсен 
вӗрентекенӗ пулчӗ. Хӑш-пӗр сӑввине композиторсем юрра хывнӑ, 
вӗсене халӑхра юрлаҫҫӗ. Сӑмахран, «Мӑшӑрӑм» (кӗввине 
Станислав Толстое ҫырнӑ).

«Канаш» хаҫатӑн яваплӑ секретарӗ Валентина Ефимова 2004 
ҫулта Чӑваш патшалӑх университетӗнчен вӗренсе тухнӑ чухне
А.Юманӑн кун-ҫулне, пултарулӑхне тӗпчесе диплом ӗҫӗ ҫырнӑ. 
Ӑна кӗнеке туса пичетлесе кӑларсан вулакан ку автор ҫинчен 
нумай ҫӗннине пӗлме пултарӗ.

А.Юман Аслӑ Нагаткинта пурӑнать.



Чебанов Анатолий Сафронович 1937 ҫулхи февралей 
3-мӗшӗнче Тутарстанри Ҫӗпрел районне кӗрекен Чӑнлӑ Шӑхаль 
ялӗнче ҫуралнӑ. Вӑтам пӗлӳ Хурӑнвар-Шӑхалӗнче илнӗ. Пӑвари 
техника училищинче ял хуҫалӑх механикне вӗреннӗ. Курганти ял 
хуҫалӑх институтӗнче кӗретсӗр йӗркепе (заочно) зооинженера 
вӗренсе тухнӑ. Салтакран таврӑнсан мӗн тивӗҫлӗ канӑва тухиччен 
тӗп зоотехникра ӗҫленӗ.

А.Чебанов -  драматург, РФ Писателӗсен союзӗн членӗ. Ун 
пьесисемпе Чӑваш академи драма театрӗ паян кунчченех 
спектакльсем лартать. Мари Элта та ун пьесисене хӑйсен чӗлхипе 
куҫарса спектакль кӑтартнӑ. А.Чебанов -  нумай кӗнеке авторӗ. 
Ӑна «Чӑваш Республикин культура тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ» ят панӑ. 
Авторӑн чи паллӑ ӗҫӗ-«Праски инке хӗр парать» ятлӑ икӗ пайлӑ, 
пилӗк картинӑллӑ мыскара. Вӑл асӑннӑ театр сцени ҫинче 17 ҫул 
пычӗ. Кашни спектакльте -  аншлаг. Ку камите Мускав, Ленинград 
(Санкт-Петербург), Ярославль, Куйбышев (Самар), Хусан, Чёмпёр, 
Ҫтерлӗ, Анат Кама хулисенче пурӑнакансем те ӑшшӑн йышӑннӑ. 
Юратать ӑна халӑх. Ҫак пьесӑпа Чӑваш Енӗн тӗп театрӗ «Ял 
ӗҫченӗн сӑнарӗ драматургире тата театр сцени ҫинче» ятпа 
ирттернӗ Пӗтӗм Раҫҫейри фестивале те ӑнӑҫлӑ хутшӑннӑ, унта 
лауреат ятне илме тивӗҫ пулнӑ.

Халӗ К.В.Иванов ячӗллӗ театр сцени ҫинчетепӗр камитпырать- 
«Праски кинеми мӑнукне авлантарать». Темиҫе ҫул ӗнтӗ кашни 
представление лӑктулли халӑх пуҫтарӑнать. Сӑлтавӗ-чӑнлӑхра. 
Автор хайлавсен сюжечӗсене пурнӑҫран илнӗ. Пӑтӑрмахлӑ тата 
кулӑшла ӗҫсем ытларах чух этем чысӗпе ун ырӑ ячӗ тавра пулса 
иртеҫҫӗ. Пьесӑсенчи юрӑ сӑмахӗсене те автор хӑйех ҫырнӑ.

А.Чебанов пурӗ ҫитмӗле яхӑн пьеса калӑпланӑ. Ҫаплах вӑл 
сӑвӑ та ҫырать. Чӑнлӑ тӑрӑхӗн юрӑҫи теме пулать ӑна. Пурӗ 
унӑн 600 ытла сӑвӑ. Вӗсенче ҫутҫанталӑк, юрату лирики шыв 
юххи пек шӑнкӑртатни лайӑх сисӗнсе тӑрать, ҫавӑнпа тӗрлӗ 
композиторсем -  Ю.Кудаков, Ф.Лукин, С.Толстов тата ыттисем 
унӑн 200 ытла сӑввине кӗвве хывнӑ. Акӑ мӗн ҫырать автор 
сӑввисем пирки В.Туркай поэт: «Вӑл чунӗпе те, юнӗпе те лирик. 
Унӑн сӑввисем ытларахӑшӗ пьесӑсенчи юрӑсем пулса янӑраҫҫӗ. 
Ҫак сӑвӑсенчи ырӑ туйӑм вулакансене — куракансене, ҫурхи 
ӑшӑ ҫил пек, ачашшӑн ҫупӑрлать, шур пӗркенчӗк айӗнчи улмуҫҫи 
пек, чун-чӗрене тыткӑна илсе тарӑн шухӑша ярать. Вӗсенче ял 
пурнӑҫӗ-хӗлӗ ҫӗр айӗнчен юхса тухакан ҫӑлкуҫ пек тапса тӑрать. 
Сӑввисем пиҫсе ҫитнӗ ҫӗр ҫырли пек сӗтеклӗ, пахчара юрлакан 
cap кайӑк сасси пек янравлӑ, ҫӳллӗ валак пуҫӗнчен юхакан тӑрӑ 
шыв пек -  таса та ҫутӑ».



Авторӑн поэзийӗнче ял ҫыннин кулянӑвӗ, пӑлхавлӑ шухӑш- 
кӑмӑлӗ, таса юратӑвӗ, шанӑҫӗ сӑнланнӑ. Вӑрҫӑпа тӑнӑҫлӑхтемине 
те хускатать вӑл.

Юптарусем те пур авторӑн -  вӑл шӳтлесе-тӑрӑхласа, йӗплесе 
илме те ӑста. Ҫапла майпа вӑл пурнӑҫри ҫитменлӗхсене, 
кӑлтӑксене питлет.

Тӗрлӗжанрпа, стильпе ҫырма пултарни А.Чебанов ҫӳллӗшайри 
ҫыравҫӑ пулнине пӗлтерет. Тэтах та хушма пулать: вӑл ял 
ҫыравҫи. Ӗмӗрне ялта пурӑнаканскер унти пурнӑҫа, йӑла-йӗркене 
витӗр пӗлет, вулакан-куракан патне хӑйӗн шухӑшӗсене ҫитерме 
пултарать. Ҫавӑнпа ӑнӑҫлӑ пулса тухаҫҫӗ те унӑн хайлавӗсем.

Юлашки вӑхӑтра ку автор Совет Союзӗн Геройӗ П.Юхвитов 
ҫинчен роман ҫырса кӗнеке кӑларчӗ.

Халӗ вара А.Чебанов чӑваш халӑхне ҫутта кӑларакан 
И.Я.Яковлев пурнӑҫне тӗпчесе ун ҫинчен пьесӑсем ҫырать. Ун 
пеккисем 9 кӗнеке ӗнтӗ.

A.Чебанов Аслӑ Нагаткинта пурӑнать.

Игнатьева (Тарават) Валентина Николаевна 1946 ҫулхи 
августӑн 19-мӗшӗнче Тутарстанри Ҫӗпрел районне кӗрекен Турхан 
Упи ялӗнче ҫуралнӑ. Пӑвари медицина училищинчен вӗренсе 
тухнӑ. Ульяновскри пединститутра вӗреннӗ. 1978 ҫултанпа Аслӑ 
Нагаткин ялӗнче пурӑнать. РФ Писателӗсен союзӗн членӗ, Чӑваш 
Республикин Композиторсен ассоциацийӗн членӗ, Раҫҫей культура 
тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ, Чӑнлӑ районӗн Хисеплӗ 
гражданинӗ,Ульяновск облаҫӗн Хисеплӗ гражданинӗ.

Пичетленнӗ кӗнекисем: «Ӗҫчен мӑнук» (Шупашкар, 1992), «Уяв 
парни» (Шупашкар, 1993), «Хура хӑлха» (Шупашкар, 1994), «Кавир 
тӗртетӗп чечекрен» (Шупашкар, 1996), «Запишите в первый класс» 
(Саратов, 1994), «С днем рождения» (Ульяновск, 1994), «Мне с 
надеждой повезло» (Ульяновск, 1997), «Эхо» (Ульяновск, 1999), 
«Кил ӑшши» (2006) тата ыттисем. Автор вырӑсла та, чӑвашла та 
ҫырать. Пурӗ унӑн 18 кёнеке.

B.Тарават-поэт, прозаик, куҫаруҫӑ. Критиксен шучӗпе, вӑл Атӑл 
тӑрӑхӗнчи ача-пӑча ҫыравҫисен хушшинче чи лайӑххисенчен пӗри. 
Ун хайлавӗсенче ачасен психологине тӗплӗн пӗлни тата ытарлӑн 
каласа шӳтлени палӑрать, тӑван тавралӑха, ҫынсене юратни 
сисӗнет. Ҫакна уйрӑмах палӑртмалла. Автор поэтика ӑсталӑхӗн 
шалти саккунне лайӑх туять, сахал сӑмахпах питӗ анлӑ шухӑша 
пӗлтерет, ӑна витӗмлӗ уҫса парать. Ҫакӑ тата сӑвӑ хитрен



янӑрани ҫамрӑк вулакана ҫутҫанталӑка , тӑван чӗлхене, 
литературӑна юратма вӗрентеҫҫӗ. Ҫакӑнта ӗнтӗ В.Тарават 
поэзийӗн воспитани пӗлтерӗшӗ.

Автор куҫарнӑ сӑвӑсем шухӑша тӗрӗс уҫса панипе, сӑвва 
оригиналла пёр пек тума тӑрӑшнипе уйрӑлса тӑраҫҫӗ.

Литературӑна В.Тарават вырӑсла ҫырса пырса кӗнӗ, тӗрлӗ 
журналсенче пичетленнӗ. 1990-мӗш ҫулсенче чӑваш юхӑмӗ, 
культури тепӗрхутаталанматытӑнсанвӑлтӑванчӗлхепе хайлама 
пуҫлать. Пурӗ вара литературӑри стажӗ -  30 ҫул ытла. 
Хайлавӗсене вӗрентӳ программине те кӗртнӗ.

Акӑ мӗн калать В.Тарават творчестви пирки Сергей Осипов, 
Раҫҫейри Проф ессионаллӑ литераторсен союзӗн членӗ: 
«Валентина Тарават сӑввисем ҫирӗп, профессионаллӑ. Вӗсем 
автор ача-пӑча тӗнчине, шкула кайманнисен психологине питӗ 
лайӑх пӗлнине ҫирӗплетеҫҫӗ. Шантарсах калама пулать: вӑл 
ача-пӑча ҫыравҫи пулни палӑрса ҫитрӗ. Ача темине ял теми 
урлӑ курать».

В.Игнатьева-Тарават-40 юрӑ композиторӗ, вӗсенчен 15-ӗшне 
Чӑваш Республикин радиофондне кӗртнӗ. Ҫаплах вӑл ачасен 
ансамблӗсен — «Ёмӗт», «Шӑпчӑк»— илемлӗх ертӳҫи.

Чекушкин Виталий Семенович 1938 ҫулхи февралӗн 6- 
мӗшӗнче Чӑваш Енри Патӑрьел районне кӗрекен Чӑваш Сӑкӑт 
ялӗнче ҫуралнӑ. Тури Туҫара вӑтам шкул пӗтернӗ хыҫҫӑн 
Шупашкарти пединститутра вӗреннӗ, диплом илсен, 1960 ҫулта, 
Ульяновск облаҫне направленипе килнӗ. Кивӗ Улхаш ялӗнчи вӑтам 
шкулта вӗрентсе тивӗҫлӗ канӑва кайнӑ. Халӗ те унта пурӑнать. 
Халӑх ҫутӗҫӗн отличникӗ, Раҫҫей Федерации тава тивӗҫлӗ 
вӗрентӳҫи, Раҫҫей Писателӗсен союзӗн членӗ.

В.С.Чекушкинӑн псевдонимӗ -  Виталий Юмарт. Вӑл поэт, 
критик, литературовед.

Сӑввисем «Ҫул курӑкӗ» ятлӑ сборникра (Шупашкар, 1993) 
пичетленнӗ. Автор сӑвӑсемпе поэма пуххине «Татӑлми ӗмӗт» тесе 
ят панӑ. Унта сакӑрвунна яхӑн сӑвӑ тата поэма. Питӗ тарӑн 
шухӑшлӑ вӗсем, философиллӗ. Тепӗр сборникра та пичетленнӗ 
автор-«Ҫеҫпӗл ҫеҫкисем» кӗнекере. Юптарусем, пародисем пур, 
вӗсем «Капкӑн» журналта кун ҫути курнӑ. А.С.Пушкина чӑвашла 
куҫарнӑ. Швеци поэчӗсене те куҫарнӑ.

Ҫапах та Виталий Ю марта вулакансем  критикпа 
литературовед пек ытларах пӗлеҫҫӗ.



Анлӑ тавракурӑмлӑх, нумай пӗлни, хӑнӑхнӑ калӑпран тухса 
шухӑшлама пултарни, япала ҫине хӑйне евӗрлӗ пӑхни автора 
хайлавсене ҫӗнӗлле хаклама май парать.

Тӗплӗн ҫырнӑ статьясем чылай унӑн: К.Иванов, Ҫеҫпӗл 
Мишши, Ф.Павлов, П.Хусанкай, Ухсай Яккӑвӗ ҫинчен. Актата наука 
статйисен ячӗсем: «Каллех литература нацилӗхӗ пирки», «Мӗн 
вӑл соцреализм», «Виҫҫӗмӗш шухӑш». Юлашки -  Б.Чиндыков 
ҫыравҫӑ ҫинчен. Ҫак статьяна Шупашкарта «ҫухатнӑ», хӑш-пӗр 
пайӗсене учебника кёртнӗ.

В.Юмарт ҫыравҫӑсен пултарулӑхне вӑхӑтра асӑрхаса вӗсене 
пичетре ырӑпа хакланӑ. Ку шутра А .Х усанкай , Г.Айхи, 
Л.Мартынова. Учебниксем хатӗрленӗ вӑхӑтра ҫӗнӗ авторсене 
кӗртесшӗн тӑрӑшнӑ. Ваҫлей Игнатьев, Хӗветӗр Акивер, Борис 
Чиндыков, Виталий Енӗш тата ыттисен творчествине йӗрленӗ, 
ҫак авторсене пӗрремӗш хут учебника кӗртнӗ.

Каларӑмӑр ӗнтӗ, автор пулӑмсене ҫӗнӗлле курма пӗлет. 
Ҫӗнӗлӗх самани ҫитсен М.Сироткинпа Г.Хлебников ҫырнӑ учебника 
ҫӗнетмелле пулнӑ, литературӑна урӑхла хаклама вӑхӑт ҫитнӗ. Ҫак 
ӗҫе Г.Хлебников хӑй соавтор пулса В.Чекушкина явӑҫтарнӑ.
В.Чекушкин унта кашни ҫыравҫӑ пирки энциклопедиллӗ 
статьясем ҫырнӑ, кӗскен кашни ҫыравҫӑн творчествине, унӑн 
уйрӑмлӑхне палӑртнӑ. «Ҫӗнӗ вӑхӑтри поэзи» пайне 26 автора 
кӗртнӗ, кашни валли уйрӑм хаклав сӑмахӗ тупнӑ. Ҫапла ҫӗнӗ 
авторсене ҫул уҫса панӑ. Г.Айхи те пӗрремӗш хут программӑна 
кӗриччен ҫакхрестомати урлӑ вӗренекенсем патне ҫитнӗ. Ҫаплах 
Митта Ваҫлейӗн, Ухсай Яккӑвӗн, Александр Алкан, Стихван 
Шавлын, А.Воробьевӑн литература портречӗсене тата «Ӗлӗкхи 
ялпурнӑҫне сӑнлакан проза», «Хальхи пурнӑҫ ыйтӑвӗсем», «Поэзи 
ӳсӗмӗ» обзор статйисем ҫырнӑ (юлашки статьяна ҫырма 
Г.Хлебников хутшӑннӑ).

В.Юмарт П.Хусанкайӑн «Тилли юррисем» пирки чи малтан 
«Тӑван Атӑл», «Ялав» журналсенче ҫырса кӑтартнӑ. Ҫаплах ҫак 
авторӑн «Кӑвактынас, е Майра инке» поэмине «Ларис Иваннӑ, е 
Вырӑнлӑ выговор» ятпа пӗрремӗш хут «Коммунизм ҫути» 
хаҫатра пичетленӗ. В.Чекушкин Г.Айхи пултарулӑхне нумай 
тӗпченӗ. «Ӳсӗм» статьяшӑн ӑна лауреат ятне панӑ.

П.Хусанкайӑн «Юлашки пӑлхар» поэмине архивра шыраса 
тупса пичете кӑлараканӗ те -  В.Чекушкин.

Ҫак ҫулсенче Петӗр Хусанкайӑн «Ҫырнисен пуххи» 6 томпа 
тухрӗ. Пӗрремӗш пайне В.Чекушкин хатӗрленӗ: пухнӑ, умсӑмахне 
ҫырнӑ, комментари панӑ.



Дмитриев (Ырьят) Анатолий Григорьевич 1949 ҫулхи июнӗн 
9-мӗшӗнче Тутарстан Республикине кӗрекен Пӑва районёнчи 
Раккасси ялӗнче ҫуралнӑ. 1966 ҫулта Элшелӗнчи вӑтам шкултан 
вӗренсе тухнӑ. Ҫартан килнӗ хыҫҫӑн 1970-1975 ҫулсенче Хирти 
Кушкӑри тулли мар вӑтам шкулта учительте ӗҫленӗ. Шупашкарта 
парти шкулне пӗтернӗ. 1977-1982 ҫулсенче Раккассинчи тулли 
мар вӑтам шкулта вӗрентнӗ. 1982 ҫултанпа Ульяновскра пурӑнать. 
1990ҫултанпа «Канаш» хаҫатра вӑй хурать: яваплӑ секретарь, 
редактор ҫумӗ. Халӗ — ҫырусен пайӗн пуҫлӑхӗ. 1996 ҫулта Чӑваш 
патшалӑх университечӗн журналистика факультетне пӗтернӗ. 
Раҫҫей Журналисчӗсен тата Писателӗсен союзӗсен членӗ.

А.Ырьят — ҫӗнӗ ӑрури ҫыравҫӑ, ун ӑсталӑхне ҫӗнӗ самана 
туптанӑ. Чи малтан ун ячӗ «Канаш» хаҫатра сӑвӑсем пичетленсен 
сарӑлчӗ. Вӑл поэт пулса палӑрчӗ. Поэзийӗнче юрату сӑввисенчен 
пуҫласа тарӑн шухӑшлӑ, философиллӗ пӗтӗмлетӳсемпе ҫырнӑ 
лирика тӗслӗхӗсем сахал мар. Сатирӑпа кулӑш стилӗпе ҫырнӑ 
хайлавсем те, ача-пӑча валли ҫырнисем те пур. А.Дмитриев-Ырьят 
композиторсемпе те туслӑ. Ульяновскра ӗҫлесе пурӑнакан С.Толстов 
композитор поэтӑн чылай сӑввине юрра хывнӑ. «Саламлатӑп» юрри 
вара вырӑнти ансамбльсен репертуарне ҫирӗппӗн кӗрсе вырнаҫрӗ.

Автор сӑвӑсенче хӑйӗн шухӑшӗсене палӑртма формипе те, 
содержанипе те ҫӗнӗ ҫулсем шырать. Ҫакна ҫирӗплетме «Пурнӑҫ» 
сӑввине илсе пӑхар-ха:

Пурнӑҫ вӑл  —

Шурӑ, хура йӗрсем,
Масарти хӗрессем,
Сывлӑшри шӑтӑксем...
Пурнӑҫ вӑл  -  

Уҫлӑхри пулӑмсем,
Чӗрери туйӑмсем,
Шухӑшсем, шухӑшсем.

Кунта автор шухӑшлавӗн хӑйевӗрлӗхӗ палӑрать. Поэт вулакана 
чыс чи хаклӑ тупра тесе ӗнентерет, хӑй те ҫакна шанать. 
«Вилӗмрен хӑрамастӑп» сӑвӑра ҫакӑн пек йӗркесем пур:

Чыс-тӑванлӑх управӗ 
Хамӑртан ҫеҫ килет.
Тинӗсре ун утравӗ,
Сисмесен -  шыв илет.



Паллах, кунта кашни сӑввине тишкерме май ҫук. Пӗтӗмӗшле 
ҫапла калама пулать: хайлавӗсем этем шӑпипе ҫыхӑннӑ. 
Ҫамрӑклӑх, юрату, курайманлӑх — ҫак тематикӑпа ытларах 
ш ӑрҫаланаҫҫӗ вӗсем. Юлашки вӑхӑтра автор сӑввисене 
Шупашкар композиторӗсем те тимлӗх уйӑрма пуҫларӗҫ: 
Е.Федоров, Н.Карлин.

А.Ырьят поэзийӗ пирки ҫакна та каламалла. Вӑл сӑвӑсене 
хӑнӑхнӑ калӑпа «хӑвса» кӗртме тӑрӑшмасть, йӗркесене пӗр 
виҫеретытса пымасть. Уншӑн чи пахи — содержанийӗ, шухӑшӗ, 
тӗшши (хӑй вӑхӑтӗнче ҫапларах мелпе Ҫеҫпӗл те ҫырса пӑхнӑ). 
Ҫавӑнпа та сӑвӑсенче «силлабика» е «тоника» шырама кирлӗ 
мар. Автор -  ирӗклӗ ӳкерӳҫӗ. Сӑмах ӳкерӳҫи. Вӑл калӑпран 
тухса ӳкме хӑрамасть, ҫӗнӗ ҫул шырать. Ҫакӑ ун шухӑшлавӗ 
анлине пӗлтерет.

Пурӑна-киле А.Ырьят прозӑра та вӑйне виҫсе пӑхрӗ. Пӗрремӗш 
хайлавӗ -  «Этем шӑпи» повесть — «Канаш» хаҫатра 1993 ҫулта 
тухрӗ. Ун хыҫҫӑн автор ҫӗнӗ повеҫсем калӑплама тытӑнчӗ: 
«Хаярлӑх вӑрлӑхӗ» (1994), «Шурӑмпуҫ кайӑкӗ» (1995), «Хаяр 
тавӑру» (1996), «Пуш хирти кӗл чечексем» (1-мӗш пайӗ -  1997,
2-мӗш -1998), «Хӑмӑшлӑха путнӑ кӗмӗл уйӑх» (1999), «Юрататӑп. 
Эппин -  пурӑнатӑп-ха» (2001). Мӗнпур хайлавӗсене вулакансем 
ӑшшӑн йышӑнчӗҫ. Сӑлтавӗ -  автор пурнӑҫра пулса иртнӗ 
(Тӑхӑрьял  тавраш ӗнче) собы тисене чӗнтӗрлесе ҫыхма, 
кӑсӑклантарса ҫырма, ӗнентерӳллӗ сюжетсем тума пӗлнинче. Кун 
пирки автор ҫапла калать: «Пурнӑҫ куҫҫульсӗр, савӑнӑҫсӑр пулма 
пултараймасть. Лару-тӑрӑва ытлашши илемлетнине йышӑнмаҫҫӗ 
ҫынсем». Реализм нумайраххайлавӗсенче, ҫапах романтизм та 
пур, унсӑр мар. Автор вулакан валли шанчӑк хӑварать, геройсене 
йывӑр лару-тӑруран чыслӑн тухма май парать.

Ҫыравҫӑ хӑй калас тенине кёскен калама юратать, сапаланса 
каймасть. Хайлавсенчи персонажсене темиҫе сӑмахпах витӗмлӗн 
ӑнлантарать. Сӑмахран, «Хаярлӑх вӑрлӑхӗнче» вӑл Марье 
сӑнарне ҫапла уҫать: «Марье аппара ашшӗ юнӗ юхать теҫҫӗ... 
Кӑра ҫилӗллӗ, каппай, ҫӑткӑн чунлӑ хӗрарӑм вӑл, пуринчен ытла 
арҫынсене, хӑйӗнчен кӗҫӗнреххисене пӑхӑнма юратмасть». Ку 
повеҫре тӗрлё проблема хускатнӑ, вӗсенчентӗпри-ашшӗ-амӑшӗпе 
ачисем хушшинчи хутшӑну. Повесть трагедилле вӗҫленет, темиҫе 
виле пулать. Сӑлтавӗ — ҫын чунӗсене хаярлӑх вӑрлӑхӗ акнинче.

Юлашкинчен ҫапла каланӑ пулӑттӑм: А.Ырьят -  Чӗмпӗр 
хутлӑхӗнче проза жанрӗпе ӗҫлекен чи тухӑҫлӑ ҫыравҫӑсенчен 
пӗри.



2001 ҫулта унӑн «Хӑмӑшлӑха путнӑ кӗмӗл уйӑх» ятлӑ кӗнеке 
пичетленсе тухрӗ.

Аш керов Алексей Антипович - Тӑхӑрьял чӑваш ӗ, 
Тутарстанри Пӑва районне кӗрекен Элшел ялӗнче 1936 ҫулхи 
ноябрь уйӑхӗн 10-мӗшӗнче ҫуралнӑ. Ялти вӑтам шкула пӗтернӗ. 
Пӑвари техника училищинчен вӗренсе тухнӑ хыҫҫӑн виҫӗ ҫул 
Ҫурҫӗр Казахстанра ӗҫленӗ.1963 ҫултанпа Ульяновск хулинче 
пурӑнать. Йывӑр станоксем тӑвакан заводра слесарь-механикра 
ӗҫленӗ. Унӑн кунти ӗҫ стажӗ -  35 ҫул ытла.

Малтанхи сӑвви 1952 ҫулта Хусанта тухса тӑракан «Хӗрлӗ 
ялав» хаҫатра кун ҫути курнӑ. Каярах унӑн хайлавӗсем Пӑва 
тата Ҫӗпрел районӗсен хаҫачӗсенче пичетленнӗ. Кокчетав 
облаҫӗнче ӗҫленӗ вӑхӑтра Красноармейски районӗн «Красная 
звезда» хаҫатӗнче «Люблю» ятлӑ вырӑсла сӑвви тухнӑ. Ку 1962 
ҫулта пулнӑ.

Ҫапла, А.Ашкеров хӑйӗн сассине поэзи уй-хирӗнче ҫамрӑклах 
панӑ. Акӑ ҫирӗплетӳ. 1989 ҫулхи «Ялав» журналта Михаил 
Сениэль (чӑн хушамачӗ Егоров) ҫыравҫӑ «Эп - ҫеҫпӗлҫӗ!» статья 
пичетлесе кӑларнӑ. Унта вӑл хӑйӗн творчество ҫулӗн пуҫламӑшӗ 
ҫинчен аса илет, «Хӗрлӗ ялав» хаҫатпа ҫыхӑну тытнине каласа 
парать. Хаҫатра ӗҫлекен В.Моисеев 1957ҫулта М.Егоров патне 
акӑ мӗн ҫырать: «Пуҫласа сӑвӑ ҫыракансем хушшинче сӑвӑ 
техникине ӑнланса илсе пӗр хӑйсене кӑна тивӗҫлӗ сӑвӑсем 
ҫырассишӗн тӑрӑшакан ҫамрӑксем те нумай. Вӗсем -  В.Тютин,
А.Тимофеев, М.Артюшин, М.Егоров, А.Ашкеров тата ыттисем те».

Анчах тӗрлӗ сӑлтавсене пула пултаруллӑ ҫамрӑк ҫак ҫулпа 
малалла утман, вуҫех ҫырма пӑрахнӑ.

1989ҫулта Чӗмпӗрте чӑвашхаҫачӗ-«Канаш» — тухма пуҫласан 
вӑл тепӑр хут ҫырас ӗҫе пикенет. Ҫак саманта вӑл ҫапла аса илет: 
«Хама тепре ҫуралнӑ пекехтуйрӑм, пуҫра ҫӗнӗсӑвӑсем ҫуралчӗҫ 
(унччен 25 ҫул ҫырманччӗ). Ҫырас ӗмӗт ҫирӗпленчӗ».

Халӗ Алексей Ашкеров ячӗ Чӗмпӗр хутлӑхӗнче анлӑ сарӑлчӗ. 
Унӑн пултарулӑхӗ юптарусем ҫырассинче палӑрчӗ. Ытларах та 
калама пулать: вӑл Чӗмпӗр чӑвашӗсем хушшинчи чи ӑста юптаруҫӑ. 
Ҫутҫанталӑкпанӑ ҫивӗч ӑсӑна пурнӑҫри ҫитменлӗхсене ытарлӑн 
ӳкерсе, шахвӑртса калама май парать. Тӗслӗхшӗн пӗр юптарӑвне 
пӑхса тухар-ха. Вӑл «Сыхланмалла» ятлӑ.

—  Эс мӗн тӑван? —

Тесе ыйтать Мулкач ват Кашкӑртан.



—  Кӑнтӑрлахи а пат тӑватӑп.
—  Илтменччӗ-ҫке эс курӑк ҫинине.
—  Эп пурнӑҫри юратӑва
Пач улӑштартӑм иртнӗ ирхине. 
flap  ман ҫума, пӗрле апатланар!
Ӗненчӗ янавар,
Вӑл пычӗ ҫывӑхах,
Анчах...
Ӑна вара ҫак самантран 
Никам курман.

Юптарури мораль ҫапла:
Ҫав Кашкӑртан сыхланмалла.

Кӗске хайлавра — мӗнле ҫивӗч ыйтӑва уҫса панӑ! Кунта, 
М.Горький калашле, чӑннипех те сӑмахсене хӗсӗк, шухӑшсем 
ирӗкре. Вӗрентӳллӗ хайлав.

Ҫав вӑхӑтрах Алексей Антипович лирикӑна кӑмӑллать — 
ҫутҫанталӑк тата юрату лирикине. «Ӑҫта-ши» сӑвӑран темиҫе 
йӗрке илсе пӑхар-ха:

Ӑҫта-ши йӑлтӑр ҫӑлтӑрлӑ 
Кӗрхи ӗлккен каҫсем 
Тата чӗре ҫунтармӑшӗ —

Савнийӗн куҫӗсем?

Ҫавсем йӑлт тыткӑнланӑччӗ 
Ман шухӑ чӗрене.
Вёсен хӗлхемӗ ҫутнӑччӗ 
Телейлӗх хунарне.

Автор кунта сайра тӗл пулакан сӑвӑ виҫипе — дактильпе усӑ 
курать. Ҫаплах вӑл нумай сӑввинче виҫӗ сыпӑклӑ виҫесемпе усӑ 
курать: дактиль, амфибрахи, анапест. Ҫак тӗслӗхсем А.Ашкеров 
пиҫсе ҫитнӗ поэт пулнине ҫирӗплетеҫҫӗ, сӑвӑ теорине, техникине 
алла илнине пӗлтереҫҫӗ.

А.Ашкеровӑн пурӗ 200 сӑвӑ. Автор Ульяновскра пурӑнать.

Сугалов Михаил Андреевич (Серте Мишши) Тутарстан 
Республикине кӗрекен Теччӗ районӗнчи Кӑнна Кушки ялӗнче



1947 ҫулхи июлӗн 12-мӗшӗнче ҫуралнӑ. Ульяновскри 
педуниверситетран вӗренсе тухнӑ. Тӗрлӗ ҫулсенче шкулта, 
«Авангард» (Теччӗ районӗ), «Сувар» (Хусан), «Канаш» (Ульяновск) 
хаҫат редакцийӗсенче вӑй хунӑ. Раҫҫей Писателӗсен союзӗн членӗ.

«Хирти тӑман» (1995), «Йӗплӗ пуҫ кӑшӑлӗ» (1999) тата ытти 
кӗнекесен авторӗ.

Серте Мишши -  поэт. Юлашки ҫулсенче уйрӑмах тухӑҫлӑ 
ӗҫлеме тытӑнчӗ. Паллӑ критик В.С.Чекушкин автор творчестви 
пирки ҫапла ҫырать: «Серте ҫырнисем темипе те, кӗвӗ-ҫеммипе 
те нумай енлӗ, вӗсене поэзи вӑркӑшӗ тӗс панӑ. Пурнӑҫа хӑй 
майлӑ курса хӑйне евӗр хаклама пултарнипе пӗрлех вулавҫӑпа 
пӗр чӗлхе тупма пӗлни сӑвӑҫ пуласлӑхӗ пуррине шантарать. 
Серте сӑвӑсенче пурнӑҫри драмӑллӑ пулӑмсене ӳкерес туртӑм 
куҫкӗрет палӑрать. Ача чухне чуна ыраттарнисем: асаплӑ, анчах 
чӗрлӗхлӗ шухӑш-туйӑм; кулленхи шӑв-шавӑл, пӗлтерӗшлӗ 
хирӗҫӗвӗсем тата вӗсене ҫӗнтерекен шанчӑкпа ҫирӗплӗх. Ҫав 
ҫирӗплӗх куҫа шартмасть, ҫапах вӑл ултавсӑр... Анчах ырлӑхлӑ 
канлӗх те тупма пӗлет вӑл — ҫутҫанталӑкпа тӑван тавралӑхра, 
ял-йышпа тӑван-пӗтенре, ултавсӑр юратура, ӑслӑ шӳт-пӳтре».

Юлашки сӑввисене вуланӑ хыҫҫӑн ҫапла калама пулать. 
Поэт — максималист. Пурнӑҫпа, унри пулӑмсемпе килӗшмест. 
Вуҫех чӑл-пар салатса тӑкма хатӗр. Автор япалана, пулӑма е 
чӑлт шурӑпа (кун пеккисем сайрарах), е йӗпкӗн хурапа сӑрлать. 
Варри — ҫук. Ҫакӑнпа вӑл кӑштах Иван Юркина аса илтерет пек. 
Автор ҫынсене хӑйсен умӗнчи япаланах урӑхпа курма пулӑшать, 
ҫӗнӗлле пӑхать. Ку поэт пиҫсе ҫитнине пӗлтерет, хӑйӗн сӑн- 
пичӗ, ҫул-йӗрӗ пуррине палӑртать.

Деменкова (Зайкова) Валентина Васильевна 1924 ҫулхи 
декабрь уйӑхӗн 8-мӗшӗнче Чӑваш ҫӗршывӗнчи Каҫал тӑрӑхӗнче, 
Хирти Сӗнтӗр ялӗнче, вӑтам хресчен ҫемйинче ҫуралнӑ. Ялта 
шкул пӗтернӗ хыҫҫӑн Патӑрьелӗнчи педучилищӗрен вӗренсе 
тухнӑ. 35 ҫул учительте ӗҫленӗ. Халӑха вӗрентес ӗҫ отличникӗ.

Сӑвӑ ҫырма пиллӗкмӗш класранах пуҫланӑ. Хайлавӗсем 
Шупашкарта тухса тӑракан «Ялав» журналта, «Тантӑш» хаҫатра 
пичетленнӗ.

1979 ҫулта, мӑшӑрӗ вилнӗ хыҫҫӑн, В.В. Деменкова Ульяновск 
ҫывӑхӗнчи Аслӑ Ключище ялне пурӑнма куҫать. Маларах район 
хаҫачӗпе, каярах «Канаш» хаҫатпа ҫыхӑну тытать.
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Автор маларах сӑвӑ ытларах ҫырнӑ пулсан юлашки вӑхӑтра 
прозӑпа ӗҫлеме пуҫларӗ. 1999ҫулта унӑн пӗрремӗш кӗнеки «Кӗтнӗ 
шуҫӑм» ятпа тухрӗ. Унта Валентина Васильевнан суйласа илнӗ 
хайлавӗсем -  повесть, поэма, калавсем, сӑвӑсем -  кӗнӗ. Автор 
тӑван сӑмаха лайӑх туять, литература теорине ӑнкарать. 
Сӑввисенче юрату тата гражданла лирика палӑрать. Поэтесса 
«вӑхӑтпа хӑй ҫинчен» шухӑшлать.

Сӑвӑлла ҫырнӑ произведенисенче чи калӑпӑшли -  «Юратнӑ 
ӗҫ» поэма. Чӑннипе ӑна автобиографилле теме пулать. Автор 
хайлаври ӗҫсем ҫинчен калуҫӑ чӗлхипе ҫырать: учитель ӗҫне 
кӳлӗнни, вӑрҫӑ ҫулӗсем, бюрократ пуҫлӑхсемпе кӗрешни, 
ҫемьери кӑлтӑксем... Ҫапахта ӳкӗнмест хайлаври герой. Пурнӑҫне 
вӑл ача-пӑчана воспитани панӑ ӗҫре ирттернӗ, обществӑшӑн 
тӑрӑшнӑ. Ӑна вӑл ҫапла пӗтӗмлетет:

Мамӑкла ҫунат хӳтти туймарӑм 
Кил пурнӑҫӗнче те ӗҫӗмре.
Чӗлхепе ҫынна эп юраймарӑм,
Тӗрӗслӗхшӗн ҫунчӗ чун-чӗре.

Юлашкинчен ҫапла калать:

... Хам юратнӑ ӗҫӗме манаймӑп,
Шел, ӑна пуҫлаймӑп ҫӗнӗрен.

Апла пулсан герой нимӗншӗн те ӳкӗнмест, ҫамрӑк ӑрӑва 
вӗрентме тӳр килнишӗн мӑнаҫланать. Ку вӑл учитель ӗҫне 
мухтани, унӑн сумне ҫӗклени, ҫамрӑк ӑрӑва ӑна юратма, 
хисеплеме вӗрентни пулать.

Прозӑна илес пулсан чи пысӑкки -  «Ҫӗнӗ ашшӗн ҫӗнӗ ывӑлӗ» 
повесть. Унта та чи малта воспитани ыйтӑвӗ тӑрать. Аслисем 
пӗр-пӗринпе килӗштерсе пурӑнманни, ӗҫкӗпе иртӗхни, ачасене 
тимлӗх уйӑрманни ҫамрӑк ӑрӑва тӗрӗс ҫул ҫине тӑма 
чӑрмантарать-акӑ хайлавӑн тӗп шухӑшӗ. Ҫакӑнтанах проблема 
тухать: обществӑн культура шайне ҫӗклес тесен ача-пӑчана 
тӗрӗс воспитани памалла. Ун пек тума хӑв сӑпайлӑ та сапӑр, 
ӑслӑ та пӗлӳллӗ ҫын пулмалла.

В.Деменкова хӑйӗн калавӗсенче те ҫак ыйтӑвах хускатать, 
ҫынна кӑмӑл-сипет енчен ырӑ та таса пулма вӗрентет. Унӑн 
паллӑ калавӗсем: «Камайӑплӑ», «Пиҫмен дыня», «Ҫӑмламастус».



Автор 80 ҫула ҫитеспе Раҫҫей Писателӗсен союзӗн членӗпулса 
тӑчӗ, икӗ кӗнеке кӑларчӗ: «Кӗтнӗ шуҫӑм», «Манӑҫми вӑхӑтсем».

Данилов Лаврентий Иванович (Лаврентий Анӑҫ) 1959 ҫулхи 
февралӗн 17-мӗшӗнче ҫуралнӑ. Унӑн тӑван ҫӗршывӗ -  Чӑваш 
Республикинчи Тӑвай районне кӗрекен Сӑхӑтпуҫ ялӗ. Вӑтам 
шкул хыҫҫӑн Канаш хулинчи 2-мӗш ГПТУра слесарь-вагонник 
специальноҫне илнӗ. 1977-1979 ҫулсенче ҫар хӗсметӗнче пулнӑ. 
1980 ҫултанпа Ульяновск хулинче пурӑнать. Милицире ӗҫлесе 
тивӗҫлӗ канӑва кайрӗ, аслӑ прапорщик.

Сӑвӑсем, шӳтле калавсем шкулта вӗреннӗ чухнех ҫырма 
пуҫланӑ. Вӗсем «Пионер сасси» хаҫатра та пичетленнӗ. Халӗ те 
тӗрлӗ хаҫатсемпе ҫыхӑну тытать, «Капкӑн» журналта пичетленет.

1997 ҫулта Л.И. Данилов хӑй ӗҫлекен уйрӑмри ҫынсем ҫинчен 
документлӑ очерксен пуххине -«Чтобы помнили» кӗнеке кӑларчӗ.

Ачалӑхне аса илсе ҫыравҫӑ ҫапла калать: «Ҫырас туйӑм 
анне урлӑ пуҫланнӑ. Вӑл пире, вунӑ ачине, А .Пуш кин, 
М.Лермонтов, Ухсай Яккӑвӗ, К.Иванов сӑввисене, И.Крылов 
юптарӑвӗсене пӑхмасӑр каласа паратчӗ. Пире те каҫсерен 
краҫҫын лампи умӗнче «Ӗмӗр сакки сарлака», «Юманлӑхра ҫапла 
пулнӑ», «Хура ҫӑкӑр» вуласа паратчӗ».

Литература жанрӗсенчен вӑл ытларах поэзие кӑмӑллать. Ку 
таранччен сӑввисен шучӗ ҫӗртен иртнӗ. Хӑш-пӗрне хӑех вырӑсла 
куҫарнӑ.

Автор тӗрлӗ стильпе ҫырать, анчах ҫутҫанталӑк, юрату лирики 
нумайрах. Вӑл хӑйӗн геройӗсемпе пӗрле ҫуралнӑ ҫӗршывӗнче 
тӑванӗсемпе ҫумлӑн ларать, ҫӳрет. Ҫӗр ҫыннине мухтать те 
чыслать. Сӑввисем тӗрлӗ саспа илтӗнеҫҫӗ: уйра йӗрсе тӑракан 
ача сасси, кӳршӗ ялти чиркӗвӗн чан сасси, ҫулҫӑ шӗпӗлтетнӗ 
сасӑ... Ҫавӑнтах аслашшӗн ҫӑпати чӑланта ҫакӑнса тӑрать. 
Ирӗксӗрех вырӑс писателӗ Н.А.Некрасов аса килет. Ҫак ҫын 
авторӑн чӗринче тарӑн йӗр хӑварнӑ пулмалла. Куратӑн, хӑш 
чухне Л.И.Данилов сӑвӑ техникине ҫирӗп пӑхӑнсах пымасть. 
Ҫакӑншӑн ӑна асӑрхаттарас та килет, анчах шухӑшӗ ҫак 
кӑлтӑксене ҫӗнтерет темелле, аяла тӑвать. Ҫавнашкал япала 
вӑл -  сӑвӑ ҫырасси. Вулакана шухӑшпа тыткӑнлама пӗлмелле. 
Авторӑн ку ӗҫ ӑнӑҫлӑ пулать. Тӗрлӗ туйӑмсен сӑпкинче ярӑнма 
пӗлни, шухӑшсене тӗрлесе ҫыхӑнтарни, ытарлӑ калани, поэзи 
уҫлӑхне ҫитме тӑрӑшни, ӑнтӑлни сисӗнет сӑввисенче.

Нумай ҫырса кайиччен пӗр сӑввине пӑхса тухар-ха. Мӗнле 
тарӑн шухӑшлать автор!



Ҫаран ҫинче ҫӳреҫҫӗ тихасем,
Выляҫҫӗ ҫилхипе ҫил ачисем.
Кур, амӑш ҫиллине ӗмет тихи,
Сӗт тутине аван чухлать чӗлхи.

Кӗҫ самантран ҫӗмрен пек ӗрӗхет,
Амӑш ҫине пырать те перӗнет.
Унтан курӑк ҫием пекки тӑвать,
Вара ачашшӑн кӗҫенсе ярать.

Айван... Пӗлмест мӗн иккенне турта...
Ӗмӗрӗ тарлӑ иртӗ, хӗн-хурта.
Шӑпа тени ача чух паллӑ мар.
Телейпе хуйхӑ ҫӳрӗҫ юнашар.

Техника енчен кӑлтӑксем ҫук мар ӗнтӗ. Ҫапах та ҫак сӑвва 
эпӗ авторӑн чи ӑнӑҫлӑ хайлавӗсем хушшине кӗртесшӗн.

«Тарӑн Ҫырма Пуҫӗ» баллада вара ҫак вӑхӑта авторӑн чи 
пысӑк ӗҫӗ. Ҫитменнине, вӑл ӑна хӑйех вырӑсла куҫарнӑ.

Баллада хӑйӗн содержанийӗпе М.Федоровӑн «Арҫури» 
произведенийӗпе пӗр евӗрлех. Ял ҫынни тӗшмӗше ӗненни, усал 
вӑя шанни сисӗнет кунта. Автор чӑн пулнӑ фактсенчен чӗнтӗрлесе 
илемлӗте ӗнентерӳллӗ сюжет ҫыхнӑ. Тарӑн Ҫырма Пуҫӗ-халӑха 
хӑратса тӑракан вырӑн. Ҫынсен инкекӗсен сӑлтавӗ — ҫавӑнта. 
Хайлаври геройсем пӗр авӑрта пӑтрашӑнаҫҫӗ, тӗрӗс ҫул тупма 
пӗлмесӗр чӗрӗ чунсене «парне» вырӑнне параҫҫӗ. Тӗшмӗшпе 
анранӑ ҫынсемшӗн таврари илемлӗх тӗксӗмленнӗ, ырӑ тӗллев 
ҫухалнӑ. Ҫынсем пуҫ ҫапса (ҫӑмӑл майпа) терт-нуш аран 
хӑтӑласшӑн. Вӗсем Тарӑн Ҫырма Пуҫне нимӗнпете парӑнтарма 
ҫук пулӗ теҫҫӗ. Шанчӑк ҫуккине пула ӑна хирӗҫ тӑраймаҫҫӗ 
(тен, ӑс-тӑн шайӗ, пӗлӳ ҫитмест). Усала хирӗҫ тухакан паттӑр 
курӑнмасть, ертсе каякан ҫук. Кӗлӗ тунин, пуҫ ҫапнин -у с с и  ҫук. 
Автор ҫакна систересшӗн. Инкек-синкек сӑлтавӗ вара -  ҫын 
тискерлӗхӗ. Акӑ ӗҫ пуҫламӑшӗ:

Ялти пуян Микула 
Мӑшкӑлланӑ cap хӗре.
Чӑн-чӑн тискер кайӑкла -  
Шеллемен вӑл, чул чӗре.



Хурлӑха тӳсеймесӗр сарӑ хӗр — Вӗҫелӳк — ҫырма пуҫне 
сиксе вилет. Ҫакӑн хыҫҫӑн ҫырма пуҫӗ «чапа тухать»: Тарӑн 
Ҫырма Пуҫӗ пулса тӑрать. Ылханлӑ ҫӗрте ҫынсем ҫухалаҫҫӗ. 
Халӑх унран хӑраса пурӑнать, унталла выльӑхне те ямасть. Паян 
та халӑх ку вырӑнтан айккипе иртме тӑрӑшать.

Л.И.Данилов ҫивӗч шухӑшлӑ ҫыравҫӑ, пӗтӗмӗшле илсен 
шухӑшӗсем хӑнӑхнӑ калӑпа кӗрсе пӗтеймеҫҫӗ. Ҫакӑ — лайӑх: 
авторӑн хӑйӗн стилӗ, ҫулӗ пуррине пӗлтерет, хӑйӗн сӑн-сӑпатне 
тупнӑ ҫыравҫӑ вара -  лайӑх ҫыравҫӑ. Вӑл вулакана ҫӗнӗлле 
шухӑшлаттарма, кулянтарма, пӑшӑрхантарма, хайлавсенчи 
геройсен пурнӑҫӗпе пурӑнтарма пӗлет.

«Чтобы помнили» (1997) кӗнеке авторӗ.
Никонорова Анна Степановна Тутарстанра, Пӑва районӗнчи 

Таккавар ялӗнче, 1952 ҫулта май уйӑхӗн 27-мӗшӗнче ҫуралнӑ, 
Элшелӗнчи вӑтам шкултан вӗренсе тухнӑ. Суту-илӳ училищине, 
Хусанти кооператив техникумне пӗтернӗ.

Чи малтанхи калавӗ Пӑва район хаҫатӗнче 1967 ҫулта кун 
курнӑ. Каярах Чӑваш Енре тухса таракан «Аван-и», «Самана» 
хаҫатсенче пичетленнӗ.

1980ҫултанпа Ульяновск районӗнчи Вышкӑ ялӗнче пурӑнать.
А,Никонорова прозӑпа та ҫырать, сӑвӑсем те хайлать.
Прозине илес пулсан калавсенчи геройсем — паянхи пурнӑҫри 

ҫынсем. Темисем — юрату, чыслӑх, ҫынлӑх. Тата тепӗр тарӑн та 
чуна хускатакан ыйту ҫӗклет вӑл: ашшӗ-амӑшӗсӗр тӑрсаюлнӑ ачасем. 
Пӗр калавӗнячӗ-«Усрав ывӑл» («чӑн пулни» тенӗ ӑна автор). Сюжечӗ 
ҫапларах. Ҫамрӑк мӑшӑрача ҫуратаймасть. Кунта пурӑнма, тухтӑрсем 
патне сипленме ҫӳреме намӑстесе арӑмӗпе упӑшки Ҫӗпӗре тухса 
каяҫҫӗ. Шура чукунҫул ҫинчеӗҫлеме тытӑнать. Пӗррехинче вакунра 
ултӑ уйӑхри ача тупаҫҫӗ. Шура ӑна килне илсе каять. Милицире, 
райӗҫтӑвкомра пулать: ачан амӑшӗ тупӑнмасть. Ҫавӑнпа хӑй усрама 
илет. Упӑшки ют ача кирлӗ мар тесе уйрӑлса каять, тепӗр ҫемье 
ҫавӑрать. Шура та качча каять, тата икӗ ача хушӑнать ҫемьере — 
хальхинче хӑйех ҫуратать. Пӗррехинче усрава илнӗ ачи патне пӗр 
хӗрарӑм пырать, эпӗ санӑн аннӳ тет. Вова (усрав ывӑлӗ) салтака 
кайнӑ кун ҫак хӗрарӑм Шурӑна: «Вова ман ача», — тет. Ку тӗрӗсех 
иккен: каччи ачана йышӑнманнипе хӗр пуҫҫӑн Вовӑна ҫуратсан 
пуйӑс ҫине кӗртсе хӑварать. (Ултӑ уйӑх ҫын патӗнче нушаланса 
пурӑннӑ хыҫҫӑн вӑл ачаран ҫапла уйрӑлма шутлать.)

Хайхи Шура Вовӑна чӗнсе илет те: «Ачам, акӑ сана ҫуратнӑ 
хӗрарӑм, санӑн аннӳ. Тав ту ӑна хӑвна ҫуратнишӗн», - тет. Лешӗ



ҫапла хуравлать: «Нина аппа, тав сире ӑсатма килнишӗн, Эсир 
манӑнАННЕНЕ тав тӑвӑр мана ӳстернишӗн».

Чӗрене тивет ку сюжет. А.Никонорова ҫакӑн пек япаласене 
ҫын патне ҫитерме пӗлет, вулакана шухӑша ярать. Сӑввисем 
вара ҫакавторӑн лирикӑллӑ пулса тухаҫҫӗ. Мӗнле чӑваш илтмен 
пуль (е концертра, е телевиденипе.е аудиокассета ҫинче) «Ах, 
аннеҫӗм, анне» юрра С.Кувшинов юрланине. Унӑн авторӗ-А нна  
Никонорова. Сӑввине те, кӗввине те вӑл хайланӑ. Чӑнах та, 
аудиокассета ҫинче урӑхла ҫырнӑ. Ку ҫакӑн пек хӑтланакансен 
совеҫӗ ҫинче юлтӑр.

«Лантӑшсем» юррӑн историйӗ те ҫавнашкалах. Ӑна халӗГ.Вакку 
юрлать. Ҫак юррӑн сӑмахӗсемпе кӗввине те А.Никонорова ҫырнӑ.

Ку юрӑсене тата ыттисене А.Никонорова икӗ йӑмӑкӗпе пӗрле- 
Полинӑпа тата Верӑпа -тахҫанах юрлаҫҫӗ ӗнтӗ. Чӗмпӗр тӑрӑхӗнче 
чӑвашла аудиокассетӑсем кӑларма хальлӗхе май ҫук-ха... 
Шупашкарта вара — пулать. Сӑлтавӗ ҫакӑнта ҫеҫ. Тавҫӑруллӑ 
ҫынсем ҫакӑнпа вӑр-варрӑн усӑ кураҫҫӗ.

A.Никонорова «Чун туртӑмӗ» (2006) кӗнеке авторӗ.

Ромашкин Валериан Федорович (хӑш чухне вӑл В.Федоров
псевдонимпа усӑ курать) Ульяновскоблаҫӗнче, Чӑнлӑ районӗнчи 
АнатТимӗрҫен ялӗнче, 1950 ҫулта ноябрӗн 19-мӗшӗнче ҫуралнӑ. 
Ялти шкулта виҫӗ ҫул вӗреннӗ хыҫҫӑн вёсен ҫемйи ҫак районти 
Телешовкӑна куҫать. Ҫакӑнта вӑл сакӑр класс пӗтерет, Ҫинкӗл 
педучилищинчен вӗренсе тухать. 1970 ҫулта учитель ӗҫне 
пуҫӑнать. Пӗр хушӑ «Память Куйбышева» колхозра комсомол 
организацийӗн секретарӗнче ӗҫлет.

1979 ҫулта Ульяновскри патшалӑх пединститутӗнчен вӗренсе 
тухать, Кивӗ Улхашра шкул директорӗ пулать. 1982 ҫулта ӑна 
Чӑнлӑ районӗнчи вӗрентӳ пайӗн методистне лартаҫҫӗ. Каярах 
КПСС райкомӗнче вӑй хума тивет: инструктор, пай заведущийӗ. 
1985 ҫулта ӑна Чӑнлӑ район хаҫачӗн редакторне куҫараҫҫӗ.

B.Ф.Ромашкин Чӗмпӗр чӑвашӗсен «Канаш» ятлӑ хаҫатне 
никӗслекенсенчен пӗри, унӑн пӗрремӗш редакторӗ. Раҫҫей 
Журналисчӗсен союзӗн членӗ, «Чӑваш халӑх ӑсчахӗ» ята тивӗҫнӗ, 
Чӑваш наци культурин тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ. «Канаш» хаҫат ҫумӗнче 
1998 ҫулта ҫапӑнса тухнӑ «Чуваши Симбирского Поволжья» 
кӗнекен авторӗсенчен пӗри. Вӑл ҫырнӑ калавсемпе шӳтсем 
«Коммунизм ҫути» (Чӑнлӑ районӗ) хаҫатра В.Цветков, В.Сырлан 
псевдонимсемпе пичетленнӗ.



Пӗррехинче Валериан Федорович ҫапла каланӑччӗ: «Хам мӗн 
те пулин ҫырас тесе шутламанччӗ эпӗ. Редактор пулнӑ май, 
шавах ҫын хайлавӗсене тӳрлетнӗ, пичете юрӑхлӑ тунӑ. Каярах 
хамӑн та ҫырса пӑхас туйӑм ҫуралчӗ».

Маларах юморескӑсем ҫырнӑ, ун хыҫҫӑн -  сӑвӑсем. Авторӑн 
чи пӗлтерӗшлӗ тата калӑпӑшлӑ ӗҫӗ вӑл -  «Тӑван ялӑм, савнӑ 
ялӑм» хайлав. Унта 200 куплет ытла. «Ял сӑнарӗсем» тенӗ ӑна 
автор. Тен, поэма теме те май пур. Мӗнле каласанта хайлавӑн 
пӗлтерӗшӗ пысӑк. Ҫулсем иртнӗҫемӗн тата пысӑкпанӗ. Каярах 
унпа таврапӗлӳҫӗсем Тимӗрҫен справочникӗ вырӑнне усӑ курӗҫ.

В .Ф .Ромашкин хӑйӗн сӑвӑлла хайлавне тӗрлӗ мелпе 
илемлетнӗ, тӗрлӗ стильпе усӑ курнӑ. Пейзаж та, кулӑш та, ҫын 
психологийӗ те пур кунта. Ку произведени, ман шутпа, Н.Шелепин 
«Ҫӗрпӳ пасарӗ» поэмине ҫывӑх — чӗлхипе те, содержанийӗпе 
те, стилӗпе те. Кӑштах танлаштарса пӑхар-ха. Пирӗн автор 
ҫапла ҫырать:

.  Йӑкӑртатрӗ пасара 
Катярисӑн арӑмӗ.
Ҫула майӑн кумине 
Хӑйӗнчен вӑл хӑвармӗ.

Альту к инкен ҫук чару -  

Сутма васкать хӑярне.
Телри ҫавӑтнӑ пӑру,
Илсе тухать выльӑхне.

Пасар кунӗ пирӗн ял 
Такана пек хумханать:
Вырӑс анать саларан,
Мишер васкать катаран...

Ирҫелсемпе кивьялсем,
Улхашсемпе пухтелсем,
Капӑр тумлӑ ентешсем -  
Эпир пурте чӑвашсем.

Пасар кунӗ килӗрен 
Кӑмакасем хутаҫҫӗ.
Пӗрне-пӗри чӗререн 
Ӑш кукӑльпе сӑйлаҫҫӗ.



Пӗрремӗш чӑваш халӑх поэчӗн вара ҫакӑн пек йӗркесем пур:

Эх! Ҫӗрпӗвӗн пасарӗ 
Мӗн-мӗн кӑна ҫук унта!
Кам каласа пӗтерес 
Унта мӗн-мӗн пуррине.
Ӑҫта пӑхнӑ  —  вӑл тӗлте 
Темӗн те пӗр сутаҫҫӗ,
Сутуҫисем хӑвӑртрах 
Укҫа ҫине путаҫҫӗ...
Ирхи куна каҫченех 
Пӑтӑ пекех ҫын вӗрет.
Тӗрлӗ-тӗрлӗ халӑхӗ 
Пӗртӑван пекех ҫӳрет...

Сӑмахӗсем урӑхла, анчах куҫ умне пӗр евӗрлӗ сӑнар тухса 
тӑрать.

Ҫитменнине, сӑвӑ виҫи те пӗрех: ҫичӗ сыпӑклӑ, «Нарспи» 
виҫи. Ҫакӑ авалтанах килет -  чӑваш халӑх сӑмахлӑхӗнче анлӑ 
сарӑлнӑ. Алла пулсан танлаштарса пӑхнӑ икӗ хайлавра та ӑрусен 
ҫыхӑнӑвне ҫирӗплетекенни, халӑх чӗлхин сӗткенӗ пур. Ҫав 
вӑхӑтрах вӗсене ӑнланма та ҫӑмӑл.

Ш анатӑп: «Тӑван ялӑм, савнӑ ялӑм» хайлав патне 
таврӑнакансем, ӑна тӗпчеме хӑтланакансем пулӗҫ. Шырамалли, 
тӗрӗслемелли, танлаштармалли нумай кунта. Тен, тавлашмалли 
те тупӑнӗ. Алла пулсан автор анлӑ тема хускатса вулакансене, 
уйрӑмах анаттимӗрҫенсене, интереслентерсе янӑ.

Ку хайлава хаҫатра вуланӑ хыҫҫӑн автор патне АнатТимӗрҫен 
ҫыннисем пыма тытӑннӑ: «Мана мӗншӗн асӑнман, манӑнта ҫапла- 
ҫапла интереслӗ япала пулнӑччӗ-ҫке». Ҫакӑн хыҫҫӑн поэма 
малалла тӑсӑлмӗ тесе те ҫирӗплетме ҫук.

«Чуваши Симбирского Поволжья» (1998) кӗнекен авторӗсенчен 
пӗри.

Богатов Александр Михайлович (Александр Мишшаади) 1935 
ҫулхи январӗн 15-мӗшӗнче Ульяновск облаҫӗнчи Чӑнлӑ 
районӗнчи Кунтикав ялӗнче ҫуралнӑ. Чӗмпӗр чӑваш шкулӗнче 
вӗреннӗ. «Канаш» хаҫата уҫас тӗлӗшпе нумай вӑй хунӑ, 
редакцире те ӗҫленӗ.

Вырӑсла ҫырать: очерксем, сӑвӑсем, повеҫсем. Ун пурӗ 20 
кӗнеке ытла тухнӑ.



Ишутов Петр Ильич 1931 ҫулхи сентябрь уйӑхӗн 5-мӗшӗнче 
Ульяновск облаҫӗнчи Ҫинкӗл районне кӗрекен Анатьялта 
ҫуралнӑ. Ҫирӗм пилӗк ҫул ытла ҫар хӗсметӗнче пулнӑ.

Вырӑсла ҫырать. Поэт. Прозаик. Чӗмпӗр тӑрӑхӗнчи чӑваш 
поэчӗсен сӑввисене вырӑсла куҫарать. А.Юман сонечӗсен виҫӗ 
кӗнекине вырӑсла куҫарнӑ.

Хӑй ҫырнӑ кӗнекесем: «Юля», «Тюбай», «Соседушка», «Волна».
Раҫҫей Писателӗсен союзӗн членӗ.

Казаков (Ильмовский) Николай Александрович 1959ҫулхи 
июнӗн 19-мӗшӗнче Тутарстанри Ҫӗпрел районӗнчи Ҫӗнӗ Йӗлмел 
ялӗнче ҫуралнӑ. 10 ҫул ытла «Канаш» хаҫатра вӑй хучӗ. Историпе 
этнографиллӗ очерксем, пӗчӗк калавсем ҫырать.

Раҫҫей Писателӗсен тата Журналисчӗсен союзӗсен членӗ.
Ульяновск облаҫӗнчи чӑваш таврапӗлӳҫисен пӗрлӗхӗн ертӳҫи.
«Тӑван ен — Ҫӗнӗ Йӗлмел» ятлӑ историпе этнографиллӗ 

очерксен кӗнекин авторӗ.

Еграшкина Нина Никитична (Нина Разумова, Нина Максина, 
Ксения Кулаева, Ниниле псевдонимсемпе ҫурет) 1956 ҫулхи 
мартӑн 7-мӗшӗнче Чӑваш Республикинчи Етӗрне районӗнчи Анат 
Ачак ялӗнче ҫуралнӑ. Чӑваш патшалӑх педуниверситетне пӗтернӗ 
Специальноҫпа — ӳкерӳҫӗ. «Палнай» ушкӑн солистки. Калавӗсем 
«Шевлеҫути» антологире пичетленнӗ, Чӑвашрадиопа янӑранӑ.

1996ҫултанпа «Канаш» хаҫат редакцийӗнче ӗҫлет. Вырӑнти 
ҫыравҫӑсен кӗнекисене ӳкерчӗксемпе илемлетет, калавсем 
ҫырать. Калавӗсем шӳтлӗ, автор ирони, юмор урлӑ пурнӑҫри 
ҫитменлӗхсене, ҫыннӑн начар енӗсене питлет. Ваттисен 
сӑмахӗсемпе вырӑнлӑ усӑ курать.

Розов Николай Дмитриевич Тутарстанри Теччё районёнчи 
Ҫӗньялта 1953 ҫулхи августӑн 26-мӗшӗнче ҫуралнӑ. Ӑнӑ ялӗнче 
вӑтам пӗлӳ илнӗ. Хусанти медицина институтне пӗтернӗ. Шӑл тухтӑрӗ.

Ытларахтӑван ялӗн историне тӗпчет, историпе этнографиллӗ 
очерксем ҫырать. Ҫаплах публицистика жанрӗпе статьясем 
калӑплать, «Канаш» хаҫатра нумай пичетленет.«Шевле ҫути» 
альманахра кун ҫути курнӑ.

Ун кӗнекисем: «Ҫӗньял -  Малое Бисярино», «Ытарайми ял- 
йышӑм», «Хӗн-хур айӗнче пичетленнӗ пурнӑҫ кӗнеки», «Нихҫан 
манас ҫук», «Иккӗмӗш кил».



Васильева Елена Всеволодовна Чёваш Республикинчи Канаш 
районне кӗрекен Янкӑлч ялӗнче 1968 ҫулхи май уйӑхӗн 15- 
мӗшӗнче ҫуралнӑ. Чӑваш патшалӑх университечӗн чӑваш 
филологийӗпе культура факультетӗнчен вӗренсе тухнӑ.

Хальхи вӑхӑтра Кӑлаткӑпуҫ районӗнчи Бахтеевка шкулӗнче 
ачасене тӑван чӗлхепе литературӑна вӗрентет.

Е.Васильева сӑвӑсем те, калавсем те ҫырать. Сӑмахран, «Чӗре 
суранӗ» калавра эрех ӗҫнин сиенӗ ҫинчен калаҫу пырать. Якур 
платник ӗҫлеме каять. Мунча пӗтернӗ хыҫҫӑн вӑл ҫынпа пӗрле 
эрех ӗҫет. Тӗттӗмле килне таврӑннӑ чухне вара тайкаланса 
пырса ӳкет, пуҫне ыраттарать. Йывӑр сурана пула вӑл вилсех 
каять. Арӑмӗ пӗччен юлать.

Автор кунта ҫапла каласшӑн: эрех нумай ӗҫсен инкек сиксе 
тухма пултарать. Кашни кун ӗҫсе иртӗхекенӗн кӑна мар, тахҫан 
пӗрре ӗҫекенӗн те (калаври герой алкоголик мар-ҫке).

Пьеса та пур ку авторӑн. Вёл «Каҫарӗ-ши?» ятлӑ. Унта
8-мёш класс ачисем уксах Якур мучи сыхлакан сада кёрсе 
панулми вӑрлаҫҫӗ. Кайран хӑйсен йӑнӑшне туйса илеҫҫӗ, хуралҫӑ 
патне каҫару ыйтма каясшён. Анчах та иккӗленеҫҫӗ: лешё 
каҫарӗ-ши?

Кадебин Николай Константинович 1944 ҫулхи январён 
1-мёшёнче Ульяновск облаҫӗнчи Чӑнлӑ районне кёрекен Кивё 
Улхаш  ялӗнче ҫуралнӑ. 1972 ҫулта Чӑваш патш алӑх 
пединститучӗн художествӑпа графика факультетӗнчен вӗренсе 
тухнӑ. Учительте ӗҫлесе (директор та пулнӑ) тивӗҫлӗ канӑва кайнӑ.

Облаҫри паллӑ таврапӗлӳҫӗ. Раҫҫей Федерацийӗн тава 
тивӗҫлӗ учителӗ, Чӑваш халӑх ӑсчахӗ. Сӑввисенче ял пейзажӗ, 
кӑмӑл-сипет ыйтӑвӗсем уҫҫӑн курӑнаҫҫӗ. Кӗске калавсем те 
хайлать. «Шевле ҫути» альманахра пичетленнӗ.

«Старые Алгаши», «В бой идут за вас, родные» кёнекесен 
авторё.

Кашеев Владимир Яковлевич та Кивё Улхаш ялёнче 1942 
ҫулта ҫуралнӑ. Х удож ник-проф ессионал . «Канаш» хаҫата 
юморескёсем, калавсем, тӗрленчӗксем ҫырса тёратчё. Хёй 
сассине, стильне тупнӑ ҫыравҫӑччӗ. Шел пулин те, 1995 ҫулта 
вёл ҫак тёнчере пурёнмалла е пурёнмалла мар текен ыйтёва 
хёй ирӗкӗпе татса пачӗ, вӑхӑтсӑр ҫӗре кёчё.

Автор кулёшпа питлев стилёпе нумай хайлатчё. Ун сисёмлё



чунӗ пурнӑҫри ҫитменлӗхсене курса аманатчӗ. Вӗсене пӗтерес 
е сахаллатас тесе вара вӑл витӗмлӗ хайлавсем ҫыратчӗ.

Кузьмина Елена Николаевна 1956 ҫулхи ноябрӗн 4-мӗшӗнче 
Тӑхӑрьялта тӑрӑхӗнче — Элшел ялӗнче ҫуралнӑ. Чӑваш патшалӑх 
университетӗнчен вӗренсе тухнӑ. 1979 ҫултан пуҫласа паянччен 
«Чӑнлӑ хыпарӗсем» райхаҫатра вӑй хурать. Прозаик. Прозӑлла 
сӑвӑсем,тӗрленчӗксем, новеллӑсем хайлать. Тӑванлӑх туйӑмӗ, 
юрату, тӑван чӗлхе — ҫак ыйтусем кулянтараҫҫӗ автора.

Ледюкова Александра Васильевна 1956 ҫулхи май уйӑхӗн
9-мӗшӗнче Кивё Улхаш ялӗнче (Чӑнлӑ районӗ) ҫуралнӑ. Ял 
хуҫалӑх институчӗн экономика факультетӗнчен вӗренсе тухнӑ. 
Аслӑ Нагаткинта бухгалтерта ӗҫлет. Кӗскете кулӑшла калавсем 
ҫырать. Хӑш чухне Леонтьева хушаматпа пичетленет.

Рдюкова Елена Семеновна Кивё Улхаш ялӗнче 1974 ҫулхи 
май уйӑхӗн 10-мӗшӗнче ҫуралнӑ. Чӑваш патшалӑх университечӗн 
выпускникӗ. 1996 ҫултанпа Ульяновск педагогика университечӗн 
преподавателӗ. 1997 ҫулта Чӑваш патшалӑх университечӗн 
аспирантурине вӗренме кӗнӗ. Филологи наукисен кандидачӗ. 
Малтан вырӑсла ҫырса пӑхнӑ, халӗ -тӑ в а н  чӗлхепе.

Е.Рдюкова ачасем валли хайлать.

Рогачев Яков Капитонович 1926 ҫулта Чаллӑпуҫ районӗнчи 
Тилечер ялӗнче (Самар облаҫӗ) ҫуралнӑ. 1953 ҫулта Мелекесс 
хулине (каярах Димитровград) пурӑнма куҫнӑ. Журналист. 
Редакторта ӗҫленӗ.

Вырӑсла та, чӑвашла та ҫырнӑ. Раҫҫей Журналисчӗсен тата 
Писателӗсен союзӗсен членӗ. Сӑввисемпе калавӗсем тата очеркӗсем 
хаҫат-журналта, кӗнеке пуххисенче пичетленнӗ. «Путь большевика» 
тата «Гигант в степи» вырӑсла очерксен кӗнекисене кӑларнӑ.

1993 ҫулта Чӑваш кӗнеке издательствинче ача-пӑча валли 
ҫырнӑ калавӗсене пухса «Кам аслӑрах» ятлӑ кӗнеке пичетленӗ.

Я.Рогачев 1995 ҫулта вилнӗ.

Селендеева Мария Алексеевна 1948 ҫулхи январӗн 12- 
мӗшӗнче Чӑвашкасси ялӗнче (Чӑнлӑ районӗ) ҫуралнӑ. Ульяновскри 
пединститутран вӗренсе тухнӑ. 1971 ҫултанпа тӑван ялӗнче 
вӗрентӳҫӗ пулнӑ. «Шуҫӑм» фольклор ушкӑнӗнче юрлать.



М.Селендеева сӑвӑсем ҫырать. Философи, юрату, ҫутҫанталӑк 
темисем илӗртеҫҫӗ ӑна. Ытарлӑн калама пултарать автор хӑйӗн 
шухӑшне.

Алексеева (Селиванова) Елена Геннадиевна Аксу районӗнчи 
Беловка ялёнче (Тутарстан) 1973 ҫулхи январён 28-мёшёнче 
ҫуралнӑ. 1995 ҫулта Чӑваш патшалӑх университетӗнчен хӗрлӗ 
дипломпа вӗренсе тухнӑ. Ҫав ҫулах Чӗмпӗре куҫать, «Канаш» 
хаҫата ӗҫе кӗрет. Пӗр вӑхӑтрах У льяновск патш алӑх 
университетӗнче чӑваш чӗлхине вӗрентет.

Е.Алексеева -  прозаик. Ун калавӗсенче хальхи вӑхӑтри ҫынсен 
шӑписене кӑтартса панӑ. Ҫамрӑксем аслӑ пурнӑҫҫулӗ ҫине тухнӑ 
чухнехи йывӑрлӑхсем, йӑнӑшсем ҫине пусӑм тунӑ. Юрату 
авӑрӗнче пӑлханакан вӗри чӗре туйӑмӗсем те пур калавсенче: 
савнӑҫ, хавхалану, куҫҫуль... Автор хӗрарӑм чун-чӗрине, кӑмӑл- 
сипетне уҫса парас тӗлӗшпе ҫитӗнӳсем тунине палӑртмасӑр 
хӑварма май ҫук.

«Телей ҫӑлтӑрӗ хыҫҫӑн» (2006) кӗнеке авторӗ.
Семеленов Николай Владимирович Ульяновск облаҫӗнчи 

Чӑнлӑ районе кӗрекен Пухтел ялӗнче 1958 ҫулхи июлӗн 2-мӗшӗнче 
ҫуралнӑ. Афганистанра интернационаллӑ тивӗҫне пурнӑҫланӑ. 
Ҫар корреспонденчӗсен шкулне куҫӑн мар пӗтернӗ. Ульяновск 
хулинче 1987 ҫултанпа.

Н.Семеленов шӳтлӗ калавсем, юморескӑсем ҫыратчӗ. Вилнӗ.

Степанова Альбина Александровна (Альбина Сенкер)
ҫуралнӑ ҫӗрӗ-Ч ӑваш  Енри Упамса ялӗ (Патӑрьел районё). 1964 
ҫулхи февралӗн 25-мӗшӗнче ҫуттӗнчене килнӗ. Чӑваш патшалӑх 
университетӗнчен вӗренсе тухнӑ. «Шӑмӑршӑ хыпарӗ» хаҫатра 
ҫырусен пайӗн заведущийӗнче вӑй хунӑ. 1992 ҫултанпа Чӗмпӗрти 
«Канаш» хаҫат журналисчӗ. 1994 ҫултанпа Раҫҫей Журналисчӗсен 
союзӗн членӗ.

А.Сенкер калавсем, новеллӑсем, тӗрленчӗксем ӑсталать. Ун 
темиҫе сӑвӑ та пур. «Ялкӑшсам, вучах» (2006) кӗнеке авторӗ.

2007 ҫулта Мускава ӗҫлеме куҫса кайрӗ.

Головин Анатолий Геннадьевич (Анатолий Май) 1939ҫулта 
Ульяновск облаҫӗнче, Чӑнлӑ районёнчи Каша ялӗнче,ҫуралнӑ. 
Комсомол путевкипе Магнитогорск— Ҫтерлӗ чукун ҫул тунӑ ҫӗрте 
вӑй хунӑ. Ульяновскра пединститут пӗтернӗ. Шкул директорӗ, 
завуч, партком секретарӗ пулнӑ.



Тутар Кашари вӑтам шкулта вӗрентнӗ.
А.Май сӑвӑсем, юморескӑсем ҫыратчӗ. Тӳрех палӑртмалла: 

вӗсем тарӑн шухӑшлӑ. Ытарлӑн калама пӗлет автор, шухӑшне 
веҫех кӑларса хумасть, вулакана шухӑшлаттарма пултарать. 
Хӑйсен ялӗ ҫинчен кӗнеке те хатӗрлесе хунӑччӗ, анчах кӑларса 
ӗлкӗреймерӗ.2001 ҫулта вилнӗ.

Соловьева Валентина Николаевна 1937 ҫулхи июлӗн 27- 
мӗшӗнче Чӑваш Республикинче, Каҫал тӑрӑхӗнчи Аслӑ Чурачӑк 
ялӗнче, ҫуралнӑ. П атӑрьелӗнчи, каярах Канашри 
педучилищӗсенче вӗреннӗ. Учитель пулнӑ.

1969 ҫулта Красноярск крайӗнчи Ачинск хулине куҫса кайнӑ, 
каярах Туркменире пурӑннӑ. 1989 ҫултанпа Ульяновскра 
пурӑнать.

Авторӑн калавӗсем аван пулса тухаҫҫӗ: шухӑшӗсем тарӑн, 
ытарлӑн калани нумай. Сюжечӗсене хӑйӗн пурнӑҫӗнчен илнисем 
те пур. Сӑвӑсем те, калавсем те ҫырать.

Соловьев Петр Диомидович 1945ҫулхи мартӑн 1-мӗшӗнче 
Мускав облаҫӗнчи Рошаль хулинче ҫуралнӑ. Ачалӑхӗ Чӑваш Енри 
Елчӗк районӗнчи Петреккел ялӗнче иртнӗ. Гомель хулинче 
патшалӑхуниверситетне пӗтернӗ. 1986 ҫулта Ульяновск облаҫне 
пурӑнма куҫать.

Ҫӑмӑл атлетикӑпа ветерансем хушшинче вунӑ хутчен Раҫҫей 
чемпионӗ пулнӑ.

Тереньга районӗнчи Скугареевка ялӗнче 23-мӗш училищӗре 
физкультура учителӗнче ӗҫлетчӗ.

Сӑвӑсем ҫыратчӗ, вӗсене хӑйех юрра хыватчӗ, гитарӑпа 
каласа юрлатчӗ. Велосипедпа инҫе ҫулҫӳревсене каятчӗ. 2007 
ҫулта вилнӗ.

Улендеев Борис Александрович 1948ҫулхи ноябрӗн 16-мӗшӗнче 
Тутар Республикинчи Ҫӗпрел районне кӗрекен Хулаҫырми ялӗнче 
ҫуралнӑ. Ульяновскра ял хуҫалӑх институтне пӗтернӗ. Инженер- 
механик. 12 ҫул совхоз директорӗ пулнӑ.

Халӗ Ульяновскра пурӑнать.Юлашки ҫулсенче сӑвӑ ҫырма 
пуҫларӗ.Тӑван тавралӑх илемӗ, юратупа туслӑх ҫинчен хайлать. 
Икӗ кӗнеке авторӗ.

Уткина Мария Николаевна Самар облаҫне кӗрекен Кушкӑ 
районӗнчи Келтес ялӗнче 1951 ҫулхи декабрӗн 21-мӗшӗнче



ҫуралнӑ. Самар, Лениногорск хулисенче пурӑннӑ. Штукатур-маляр. 
Стройкӑра пурӗ 23 ҫул ӗҫленӗ.

Чӗмпӗрте 1977ҫултанпа пурӑнать. «Эревет» халӑх ансамблӗн 
солистки. Автор юлашки вӑхӑтра ҫырма пуҫларӗ. Сӑвӑсем, калав 
пичетлерӗ. Лирика енне сулӑнать. «Шевле ҫути» альманахра 
сӑввисем пичетленнӗ.

Федорова Елена Николаевна (Елена Мустаева) 1966 
ҫулхи январӗн 27-мӗшӗнче Вӑрнар районӗнчи Кушлавӑш ялӗнче 
(Чӑваш Республики) ҫуралнӑ. 1989 ҫулта Чӑваш патшалӑх 
университечӗн историпе филологи факультетӗнчи вырӑс 
уйрӑмне пӗтернӗ.1991 ҫултанпа «Канаш» хаҫатра ӗҫлет.

Прозӑпа ҫырать. Пичетленнӗ калавӗсем -  «Ӗненӳ», «Пуянӑн 
ҫӑкӑрӗ йӳҫӗ», «Чей мыскари». Пурӗ унӑн 20 ытла калав. Геройсем- 
паянхи ҫынсем, вёсен хутшӑнӑвӗсем.

Краснов Сергей Михайлович (Шерккей) 1967ҫулхи апрелей 
6-мӗшӗнче Чӑнлӑ районӗнчи Ирҫел (Ульяновск облаҫӗ) ялӗнче 
ҫуралнӑ. Пӗр вӑхӑт милицире ӗҫленӗ.

Халӗ ирӗклӗ усламҫӑ, Ульяновскра пурӑнать.
Автор сӑвӑсем ҫырать. Стильне ӑнланма ҫӑмӑлах мар. Тен, 

ҫакӑ вӑл хӑй сукмакне шыранине пӗлтерет, хальлӗхе калама 
ҫук-ха. Ман шутпа, ҫак сӑвӑсене нумай вулакан тата опытлӑ 
критиксен алли витӗр кӑлармалла. Тен, вӗсем калӗҫ автор хӑш 
енне сулӑннине. Интереслӗ шухӑшсем, поэзи пӗрчисем ҫук мар 
ун сӑввисенче.

Еграшкин Анатолий Алексеевич 1953 ҫулхи февралей 24- мӗшӗнче 
Чӑнлӑ районӗнчи Каша ялӗнче ҫуралнӑ. Чӑваш патшалӑх институчӗн 
художествӑпа фафика факультетне пӗтернӗ. Пӗтӗм Раҫҫейри «Шкул, 
вӗрентекен тата искусство» конкурсӑн дипломанчӗ. Саранскра йы- 
вӑҫа эрешлесе касас енӗпе иртнӗ Раҫҫей конкурсӗн дипдоманчӗ. Тӗрлӗ 
куравсем хатӗрленӗ. Пӗр вӑхӑт Ульяновскри Чӑваш культура центрӗн 
директорӗ пулнӑ.

Тӑван ялӗ ҫинчен вырӑсла «Кайсарово» ятлӑ (2002) кӗнеке пи- 
четлесе кӑларнӑ.

Репин Владимир Матвеевич 1922 ҫулхи мартӑн 14-мӗшӗнче Чӑнлӑ 
районӗнчи Каша ялӗнче ҫуралнӑ. Аслӑ вӑрҫа хутшӑннӑ. Ульяновскри 
патшалӑх пединститутӗнчен вӗренсе тухнӑ, историк. Парторг, роно



пуҫлӑхӗ, райком секретарӗ, райӗҫтӑвком председателӗн ҫумӗ, шкул 
директорӗ пулнӑ. Чӗмпӗр тӑрӑхӗнчи чӑваш наци юхӑмне чӗртсе тӑра- 
такан хастарсенчен пӗри, Чӑваш халӑх ӑсчахӗ.

«Асаилӳсем, щухӑшсем...» (2002) кӗнеке авторӗ.
2003 ҫулта вилнӗ.

Шумилова Вера Ивановна 1963 ҫулхи февралӗн 28-мӗшӗнче 
Тутарстанри Теччӗ районе кӗрекен Шанчӑ ялӗнче ҫуралнӑ. Хусанти 
суту-илӳ техникумне пӗтернӗ.

Сӑвӑсем, калавсем ҫырать, «Канаш» хаҫатра пичетленет. Сӑвви- 
сене хӑех юрра хывать, вӑл хайланӑ юрӑсен аудиодискӗ те тухнӑ.

Бикмендеева Мария Михайловна 1923 ҫулхи августӑн 25- мӗшӗнче 
Чӑнлӑ районӗнчи Чӑвашкасси ялӗнче ҫуралнӑ. Чӗмпӗр чӑваш шкулне 
пӗтернӗ. 50 ҫул ытла шкулта вӑй хунӑ, вӗсенчен 45 ҫулне — тӑван 
ялӗнчи пуҫламӑш шкул директорӗнче. Шкулта И.Я.Яковлев музей- 
не йӗркеленӗ, унӑн ертӳҫи. Халӑха вӗрентес ӗҫӗн отличникӗ. Чӑваш 
Республикин культурӑн тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ. Чӑнлӑ районӗн Хи- 
сеплӗ гражданинӗ.

«Чӑвашкасси» (2004) кӗнеке авторӗ.

Васильева Нина Федоровна Чӑнлӑ районӗнчи Каша ялӗнче 1941 
ҫулхи октябрӗн 11 - мӗшӗнче ҫуралнӑ. Нумай ҫул хушши ялти почта 
уйрӑмӗн пуҫлӑхӗ пулнӑ.

Сӑвӑсем, калавсем ҫырать, «Канаш» хаҫатра пичетленет. «Шевле» 
литпӗрлешӳ ӗҫне хутшӑнать.

Еремеев Николай Петрович Чӑваш Республикинчи Шӑмӑршӑ рай
онне кӗрекен Васан ялӗнче 1957 ҫулхи январӗн 16-мӗшӗнче ҫуралнӑ. 
Ульяновскри ял хуҫалӑх институтӗнчи экономика факультетӗнчен 
вӗренсе тухнӑ. Тӗп контролер-ревизор, аслӑ экономист, тёп аудитор 
вырӑнӗсенче ӗҫленӗ.

Сӑввисем «Канаш», «Шӑмӑршӑ хыпарӗ», «Туслӑх» (Тутарстан, 
Нурлат районӗ) хаҫатсенче пичетленнӗ.

«Анатри ҫӑлтӑр» (2009) кӗнеке авторӗ.

Кондрашкин Николай Григорьевич 1949 ҫулхи мартӑн 28-мӗшӗнче 
Чӑнлӑ районӗнчи Вӑта Тимӗрҫен ялӗнче ҫуралнӑ. Чӑваш патшалӑх 
пединститучӗн художествӑпа графика факультетне пӗтернӗ. Те-



миҫе палӑк тата скульптура портречӗн авторе. Сӑвӑсемпе очерксем 
вырӑсла ҫырать.

Килӗнче компьютерпа темиҫе кӗнеке пичетлесе кӑларнӑ.

Макарова Роза Владимировна 1964 ҫулхи январӗн 23-мӗшӗнче 
Чӑваш Республикинчи Елчӗк районне кӗрекен Яманчӳрел ялӗнче 
ҫуралнӑ. Чӑваш патшалӑх университечӗн историпе филологи фа- 
культетне пӗтернӗ. Пӗр вӑхӑт «Канаш» хаҫат редакцийӗнче ӗҫленӗ, 
халӗ Ульяновск облаҫӗнчи патшалӑх архивӗнче вӑй хурать.

Калавӗсем «Канаш» хаҫатра, «Шевле ҫути» альманахра пичет- 
леннӗ.

Грузин Владимир Владимирович 1969 ҫулхи февралӗн 7-мӗшӗнче 
Чӑнлӑ районӗнчи Каша ялӗнче ҫуралнӑ. Ульяновск патшалӑх педу- 
ниверситетне, Чӑваш патшалӑх университечӗн чӑваш филологийӗпе 
культура факультете пӗтернӗ. Филологи наукисен кандидачӗ. Статй- 
исем «Канаш» хаҫатра, «Тӑван Атӑл» журналта пичетленнӗ. Каша 
шкулӗнче вӗрентет.

Таврапӗлӳ ыйтӑвӗсемпе вырӑсла ҫырнӑ икӗ кӗнеке авторӗ.

Аляпкин Михаил Андреевич 1940 ҫулхи июлӗн 19-мӗшӗнче Са
мар облаҫӗнчи Похвиҫнӗ районне кӗрекен Ҫӗньялта ҫуралнӑ. Эн- 
гельсри ҫар радиотехника училишине пӗтернӗ. 26 ҫул ҫар хӗсметӗнче 
пулнӑ. Куйбышеври (Самар) патшалӑх пединститучӗн историпе фи
лологи факультетӗнчен вӗренсе тухнӑ. Таврапӗлӳҫӗ. Историпе этног- 
рафи очеркӗсем ҫырать.

Вырӑсла ҫырнӑ 6 кӗнеке авторӗ.

Тимряков Николай Иванович 1950 ҫулхи февралӗн 25-мӗшӗнче 
Тутарстанри Пӑва районне кӗрекен Рункӑ ялӗнче ҫуралнӑ. Саратоври 
ҫӑмӑл промышленность техникумне, Ульяновскри патшалӑх педин- 
ститутне, Ленинградри (Санкт-Петербург) Ҫар институте пӗтернӗ. 
Марафон чупассипе СССР чемпионӗ пулнӑ. Тӗнче класлӑ спорт ма- 
ҫтӑрӗ. Подполковник. Ульяновскра пурӑнать.

Йывӑҫа эрешлесе касас енӗпе ӑста. Ун куравӗсем хамӑр ҫӗршыври 
тата Чехословакири темиҫе хулара иртнӗ.

Калавӗсем «Канаш» хаҫатра пичетленнӗ. «Помоги себе стать силь
ным» (2008) кӗнеке авторӗ.



Кирпичников Иван Моисеевич 1932 ҫулхи сентябрей 13-мӗшӗнче 
Чӑнлӑ районёнчи Сахалин поселокӗнче ҫуралнӑ. Куйбышеври (Са
мар) индустрипе педагогика техникумне, Ульяновскри политехни
ка институте пётернӗ. Нумай ҫул заводра конструкторта вӑй хунӑ. 
Таврапӗлӳҫӗ. Вырӑсла ҫырать. Вӑта Тимӗрҫенте пурӑнать.

Чӑнлӑ районӗнчи Вӑта Тимӗрҫен шкулӗ ҫинчен «Мы здесь учи
лись» (2009) ятлӑ кёнеке пичетлесе кӑларнӑ.

Щеголькова Ирина Александровна 1959 ҫулхи ноябрён 17-мӗшӗнче 
Чӑнлӑ районёнчи Каша ялӗнче ҫуралнӑ. Чӑваш патшалӑх пединсти- 
тучӗн художествӑпа графика факультетӗнче вӗреннӗ. Тӗрлӗ курав- 
сене хутшӑннӑ. 20 ҫул ытла Чӑнлӑ поселокӗнчи ӳнер шкулён ди- 
ректорӗнче ӗҫленӗ, Чӑнлӑра пурӑнать.

Вьфӑсла сӑввисем «Канаш» хаҫатра пичетленнӗ.

Максимов Александр Ананьевич Чӑваш Республикинчи Вӑрнар 
районне кӗрекен Хирпуҫ ялӗнче 1977 ҫулхи июнӗн 3-мӗшӗнче 
ҫуралнӑ. 1994-1999 ҫулсенче Ульяновскри ҫар ҫыхӑну училищинче 
вӗреннӗ. Ҫак вӑхӑтра «Шевле» литпӗрлешӳ ӗҫне хутшӑннӑ. Ун сӑвви- 
сем «Канаш» хаҫатра, «Шевле ҫути» альманахра пичетленнӗ.

Халӗ Сахалинта ҫар хӗсметёнче тӑрать.



УЙРӐМ ҪЫРАВҪӐСЕН 
ХАЙЛАВӖСЕНЕ ТИШКЕРНИ

Ашмарин — чӗлхеҫӗ, 
тӗпчевҫӗ, политик

Кам вӑл Ашмарин? Паплӑ чӗлхеҫӗ, тӗпчевҫӗ, ученӑй. Чӑваш тӗнчинче 
ун ятне пӗлмен ҫын та ҫук пулӗ. Вырӑс йӑхӗнчен тухнӑ ҫын (чӑнах та, 
кукамӑшӗ чӑваш пулнӑ ун) чӑваш хапӑхӗшӗн чикӗсӗр пысӑк ӗҫ тунӑ. 
Николай Ивановичӑн 17 томлӑ «Чӑваш сӑмахӗсен кӗнеки» ҫеҫ мӗне 
тӑрать! Ҫакна пулах ӑна чӑваш чӗлхи пӗлӗвӗн никӗслевҫи теме 
пулать. Тепӗр палпӑ ӗҫӗ -  «Болгары и чуваши» кӗнеке (1902 ҫулта 
тухнӑ). Унта автор чӑваш халӑхӗпе чӗлхи пулса кайни ҫинчен тӗплӗн 
ҫырса кӑтартнӑ, ҫирӗп наука теорийӗ туса хунӑ. Ҫак кӗнеке — чӑваш 
халӑх шӑпине татса паракан ӗҫ. Пысӑк масштабпа илсен — ҫак ӗҫ 
пулман пулсан эпир патшалӑх тытӑмӗсӗр тӑрса юлма, чӑваш 
коммунипех ҫырлахма пултарнӑ. Кӗскен капасан, Ашмарин теорийӗ -  
чӑвашсем пӑлхарсенчен пулса кайнӑ пӗртен-пӗр тӑхӑмӗсем текенни -  
истори экзаменне ӑнӑҫлӑн тытрӗ. Ӑна никам та хирӗҫлемест. Апла 
пулсан вӑл наука тӗлӗшӗнчен тӗрӗс. «Болгары и чуваши» — пирӗншӗн 
ылтӑн кӗнеке. Унӑн историлле пӗлтерӗшӗ ҫакӑнта.

Раҫҫей туса хунӑранпа геноцидран хӑрушӑ пулӑм вӑй ил ет- 
этноцид. Урӑхла каласан, чылай халӑхсене пӗтерни (паллах, вырӑс 
маррисене). Коммунизм тума хӑтланнӑ вӑхӑтра ҫеҫ (70 ҫул хушшинче) 
пирӗн ҫӗршывра 23 халӑх чӗлхине тӗп тунӑ. Вӗсем халӗ ҫӗр чӑмӑрӗ 
ҫинче ҫук! Нихҫан та пулмӗҫ! Акӑ мӗнрен хӑтӑлма пулӑшнӑ пире 
Ашмарин. Паллах, Мускавра ҫырмаҫҫӗ те, калаҫмаҫҫӗ те ун пирки. 
Унтисемшӗн вӑл пӗлтерӗшлӗ пулӑм мар. Палестинӑра пёр араба 
вёлернё, Турцире автобус аварие лекнё, Афганистанра талибсем 
вунӑ ҫынна персе пӑрахнӑ-пурте тӗнчипе «паллӑ» событисем. Чылай 
халӑх хӑй чӗлхипе калаҫма чарӑнни, пӗтни — ҫук! Ҫакна манмалла 
мар: геноцид инкекне сирсеяма пулать, этноцид инкекне -пулмасть.

Куенӗпе Ашмарина ӑслӑ политик теме те пулать. Ҫав вӑхӑтрахвӑл 
-  наука организаторӗ. Мӗншӗн тесен Николай Иванович 17томлӑ словаре 
пёччен туман, ҫӗршерҫынна явӑҫтарнӑ. Вӗсене вӑл кайран та манман, 
ячӗсене асӑннӑ. Апла пулсан ученӑй ҫынсемпе те ӗҫлеме пултарнӑ.

Н.И.Ашмаринӑн ытти наука ӗҫӗсем те пур, анчах асӑннӑ иккӗшӗ 
те унӑн ятне вилӗмсӗрлетме ҫитеҫҫӗ. Вӑл хальхи саманари чи 
паллӑ ученӑйсемпе пӗр тан тӑрать. Ун пекки часах пулмӗ.



Ашмарин: чӑваш халӑхӗ 
пулса кайни ҫинчен

Николай Иванович Ашмарин (1870-1933) ячӗ чӑваш чӗлхине, 
историне тӗпчекенсен хушшинче чи паллӑ вырӑнта тӑрать. Вырӑс 
ҫынни, Хусан шкулӗн представителӗ, ӗмӗрне пирӗн пурнӑҫа тӗпчесе 
ирттернӗ, профессора ҫитнӗ. 1927 ҫулта ӑна СССР академийӗн 
член-корреспондентне суйланӑ. Николай Ивановичӑн чипаллӑ ӗ ҫӗ - 
17томлӑ «Чӑваш сӑмахӗсен кӗнеки».Ӑна чӑваш культурин шедеврӗ 
тесен те ытлашши пулмасть. Унсӑр пуҫне ӑсчах «Материалы для 
исследования чувашского языка» ӗҫ пичетлесе кӑларнӑ. Синтаксис 
ҫинчен те ҫырнӑ. Ашмарина чӑваш чӗлхи пӗлӗвне никӗслекенӗ 
теме те пулать.

«Болгары и чуваши» кёнекине вёл Хусанта 1902 ҫулта пичетленё. 
Унта вёл пӑлхарсемпе чӑвашсем хушшинчи ҫыхӑнӑва пёхса тухать, 
чӑваш халӑхӗ ӑҫтан пулса кайнине тишкерет. Ҫакӑн пек пысёк 
пӗлтерӗшлӗ ӗҫ ҫырма, паллах, питё нумай ятарлё литература 
вуламалла. Ҫавӑнпа та Ашмарин тӳсӗмлӗхӗпе пултарулёхёнчен 
тӗлӗнмелли ҫеҫ юлать.

Автор чи малтан ҫакна асёрхаттарать: пёлхарсем тата вёсен 
чёлхи пулса кайнине халё те тёпрен татса калама ҫук. Вёл хёйён 
тишкерёвне лингвистика даннӑйӗсем ҫинче никӗслет. Атӑлҫи 
пӑлхарсен пурнӑҫне тёпченё чух несёлсен историне айккине пёрса 
хёвараймён. Чи малтан кунта хунсене асёнмалла. Вёсемпе 
пёлхарсен хушшинче ҫывӑх ҫыхӑну.

Китай ҫыннисем ҫырса хӑварнӑ тӑрӑх, хунсем Христос 
ҫураличчен Юӗмӗр маларах Китайӑн ҫурҫӗр енче пурӑннӑ, ҫеҫенхир 
тӑрӑх куҫса ҫӳренӗ. Пирӗн эрӑччен 3 ӗмӗр маларах ку халӑхӑн 
пӗлтерӗшӗ ӳссе каять, пурӑнакан ҫӗрӗ чылай сарӑлать. Хунсен 
вӑйне китаецсем ҫеҫ мар, кӳршӗллӗ пурӑнакан халӑхсем те аван 
пӗлнӗ, туйсатӑнӑ. Ҫапла 300 ҫул иртнӗ. Каярах шалти хирӗҫӳсене 
пула вёсен вӑйӗ чакнӑ.

Пирӗн эра пуҫламӑшӗнче китаецсем кӳршӗ халӑхсемпе пӗрлешсе 
хунсен кӑнтӑр пайне туртса илеҫҫӗ. 93-мӗш ҫулта вара ҫурҫӗр 
хунсене те парӑнтараҫҫӗ. Ку хунсен патшалӑхӗ сапаланса кайнине 
пӗлтерет. Ҫакӑн хыҫҫӑн хунсен пӗр пайӗ анӑҫалла ҫул тытать. 
Иккӗмӗш ӗмӗрӗн пуҫламӑшӗнче вӗсем Европа чиккине ҫитеҫҫӗ. 
374-мӗш ҫулта Атӑл урлӑ каҫаҫҫӗ. Баламир ятлӑ пуҫлӑх ертсе 
пынипе Атӑлпа Дон хушшинче пурӑнакан алансене парӑнтараҫҫӗ.



Каярах ҫак икӗ халӑх пӗрлешсе гот патшалӑхӗн пуҫлӑхне Эрмонариха 
та алла илет. Ун хыҫҫӑн Дунайӑн вӑта пайне ҫитеҫҫӗ. Атилла 
хуҫаланнӑ вӑхӑтра (433-454) хунсем чапа тухаҫҫӗ. Анчах вӑл вилнӗ 
хыҫҫӑн патшалӑх пӗчӗк пайсем ҫине сапаланса каять. Вӗсем 
Днепрпа Дон хушшинче пурӑнма пуҫлаҫҫӗ. Атилла ывӑлӗ Эрнак 
иккӗмӗш кнеҫ (князь) пулса тӑрать. Ӑна гепидсем парӑнтараҫҫӗ, 
пуҫлӑхӗ Днестр патнех тарать. Ун вырӑнне Курт, е Кубрат, йышӑнать.

Пӑлхарсем VII ӗмӗрччен Дунайӑн сулахай енче пурӑннӑ. 635- 
мӗш ҫулта Кубрат ертсе пынипе вӗсем аварсене ҫӗнтереҫҫӗ.

Ҫӗнӗ тапхӑрти пӗрремӗш кнеҫ Исперих, е Аспарух, пулать. Вӑл 
ертсе кайнипе пӑлхарсем Дунай урлӑ каҫса Мизи славянӗсене 
ҫӗнтереҫҫӗ, кайран славянланаҫҫӗ. Паннонире аварсемпе те 
ҫапӑҫма тӳр килет. 9 пин ҫын франксем патне каять, каярах 
вӗсене ҫӗмӗрсе тӑкаҫҫӗ (631-632). Пёр пайӗ Италие тарса каять.

Пӑлхарсен иккӗмӗш патшалӑхӗ Атӑл ҫинче аталанать. Ун ҫинчен 
пӗрремӗш хут 350-мӗш ҫулта ҫыраҫҫӗ.

922-мӗш ҫулта вара Атӑл ҫинчи пӑлхарсем патне Багдад 
халифӗн (патшин) ҫыннисем килеҫҫӗ. Вёсен ҫыруҫи Ибн-Фадлан араб 
чӗлхипе пӑлхарсен пурнӑҫӗ ҫинчен чылай тӗплӗ ҫырса кӑтартать, 
вӗсем вӑйлӑ халӑх пулнине, хуласенче пурӑннине, тӗрлӗ ҫӗршывсемпе 
суту-илӳ тунине пӗлтерет. Халиф ҫыннисем вырӑнти халӑха ислам 
тӗнӗпе пурӑнма вӗрентсе хӑвараҫҫӗ.

Пӑлхар ҫӗрӗ виҫӗ пайран тӑнӑ: Берсула, Эсегель, Пӑлхар. 
Пурӑнма пӗрле пурӑннӑ, вёсен ҫумӗнче буртассем пулнӑ. Тӗрлӗ 
вӑхӑтра Пӑлхар ҫӗршывӗ тӗрлӗ лаптӑк йышӑннӑ: Уралтан тытӑнса 
Сӑрпа Ока таран, Вяткӑпа Камӑран тытӑнса Дон, Хопер тата 
Самар юханшывӗсем таран. Шел пулин те, пӑлхарсен историйӗ 
вилтӑпри ҫине лартакан палӑксем тата укҫа ҫинче ҫеҫ сыхланса 
юлнӑ.ХИӗмӗртеЯкуб-ибн-Нуман«Пӑлхар историйӗ» ӗҫ ҫырнӑ, анчах 
вӑл сыхланса юлман.

Араб ҫыравҫисем Пӑлхар ҫӗрӗҫинчешурлӑхсем, вӑрман-чӑтлӑх 
нумаййине палӑртаҫҫӗ, ҫӗленсен ҫӗршывӗ теҫҫӗ. Халӑхӗ вара 
ҫурҫӗрти юграсемпе суту-илӳ туса пурӑннӑ, вӗсене тимӗртен тунӑ 
япаласем сутнӑ. Ҫаплах Персипе, Индипе ҫыхӑну тытнӑ. Пӑлхарсем 
ун чухнех пӑхӑр шӑратнӑ, чукун туптанӑ, бронза тунӑ. Ҫӗрайӗнчен 
металл кӑларнӑ, рудник вырӑнӗсем сыхпанса юлнӑ.

Ӑс-тӑн енчен те аталаннӑ. Пӗри медицинӑпа, тепри историпе, 
виҫҫӗмӗшӗ астрономипе наука ӗҫӗсем ҫырнӑ.

Каярах вара Ибн-Фадлан килсе ҫитнӗ. Алмас (Алмуш) патша 
делегацие хӑй кӗтсе илнӗ, чаплӑ апата чӗннӗ, хӑй аш валеҫсе



панӑ. Ибн-Фадпан хӗвел анас умӗн хура пӗлӗт евӗр ҫарсем пӗр- 
пӗринпе хирӗҫ тӑнине палӑртать. Ҫапла — кашни каҫ. Пӗрисем 
шуйттан майлисем, теприсем хирӗҫҫисем иккен.

Вырӑнти халӑх пӗрле (арҫынсемпе хӗрарӑмсем) шыва кӗни те 
элче тӗлӗнтернӗ. Ясар ӗҫ тума хӑтланнӑ ҫынна тӳрех касса- 
вакпаса тӑкнӑ, пайӗсене йывӑҫ ҫине ҫакса хунӑ. Вӑрӑсене те 
ҫаплах айӑпласа асаплантарнӑ. Ҫын вӗлерекене вара сунтӑха лартнӑ 
та йывӑҫран ҫакса хунӑ, ҫапла майпа вӗлернӗ. Тухатмӑшсене те 
ҫавнашкал нушалантарса леш тӗнчене ӑсатнӑ.

XII ӗмӗрте Аму-Хамид-Анделуси араб ҫапла ҫырать: «Кашни 
ҫирӗм ҫулта пӗрре мӗнпур хӗрарӑма шыва пӑрахнӑ. Хӑйӗн вӑйӗпе 
тапаланса тухакана вут ҫинче ҫунтарнӑ, путакана хӑтарнӑ. Аҫа 
ҫапнӑ ҫуртран тухса кайнӑ. Чи асли — патша. Вырӑнти пӗчӗк 
патшасем те пулнӑ. Паллӑ ҫынсене «трунове» тенӗ. Ҫынсем 
патшана парӑм тӳленӗ: кашни ҫуртран пӗр вӑкӑр тирӗ».

Ибн-Даст лашапа тӳленине те ҫырать. Сӑмахран, авланакан 
каччӑн ҫапла тумалла пулнӑ. Апат хатӗрлеме ытларах вирпе, 
лаша ашӗпе, пулӑ ҫӑвӗпе усӑ курнӑ.

X ӗмӗрте Пӑлхар тата Сӑвар хулисенче пурӑнакансем ҫулла 
хире тухса юртӑсене вырнаҫнӑ, куҫса ҫӳрес йӑлана час пӑрахайман. 
Ку вӑхӑтрах темиҫе хула пулнӑ ӗнтӗ: Эсбель, Басов, Марха, 
Арнас, Бряхилов, Керменчук, Тухчин, Ошел.

Мӑсӑльман тӗнне йышӑннӑ Атӑлҫи пӑлхарсен пӗр пайӗ 970- 
мӗш ҫулта Венгрие куҫса каять, Пешт хулине никӗслет. Вӗсене 
вырӑнти халӑхсем «пилерсем» тенӗ. Пилерсен йӗрӗ XIV ӗмӗрчченех 
палӑрать.

Атӑлҫи Пӑлхара ислам тӗнӗ маларах ҫитет, 922 ҫулта Алмас 
патша ӑна ҫирӗплетме ҫеҫ ыйтать. Пӑлхарсем хӑйсен кӑмӑл- 
туйӑмӗпе -  ҫапӑҫма юратман халӑх пулнӑ. Хӗҫ-пӑшал вара е 
хӳтӗленме, е суту-илӳ енчен лайӑх вырӑна ларассишӗн ҫеҫ тытнӑ.

Сӑмахран, хӑйсен купсисене ҫаратса вӗлернӗшӗн пӑлхарсем 
1088 ҫулта Муром хулине каяҫҫӗ, ӑна ҫӗнсе илеҫҫӗ. Суздальти 
чиркӳсене тума пӑлхарсем нумайӑн хутшӑннӑ. Андрей 
Боголюбскийӗн арӑмӗ лӑлхарпулнӑ. 1229 ҫулхи выҫлӑхран хӑтарса 
пӑлхарсем Юрий кнеҫетыр-пул парнеленӗ. Лешӗ уншӑн ылтӑн, пир 
парса тав тунӑ.

1236ҫулта тутар-монголсем Пӑлхара ҫӗмӗрсетӑкнӑ. Анчах каярах 
хулана тепӗр хут ҫӗкленӗ. 1361 ҫулта БулатТимӗр ӑнатепӗр хут 
ҫӗнсе илет. Ун хыҫҫӑн Аслӑ Новгородран ушкуйниксем тапӑнса 
килеҫҫӗ. 1431 ҫулта Федор Пестрый Пӑлхара юлашки хут аркатать.



Пӑлхарсем камсенне хакласа Н.И.Ашмарин Шемс-эд-Дин 
Димешки сӑмахӗсене илсе кӑтартать. Пӑлхарсем эсир камсем тесе 
ыйтсан ҫапла каланӑ: «Эпир тӗрӗксемпе славянсем хушшинче 
ҫуралнӑ халӑх». Чӑнахта, ку халӑхра темиҫе халӑх юнӗпӗрлешнӗ. 
Славянсем теме ҫук. Нестор та пӑлхарсене славянсем хушшине 
кӗртмест. Ун пек тума никӗс ҫук, пӑлхарсен пайӑр ячӗсем, ҫын 
ячӗсем тата хисеп ячӗсем славянла мар.

1878 ҫулта Куник академик ҫапла ҫырнӑ: «Атӑл ҫине тутарсем 
пырса кӗриччен пӑлхарсем халӗ чӑвашсем пурӑнакан вырӑнсенче 
пулнӑ. Ун чухне вӗсене кӗмӗл (нухрат) пӑлхарсем тенӗ. Чӑваш 
чӗлхи пулӑшнипе ӑсчахсем малашне авалхи тӗрӗк элеменчӗсене 
ӑнлантарса парӗҫ».

Сайра палӑксен чӗлхи пӑлхарсен пулнӑ. Атӑлҫи пӑлхарсен чӗлхи 
хальхи чӑваш чӗлхипе пӗрешкел. Дунай пӑлхарсен чӗлхи пирки те 
ҫавнах калама пулать.

Ҫармӑссем халӗ тутарсене суас теҫҫӗ. Куна ӑнлантарма йывӑр 
мар. Тутарсем пӑлхарсене парӑнтарнӑ, ҫӗнтерекенсене вырӑнти 
халӑх ячӗпе чӗннӗ. «Суас» сӑмах тутар чӗлхинче ҫук. Тутарсем 
пӑлхарсене ҫӗнтернӗ хыҫҫӑн вӗсенчен политика пӗлтерӗшне, кӑштах 
культурине илсе юлнӑ. Ислам тӗнне йышӑнсан вара хӑйсене 
пӑлхарсенчен пулса кайнӑ тесе каланӑ. Ҫурма тискер тутарсемпе 
культурӑллӑ пӑлхарсем пӗр-пӗринпе хуллен ҫывӑхланса пынӑ. 
Каярах вара пӑлхар тенине тутар тесе куҫарнӑ.

Атӑпӑн сулахай ҫыранӗнче пурӑнакан ҫармӑссене «суасла мары» 
теҫҫӗ. Суас —  тутара пӗлтермест. Ҫармӑссем чӑвашсене 
тутарсенчен малтан пӗлеҫҫӗ. «Суасла мары» тени «чӑвашланнӑ 
ҫармӑс» тенине пӗлтерет.

Хунн чӗлхинче чӑваш чӗлхинчи сӑмахсем пур. Апла пулсан ку 
икӗхалӑх ҫывӑх ҫыхӑнура тӑрать. Сӑмахран, Атилла арӑмӗ Керкка 
ятлӑ пулнӑ. Ку чӑвашсен Хӗркке ятне ҫывӑх, ҫакӑнтанах «хӗр» 
сӑмах пулса кайнӑ.

Пӑлхар чӗлхин чи хаклӑ палӑкӗ -  вилтӑпри ҫине лартнӑ 
палӑксенчи ҫырусем. Атӑлҫи Пӑлхарта ку палӑксене (плитасене) 
Успени соборӗ айне никӗс вырӑнне хураҫҫӗ. 1722 ҫулта Пӗрремӗш 
Петӗр хушнипе унта мӗн ҫырнине тӗпчеме пуҫлаҫҫӗ.

Тӗпчевҫӗсем хӑш-пӗр ҫырӑва урӑхлатса кӑтартаҫҫӗ, 
ӑнланманнисене хӑйсен евӗрлӗ туса ӑнлантараҫҫӗ. Анчах ку 
ҫырусене чӑваш чӗлхи урлӑ ҫеҫ ӑнлантарма пулать. Клапротпа 
Березин вара пӑлхар чӗлхинче чӑваш сӑмахӗсем пуррине пӗлмен.



1894 ҫулта Хусан ҫывӑхӗнче ҫакӑн пек ҫырусем тата тупаҫҫӗ. 
Пӗр чулне А.Рекеев йӑтса килет. Н.И.Ашмарин унта мӗн ҫырнине 
хӑй тӗпчет. ПурӗАтӑлпа Кама тӑрӑхӗнче 93 пӑлхар ҫырӑвӗтупнӑ. 
Унта арабалфавичӗпе, анчаххушма саспаллисемсӗр ҫырнӑ. Пӑлхар 
чӗлхинчи саспаллисемпе ҫеҫ усӑ курнӑ. Кӗнеке вӗҫӗнче автор 
чӑвашсем хушшинче шуррисем те, хурисем те пуррине палӑртать. 
Апла пулсан халӑхра темиҫе йӑх юнӗ юхать.

Ислам тӗнӗ чӑвашсен тӗнне те витӗм кӳнӗ. Сӑмахран, халал, 
Турӑ Тала, Пихампар, Кепе, киремет, асамҫӑ, масар, пӗсмӗлле, 
харам, Эсрел, Пирӗшти, саламалик сӑмахсене мӑсӑльмансенчен 
илнӗ. Анчах та тутарсенчен мар, мӗншӗн тесен ҫак сӑмахсемпе 
тутарсем пурӑнман вырӑнсенче те усӑ курнӑ.

Перс тата араб чӗлхисенчен илнӗ сӑмахсенче тутар чӗлхинчен 
уйӑрса тӑракан паллӑсем пур. Техӗмлӗ сӑмах тёмн] харсӑр — 
ӑраз пулать. Апла пулсан ку сӑмахсене тутарсенчен илмен.

Тӗрӗк пӑлхарӗсем кӳршӗллӗ финсемпе хутӑшса ҫӗнӗрасатума 
тытӑнни XX ӗмӗре килет. Вӑл этнос енчен хальхи чӑвашсене ҫывӑх 
пулнӑ. Паллах, кайран кӑштах улшӑнма пултарнӑ.

Мӑсӑльман тӗнӗпе пурӑнакан халӑхсем пурнӑҫ йӗркине, ҫырӑвне 
пит улӑштарма тӑрӑшман. Ҫавӑнпа вилтӑпри палӑкӗсем ҫинчи 
ҫырулӑха ӑнланма йывӑртарах. Сӑптавӗ кунта акӑ мӗнре: ку чӗлхе 
-- ҫак тапхӑрти мар. Вӑл ятарлӑ литература чӗлхи, пӑлхар чӗлхин 
авалхи тапхӑрне сӑнласа парать.

Авалхи чӑвашсем арӑслана услан тенӗ, хальхи сӑмаха вара 
каярах тутарсенчен илнӗ. Услан сӑмахран Услон пулса кайнӑ 
( Тутарстанра Тури Услон районӗ пур). Услон— ҫын ячӗ пулнӑ. Ирех 
утравӗсем те йӗрӗх сӑмахран тухнӑ.

Н.И.Ашмарин чӑваш  сӑмаха ҫак ҫулпа илсе килет: jyac, суас, 
чуас, чуаш, чываш, чӑваш.



Ҫеҫпӗл Мишшин пурнӑҫӗпе пултарулӑхӗн 
паллӑрах тапхӑрӗсем

Ҫеҫпӗл тесенех пирӗн куҫумнеинҫете тинкерекен, ҫӳҫне вирелле 
янӑ ҫамрӑк ҫыннӑн сӑнарӗ тухса тӑрать. Вӑл кӑвар чӗреллӗ 
коммунист, пурнӑҫа лайӑх енне улӑштарма тӑрӑшакан ҫын пулнине 
те пӗлетпӗр.

Тата мӗнлерех пулнӑ-ха Ҫеҫпӗл Мишши? В.Г.Родионов 
профессор ҫырнӑ «Чувашский стих» кӗнекерен (Шупашкар, 1992) 
интереслӗ фактсем пӗлме пулать. Автора ӗненмелле мар нимӗнле 
сӑлтав та ҫук, мӗншӗн тесен тӗпчев ӗҫне ҫырма вӑл питӗ нумай 
документпа, ытти литературӑпа усӑ курнӑ.

Михаил Кузьминӑн (Ҫеҫпӗл Мишшин) кӗске пурнӑҫӗнче темиҫе 
хут пысӑк улшӑнусем пулнӑ. Тӗрӗссипе, ӑна вӑл хӑй тунӑ. 
Характерӗпе вӗри пулнӑран, ултав-суяна чӑтма пултарайманран вӑл 
кашни ӑнӑҫсӑр ӗҫ хыҫҫӑн тенӗ пекех урӑх ҫул суйласа илнӗ. Ку 
факта темле хак лама та пулать, анчах Ҫеҫпӗл хӑй тӗллӗн 
шухӑшлама пултаракан уйрӑм ҫын, индивидуум пулни куҫкӗретех. 
Паллӑ ӗнтӗ, историе урӑх йӗр ҫине куҫарса яма, халӑха хӑйсем 
хыҫҫӑн илсе кайма вӑй-хӑватлӑ ҫынсем ҫеҫ пултараҫҫӗ. Ҫеҫпӗл 
Мишши ҫавсенчен пӗри. Вӑл чӑваш халӑхӗн асӗнче тӑван поэзийӗн 
сывлӑмлӑ таса ирӗ, ҫурхи илемлӗ чечекӗ пулса сыхланать.

Пулас поэтӑн кун-ҫулӗ питӗ йывӑр килнӗ. Пӗчӗк чухнех вӑл пурнӑҫ 
тути-масине ытлашшипех тутанса пӑхнӑ. Ашшӗ-амӑшӗ чухӑн пурӑннӑ. 
Ача сывлӑхӗ выҫӑллӑ-тутӑллӑ пурӑннине кура ҫирӗп пулман. 
Пӗррехинче мунча кӗнӗ хыҫҫӑн вӑл ҫӗрле лаша ҫитерме кайсан 
сивӗ сывлӑмлӑ курӑк ҫинче ҫарран ҫӳресе шӑнса пӑсӑлать, унӑн ури 
шыҫса каять. Шӑмӑ туберкулезӗн пуҫламӑшӗ ҫакӑ пулать. Ҫак чиртен 
поэт мӗн виличченех хӑтӑлаймасть.

Мишша,1899 ҫулхи чӳк уйӑхӗн 16-мӗшӗнче ҫуралнӑскер, 1908- 
1912 ҫулсенче Шӑхасанти пуҫламӑш шкулта вӗренет. Унтан Мухтав 
хучӗ илсе тухать.

Шкул пӗтерес умён пӗр ҫул маларах Мишшасен килӗнче трагеди 
пулать. Ашшӗ, Кузьма Федоров, хӑйпе пӗртӑванӗн туйӗнче пиччӗшӗн 
мӑшкӑлне тӳсейменнипе ҫилли тулса ҫитнӗ самантра ӑна пуртӑпа 
касса пӑрахать. Уншӑн Кузьмана тӗрмене хупаҫҫӗ. Вӑл унтан 
таврӑнаймасть. Кил-йыш пысӑк йывӑрлӑха кӗрсе ӳкет. Мишша вара, 
ашшӗне пуринчен ытла юратнӑскер, ниҫта кайса кӗреймест. Ашшӗ 
те ывӑлне питӗ кӑмӑлланӑ иккен. Каярах Ҫеҫпӗл Мишши ун ҫинчен 
А.П. Червякована ҫапла ҫырать: «Пӗлместӗп, чӗрӗ-ши вӑл, ах, каласа



парӑттӑмччӗ ӑна хам тӗнчере унсӑр пуҫне никама та юратманни 
ҫинчен». Тепӗр ҫырӑвӗнче те вӑл ҫак темӑна хускатать: «Пӗлесчӗ 
Сирӗн эпӗ аттене мӗнле юратнине; пӗлесчӗ ман ӑна тӗл пулас 
шанчӑк мӗн тери пысӑккине, хӑҫан та пулин унпа тепре курнӑҫӑпах 
тесе ӗненсе, чӗрем тӑвӑллӑн вӗресе тапнине; пӗлесчӗ аттепе пӗрле 
чухнехи, тахҫанхи ҫутӑ та илемлӗ телейӗме. Эпир унпа пӗрле 
ӗмӗтленеттӗмӗр, малаллахи пурнӑҫ ҫинчен хавасланса 
шухӑшлаттӑмӑр...». Ашшӗнчен уйрӑлнӑ хура кун ача чун-чӗрине 
амантса хӑварать. Ку унӑн пурнӑҫӗнчи пӗрремӗш пысӑк хуйхӑ. 
Иккӗмӗшӗ -  ашшӗ инҫетре вилни ҫинчен хыпар илни.

Михаил кукамӑшӗнчен тӗн воспитанийӗ илет, турра чунтан 
ӗненет. Ҫынна усалтума тӑрӑшмасть, пурне те шанать. Ҫынпа ҫын 
тата ҫынпа ҫутҫанталӑк килӗштерсе, ҫураҫса пурёнмалла тесе 
шутлать. Хӑй ырӑ кӑмӑллӑ пулнипе ҫынсенчен те ҫавнах кӗтет, 
хӑйне ӑнланӗҫтет.

Ашшӗсӗр юлнӑ ҫемьери чи аслӑ ача Мишша ыттисене 
тӑрантарас тесе тӗрлӗ ӗҫе кӳлӗнет. 1914 ҫулта вӑл Шӑхасанти 
учительсем хатӗрлекен шкулта вӗренет, 1917ҫулта ӑна пӗтерсен 
Теччӗ хулине тухса каять. Унта пӗлӗвне малалла тӑсас шухӑшпа 
учительсен семинарине вӗренме кӗрет.

Ку тапхӑрта Раҫҫейре калама ҫук пысӑк ӗҫсем пулса иртеҫҫӗ. 
Империализм вӑрҫи чарусӑр алхасать, халӑх-асапра, ҫӗршывра- 
юхӑну. Ӗҫҫыннисен тарӑхӑвӗ ӳссе пырать.

Пурнӑҫа, халӑх шухӑш-кӑмӑлне лайӑх чухлакан ҫамрӑк ҫав 
вӑхӑтра сӑвӑ ҫырма тытӑнать. «Часах...» ятлӑ сӑввинче вӑл акӑ 
мӗн калать:

Халӑх хум пек ҫӗкленет 
Тӑвӑллӑн, хаяррӑн;
Таса мар патша йӑхне 
Час юхтарса ярӗ.
Час хӗвелӗмӗр ҫӳлте 
Ҫурхилле вутланӗ,
Тырӑ-пулӑ уй-хирте 
Савӑнса хумханӗ.

Ашшӗсӗр пурӑннӑ вӑхӑтра Мишшашӑн тепӗр ҫупкӑ пулать. Амӑшӗ, 
тӑлӑха юлнӑскер, шанчӑклӑ та пӗр арҫынна ҫеҫ парӑннӑ хӗрарӑм 
моральне пӑсать, Михаила хӑйпе кӑмӑлсӑрланма сӑлтав парать.



Амӑшӗ ҫапла хӑтланни ӑна хуйхӑ кӳрет, тӗпрен сивӗтет. Вӑл 1918 
ҫулта коммунистсен партине кӗрет. «Акӑ ӑҫта вӑл ирӗклӗ пурнӑҫ! 
Халӗ эпӗ тинех пурнӑҫ хуҫи пултӑм!» — тет вӑл ун пирки.

Чӗрере ачашшӑн
Ҫунӗ —  ҫулӑмланӗ 

Тантӑшлӑх, тӑванлӑх,
Юрату кӑварӗ, —

тесе ӗмӗтленет поэт.
Теччӗре пурӑннӑ вӑхӑтра (1919-1920 ҫҫ.) уесри парти комитечӗн 

инструктор-агитаторӗ, судпа следстви комиссийӗн председателӗ 
пулать. 1920 ҫулхи кӑрлач уйӑхӗнче ӑна уесри комсомол 
организацийӗн ответлӑ организаторӗ тата председателӗ тӑваҫҫӗ. Утӑ 
уйӑхӗнчен пуҫласа авӑн уйӑхӗн 30-мӗшӗччен -  Теччӗ уесӗнчи 
РОСТА пуҫлӑхӗ.

Поэт коммунизм вӗрентӗвне чӗрине шалтан-шаларах хывса пынӑ 
май ӑспа та, чунпа та чухӑн халӑхпа тачӑ ҫыхӑнать, ӗҫҫыннисен 
кӗрешӗвне хастарлӑн хутшӑнать, пултарнӑ таран вӑй хурать. 
Литература енӗпе те тӗрӗс ҫул тупать, чӑваш чӗлхи чӗрӗ вӑйпа 
хӑватлӑн ҫӗкленессе витэр курса тӑрать. «Атӑл хӗрри тӑрӑх тӗнче 
кӗсле сассипе янраса тӑрӗ — ҫакӑ чӑваш юрри пулӗ, чӑваш сӑмахӗ, 
чӑваш чӗлхи пулӗ. Чӑваш чӗлхи кӑвар пулӗ, хӗрнӗ хурҫӑ пулӗ», — 
тесе ҫырать вӑл ҫак вӑхӑтра.

1920ҫулта Шупашкар Чӑваш автономийӗн тёп хули пулса тӑрать, 
вӑл пӗтӗм чӑвашӑн вӗреннӗ ҫыннисемпе общество деятелӗсене, 
поэчӗсемпе композиторӗсене, хаҫатҫыннисемпе художникӗсене хӑйӗн 
кӗрекине пухать. Паллах, чӑваш чӗрӗлнӗ чух Ҫеҫпӗл чӗри тӑван 
ҫӗреллех туртать, ҫавӑнпа вӑп Чӑваш автономиллӗ Облаҫӗн Ревкомне 
ҫийӗнчех хӑйне Шупашкара чӗнсе илме ыйтса ҫыру ҫырать. Унӑн 
йӑлӑнӑвне тивӗҫтереҫҫӗ. Ҫурла уйӑхӗн 26-мӗшӗнче Теччӗри РКП (б) 
организацийӗ панӑ хутпа кӑвар чӗреллӗ Мишша Шупашкара килет. 
Чӑваш автономиллӗ облаҫӗн тӗп хулине вӑл тӑватӑ кунран ҫитет, 
Ревкома кӗрет. Унӑн председателӗ Д.Элмен ҫамрӑк ҫынна авӑн уйӑхӗн
3-мӗшӗнчен пуҫласа Ревтрибунал Председателӗн ӗҫӗсене тытӑнма 
сӗнет. Тепӗр кун Ҫеҫпӗл ӗҫе пуҫӑнать.

Паллах, ҫирӗм пӗрти ҫамрӑкшӑн ку ӗҫ ҫӑмӑл мар, анчах унӑн 
нӑйкӑшас йӑли ҫук: вӑл революци ҫӗнтерӗвӗсене хӳтӗлес тесе пӗр



тӑхтамасӑр килӗшет. Тата тӑватӑ кунран Д.Элмен М.Кузьмина ҫара 
илес пирки тӑхтама ыйтса мобилизаци енӗпе ӗҫлекен Тӗп комисси 
ячӗпе Мускава ҫыру ҫырать. Ҫакна вӑп председателӗн ӗҫӗнче Ҫеҫпӗл 
Мишшине никампа та улӑштарма ҫуккипе ӑнлантарать.

КӗҫехҪеҫпӗле Мускава командировкӑна яраҫҫӗ. Унта вӑл авӑнӑн 
16-20-мӗшӗсенче пулать. Тата пӗр уйӑхран, юпа уйӑхӗн 21-мӗшӗнче, 
ӑнатепӗр ӗҫ — Чӑваш облаҫӗнчи юстици пайне ертсе пыма хушаҫҫӗ. 
Вӑхӑчӗ ытла та йывӑр, чӑрмавлӑ. Суд ӗҫӗнче ӗҫлеме юрӑхлӑ ҫынсем 
ҫитмеҫҫӗ. Вулӑсра суд ларӑвӗсем ирттерме ҫурчӗ-йӗрӗ те ҫук. 
Ҫеҫпӗл ялсенчен ҫур ҫӗр иртсен таврӑннӑ кунсем те сахал мар 
пулнӑ. Анчах хастар чун-чӗреллӗ ҫамрӑкӳркенсе тӑман, пурҫӗре те 
ҫитме тӑрӑшнӑ. Сӑвӑ ҫырма та вӑхӑт тупнӑ.

1920 ҫулхи чӳк уйӑхӗн 7-11-мӗшӗсенче Шупашкарта Чӑваш 
автономиллӗ Облаҫӗнчи Советсен 1-мӗш сьезчӗ пулса иртет. Ҫакӑнта 
Ҫеҫпӗл Мишшине область ӗҫтӑвкомӗн членне суйлаҫҫӗ.

Хастар ҫамрӑка курайманнисем те пулнӑ, май пур таран ура 
хума тӑрӑшнӑ. Пӗррехинче Ҫеҫпӗл Хусана командировкӑна каять 
(1920 ҫулхи раштав уйӑхӗн 22-мӗшӗнче). Вӑл кайсан икӗ кунран 
юстици ҫуртне вут хыпать. Айӑпӗ Ҫеҫпӗл ҫине ӳкет: вӑл ҫак ҫурта 
ҫунтарма хушса хӑварнӑ имӗш. Ҫапла вара, Ҫеҫпӗл Мишшине 
Хусантан килнӗ-килмен арестлеҫҫӗ, хваттерне ухтараҫҫӗ.

Уйӑх ҫурӑ тӗрмере ларнӑ хыҫҫӑн ӑна кӑлараҫҫӗ, мӗншӗн тесен 
айӑпне ҫирӗплетекен фактсем ҫук. Ирӗке тухнӑ поэт шухӑшне пачах 
улӑштарать. «Чӑн пурнӑҫра кӑнттам пулмалла иккен. Пурнӑҫа мӗнле 
пур, ҫавӑн пек курмалла. Эпӗ вара...», -  тесе ҫырать вӑл.

1921 ҫулхи ака уйӑхӗн 15-мӗшӗнче вара ҫапларах ҫырать: 
«Хупӑрласа тӑракан коммунист-чиновниксем хӑсса ярас пек 
тӑрантарчӗҫ. Совет Раҫҫейӗнче бюрократи кустӑрмине ҫывӑх вӑхӑтра 
тапратаймӑн. Ыттисене шанакансем, пурне те ӗненекенсем ҫакӑншӑн 
пурнӑҫпа тӳлӗҫ». Пёр кун маларах вара А.П.Червякована янӑ 
ҫырӑвӗнче вӑл: «Ҫакӑнасчӗ...», — тет. Ҫак ҫулхи кӗркунне унӑн 
ӗмӗчӗсем пӗтӗмпех татӑлаҫҫӗ. «Мӗнпур идеалсем арканчӗҫ. 
Коммунизм пуласлӑх горизонтӗнчен тарса пытанчӗ. Вуншар ҫула 
совет капитализмӗ килчӗ»,— тесе ҫырать вӑл ун чух. Тен, ҫавӑнпа 
та пулӗ ҫӗнӗ экономика политикине те йышӑнмасть.

Ҫеҫпӗл революцие ыттисенчен урӑхларах курнӑ, кашни хӑйӗн 
ырлӑх-пурлӑхӗнчен пӑрӑнса общество йӗркелӗхӗ-чыслӑхӗ ҫинчен 
шутламалла тенӗ. Уншӑн вара революци — пусмӑрлӑх, тӗрӗспе 
пурӑнма хӑнӑхнӑ ҫыншӑн ку тӳсмелле мар йывӑр пулӑм .Чӑннипе, 
ҫакӑ ӑна трагеди патне илсе ҫитерет, унӑн тӗп сӑлтавӗ пулать. Чир, 
ӑнман юрату трагеди патне ҫывхарма ҫеҫ пулӑшаҫҫӗ.



Анчах ку каярах-ха. Ҫу уйӑхӗнче ура шӑмми туберкулезӗнчен 
сывалма ӑна Крыма яраҫҫӗ. Пёр эрне Чулхулара пулнӑ хыҫҫӑн ҫу 
уйӑхӗн 18-мӗшӗнче Ҫеҫпӗл С.А.Коричевпа пӗрлеКӑнтӑр еннелле 
ҫула тухать.

Крыма поэт тата икӗ эрнерен ҫитнӗ. Кунта вӑл кӑштах хуйхине 
манать, уншӑн творчествӑлла ӗҫ савӑнӑҫпа хавхапану вучахӗ пулса 
тӑрать. Сывалнӑ вӑхӑтра вӑл чылай сӑвӑ ҫырма ӗлкӗрет: «Ҫӗн Кун 
аки», «Тинӗсе», «Инҫе ҫинҫе уйра уяр...», «Катаран каҫ килсен», 
«Кивви ҫитет», «Шӑршлӑ каҫ йывӑрри» тата ыттисем те. Кусем 
чӑннипех те шедеврсем, хӑват парса тӑракан сӑвӑсем.

Крымра паллашнӑ украин ҫыннипе Ф.И.Пакрышеньпе Ҫеҫпӗл 
Мишши Кейӗве (Киев) каять, художество шкулне вӗренме кӗрет. 
Анчах унта нумай тӑраймасть. 1921 ҫулхи авӑнӑн 21-мӗшӗнче ӑна 
Хӗрлӗ Ҫара илеҫҫӗ, Кӗйӳ ҫар округне кӗрекен 3-мӗш запасри полк 
командине телефонпа телеграф ӗҫне вӗренме яраҫҫӗ.

Ун чухнехи лару-тӑрӑва ҫак йӗркесем кӑтартса параҫҫӗ 
(Пакрышень патне янӑ ҫыруран): «Хакпӑ Федя, паян эсӗ куҫарнӑ 
укҫана илтӗм. Паллах, ҫав 10000 тенкӗпе эсӗ мана пӗр-пӗр кирлӗӗҫ 
усӑ куртарасшӑн пулнӑ. Ну, тӑванӑм, каҫар, эпӗ ытлашши выҫӑхса 
ҫитнӗччӗ, ҫавӑнпа та укҫана илсенех пасара тухса чупрӑм... Тӳрех 
икӗ кӗренке ҫӑкӑр туянтӑм та нихҫан курман пек ҫисе ятӑм... 
Кӗнекесемшӗн питӗ тунсӑхласа ҫитрӗм».

Ҫав вӑхӑтра шӑмӑ туберкулезӗ татах амаланма пуҫланать, утса 
ҫӳреме те йывӑрланса ҫитет. Тата ӑна ҫакӑ тарӑхтарса хавшатать: 
Атӑп тӑрӑхӗнчен тарса пынӑ выҫӑ ҫынсем куллен ыйткаласа ҫӳреҫҫӗ, 
ушкӑнӗ-ушкӑнӗпе вилсе выртаҫҫӗ. Тӑван Атӑл, Чӑваш ҫӗршывӗ 
самантлӑха та поэт асӗнчен тухман. 1922 ҫулхи нарӑсӑн 27-мӗшӗнче 
Ҫеҫпӗле сывлӑхӗ начаррине кура Хӗрлӗ ҫарти службӑран хӑтараҫҫӗ 
те, вӑл вара Кӗйӳрен (Киевран) Чернигов кӗпернинчи Остер хули 
ҫывӑхӗнче пурӑнакан ҫывӑх тусӗ Ф.Н.Пакрышень патне тухса каять. 
Кунта вӑл уесри ҫӗрӗҫ пайӗнчи снабжени подотделӗнче 
делопроизводительте ӗҫлеме тытӑнать. Тата 4 кунран ӑна урӑх 
вырӑнсенчен куҫса пыракансемпе ӗҫлекен комиссии инструкторӗ 
тӑваҫҫӗ, унтан Бровар станцине Атӑл тӑрӑхӗнчен килнӗ беженецсем 
валли кану ҫурчӗ тунӑ ҫӗре яраҫҫӗ. Кӗҫех вӑл икӗ ӗҫ харӑс туса 
пыма пуҫлать, ӑна ҫӗр ӗҫ пайӗн секретарьне лартаҫҫӗ. Ҫав вӑхӑтрах 
поэт комсомол ӗҫне те хутшӑнать.

Анчах усал чир поэтӑн чӗрине пуснӑҫемӗн пусать, пусать... 
Пӗррехинче Ҫеҫпӗл — Федя тусне хӑй ирӗкӗпе пурнӑҫпа уйрӑлма 
шутлани пирки пӗлтерет. Лешӗ ӑна ӳкӗтлеме тытӑнать, кӑштах



кӑмӑлне ҫемҫетет. Темиҫе кунран чӑваш поэчӗ Кивӗ Хула ялӗнчи 
хӗрпе Наталья Рубиспа паллашать, ку тӗлпулу ӑна хавхалантарать. 
Вӗсем иккӗшӗ журнал кӑларас шухӑшпа «чирлесе» ӳкеҫҫӗ.

Анчах йывӑр ӗҫ — тӑтӑшах ялсене, вулӑссене тухса ҫӳрени, выҫӑ 
халӑхшӑн пӑшӑрханни-канӑҫсӑрчунлӑ ҫыннӑн сывлӑхне хавшатать. 
Вӑл сулахай ури сурса ыратнипе аран-аран утакан пулать, 
юлашкинчен ирӗксӗрех тухтӑр патне кайма тивет. Унта ҫакӑн пек 
справка параҫҫӗ:

«Михаил Кузьмин сулахай ура лаппи шӑммин туберкулезӗпе аптрать, 
ҫавӑнпа та ӑна сиплеме эрнере пёр кун ӗҫрен хӑтарни кирлӗ.

1922 ҫулхи майӑн 22-мӗшӗ.
Врач: М.Пташевский».

Ҫак вӑхӑтра поэт чун ыратӑвӗпе, тӑвӑнчӑк шухӑшсемпе тулнӑ 
сӑвӑсем ҫырать: «Выҫӑ псалом», «Юлашки чёл алра, юлашки чёл», 
«Кӗперхывӑр», «Паянтан», «Хӗрлӗ-хӗрлӗ мӑкӑньсем» тата ыттисем.

... 1922 ҫулхи июнӗн 15-мӗшӗнче Ф.Пакрышеньрен куҫ эмелӗ 
валли 300000 тенкӗ кивҫен илсе Ҫеҫпӗл Мишши ҫарранах ӗҫе тухса 
каять, кӑнтӑрлахи апата та, каҫхи апата та килмест. Юлташӗ ӑна е 
хулана кайнӑ пуль, е комсомол пухӑвне юлчӗпультет. Тепӗр кун 
кӑнтӑрла тӗлӗнче вара ун патне усал хыпар илсе ҫитереҫҫӗ. 
Ҫеҫпӗл ешерсе ларакан садра ҫакӑнса вилнӗ...

Каларӑмӑр ӗнтӗ, тӳрӗ кӑмӑллӑ поэт коммунизм саманине 
урӑхларах курма шутланӑ, ҫынсене шаннӑ. Усал та кӑнттам, кахал 
та чее ҫынсем ӑна чун хӗлӗхне перӗнмеллех тарӑхтарнӑ.

Мӗнле пулсан та Ҫеҫпӗл Мишши — феномен. Ун пек ҫынсем 
кашни ҫул ҫуралмаҫҫӗ. Сахал пурӑннӑ пулсан та вӑл чӑваш 
поэзийӗнче, пӗтӗм тӑван литературӑмӑрта ӗмӗр сӳнми ҫутӑ йёр 
хӑварнӑ, талантлӑ чӑваш ҫыравҫисен ҫӗнӗ ӑрӑвне тӗрӗс ҫул кӑтартса 
панӑ. Илемлӗ литература халӑх пурнӑҫӗпе тачӑ ҫыхӑнса 
аталанмаллине, унӑн кун-ҫулне ҫутатма, чӗрӗ сывлӑш вӗрсе кӗртме 
кирлине пӗтӗм чунӗпе туйнӑ, ҫакна ытти чӑваш писателӗсем те 
ӑнланччӑр тесе ҫуннӑ.

Поэт сӑвӑри содержанипе форма пӗр килмелле тенӗ, унсӑрӑн 
лайӑх хайлав ҫырайманнине палӑртнӑ. «Хальхи размерпа, — тенӗ 
вӑл Шӑхасанта вӗреннӗчух, — кичем те вӑйсӑр сӑвӑсем ҫеҫҫырма 
пулать. Пирӗн ҫакӑн пек размер тупмалла: вӑл шӑла хӑйраттарма,



куҫ умӗнче ҫиҫӗм ҫиҫтерме, урасем тӑпӑртатнӑ сасӑ илттерме 
пултартӑр. Чӑвашӑн хальлӗхе ун пекки ҫук-ха».

Поэтӑн творчество тапхӑрӗсене ҫапла ретлеме пулать: 
1) Шӑхасанти (1917 ҫулхи ҫурла уйӑхӗнчен); 2) Теччӗри (1917 ҫулхи 
авӑн уйӑхӗнчен тытӑнса 1920ҫулхи ҫурла уйӑхӗччен); 3)Шупашкарти 
(1920 ҫулхи авӑн уйӑхӗнчен пуҫласа 1921 ҫулхи ҫу уйӑхӗччен); 
4) Крымри (1921 ҫулхи ҫӗртме-авӑн уйӑхӗсем); 5) Киеври (1921 ҫулхи 
авӑн уйӑхӗнчен пуҫласа нарӑс уйӑхӗччен); 6) Остерти (1922 ҫулхи 
пуш-ҫӗртме уйӑхӗсем).

Ҫеҫпӗлӗн чи пысӑк ӗҫӗ ҫакӑ: вӑл халӑх нумай ӗмӗр хушши нуша 
курнине, чуна ыраттарнине илемлӗ сӑмаха шӑратса ҫавӑрнӑ, наци 
вӑйне илемлӗ сӑмаха куҫарнӑ. Ҫакна пула халӑх асӗнче юлнӑ. 
Поэт пысӑк тӗллевлӗ пулнӑ, инҫете пӑхнӑ, паянхипе ҫырлахса та 
киленсе ҫеҫ пурӑнман. Вӑл наци пӗрлӗхӗн ялавҫи пулнӑ, халӑх 
пуласлӑхӗшӗн ҫуннӑ. «Чӑваш чӗлхи ячӗпе пӗрле пулар!» — ҫаксем 
Ҫеҫпӗл сӑмахӗсем.

Хӑйӗн кӗске пурнӑҫӗнче мӗн чухлӗ хӗн-асап тӳсмен-ши поэт? 
«Нуша -  манӑн пурнӑҫ саккунӗ», — тесе ҫырать вӑл 1921 ҫулхи ака 
уйӑхӗн 27-мӗшӗнче А.П.Червякована. Унӑн сӑлтавӗ — идеалсемпе 
чӑн пурнӑҫ пӗр килменни. Унӑн вилӗмӗ те поэтӑн вӑйсӑрлӑхӗ теме 
ҫук, юлашки хӑрушӑ утӑм — тӗрӗсмарлӑха хирӗҫ тӑни, кӗрешӗвӗн 
юлашки меслечӗ. Кунта чӑваш йӑлине аса илме пулать (ӑна типшар 
теҫҫӗ): тӗрӗсмарлӑхшӑн кӳреннӗ ҫын кӳрентерекеннин хапхи ҫинче 
ҫакӑнса вилет. Ҫакӑн пек ҫынсем чӑнлӑхшӑн хӑйсене вӗлерме те 
вӑй ҫитернӗ. Ҫеҫпӗлӗн трагедийӗ те, ҫакӑнпа танлаштарсан, 
шанчӑклӑн курӑнать. Вӑл ЧӐНЛӐХ ҫӗнтерессе шаннӑ.

Чӑваш тӗнӗ, христианство, коммунизм утопийӗ урлӑ тухса Ҫеҫпӗл 
Мишши пурнӑҫ урокӗсем илнӗ, ҫавсемех унӑн творчествине те 
уҫӑлма, ҫутӑлма пулӑшнӑ. Ҫавсемех трагеди патнелле те илсе 
пынӑ. Каларӑмӑр ӗнтӗ, трагеди пуласса вӑл 1914 ҫулах туйса илнӗ.

Ку вӑхӑт -  вилӗм вӑхӑчӗ,
Кам куҫӗ куҫҫуль кӑлармӗ.
Кам чунӗ чул -  
Кӗпер урлӑ! -

тесе ҫырать вӑл вилес умён.
Поэт ытла та сахал пурӑннӑ, 23 ҫултахҫӗре кӗнӗ. Ҫапахта унӑн 

пурнӑҫӗ чаплӑ та пуян, ӗҫӗсем манӑҫсӑр, вӗсене хакласа пӗтерме



те ҫук. Вӑхӑт шунӑҫемӗн поэт ӗҫӗ-хӗлӗнче малтан асӑрхаман енсем 
курӑнаҫҫӗ. Мана шавах пӗр ыйту канӑҫ памасть: ватӑличчен пурӑннӑ 
пулсан Ҫеҫпӗл Мишши мӗн чухлӗ ҫырнӑ пулӗччӗ-ши, унӑн творчество 
ҫӑлтӑрӗ ӑҫта ҫуннӑ пулӗччӗ-ши? Шухӑшласа та вӗҫне ҫитме ҫук...

Ҫеҫпӗл — чӑваш поэзийӗн классикӗ. Унӑн хӑватлӑ таланчӗ, пуян 
пӗлӗвӗ, ҫунатлӑ шухӑшӗсем, кӑварчӗлхи, кӑварчӗри ӗҫпекӗрешӳре 
тӗрекленсе пынӑ. Поэт халӑхсен туслӑхне, кӗрешӳ хӑватне, ӗҫ 
хавалне мухтанӑ, яланах ҫӗнӗ ыйтусем хускатнӑ, ҫӗнӗ шухӑшсем 
каласа ҫӗнӗлле ҫырнӑ.

Ҫеҫпӗл Мишшин Турӑ панӑ таланчӗ, пысӑкпултарулӑхӗ поэзире 
ҫеҫмар, литература теорийӗнчете палӑрнӑ. Ҫакна «Сӑвӑ ҫырассипе 
ударени правилисем» статья (1920) лайӑх ҫирӗплетсе парать. Пысӑк 
ӗмӗтлӗ поэт чӑваш кун-ҫулне ҫутатмашкӑн, ҫӗнӗ сывлӑш вӗрсе 
кӗртмешкӗн ҫӗнӗ ҫул шырамаллине, тӗрӗс ҫул тупмаллине палӑртать, 
малашне кӑвар чӗреллӗ поэтсем килессе шанать.

PS. Статьяна ҫырнӑ чухне Шупашкарта пурӑнакан В.Г. Родионов 
профессор тӗпчевӗсемпе усӑ курнӑ.



Ҫеҫпӗлӗн «Кӗпер хывӑр!» 
сӑввинчи илемлӗх мелӗсем

Ҫеҫпӗл Мишши «Кӗперхывӑр!» сӑввине Кейӳре (Киев) 1921 ҫулхи 
юпа уйӑхӗн 30-мӗшӗнче ҫырнӑ («Юлашки чёл алӑра, юлашки чёл...» 
сӑвӑпа пӗр кунта). Малтанхи хутхайлав авторӑн 1928ҫулхи сӑвӑ 
кӗнекинче пичетленсе тухнӑ (24, 25 стр.). Алҫырӑвӗ упранса юлман.

Произведени тӗсӗ -  гражданла лирика. Кухайлавра поэтӑнТӑван 
ҫӗршывӗнче выҫӑпа аптракан халӑх ҫинчен тӑвӑлса шухӑшланипе 
ҫуралнӑ кӑмӑл-туйӑмӗ ӳкерӗнсе юлнӑ. Автор чӗри ирӗклӗхе 
туртӑннӑ, ӑна пурнӑҫри танмарлӑх тата наци проблемисем питӗ 
пӑшӑрхантарнӑ. Тӑван ҫӗршывӑн, халӑхӑн шӑпи, пуласлӑх канлӗх 
памаҫҫӗ автора. Мӗнле йывӑр пулсан та малалла, ҫутӑ пурнӑҫ 
еннелле —  ҫапла ӑнланмалла тӗп шухӑшне. Чӑтма йывӑр самант 
ку Ҫеҫпӗл пурнӑҫӗнче: ют ҫӗр, тӑванӗсем аякра, выҫӑллӑ-тутӑллӑ... 
Ҫаквӑхӑтра вӑл Атӑл тӑрӑхӗнчен выҫлӑхран тарса килнӗ ҫынсемпе 
ӗҫлекен комиссире вӑй хурать. Выҫҫисем кашни кунах вилеҫҫӗ. 
Тарса килнӗ ҫынсем хушшинче чӑвашсене курни ун чӗрине 
ҫӗҫӗсӗрех касать.

Ҫеҫпӗл ҫавӑнпа Ҫеҫпӗл ӗнтӗ: вӑл лару-тӑрӑва ҫырса кӑтартнипе 
ҫырлахмасть, яланах ҫутӑ малашлӑха ҫул шырать, хӑй хыҫҫӑн 
ыттисене чӗнет. Акӑ хайлавӑн тӗп шухӑшӗ:

Эй!
Эсир,
Чӗррисем,
Вилесем урлӑ, шӑм ку писем ҫинче
Хӗвеллӗ ыран енне
Кӗпер чӗнтӗрлӗр.

Ҫаккӗпере хывнӑ чухне ӳксенпоэт хӑйне тӑратма ыйтмасть, ун 
пек аппаланса вӑя сая ямалла мар тет. Вӑй-халӗ пӗтсен хӑйне 
кӗперайне ывӑтса хӑварма ыйтать:

. . .  Кӗпер айне ывӑтӑр мана.
Ах,
Ӗнсене хуҫӑр.

Поэт ӑнланать: малалла кайма — кӗрешмелле. Кӗрешнӗ чух вара 
темӗнле йывӑрлӑх, инкек-синкек те сиксе тухма пултарать. Анчах 
вӑл хӑйне пурпӗрех шеллемест, мӗншӗн тесен чунри ӗмӗчӗ, тӗллевӗ



ытла та пысӑк-халӑх телейӗ («... Малта хӗвел»). Уншӑн вара вӑл 
хӑйӗн пурнӑҫне пама хатӗр.

Поэт Н.Н.Рубиса: «Хутьхӑҫанта пурнӑҫран хам ирӗкпе кайма вӑй 
тупатӑп», — тенӗпӗр калаҫура. Сӑвӑра вара ҫакӑнпек йӗркесем пур:

Эпӗ
Халран кайса ӳксессӗн,
Ман урлӑ таптаса каҫса кайӑр,
Тимӗр урӑрсемпе чӗрем ҫине 
Хӑюллӑн таптӑр.

Кунта лирика геройӗн шухӑшӗсем Ҫеҫпӗлӗннипе ҫывӑх пулнине 
асӑрхатпӑр. Автора пурнӑҫран уйрӑлса каясси хӑратмасть, ҫак 
шухӑша вӑл вулаканран пытармасть.

Ҫеҫпӗл сӑвӑ композицине хӑйне евӗрлӗ йӗркелет. Пӗрремӗш 
сӑмахсемпех вӑл пире ытарлӑх тӗнчине илсе кӗрет (тӗнчи 
илӗртӳллех пулмасан та):

Ҫулсем... Ҫулсем ҫинче вилесем,
Укӑлча ланче вил шӑмӑсем,
Ах, йывӑр, пӑчӑ...

Ҫакна лирика зачинӗ теме пулать, мӗншӗн тесен вӑл чун- 
кӑмӑла пӑлхатса ярать. Ун хыҫҫӑнах автор пире мӗн тумаллине 
вӗрентет, ӗҫе чӗнет, ку лару-тӑруран тухмалли ҫул кӑтартать:

... Хӗвеллӗ ыран енне 
Кӗпер чӗнтӗрлӗр.

Ку йӗркесенче автор хальхи ӗҫ-пуҫпа килӗшменни паллӑ. Ҫавӑнтах 
шухӑшне хӑй ҫине куҫарать:

Эпӗ
Халран кайса ӳксессӗн,
Ман урлӑ таптаса каҫса 
Кайӑр.

Унтан самана ҫинче чарӑнса тӑрать: «Вӑхӑт — ачашлӑх вӑхӑт 
мар».Тепӗр строфара вара пӗтӗмлетӳ тӑвать:

Халсӑррисене 
Кӗпер айне перӗҫ.



Ытла та пӑшӑрханать, хуйхӑрать лирика геройӗ, каллех вил 
шӑмсем патне таврӑнать — ниҫта вырӑн тупаймасть хӑй валли. 
Пирӗнума каллех чуна ыраттаракан ӳкерчӗктухса тӑрать. Кунта та 
ыттисене кӗпер хывма хистет. Шухӑшне вара хӑй ҫинче пӗтерет:

Ах,
нӑшкатӑп
Халпӗтрӗ, хулхалсӑр...
Эй!
Ывӑтӑр мана...

Ҫапла лирика геройӗ хӑйӗн кулянӑвне, пӑшӑрханӑвне, ӑнтӑлӑвне, 
шухӑшӗсене пӗрлештерсе эмоци ретне йӗркелет. Ҫакӑнта сӑввӑн 
композицине курма пулать.

Юлашки йӗркесене вуланӑ хыҫҫӑн лирика геройне ҫуртапа 
танлаштарма май пур. Мӗншӗн тесен ҫурта хӑйӗн ҫутипе малти ҫула 
курма пулӑшать, тӗрӗс ҫул суйласа илме май парать. Хӑй вара 
ҫунса пӗтет. Ҫурта юлашкине ҫӳп-ҫап купи ҫине ывӑтаҫҫӗ. Сӑвӑри 
герой та ҫавӑн пек. Вӑл ҫынсене тӗрӗслӗх ҫине куҫа уҫса пӑхма 
пулӑшать, мӗн тумаллине хушать. Хӑйӗн вара ҫактан мар кёрешӳре 
вӑй-хапӗ пӗтет. Ҫавӑнпа вӑл хӑйне ыттисемшӗн чӑрмав тесе шутлать, 
ывӑтса хӑварма ыйтать. Пурпӗрех вӑл ӗҫне турӗ. Ӗҫ-пуҫ малалла 
мӗнле каясси халӗ ыттисенчен килет. Вӑл эстафетӑна малалла пачӗ.

Хайлавӑн чӗлхи пуян. Ҫеҫпӗл ҫӗнӗ эпитетсем шыраса тупать, 
вӗсемпе вырӑнлӑ усӑ курать. Ку автор пиҫсе ҫитнине, ҫӳллӗ шая 
хӑпарнине кӑтартса парать. Кунта ҫакна палӑртса хӑвармалла. 
Поэт тӗрлӗ тропсемпе усӑ курать: танлаш тарусемпе, 
метафорӑсемпе, перифразсемпе тата ытисемпе. Паллах, ку унӑн 
пысӑк талантне кӑтартса парать. Сӑмахран, «хӗвеллӗыран», «кӗпер 
чӗнтӗрлӗр» «тимӗр урӑрсемпе», «камчунӗчул»тропсенчемӗн чухлӗ 
шухӑш, сӑнар! Витерсе, пусӑмлӑн каланӑ. Тепӗр ҫынна ҫак шухӑша 
калама темиҫе йӗрке кирлӗ пулӗччӗ, Ҫеҫпӗле вара —  пӗр-икӗсӑмах 
ҫеҫ. Хайлаври междометисем, риторикӑллӑ кӑшкӑрусем шухӑшсене 
татахта вӑйлатаҫҫӗ.Обращенисенвырӑнӗте ҫавах.«Малта хӗвел»,- 
тенӗ автор. Хӗвел — ҫутӑ та телейлӗ пурнӑҫ символӗ. Ку илемлӗх 
мелӗ —  символпа усӑ курни. Нумай пӑнчӑ, тире — ҫак чарӑну 
паллисемпе те усӑ курни пур. Вӗсем интонаципе вулама, шухӑша 
лайӑхрах ӑнланма пулӑшаҫҫӗ. Инверси те пур — «ывӑтӑр мана». 
Ҫак сӑмах ҫаврӑнӑшӗсенче эпӗ аллитераци куратӑп: «Эй! Эсир, 
Чӗррисем», «Кам куҫӗ куҫҫуль кӑлармӗ», «Хал пӗтрӗ, хул халсӑр».

Акӑ ассонанс: «Ах, йывӑр, йывӑр, пӑчӑ», «Кӗперчӗнтӗрлӗр», «Ман 
урлӑ таптаса каҫса кайӑр», «Вӑхӑт -  ачашлӑх вӑхӑт мар», «Уй-хир 
урлӑ купан-купан вил шӑм».



Малалла ӑнтӑлма, ыранхи ҫинчен шутлама тӑрӑшакан ҫыншӑн 
ҫул ҫинчи вилесем — чӑрмав. Ҫавӑнпа автор «Кӗпер хывӑр» тет. Ӑна 
малашлӑха пӑхӑр, кӗрешӗр тесе ӑнланмалла. Ку ытарлӑх мелӗ. Ун 
пекки тата пур. «Чӗрем ҫине хӑюллӑн таптӑр», «ӗнсене хуҫӑр», 
«кӗперайне перӗр», «ӑш юрӑ вӑхӑчӗ кайра» сӑмах ҫаврӑнӑшӗсем те 
ҫакӑнта кӗреҫҫӗ.

«Ку вӑхӑт -  вилӗм вӑхӑчӗ» тени вара гипербола пек янӑрать. Ку 
пӗтӗм тӗнче вилмелли вӑхӑт мар-ҫке. Ҫапах та Ҫеҫпӗл хӑй йӗри- 
тавра ҫынсем нумай вилнине кура тӗнче вилнӗ пек кӑтартать. 
Хайлавра антитеза та пур.

Малта хӗвел.
Ky вӑхӑт -  вилӗм вӑхӑчӗ, —

тет автор.
Кунта икӗ вӑхӑта сӑнласа панӑ, хирӗҫлетӳтунӑ. Хальхи самана 

тӗттӗм, малашлӑх ҫутӑ пулӗ тесшӗн пулнӑ Ҫеҫпӗл. Кун пек тӗслӗх 
те пур:

Паттӑррисем — ҫав кӗпер урлӑ,
Халсӑррисене
Кӗпер айне перӗҫ.

Обществӑри ҫынсене икӗ пая уйӑрнӑ. Вӗсем ӑҫта пулмаллине 
автор хӑйех палӑртса хурать.

Повторсем те нумай: шухӑшсем те, сӑмахсем те. «Эй, чӗррисем» 
тесе икӗ хут, «кӗпер чӗнтӗрлӗр» тесе икӗ хут, «ӗнсене хуҫӑр» тесе 
икӗ хут каланӑ. «Кӗперайнеперӗр»тесе умлӑ-хыҫлӑ виҫӗхут каланӑ. 
Ҫул ҫинчи вилесем пирки те икӗ хут асӑрхаттарнӑ. Хӗвеле те икӗ 
хут асӑннӑ. Пурӗ сакӑр кӑшкӑру палли. Тӗрӗссипе, кашни йӗрке 
хыҫҫӑнах кӑшкӑрас килет. Поэт хӑйӗн чун ыратӑвне пӗтӗмпех 
ӑнлантарма пултарнӑ.

Кӑштах сӑвӑ виҫи ҫинчен. Кунта авторӑн сӑвӑ ҫырас ӗҫри 
тӗллевне каласа хӑвармалла. Вӑл яланах формӑпа содержани 
пӗрле ҫыхӑнмалла тенӗ. Революци ҫӗнтерӗвӗн хавхи ӑна маларах 
силлабо-тоникӑпа ҫырма хистенӗ. Халӗ вара — «вилӗм вӑхӑчӗ». 
Революции патвар марш кӗввисем хыҫра юлнӑ. Революци ӗҫӗ 
хӑрушлӑхра. Поэт ҫакна никамран малтан сисет, чӗрипе туять. 
Ҫавӑнпа «Кӗперхывӑр!» сӑвӑра вӑп силлабо-тоникӑн кӗвӗллӗ, урана 
йӑттаракан ритмӗнчен тарать. Кӗвӗллӗ сасӑ хуҫӑлать. Каласа 
пӗтерменнисем пур: нумай пӑнчӑ, паузӑсем. Ҫапла вӑл ҫак хайлавра



ирӗкпӗ сӑвӑ виҫи патне таврӑнать, ӑшӗнчи кулянӑвне ҫапла 
палӑртать. Кулянмасан та май ҫук: пурнӑҫ — общество идеалӗнчен 
инҫе тӑрать. Вӗсене ҫывӑхлатма кӗрешӗве кӗмелле, «кӗпер 
хывмалла». Ку хайлав тарӑн шухӑшлӑ, вӑйлӑ туйӑмлӑ. Сӑввӑн икӗ 
йӗрки рифмӑланаҫҫӗ-ха -  чи малтанхисем. Урӑх рифма ҫук. Пӗр 
строкари сӑмахсене пусӑмӗ вӑйлӑрах пултӑр тесе темиҫе йӗркене 
вырнаҫтарнӑ. Ҫакӑ паузӑпа вулаттарать. Сӑвва автор 4 строфана 
уйӑрнӑ: пӗрремӗшӗнче-33 йӗрке, иккӗмӗшӗнче-4, виҫҫӗмӗшӗнче— 6, 
тӑваттӑмӗшӗнче — 9. Ман шутпа, кунта поэтӑн хуҫӑк кӑмӑлӗ 
палӑрать. Тӗп вырӑнта кунта-рифма та, йӗркесен шучӗте, ритм та 
мар. Тӗп вырӑнта — туйӑм, сӑнарлӑх. Маларах асӑннӑ мелсемпе 
усӑ курса автор ҫак тӗллев патне пырать.

«Кӗпер хывӑр!» —  Ҫеҫпӗлӗн чи кайранхи сӑввисенчен пӗри. 
Каларӑмӑр ӗнтӗ, автор пурнӑҫӗнчи йывӑр тапхӑрта ҫырнӑ 
произведени. Ҫавӑнпа пафосӗ те пусӑрӑнчӑк. Ҫав ҫул ҫырнӑ 
сӑввисем —«Йывӑр шухӑшсем», «Выҫ псапом», «Паянтан», «Юлашки 
чёл алра, юлашки чёл», «Кун тӗпӗнче», «Ҫуркунне» — ҫакӑн 
евӗрлӗрех.



Ҫеҫпӗл сӑввисенчи сӑнарлӑх

Ҫеҫпӗл Мишшин творчестви ҫине куҫиччен кӑштах хӑй ҫинчен 
каласан та ытлашши пулмасть. Поэт хӑрушӑ, шелсӗр саманара 
пурӑннӑ. Хӑрушлӑх вара иккӗленӳлӗх кӑларать, ҫынсем хушшинчи 
йӗркеллӗ ҫыхӑнусене татать, ҫынсене икӗ пая пайлать: хӑравҫӑсем 
тата паттӑрсем. Ҫеҫпӗл чун хевтипе паттӑр пулнӑ, хӑрушлӑхсене 
хирӗҫтӑнӑ. Ҫакӑ унӑн творчествинче уҫҫӑн палӑрса тӑрать. Арсентий 
Тарковский поэт: «Вилӗмрен вунҫиччӗре те, ҫитмӗлте те хӑрамалла 
мар», — тенӗ. Ҫеҫпӗл ҫак принциппа пурӑннӑ. Ман шутпа, вӑл ҫак 
ҫула ӑс-тӑнӗпе ҫеҫ мар, чӗрипе суйласа илнӗ. Хӑрушлӑха хирӗҫ 
Прометей евӗр тӑнӑ. Ҫеҫпӗл чӑн-чӑн шухӑшлавҫӑ пулнӑ — ҫамрӑк 
ҫынла мар. Поэт, паллах, шухӑшламасӑр йӗри-таврари пулӑмсене 
тишкереймест, шухӑшсене чунӗ витӗр кӑлармасӑр сӑнарлӑ сӑвӑсем 
ҫыраймасть. Ҫеҫпӗлӗн ку ытлашшипех пулнӑ, ун пек сӑнарлӑ 
ҫыракан поэтсем нумаях мар.

Сӑвва вӑхӑт ҫуратать тенӗ Ҫеҫпӗл Мишши. Ҫакӑ унӑн 
творчествинчи тӗп шухӑш. Кашни вӑхӑтӑн хӑйӗн сӑнарӗ. Ҫакна 
чӑваш сӑвӑхывӑмне йӗркелекенӗ питӗ лайӑх чухланӑ, сӑнарсене 
ӑста калӑпланӑ. Унӑн сӑввисем малалла чӗнеҫҫӗ, марш евӗр 
илтӗнеҫҫӗ, урана йӑттараҫҫӗ. Тата ҫакна та палӑртмалла: вӑл 
пурнӑҫ таппине туйса сӑввисене тӗрлӗ кӳлепепе хайланӑ. Ку хӑй 
те сӑнарлӑх, вуланӑ чух кирлӗ ӗнерӳ парать. Ҫеҫпӗл сӑввисенче 
пёр ытлашши сӑмах та ҫук. Кашни сӑмахӗ ахах пек ҫутӑ, чан сасси 
пек янравлӑ, кире пуканё пек йывӑр. Паллах, сӑвӑҫ хӑй пурӑннӑ 
вӑхӑтран малта пынӑ. Юрий Сементерӗн сӑмахӗсем Ҫеҫпӗл ҫинчен 
каланӑ пекех туйӑнаҫҫӗ: «Чӑн-чӑн талант яланах хӑй вӑхӑчӗпе 
саманинчен ҫӳлерех тӑрать, шӑнӑҫаймасть».

Тӗслӗхшӗн Ҫеҫпӗлӗн пӗр сӑввине илсе пӑхар-ха.

Уяр сенкерлӗх Илӗртмӗшне 
Хастарлӑх ҫилӗ мана чӗнет.
Анчах ҫунатсен ӑвӑсне 
Хӗвеллӗ ҫӳллӗх 
Ирӗлтерет.

Эп ӳкрӗм ҫӑтлӑха вара, —
Юхаҫҫӗ калла кунти шывсем.



Тӗссӗр вӑхӑт ҫӗленӗ ҫумра 
Шӑхӑрать «Тек тӑраймӑн» гесе.
Каясшӑнчӗ те ҫурранах 
Кӑвак инҫене курма,
Юратнӑ тусячӗмана 
Кооператива сут тума.

Тӗлӗнмелле сӑнарлӑх. Кашни вуламассерен шухӑшсем 
тарӑнланса пыраҫҫӗ, ҫӗнӗ япаласем пӗлетӗн. Виҫӗ куплет -  мӗн 
чухлӗ шухӑш, сӑнарлӑх, ӑнтӑлу, чунри вут-ҫулӑм! Паллах, ку сӑвӑ 
автобиографиллӗ. Сӑвӑҫ хӑй ҫинчен ҫырать: тарӑхса, ӑмсанса, 
кӑштах шӳтлесе те.

УярсенкерлӗхИлӗртмӗшӗ-хапӑхшӑнлайӑх, ытлӑ-ҫитлӗ, татуллӑ 
пурнӑҫ. Сенкерлӗх Илӗртмӗшне Кӑвак хуппипе те танлаштарма 
пулать. Унта вара, мӗн каласан та, ҫитсе курма ҫук. Поэт ӑна 
ӑнланмасть мар, ҫапах та чун хавалӗпе унталла туртӑнать. Хӑй 
тан мар кӗрешӗве кӗнине те пӗлет, пурпӗрех пӗр вырӑнта ним 
тумасӑр тӑраймасть. Ун ӗҫлемелле, ырӑ тумалла, шухӑшпа ҫӳлте 
вӗҫмелле. Унӑн чунӗ вӗрет. Хастарлӑх ҫилӗ -  акӑ мӗн ҫӗклет ӑна 
пӗлӗтелле, акӑ мӗн хистет вут-ҫулӑма кӗме. Кунта хастарлӑх ҫилӗ — 
сӑвӑ характерӗ, шухӑш-кӑмӑлӗ. Хӑй суйласа илнӗ такӑр мар ҫулпа 
унӑн кӑмӑлӗ сыпӑнсах тӑраҫҫӗ темелле. Ӑшӗнчи туйӑмӗсем ӑна, 
вӗри сывлӑш мамӑка ҫӗкленӗ евӗр, тӳпенелле ҫӗклеҫҫӗ. Хӑй пурӑннӑ 
саманана сӑвӑҫ хӗвеллӗ ҫӳллӗх тесе сӑнарлать. Парадокс: эпир 
пурте хӗвел еннелле, ҫӳллӗхе туртӑнатпӑр, анчах хӗвел мӗн чухлӗ 
ҫывӑхрах, ҫавӑн чухлӗ пӗҫерет, «ҫунатсен ӑвӑсне ирӗлтерет». 
Ҫӳлелле пӗр вӗҫӗмсӗр вӗҫме май ҫук. Унсӑрӑн сана Икар шӑпи 
кӗтсе тӑрать. Ҫын мӗнле вӑйлӑ, пултаруллӑ пулсан та тӗнчене 
веҫех улӑштараймасть, япалан виҫи, карти пур. Ҫакна Ҫеҫпӗл 
пӗрремӗш куплетри вун виҫӗ сӑмахпах ӑнлантарать. Чуна мӗнле- 
тӗр канӑҫсӑрлӑх кӗрет, автортан шикпенме тытӑнатӑн.

Ҫӑтлӑх кунта — кивё самана лачаки, обществӑри ҫынсен 
хутшӑнӑвӗсенчи тӗрӗсмарлӑх, пурнӑҫ саккунӗсен тытӑмӗн 
йӑнӑшӗсем. Ҫӑтлӑхра хура вӑйсем хуҫаланаҫҫӗ. Унта ӳкнӗ Икара 
тата пысӑк хӑрушлӑхсем кӗтсетӑраҫҫӗ. Пӗрремӗшӗ-шывсем каялла 
юхни, кивви ҫӗннине ҫӗнтерсе пыни, малалла кайма май ҫукки. 
«Шыв» сӑмаха нумайлӑ хисепре калани те ахальтен мар. 
Йывӑрлӑхсем, хӑрушлӑхсем — енчен-енчен, лавӗпех.

Тӗссӗр вӑхӑт тесе сӑвӑҫ хура халӑхӑн ӗмӗчӗсем пурнӑҫа 
кӗреймен тапхӑра сӑнлать. Унта, паллах, ҫӗленсем хуҫа, вӗсем



пытанса выртса вӑрттӑн сӑхаҫҫӗ. Ку сӑнар -  Ҫеҫпӗле мӗн чухлӗ 
ҫын ура хума хӑтланнине аса илсен — шӑпаххӑй ҫинчен. Юстици 
ҫуртне вуттӗртнӗ тесе айӑплани, тӗрмене хупни кӑна мӗне тӑрать!

Хайхи ҫӗлен пирӗн автора шӑхӑрса «тек тӑраймӑн» тет. Апла 
пулсан Ҫеҫпӗл ӳкмеллипех ӳкнӗ. Вӑл хӑйне йывӑрлӑхсем пуҫӗпех 
пусса ҫитернине питӗ аван ӑнланать, чӗрипе туять. Чӗртме май 
ҫукчир, ӑнман юрату, ӗненӳ пӗтни, ҫутӑ ҫул курӑнманни — ҫаксем 
пурте ӑна ура ҫине тӑма памаҫҫӗ. Кунта поэтӑн вилӗмӗ ҫывхарса 
килнине сисме пулать. Ҫирӗп кӑмӑллӑ, чун хевтиллӗ, парӑнма 
хӑнӑхман ҫамрӑк ҫын ҫак сӑмахсене ахальтен ҫӑварӗнчен 
кӑлармасть. Вилӗм сӑвӑҫ пуҫӗ ҫине ҫавине йӑтса хунӑ ӗнтӗ. 
«Каясшӑнччӗ ҫурранах» сӑмах ҫаврӑнӑшӗ шӑпах ҫакна ҫирӗплетет. 
Глагола мӗнле вӑхӑтра ҫырнине курӑр-ха. Иртнӗ вӑхӑтра. Алла 
Ҫеҫпӗл хӑрушӑ шухӑшне пытарсах та каймасть. Унччен вӑл ӑна 
пӗрре мар каланӑ.

«Ҫурранах» сӑмах та ахаль кӗрсе ларман. Паллах, автора ури 
чирӗ вӑйлӑ кулянтарнӑ, вӑл хӑйне ҫынран катӑк туйнӑ. Уксахпамасӑр 
утасси -  чи пысӑк ӗмӗчӗсенчен пӗри пулнӑ.

Ҫеҫпӗлӗн ӗмӗчӗсем тэтах та пулман мар. Ӑна ку сӑвӑра та 
туйса илме пулать. Уяр сенкерлӗхе кайнипе кооперативра суттуни 
поэтшӑн пёр мар. Кунта ирони те палӑрать пек, ӳкӗнни те, хӑйне 
критиклени те пур пек.

Сӑвӑра пурӗ 42 сӑмах кӑна, анчах вӗсемпе сӑвӑҫ тӗлӗнмелле 
вырӑнлӑ усӑ курнӑ. Шедевр -  урӑх нимӗн те калаймӑн! Авторӑн 
кун-ҫулӗ, ӗмӗчӗсем — ҫак 42 сӑмахра. Унта авторӑн биографийӗ 
кӗнӗ. Тӗрӗсрех— туса пӗтереймен ӗҫсен пӗтӗмлетӗвӗ. Урӑхларах 
та калама пулать: ку сӑвӑ -  сӳннӗ ӗмӗтсем ҫине лартнӑ пысӑк 
хӗрес. Чӑнахта, ҫак йӗркесене ҫырнӑ хыҫҫӑн Ҫеҫпӗл темиҫе эрне 
ҫеҫ пурӑннӑ...

Ҫеҫпӗл сӑввисем, Брюсов калашле, туйӑмсен чӗрӗ сасси. Сӑвӑҫ 
кашни сӑнара символсем урлӑ кӑтартнӑ, чунӗ ҫуннине тӗрлӗ 
сӑрӑсемпе ӳкернӗ. Сӑвӑсенче тӗссем питӗ нумай. Валентин Абрамов 
критик тата литературовед Ҫеҫпӗл Мишшин чӑвашла ҫырнӑ 29 
сӑввинче 17 «хӗрлӗ», 15 «сарӑ», 10 «кӑвак», 6 «шурӑ», 6 «хура», 5 
«симӗс» сӑмах шутласа тухнӑ. Поэтӑн пурнӑҫа тӗслӗ кӑтартакан 
асамлӑ куҫлӑх пулнӑ пек туйӑнать. Кашни япалана тӗс витӗр 
курать. Ҫак тӗссем тӗрлӗ сӑнарсем тӑваҫҫӗ.

Акӑ тата эпитетсем, танлаштарусем. Хӑйӗн ӗҫне тӑсса 
В.Абрамов Ҫеҫпӗл сӑввисенче 27 «хӗвел», 26 «кӑвар», 16 «кун» 
сӑмахсем тупнӑ.



«Ҫутӑ» сӑмах вара чи нумаййи иккен. Эпӗ ун пеккисене 32 
шутласа кӑлартӑм.

Кунта акӑ мӗнле пӗтӗмлетӳ тума пулать: поэт чи нумай усӑ 
куракан сӑмахсем — ҫутӑ, хӗвел, кӑвар, хӗрлӗ, кун. Вӗсем пурте 
автор шухӑшӗнче ырӑ малашлӑха, лайӑх пурнӑҫа пӗлтереҫҫӗ.

Ҫеҫпӗл Мишшин пурнӑҫӗ те творчестви пекех сӑнарлӑ. Вӑл 
ҫурта пек ҫунса таврана ҫутатать. Анчах ҫав вӑхӑтрах унӑн кун- 
ҫулӗ кӗскелсе пырать. Уйрӑмлӑхсем те пур. Ҫуртана хӑш вӑхӑтра 
та сӳнтерме пулать. Ҫеҫпӗле вара никам та, нимӗнле майпа та 
сӳнтереймен. Хӑйсӗр пуҫне.

Сӑлтавӗ ҫакӑнта пытанать: поэт хӑйӗн телейне ҫынсен телейӗ 
урлӑ курнӑ. Ҫавӑнпа вӑл хура халӑх нуши ҫинчен, хура халӑх 
ятӗнчен, унӑн ҫутӑ пуласлӑхӗ ҫинчен ҫырнӑ. Ҫавӑнпа Ҫеҫпӗл ячӗ 
те, творчестви те вилӗмсӗр. Ахальтен мар ӑна «мӗльюн чӑвашсен 
юрӑҫи» тенӗ.

Ҫеҫпӗл хӑйӗн ӗҫне тивӗҫлипе турӗ. Унӑн чӑн паттӑр ӗҫӗ — 
пурнӑҫа хӑй куҫӗпе курса, чӑваш халӑх нушине чӗри витӗр кӑларса, 
шалти ҫулӑмпа шӑратса сӑнарлӑ сӑмахурлӑ чӗлхепеҫыхӑнтарни, 
ытти ҫынсенче патриотизм туйӑмӗ вӑратни.

Ҫеҫпӗл пулман пулсан — ӑна шухӑшласа кӑлармаллаччӗ!



К.В.Ивановӑн «Шуйттан чури» трагедийӗнчи 
пирӗштипе шуйттан сӑнарӗсем

К.В.Иванов патша саманинче ҫуралса ӳснӗ, аслӑ шкулта пӗлӳ 
илмен, ытларах хӑй тӗллӗн вӗреннӗ. Ҫав вӑхӑтрах пысӑк 
культурӑплӑ, чи мапта пыракан ҫынсен шайне ҫити хӑпарма пултарнӑ. 
Вырӑссен пӗрремӗш революцийӗ вӑратнине пула ирӗклӗхшӗн 
кӗрешӗве ҫӗкпеннӗ чӑваш халӑхӗн чаплӑ ывӑлӗн сасси-хӑвачӗ урлӑ 
вӑл хӑйӗн вӗҫӗ-хӗррисӗр хевтипе пултарулӑхне хӑюллӑн палӑртнӑ.

Поэт тӳрӗ кӑмӑллӑ, тӗрӗслӗхе юратакан ҫын пулнӑ. Анчах ҫынсем 
пурте тӗрӗспӗхпе пурӑнма тӑрӑшаҫҫӗ-и-ха? Паплах, ҫук. Ҫакӑ ҫамрӑк 
ҫынна питӗ пӑшӑрхантарнӑ, шухӑшлаттӑрнӑ. Нумай ҫын укҫана, 
мула малти вырӑна хурса пурӑннӑ, пурнӑҫ тӗллевӗ тесе шутланӑ. 
Ку ҫынсене нимӗнте тӑваймӑн, тӳрлетеймӗн. Анчах пурнӑҫ малалла 
каять вӗт-ха, ӑрусем улшӑнаҫҫӗ. Шӑпах каярах килекен ӑрусем 
валли ҫырнӑ ӑна, вӗсене ӑс панӑ: непӗс те ҫӑткӑн ан пулӑр, ку 
ырри патне илсе ҫитермест. Ҫын укҫашӑн кӑна пурёнмалла маррине 
кӑтартса парать автор. Ҫакӑ — произведении тёп теми. Тӗллевне 
каларӑмӑр ӗнтӗ: ҫынсем пурнӑҫа укҫа-мул, кӗмӗл-ылтӑн витӗр 
ҫеҫ ан курччӑр, вёсен чунӗсем хура шухӑшсенчен тасалччӑр.

«Шуйттан чури» трагедире автор халӑхра сӑмахвӗҫҫӗн ҫӳрекен 
калава никӗсе хунӑ, анчах ӑна хӑй пӗлнӗ пек улӑштарнӑ.

Унӑн кӗске содержанийӗ ҫакӑн пек. Икӗ пӗртӑван, пиччӗшӗпе шӑллӗ, 
вӑрҫӑ хирӗнче ҫӳрет. Анчах кунта вӗсем алла хӗҫ-пӑшап тытса тӑван 
ҫӗршыва хӳтӗлеме килмен. Вилнӗ е аманнӑ ҫынсен кӗсйи-хутаҫне ухтарса, 
вёсен пурлӑхӗсене ҫаратса пуйма шухӑш тытнӑ иккен ҫаксем. «Ҫынна 
йӗртсе-ҫаратса пуҫтартӑмӑрпурлӑх»,— теткӗҫӗнни. Ывӑлӗсем вӑрҫӑра 
вилнисене ҫаратма шухӑш тытнине пӗлсен вёсен амӑшӗ йӗре-йӗре 
урайӗнче йӑваланать. Кӗҫӗннин арӑмӗ те ӳлесе йӗме тытӑнать: «Ан 
кай, ан кай, пӗтетӗн. Чуну ӳкӗ тамӑка...». Анчах ҫӑткӑнлӑхӑн чикки те, 
виҫи те ҫук. Икӗ пӗртӑван, пуйма шутланӑскерсем, ухмаха тухнӑнах 
туйӑнать. Вӗсем никама итлемеҫҫӗ. Амӑшӗ, паллах, ылханса юлать, 
арӑмӗсем макӑраҫҫӗ. Пуҫтарса-ҫаратса ҫӳресе пуйсан хайхискерсен 
пурлӑха пайламалла. Анчах мӗнле? Иккӗшӗ те хутаҫне хӑй валли 
илесшӗн. Кӗҫӗнни хутаҫне ярса тытнӑ та пиччӗшне ҫапла капать:

Алла пулсан кай кунтан.
Эпӗ санӑн тӑван мар!
Тӑшман ҫынна нихҫан та
Памӑп турӑ панине.



Лешӗ вара ӑна:

Вӗлеретӗп! Парсан, пар! -

тесе хӑратать.
Мулшӑн ухмаха тухнӑ пиччӗшӗ шуйттан сассине илтет:

Ил укҫине, ил туртса!
Ылтӑн-кӗмӗл ҫап-ҫутӑ,
Хутаҫ тулли ялтӑрать.

Укҫа-мул хутаҫӗсӗр пуҫне нимӗн те курма пултарайманскер, 
ӑсне-пуҫне ҫухатнӑскер шӑллӗне сӑнӑпа чиксе вӗлерет, хирти чул 
ҫумӗнче пӑрахса хӑварать.

Мӗн калама пулать-ха хайлав тата унти геройсем пирки. Тӗп 
конфликчӗ -  куҫ умӗнчех.

Укҫапала эрехех 
Ҫынна ӑсран кӑларать, —

тенӗччӗ К.В.Иванов хӑйӗн «Нарспи» поэминче. Ҫак шухӑша вӑл 
«Шуйттан чури» трагедире тарӑнлатса, анлатса ҫырса кӑтартать. Ҫак 
икӗ йӗрке пирӗн хайлав умӗнче эпиграф вырӑнӗнче тӑрсан та питӗ 
вырӑнлӑ пулӗччӗ. Шӑпах ҫав пӗлтерӗшлӗ шухӑша уҫса парас тӗллевпе 
ҫырнӑ та сӑвӑпла трагедие. Автор ҫыннӑн ирсӗрлӗхне, ҫӑткӑнлӑхне 
шалтан кӑтартса, уҫса парать. Тӗллевӗ шӑллӗн монологӗнче палӑрать:

Анне ячӗ ӳлесе 
Пирӗн шухӑша сиссе,
Урайӗнче йӑваланчӗ 
Мӗскӗн анне ман умра:
«Ан кай, ачам, ан кайсам,
Хӑвӑн пуҫна пӗгерен,
Ан ухмахлан укҫашӑн,
Мӗн пурри те ҫитӗ-ҫке...».
Анчах пирӗн чӗресем 
Хускалмарӗҫ ҫапах та.

Малалла вӑл ҫапла капать:

Ман шухӑшра укҫа ҫеҫ 
Йӑлтӑртатса тӑратчӗ.



Йӑнӑш тунине кӗҫӗнни хӑйне сӑнӑпа чикнӗ хыҫҫӑн ҫеҫ ӑнланать. 
Асли вара, хутаҫне туртса илнӗскер, укҫасӑр пуҫне урӑх нимӗн те 
курмасть, ташша ярать. Ку чӑннипех трагедилле лару-тӑру. Этем 
укҫапа пуянлӑха ҫӑткӑнла юратнине пула чунне шуйттана сутнине, 
ҫынлӑха ҫухатса ухмаха тухнине пиччӗшӗн шӑпи урлӑ курма пулать.

Хайлавра тӑватӑ сӑнар: пиччӗшӗпе шӑллӗ, шуйттан, пирӗшти. Мӗнле 
хаклама пулать-ха вӗсене? Шӑплӗ пирки ҫапла шутлама май пур. Унӑн 
кӑмӑл-туйӑмне хайлавӑн пӗрремӗш сӑмахӗ уҫса парать — чул.

Чул ҫумӗнче пӗр этем 
Ларать хытӑ йынӑшса, —

тет автор.
Чул пек хытӑ чӗреллӗ пулнӑшӑнах унӑн чул ҫумне ларса 

йынӑшма тӳрӗ килет. Кунта параллельӗх мелӗпе усӑ курнӑ.
Хытӑ чунне, ҫӑткӑнлӑхне унӑн малалли сӑмахӗсем уҫса параҫҫӗ. 

Вӑл пиччӗшне эсӗ манӑн тӑван мар, тӑшман тет, хутаҫне пӑчӑртаса 
тытса ларать:

Вилсен вилеп, чӗрӗлле 
Памӑп турӑ панине.

Тӗлӗнмелле! Укҫа хутаҫне вӑл хӑйӗн пурнӑҫӗнчен те хаклӑрах 
тесе шутлать. Хӑй вилсен — хутаҫҫи мӗнекирлӗ-ши вара?Унпирки 
пӗр сӑмах та ҫук. Акӑ мӗнле «суккӑрланма», ухмаха тухма 
пултарать ҫын пуянлӑх курсан. Ҫав вӑхӑтрах вӑл пиччӗшӗ хӑйне 
вӗлерме вӑй ҫитерессе ӗненсе каймасть.

Вӗлер, чуну ҫитейсен, —

тет вӑл, иккӗленет.
Манӑн ҫӑткӑнлӑх пысӑкрах, манра усал вӑй нумайрах тенӗн 

туйӑнаҫҫӗ ку сӑмахсем. Анчахпиччӗшӗн ирсӗрлӗхӗ тата пысӑкрах: 
вӑл пӗр вартан тухнӑ ҫынна кӑкӑрӗнчен сӑнӑпа чиксе шӑтарать. 
Инкек-асап ҫитсе тухсан вара шӑллӗ урӑхла шутлама пуҫлать. Хӑй 
ҫынсене инкек кӳни нимӗн те марччӗ, хӑйне нуша лексен, вилӗм 
ҫывхарса килсен — аван мар иккен. Ак хайхи, ӳкӗнӗҫ сӑмахӗсем, 
ӑслӑ сӑмахсем тухма пуҫлаҫҫӗ унӑн ҫӑварӗнчен.

Мана хамӑн айӑпшӑн 
Турӑ асап ячӗ пуль, —

тесе капать вӑл.



Ӳкӗнет, анчах кая юлнӑ. Пурнӑҫра ҫапларах пулса тухать час- 
часах. Хамӑра аван чухне эпир ытла шутласах каймастпӑр, ыттисене 
ним вырӑнне те хумастпӑр. Хамӑр вара ыттисенчен ялан ыррине 
кӗтетпӗр. Эгоистсем мар-и-ха эпир?

Ҫапахта вилес умён шӑллӗне ӑс кӗрет, вӑлТурӑран пиччӗшӗн 
чунне тасатма ыйтать, «шуйттан чури пулминччӗ» тет.

Хӑйӗн пурнӑҫӗн пӗтӗмлетӗвне вӑл ҫапла тӑвать:

Пиччем, пиччем! Эсӗ те 
Суккӑр ан юл ман пекех.
Куҫна уҫса пӑх, пиччем.
Мӗнле эпир ҫынсемччӗ?!
Укҫашӑнах ҫунтӑмӑр,
Ылтӑн-кӗмӗлшӗн ҫунса,
Ҫынна тӗрлӗ хӗстерсе,
Ҫынна тӗрлӗ макӑртса 
Пуҫтартӑмӑр пуянлӑх 
Хамӑр ырӑ курасшӑн,
Анчах пухнӑ мулпала 
Эпир тӑранмарӑмӑр.

Акӑ ӑҫта вӑл тӗшши— пухнӑ мулла та тӑранман! Ҫаках трагеди 
патне илсе ҫитерчӗ те.

Халӗ ӗнтӗ вӑл ҫӑлӑнӑҫ ыйтма ӑс ҫитерет. Чунне ҫӑласшӑн.

Эй, турӑ! Айӑпӑмшӑн 
Чунтан-вартан ӳкӗнсе,
Чунтан-вартан йӑлӑнса,
Санран ҫӑлӑнӑҫ ыйтатӑп, —

тет вӑл.
Пӗлместӗп, унӑн чунне ҫӑмӑллӑх пулӗ-и, ҫук-и, анчах тӳнтер 

герой хайлав вӗҫӗнче лайӑх енне туртӑнни вулаканшӑн питӗ паха. 
Ку тӗслӗх пурнӑҫ философине ӑнланма пулӑшать, ырӑпа усала 
уйӑрса илме май парать.

Пиччӗшӗ пӗртӑванне вӗлерме те вӑй ҫитерчӗ терӗмӗр. Малтанах 
паллӑччӗ ӗҫ-пуҫ мӗнпе вӗҫленесси. Пӗртӑвансем амӑшӗн сӑмахӗ урлӑ 
каҫса, ӑна йӗртсе-макӑртса хӑйсен ырӑ мар тӗллевне пурнӑҫлама 
тухса кайрӗҫ. Аннене йӗртнинчен пысӑкрах ҫылӑх мӗн пур? Ку ӗҫӗн 
вӗҫӗ -  пысӑк инкек. Ҫак хайлавра ҫеҫ мар — авантарах шутласан.

Пиччӗшӗн пӗрремӗш сӑмахӗ -«вӗлеретӗп!» Акӑ мӗнле ҫын вӑл 
(ҫын теме юрасан).

Мана мӗн пит кирлӗччӗ?
Укҫа, укҫа — акӑ вӑл!



Укҫа пулсан, мул та пур,
Унтан урӑх мӗн кирлӗ? —

унӑн сӑмахӗсем.
Акӑ пиччӗшӗн тӗллевӗ — укҫа! Мӗн тума кирлӗ-ши вӑл ӑна?

Ирттерӗп ҫав пурнӑҫа 
Савӑнса ҫеҫ, кулса ҫеҫ, —

тет вӑл ун пирки.
Ҫӑмӑллӑнах, савӑнса, кулса пурӑнасшӑн вӑл. Ӗҫлемесӗр, нуша 

курмасӑр. Ӑна кам тӑрантармалла-ши вара? Ҫын юнӗпе, тарӗпе 
ылтӑн-кӗмӗл ҫурт лартасшӑн. Вӑл чи ӑсли пуласшӑн, ыттисем 
пурте -  айван, ухмах... Ҫакӑн пек айван шухӑшшӑн ӑна тавӑру 
ҫитет, вӑл ӑнне ҫухатса йӑванса каять. Кунта вӑл вилнинех каламан, 
«вилнӗ пек» тенӗ. Ӑс-тӑнне ҫухатни вара чи пысӑк инкек, мӗншӗн 
тесен вӑл текехҪЫН марӗнтӗ! «Турӑ ҫынна асаплантарас, айӑплас 
тесен -  ун ӑсне туртса илет», — теҫҫӗ. Кунта шӑп ҫавӑн пекех. 
Кирек мӗнле ирсӗр ӗҫ те ырӑпа вӗҫленмест-айӑплав пулатех.

Ман шутпа, хайлаври шуйттанпа пирӗшти — ҫын ӑшӗнче ларакан 
икӗ хире-хирӗҫлӗ шухӑш-туйӑм. Шуйттан капанӑ шухӑш ҫӑмӑптарахта 
кӗске ҫулпа илсе каять, анчах вӗҫӗ хӑрушӑ. Такӑнасси, ҫамкапа 
тӑрӑнасси—умрах. Шуйттан ыррине хушмасть, ҫынна ухмаха кӑларакан 
ҫул ҫнне тӑратать. Унтан -  хӑйех унран кулать. Аса илер-ха:

Шуйттан юман хыҫӗнчен 
Сиксе тухрӗ ахӑрса:
Эгем хыҫҫӑн шуйттан та 
Ташша ячӗ савӑнса.
Ухмах ҫынна курӑнми 
Е ыталать аллипе,
Е чуптӑвать тутипе.

Алла пулсан этем шуйттана итлесе унӑн кулли пулчӗ. Мӗншӗн? 
Мӗншӗн тесен ҫӑмӑл пурнӑҫ шырарӗ, ӗҫлемесӗрех пуясшӑн пулчӗ. 
Пӗлсе тӑрсах шуйттан кулли пулас килет-и вара? Килмест, анчах 
ӗҫне ҫав енне сулӑнсах тӑватпӑр.

Пирӗшти пурӗ те виҫӗ йӗрке ҫеҫ калать:

Мӗскӗн этем, мӗн турӑн?
Куҫна уҫса пӑх, мӗскӗн,
Ухмах ӗҫӳ ҫинелле.

Пиччӗшне тин ӑс-тӑн кӗчӗ пек, анчах вӑл хӑйӗн хура ӗҫӗнчен 
хӑранипе тӳрех ҫак ӑс-тӑна ҫухатрӗ. Ҫапларах пулса тухать



пурнӑҫра. Эпир ӗҫне тунӑ хыҫҫӑн ҫеҫ шухӑшлама тытӑнатпӑр. 
Пирӗшти маларах хушнине итлеместпӗр. Ӑна шуйттан сасси хупласа 
тӑрать. Шуйттан ҫӑмӑл ҫул сӗнет-ҫке. Ҫӑмӑллӑха вара пурте 
юрататпӑр. Ҫав шутра — пирӗн хайлаври пиччӗшӗпе шӑллӗ те. 
Вӗҫӗ синкерлӗ пулса тухрӗ: пӗри вилсе выртрӗ, тепри ӑс-тӑнне 
ҫухатрӗ. Вёсен ӳчӗсем ҫинче шуйттан ташлать.

Сӑнар-ха, геройсен ячӗсем те ҫук. Ку, ман шутпа, ахальтен мар. 
Ҫак меслетпе автор вӗсене сӑнсӑрлатнӑ, мӗскӗнлетнӗ. Ҫаксем ҫын 
ятне йӑтса ҫӳреме те тивӗҫлӗ мар тенӗ автор.

Ю.М.Артемьев тӗпчевҫӗ ҫак хайлава тишкерсе ҫапла ҫырать: 
«Трагедие поэт вӗҫлеймен, ҫавӑнпа та вёл малалла мӗнле йӗрпе 
аталанма пултарнине татсах калама хӗн. Произведенире тӗп 
конфликта уҫса пама, унти характерсене малалла мӗнле майсемпе 
усӑ курнӑ пулӗччӗ-ши поэт?»

Ман шутпа, логика енчен трагеди вӗҫленнӗ. Трагедилле вӗҫлени 
шӑпах автор шутланӑ пек пулса тухать. Ахальтен мар ёнтё вёл 
хайлав сюжетне хӑйне кирлё пек улӑштарнӑ. Тёп пӗтӗмлетӳ: пирён 
геройсем усал ӗҫ турӗҫ, ҫакӑншӑн хӑйсем те усал курчӗҫ. Пурнӑҫ 
вӗсене тавӑрчӗ. Ҫакӑ трагедийӗн вӗҫленӗвӗ. Малалла аталанма е 
аталантарма кирлӗ-и вара кунта сюжета?

«.В.Иванов произведенийӗсен конфликчӗ яланах ҫивӗч. Ют ҫынсем 
мар, тӑванӗсем те пӗр-пӗрне ӑнланмаҫҫӗ. Тата хӑрушӑрах: пӗр-пӗрне 
вӗлереҫҫӗ. Пирӗн хайпавра та ҫаппах. Ҫакна автор пусӑмласа кӑтартать. 
Пӗр-пӗрне хисеплемесен, чун тасалӑхӗпе ҫынлӑха упрамасан этемпӗх 
аталанма пултараймасть, ҫынсен хутшӑнӑвӗсенче килӗшӳлӗх тӗппипех 
ҫухапать. Поэт шухӑшӗпе, гуманизм -  этемпӗхе, общество аталанӑвне 
тӗрӗс ҫулпа илсе пыма пулӑшакан сиплӗхлӗ эмел. Пурнӑҫа йӗркеллӗ 
ҫулпа илсе пыма ҫыннӑн мораль тӗлӗшӗнчен ҫӗнелсе , аталанса 
пымалла. Ҫакӑ ӗнтӗ вӑл ҫутӑлӑх литературин тӗп принципӗ. Ӑнсӑртран 
мар К.В.Иванов хӑй хайлавӗсенче моральпе ҫыхӑннӑ хирӗҫӳсене 
кӑтартать. Этем ӑотӑнӗ, унӑн чун-чӗрин пуянпӑхӗ — чи пысӑк тӳре, 
этемлӗхе малалла туртакан вӑйсенчен пӗри. Автор литература 
тивӗҫне -  этеме гуманизм принципӗсене ӑша хывса вӗсемпе кашни 
утӑма виҫсе пурӑнма вӗрентессине лайӑх кӑтартать. Ҫак тӗллеве 
пӑхӑнса этеме унчун-чӗрияруҫҫӑн курӑнакан лару-тӑрура ӳкерсе парать.

Поэт романтизм поэтикипе те анлӑн усӑ курать. «Шуйттан чури» 
трагедире те ҫавах. Вӑл калӑпӑшӗпе пысӑках мар пулин те классика 
шайне хӑпарнӑ. Ӑна шкулта вӗренмелли программӑна кӗртнӗ. Вӑл 
ӑс вӗрентӳллӗ произведени. Ҫавӑнпа хальхи пӗлтерӗшӗ те 
чакмасть. Мӗншӗн тесен унта ӗмӗр кивелмен тема хускатнӑ: мулпа 
чыс пӗр-пӗрне хирӗҫтӑни. Хальхи пӑтрануллӑ саманара ку хайлавӑн 
пӗлтерӗшӗ чакма мар, ҫӗнӗрен вӑй илме пуҫларӗ.



Петӗр Хусанкайӑн вӑрҫӑ лирики

Петр Петрович Хусанкай 1907 ҫулхи кӑрлачӑн 22-мӗшӗнче Тутар 
Республикинчи Элкел районне кӗрекен Сиктӗрме ялӗнче ҫуралнӑ. 
Ашшӗ-амӑшӗ чухӑн хресченсем пулнӑ.

Аллӑ ҫул тӑван литература лаҫҫинче тар кӑларса поэт 
сӑвӑсемпе поэмӑсен, юмахсемпе статьясен кӗнекисене чӑвашла 
та, вырӑсла та чылай кӑларнӑ. Вуникӗ ҫултах ҫырма пуҫланӑ 
вӑл. Чи малтанхи сӑвви -  «Ирӗк тимӗрҫӗ» ятлӑскер -  1924 ҫулта 
«Сунтал» (халӗ «Ялав») журналта пичетленнӗ. Пӗрремӗш кӗнеки 
вара 1928 ҫулта «Уяртсан» ятпа ҫапӑнса тухнӑ. Пурӗ поэт 
ҫырнӑ хайлавсем 60 яхӑн чӗлхепе пичетленсе тухнӑ. Вӑл хӑй те 
вырӑс поэзийӗпе тӗнче классикин чи лайӑх хайлавӗсене чӑвашла 
нумай куҫарнӑ.

Поэт пӗрмай сӗтел хушшинче ларса паха сӑвӑсем, поэмӑсем 
ҫырма лултараймасть. Лайӑх хайлавсем калӑпламашкӑн халӑх 
пурнӑҫӗпе тӗплӗн паллашмалла, хӑй куҫӗпе курмалла, чӗри витӗр 
шӑрантарса кӑлармалла. П.Хусанкай ҫакна питӗ лайӑх чухланӑ, 
ҫӗршыв тӑрӑх нумай ҫӳренӗ, халӑх пурнӑҫне, нушине курма 
тӑрӑшнӑ. Вӑтам Азие, Кавказа, Украинӑна, Латвие ҫитсе курнӑ вӑл. 
Ют ҫӗршывсенче те пулнӑ: Польша, Волгари, Румыни, Чехословаки, 
Куба. Паллах, ку ҫулҫӳревсем ахаль иртмен, поэтӑн пуҫӗнче ҫӗнӗ 
темӑсем ҫуралнӑ вӗсем хыҫҫӑн.

1942 ҫулта 35 ҫулхи Хусанкай фронта каять, Тӑван ҫӗршывӑн 
Аслӑ вӑрҫине хутшӑнать. Малтан рядовой пулса хӗҫ-пӑшалпа, каярах 
перопа та тӑшмана ӑшалама тытӑнать. 1944ҫулта Польша ҫӗрӗ 
ҫинчи хаяр ҫапӑҫусенчен пӗринче поэт хытӑ аманать, нумайччен 
госпитальте выртать. Тӑван киле вӑл кӑкӑрӗ ҫине Хӗрлӗ Ҫӑлтӑр 
орденӗ тата темиҫе медаль ҫакса 1945 ҫулхи ҫӗртме уйӑхӗнче 
таврӑнать. П.Хусанкайӑн фашистла Германие хирӗҫ кӗрешнӗ 
ҫулсенчи поэзийӗ фронтри лирикӑллӑ дневник пек вуланать. Вӑрҫӑ 
пуҫлансанах вӑл татӑклӑн ҫапла калать:

Ӑҫта пулсан та эп —
Ҫӗршыв манпа пӗрле.

Пӗлегӗп, ӗненетӗп:
Эпир ҫӗнтермелле.

Куратпӑр, хӑрушӑ самантра ун поэзийӗ уйрӑмах хӑватлӑ янӑраса 
каять. Патриота туйӑм, героикӑлла пафос тӗп вырӑн йышӑнаҫҫӗ



халӗунпоэзийӗнче. Ҫав вӑхӑтрах тарӑхупа хаяр курайманлӑх вӗресе 
тӑраҫҫӗ ун кӑкӑрӗнче. Унччен каламан витӗмлӗ сӑмах илтӗнет. 
Халӑха вилӗме хирӗҫ кӗрешӗве чӗнни, тӗрӗслӗх пурпӗрех 
ҫӗнтерессе шанни малти вырӑна тухса тӑрать.

П.Хусанкай вӑрҫӑ ҫулӗсенче ҫырнӑ хайлавсенчен чи палли -  
«Таня» поэма. Ӑна вӑл 1942 ҫулхи акауйӑхӗнче, фронта кайиччен, 
ҫырса пӗтернӗ. Кайран хӑйех вырӑсла куҫарнӑ. Поэмӑра вырӑс 
хӗрӗ Зоя Космодемьянская фашистсене хирӗҫ паттӑр кӗрешнине, 
тӑван ҫӗршывшӑн пурнӑҫне панине пысӑк ӑсталӑхпа кӑтартнӑ. Ку 
хайлав автор пултарулӑхӗнче кӑна мар, вӑрҫӑ ҫулӗсенчи пӗтӗм 
чӑваш литературишӗн те пысӑк ҫитӗнӳ пулса тӑчӗ.

Хусанкай ку поэмӑра партизансем хушшинче Таня ятпа ҫӳренӗ 
Зоя Космодемьянская комсомолкӑн паттӑр ӗҫне нумай нациллӗ 
Совет халӑхӗн массӑллӑ паттӑрлӑхӗн уйрӑлми пайӗ пек сӑнласа 
кӑтартать. Герой сӑнарне калӑпланӑ чухне поэт ку хӗр ӑс-тӑнӗпе 
кӑна мар, чунӗпе те вӑйлӑ, ҫирӗп пулнине палӑртать. Таня 
монологӗнче ун ӑс-хакӑлӗ, шалти сисӗм-туртӑмӗ, туйӑмӗ, Тӑван 
ҫӗршыва мӗншӗн юратни лайӑх курӑнать. Таня — тӑван халӑхшӑн, 
ҫӗршывшӑн ҫирӗп тӑракан ҫыннӑн ытарайми илемлӗ сӑнарӗ. Таня 
совет ҫыннисене хӑйӗн вилӗмсӗр ӗҫӗпе фашистсене хирӗҫ пурнӑҫа 
шеллемесӗр кӗрешме хавхалантарать. Акӑ ун сӑмахӗсем:

Эсир мана халех ҫакатӑр,
Анчахта эп пӗчченҫӗ мар.
Пурне те пурӗпӗр ҫакаймӑр.
Час килӗҫ маншӑн тавӑрма...
Эпир халь икҫӗр миллионӑн.
Эпир, эпир ҫӗнтермелле!

Форма тӗлӗшӗнченте паха ку поэма. Тӑшмана хирӗҫ кӗрешекен 
нумай нациллӗ халӑхӑн шухӑш-кӑмӑлне, пурнӑҫне, ун нумай енлӗхне 
туллин кӑтартса парас ӗмӗтпе поэт кунта тӗрлӗрен ритм виҫипе 
усӑ курать. Поэмӑн 14-мӗш пайӗ ҫак сӑмахсемпе пуҫланать:

Тулта шатӑртатать декабрь...

Мӗнле хӑватлӑ каланӑ! Тӳрех асра юлать. Ман шутпа, пӗтӗм 
поэмине ҫакӑн пек хӑватлӑн «шатӑртаттарса» тухнӑ автор.

Вӑрҫӑ ҫулӗсенче Хусанкай пултарулӑхӗ ҫирӗпленсе, пиҫӗхсе 
пырать. Ун сӑввисем формипе техники енчен ҫеҫ мар, содержанипе



те пуян. Тӳлек, анчах ҫивӗч. Илемлӗ сӑмах ҫаврӑнӑшӗсем, 
танлаштару, тӗрлӗвиҫе, лиризм вӑйлӑ палӑраҫҫӗ. Ҫаксем вулавҫа 
ҫывӑх. Халӑх йӑли-йӗрки, наци уйрӑмлӑхӗн паллисем те нумай. 
Манӑҫа кӑларнӑ чӑваш сӑмахӗсене те кӗртме тӑрӑшать вӑп калаҫӑва. 
Ҫеҫпӗл традицийӗсене аталантарма тӑрӑшни те куҫкӗретех.

Ытти сӑввисене илес пулсан унта халӑх шухӑш-кӑмӑлӗ, тӑшман 
аркатнӑ хуласемпе ялсемшӗн, асаплантарса вӗлернӗ ҫынсемшӗн 
чӗререн хурланни, тӑван ҫӗршыва чунтан юратни витӗр курӑнса тӑрать.

Вӑрҫӑ ҫулӗсенче ҫырнӑ сӑвӑсен ячӗсенчех вёсен содержанийӗ, 
шалти кӗвви-ҫемми палӑрать. Ак хӑш-пӗри: «Салтак фляги пуш- 
пушах», «Шинель», «Харсӑр ӑмӑрткайӑк», «Хӑюллӑн малалла», 
«Памастпӑр ирӗк хупана!», «Фронтпа тыл пёр пулсан — ҫӗнтереймӗ 
тӑшман», «Тӑван Мускавшӑн», «Тӑван ҫӗршывшӑн, ирӗклӗхшӗн, 
чысшӑн», «Епле чӑтать-ши ҫӗр сире?!», «Сӳтӗк Гитлер ухмаххин 
сӳтӗлен суя ҫӑмхи»... Ятне вуласанах темипе стильне, идейине 
куҫ умне кӑларса тӑратма пулать.

«Тупа» кӗнекене кӗнӗ (1942 ҫулта тухнӑ) хӑш-пӗр сӑввине 
пӑхса тухар-ха.

«Памастпӑр ирӗк хулана!» сӑвва 1941 ҫулта утӑ уйӑхӗнче 
Ленинградра ҫырнӑ. Пӗрремӗш куплетрах пафос палӑрать -  
патриотизм:

Нева хаяррӑн хумханать...
Ан ур, тӑшман, ан антӑх:
Памастпӑр ирӗк хулана 
Нихҫан та! Никама та!

Сӑвӑ-лозунг ку!
«Фронтпа тыл пёр пулсан — ҫӗнтереймӗ тӑшман» (1941 ҫулта 

ҫырнӑ) сӑвва икшер йӗркен ҫырнӑ. Кунта малтанхи тата кайранхи 
йӗркесене ҫеҫ илсе кӑтартатӑп:

Вӑрҫӑра та ӗҫре 
Сыхлӑр ирӗк ҫӗре.
Хӑй тӗпрен кӑкланса 
Пуҫне ҫийӗ часах.

Пӗрле пулсан тӑшмана ҫӗнетпӗрех— акӑ тӗп шухӑшӗ кунта.
«Виҫӗ ывӑл» сӑвӑра ашшӗпе амӑшӗ пехиллесе, кучченеҫ парса 

виҫӗ ывӑлне вӑрҫа ӑсатаҫҫӗ, тӑшмана ҫӗнсе каялла таврӑнма 
сунаҫҫӗ.



«Ытарайми сестра» сӑвӑри лирика геройӗ — салтаксене сыватакан, 
вӗсене ҫапӑҫу хирёнчен сётёрсе тухакан сестра. Вёл салтаксене 
хавхалантарать, ҫӗнтерӳ ҫывхарнине шанма пулӑшать. Мӗнле ӑшшӑн 
калать ун пирки автор:

Ачалӑх вӑхӑтне 
Маннисене, пире,
Анне ачашлӑхне 
Асилтерен тепре.

Ялав пекех сана 
Йӑтса ҫитерӗпӗр,
Юрӑпала ятне 
Савса чӗнтӗрлӗпӗр.

«Тӑван Мускавшӑн» сӑвӑра автор тӗп хуламӑра чӗрепе 
танлаштарать:

Пурне те хамӑр кил пек ҫывӑхэс,
Му ска в, Мускав — ҫӗршывӑмӑр чӗри.

«Тӑван ҫӗршывшӑн, ирӗклӗхшӗн, чысшӑн» сӑвӑра (1941 ҫулхи 
чӳк уйӑхӗн 7-мӗшӗнче ҫырнӑ) автор тӑшмана тискер ӗҫсемшӗн 
тавӑрма чӗнет. Акӑ мӗнле чуна тивмелле калать вӑл:

Чыса сыхпасшӑн! Пирӗн хӗрсене 
Пусмӑрҫӑсем тискеррӗн мӑшкӑллаҫҫӗ,
Ачаллӑ, йывӑрлӑ арӑмсене 
Кӑкрисене касса чиксе ҫураҫҫӗ...
Хисепсӗр юн, куҫҫуль пире чӗнет:
Часрах ним хӗрхенмесӗр тавӑрасчӗ!

Кун хыҫҫӑн нимле ҫын та чӑтса тӑраймӗ, кӗрешӗве кӗрсе кайӗ. 
Ку йӗркесене вуланӑ хыҫҫӑн чӑмӑр хӑй тӗллӗн чӑмӑртанма пуҫлать. 
Акӑ вӑл ҫивӗч сӑмах вӑйӗ!

«Аслӑтуслӑх» сӑвӑра вара нуша, инкек ҫынкӑмӑлне тӗрӗсленине 
кӑтартнӑ, унта нацисем ҫине уйӑрни пачах ҫуккине палӑртнӑ. Аманнӑ 
грузина вырӑс йӑтса тухать, чӑваш каччине карел хӗрӗ хӑйӗн юнне 
парать, казах самолетпа анса ларса белоруса ҫӗклесе хӑпарать...

«Ширшов комсомолецӑн паттӑрлӑхӗ» сӑвӑра виҫӗаманнӑ салтак 
шыв леш енне юлни, вӗсене хӑтарма кимӗ ҫукки ҫинчен сӑмах 
пырать. Ҫав вӑхӑтра Ширшов комсомолец кӗрхи шыва кӗме



хӑрамасӑр леш енне ишсе каҫать. Пӗрерӗн - пӗрерӗн пурне те ку 
енне каҫарать, вилӗмрен хӑтарать. Хӑйне пуля амантсан та фронтри 
тусӗсене пулӑшу пама пӑрахмасть.

Автор ҫапла пӗтӗмлетӳ тӑвать:

Хӑтарать Ширшов виҫ паттӑра та,
Анчах хӑйшӗн кӑна ҫавнашкал 
Ишме тивнӗ пулсан -  шантаратӑп:
Ҫитереймӗччӗ вӑл тек вӑй-хал.

«Тӳсӗм» — моряк чӑтӑмлӑхӗ ҫинчен, тыткӑна лекнӗскер тӑшмана 
нимӗн те каласа памасть. Аптранипе палачсем ун куҫне чакаласа 
кӑлараҫҫӗ, чиксе, касса пӗтереҫҫӗ.

Эпӗ унятне пӗлместӗп,
Анчах ак мӗн ҫинчен эп:
Ҫакӑн пек чӑтӑм тӗртетте 
Малалла вӗт тӗнчене.

«Епле чӑтать-ши ҫӗр сире?!» — нимӗҫсем Киевра еврейсене 
(арҫынсене, хӗрарӑмсене, ачасене — 52 пин ҫынна) асаплантарса 
вӗлернӗ хыҫҫӑн ҫырнӑскер.

Юнпа тулса вӗрет чӗре,
Шӑнӑҫаймасть капланнӑ ҫиллӗм...
Тӗнче ылханӗсем!
Ҫын ҫиенсем! Ҫын кӗлеткиллӗ 
Шакал -  гиенӑсем!
Епле чӑтать-ши ҫӗр сире?! -

кӑшкӑрать автор.
«Ахмет Делиевӑн маттурлӑхӗ» — узбек ачи ҫинчен. Вӑл юланутпа 

разведкӑна кайса «чӗлхе» тытса килет.

«Маттур, Делиев! -  терӗҫ 
Штабра та Ахмета, —
Джигитчӗ эс, ку тӗрӗс,
Халь ас —  герой тата», —

тесе вӗҫлет П.Хусанкай ҫав хайлава.



«Арӑсланпа кушак аҫи» сӑвӑра вара Гитлера Наполеонпа 
танлаштарнӑ. Гитлер-куш акаҫи...

Чӑн арӑслан аран 
Хӑтӑлсан 
Мӗн юлӗ каппаян 
Кушакран? —

тесе тӑрӑхлать автор.
«Сӳтӗк Гитлер ухмаххин сӳтӗлен суя ҫӑмхи» те ҫак темӑна 

малалла тӑсать.

Пант! Пант! Пант! -  пуш параппан 
Панлататчӗ Берлинран, —

пуҫланать вӑл. Ҫак сӑмахсемпе вӗҫленет:

Халь пуҫламӑшӗ кӑна,
Малалла-ха ӑш-пӑшши!

«Аннене» сӑвӑра лирика туйӑмӗ, поэтика вӑйлӑ. Унта Тӑван 
ҫӗршыва юратнине тӗпе хунӑ:

Ҫав аннешӗн кӗрешмешкӗн 
Пӑшала, туппа 
Чуптуса эпир пиншерӗн 
Турӑмӑр тупа.

Ку сӑвва йывӑр вӑхӑтра -  1942 ҫулта -  Сталинград фронтӗнче 
ҫырнӑ. Калӑн, поэт паянхи Волгоградри «Тӑванҫӗршыв-анне» палӑка 
курса тӑнӑ, ун сӑнарне чӗрере усранӑ.

1943 ҫулта Брянск вӑрманӗсемпе пынӑ вӑхӑтра «Мунча шӑрши» 
шӑрҫалать вӑл.

Хурӑнлӑхран мунча шӑрши —
Чӑваш мунчи шӑрши.

Ай-хайччӗ, ҫапӑнасчӗ те
пӗрре!

Хӑҫан кӗрӗпӗр-ши? — 

тунсӑхлать автор Чӑваш Енсӗр.



«Пӳртне-и? Вучахне те хӑварман» сӑвӑра хӑрушӑ та хурлӑхлӑ 
ӳкерчӗк. Килсӗр-ҫуртсӑр юлнӑ ҫынсем калай листи ҫинче ыраш 
типӗтеҫҫӗ, ӑна ал арманӗпе авӑртса ҫӑнӑх тӑваҫҫӗ. Пурёнмалла 
вӗт-ха малалла. Ку ӗҫ 1943 ҫулта Орел облаҫӗнче пулса иртет.

1944ҫулта вара Польшӑра «Элкере — вӑрҫӑ хирӗнчен» ҫырать 
П.Хусанкай. Кунта та — тунсӑх, тӑванҫӗре юратни.Атӑла мухтани.

Паян сан уявна эп, тусӑм,
Чыслатӑп вӑрҫӑ хирӗнче, -

тет автор.
«Салампи» сӑввине вара вӑл пӗчӗк хӗрне халалланӑ. Ячӗ кӑна 

мӗне тӑрать. Тен, А.Артемьева та ҫав ятлӑ сӑнар тума Хусанкай 
хавхалантарнӑ. Халӗку-хитрелӗхсимволӗ. Сӑвви питӗ хитре янӑрать, 
кашни йӗрки шӑранса пырать, чуна ҫӗкпентерет. Кунта П.Хусанкай 
хӑйӗн хӗрне вӑрҫӑ мӗн иккенне каласа кӑтартать. Кӗрешӗве 
сӑнарсем урлӑ кӑтартса парать. Сӑмахран, ҫӑлтӑр хӗресе ҫӗнет. Ку 
пирӗннисем нимӗҫсене парӑнтарни пулать. Ҫавӑнтах тахҫан пурӑннӑ 
Салампи ятлӑ хӑюллӑ хӗрӗн синкерлӗ шӑпи ҫинчен каласа парать. 
Кун пеккине ачасем каҫса кайсах итлеҫҫӗ. Алла пулсан автор ачапа 
мӗнле чӗлхепе калаҫмаплине, ӑна мӗн кӑсӑклантарнине лайӑх 
чухлать. Сӑвӑ ритмикине улӑштарса пырать, мӗншӗн тесен ача шавах 
пӗр япала ҫинчен каласан час ывӑнать-ҫке, интересӗ пӗтет.

Кунта эпир П.Хусанкайӑн вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи хӑш-пӗр сӑввине ҫеҫ 
илтӗмӗр. Пурне те тишкерсе тухаяс ҫук. Пӗтӗмлетсе мӗн калама 
пулать-ха? Тӑван ҫӗршывӑн Аслӑ вӑрҫи ҫулӗсенче Хусанкай 
пултарулӑхӗ ӳссе, пиҫӗхсе пырать. Хӑрушӑ вӑрҫӑ обществӑри 
тытӑмсен вӑйне тӗрӗслесе куҫ умне кӑларнӑ. Ҫав вӑхӑтрах ку 
вӑрҫӑ этемлӗхӗн культурипе авалтан килекен этемлӗхне упраса 
хӑварссишӗн пынӑ. Кӗрешӗве ҫакӑн пек ӑнланни Хусанкай 
сӑввисенче чи малта тӑрать. Автор вулаканӑн чун хӗлӗхӗсене 
сӗртӗнет, вӗсене хускатма пултарать. Халӑх хурлӑхне, йывӑр 
шухӑшсене хӑй чӗри витӗр кӑларать. Ҫавӑнпа ӗнентерӳллӗ те 
килӗшӳллӗ пулса тухать. Кунта чӑваш халӑх сӑмахпӑхӗпе вырӑнлӑ, 
пӗлсе усӑ курнине те палӑртмалла.

Пӗтӗмӗшле вара Хусанкай пултарулӑхӗ пирки ҫапла калама пулать. 
Вёл чӑваш литературинче чипаллӑ поэтсенчен пӗри, вӑл чӑн-чӑн ипемлӗ 
сӑмах ӑсти. «Чӑваш халӑх поэчӗ» ятне тивӗҫлипех илнӗ вӑл.

Хусанкай ҫинчен Митта Ваҫлейӗ акӑ мӗн каланӑ: «Хусанкай 
умӗнче эпир ҫӗлӗк илесшӗн-и, мар-и -  ун ҫине пӑхсан пурпӗр ҫӗлӗк 
ӳкет. Акӑ мӗнлерех ҫӳллӗ вёл, Хусанкай».



Ухсай сӑввисем —  вырӑсла

Чӑваш литературин тӳпинчевиҫӗ пысӑкҫӑлтӑр: Ҫеҫпӗл, Иванов, 
Хусанкай -  теме хӑнӑхнӑ эпир. Ман шутпа, кунта кӑштах ҫитменлӗх 
пур пек: ҫак рете эпё Ухсая та тӑратӑттӑм. Вал маларах асӑннӑ 
ҫӑлтӑрсенчен пёр пусӑм та, пёр утӑм та кая мар пек туйӑнать.

Ухсай Яккӑвӗн пултарулӑхӗ пысӑкки халӑх пурнӑҫне анлӑн 
кӑтартса паракан «Халӑхӑн ылтӑн кӗнеки», «Тутимӗр», «Кӗлпук 
мучи», «Ту урлӑ ҫул» тата ытти нумай хайлавра палӑрчӗ. Поэт 
хӑйӗн ӗҫӗ-хӗлӗпе халӑх пархатарне тивӗҫлӗ пулчӗ.

Ухсай — чӑн-чӑн халӑх поэчӗ. Вӑл ҫапла пулсах ҫуралнӑ. 
Официаллӑ влаҫрисем панӑ ят -  Чӑваш халӑх поэчӗ - ҫакна 
ҫирӗплетет ҫеҫ. Поэт тӑван халӑх йӑли-йӗркине, сӑмахлӑхне, кун- 
ҫулне лайӑх пӗлнӗ, тавралӑха сӑнаса тӑнӑ. Хӑйӗн сӑввисенче, 
поэмисенче вӑл халӑх, ҫӗр, ӗҫ, ҫӑкӑр ҫинчен ҫырать, халӑх 
характерне кӑтартать. Ахальтен мар ӑна «хирсен поэчӗ» тенӗ. 
Ухсай хайлавӗсене вуласан ҫакна калама пулать: вӑл япалана 
вырӑнсӑр илемлетмест, ытла хуйхӑллӑ тумасть, ҫынсене 
шухӑшлаттарма пӗлет.

Ухсай Яккӑвӗн литературӑри тепӗр сумӗ—  ҫак пуянлӑха вырӑсла 
куҫарса ытти халӑхсем патне ҫитерме тӑрӑшни. Уншӑн куҫару 
пӗлтерӗшӗ пысӑк пулнӑ. Маларах вӑл К.Ивановӑн «Нарспи» поэмине 
вырӑсла куҫарттарма нумай вӑй хурать, ун пирки Мускавра тӗрлӗ 
ҫынсемпе тӗл пулса калаҫать. Каярах вара хӑйӗн хайлавӗсене те 
куҫарма сӗнет, ытти халӑх ҫыннисене чӑваш пурнӑҫӗпе 
паллаштарасшӑн тӑрӑшать.

Ухсай сӑвви-поэмине вырӑсла питӗ нумай куҫарнӑ. Эпӗ ун 
вырӑсла тухнӑ ҫак кӗнекисене пӗлетӗп:

«Перевал». Роман в стихах. Москва, 1952 г.
«Дед Кельбук». Поэма. Москва, 1956 г.
«Стихи». Москва. 1956 г.
«Стая белых лебедей». Москва, 1964 г.
«Новость». Стихи. Москва, 1963 г.
«Встреча с Чапаевым». Стихи и поэма. Москва, 1968 г.
«Дед Кельбук». Роман в стихах. Москва, 1968 г.
«Сельбийский родник». Москва, 1970 г.
«Звезда моего детства». Трилогия. Москва, 1970 г., 1974 г.
«Избранное». Москва, 1973 г.
«Коврига». Стихи и поэмы. Москва, 1975 г.
«Земля». Поэма. Москва, 1980 г.



«Стихи и поэмы». Москва, 1980 г.
«Сельские поэмы». Чебоксары, 1981 г.
«Избранные произведения в 2-х томах». Москва, 1983 г.
«Дед Кельбук». Поэма. Москва, 1984 г.

Куратпӑр ӗнтӗ, «Кӗлпукмучи» поэмӑна ҫеҫ виҫӗ хутчен пичетлесе 
кӑларнӑ. Чӑнах та, ку кӗнекесене халӑх кӑсӑкланса вуланӑ.

Ҫапла вара, пирӗн халӑхӑмӑрӑн поэчӗ Раҫҫейри чи лайӑххисен 
ретне тӑрать. Акӑ мӗн калаҫҫӗ вырӑс ҫыравҫисем Ухсай Яккӑвӗн 
пултарулӑхӗ пирки:

«Поэзири пысӑк калӑпӑшлӑ произведенисенчен эпӗ чӑваш поэчӗн 
Ухсай Яккӑвӗн «Кӗлпук мучи» ятлӑ сӑвӑллӑ повеҫне хамӑр 
литературӑри юлашки ҫулсенчи чи интереслӗ те пысӑк пӗлтерӗшлӗ 
произведени тесе палӑртма тивӗҫлӗ».

А лександр Фадеев.

«Ухсай Яккӑвӗ -  чӑваш поэзийӗшӗн ҫеҫ мар, пӗтӗм ҫӗршыв 
поэзийӗшӗн тӗлӗнмелле пулӑм».

Егор Исаев.

«Ухсай Яккӑвӗн «Кӗлпук мучи» поэми унӑн авторӗ калама ҫук 
пысӑк та ҫутӑ, халӑхран вӑй илсе тӑракан талант пулнине уҫҫӑн 
кӑтартать».

А лександр М акаров.

«Мана Ухсай поэзийӗ питӗ ҫывӑх, уйрӑмах унӑн чапа тухнӑ 
«Кӗлпук мучи» поэми килӗшет, ун  урлӑ эпӗчӑваш  халӑхӗн чунне, 
пурнӑҫне, йӑли-йӗркине ӑнланса илтӗм».

А лексей  М арков.

«Чӑваш поэчӗн Ухсай Яккӑвӗн пултарулӑхӗ чаплӑ метафорӑсемпе 
пуян. Мана унӑн «Туурлӑ ҫул» ятлӑ сӑвӑлла романне вулаттарчӗҫ 
те -тӗлӗнсех кайрӑм. Хӗвел, тетвӑл, анса ларасчухне ҫӗре халь- 
халь перӗнес пек тӑрать, сиксен ӑна мулкач та ҫитме пултарӗ! 
Ӗнене вӑл сарлака кимӗпе танлаштарать, унӑн ямш ӑкӗхӑй лашине 
юхса выртакан шывӑн курать, ҫӗрулми уншӑн така ҫамкипе пӗр,



путек мӑйраки - ҫурта евӗрлӗ, така мӑйраки - урапа майлӑ... Япшар 
каччӑ пушмакӗ уншӑн сап-сарӑ кӑвакал чӗппи пек туйӑнать».

Ю рий Олеша.

«Ку метафорӑсем манӑн мар, эпӗ вӗсене халӑх сӑмахлӑхӗнче 
тупрӑм: ваттисен сӑмахсенче, тупмалли юмахсенче, 
каларӑшсенче», — тенӗ Ухсай ҫакна хирӗҫ. Ку каллех ӗнтӗ чӑваш 
литературине ытти халӑх ҫыннисем патне ҫитерес, хамӑр халӑх 
пурнӑҫӗпе паллаштарас тӗллев тӗпӗ-йӗрӗпех пурнӑҫланнине 
пӗлтерет. Ҫакӑ кирлӗччӗ те автора!

Ҫыравҫӑсем ҫакна палӑртаҫҫӗ: Ухсая куҫарма йывӑр. Мӗнрен 
килет-ши ку? Поэт сӑмахӗсен пӗлтерӗшне шыранӑ чух хӑйӗнчен 
питӗ ҫирӗп ыйтнӑ, хӗрхенмен. Ҫавӑнпа та, йӗс пыр апата тиркесе 
ҫинӗ пек, сӑмахсене суйла-суйла ҫырнӑ. Ҫакӑ автор чӑваш чӗлхине 
сума сунинчен, ун пуласлӑхӗ ҫинчен нумай шухӑшланинчен килет. 
Ҫапах та Ухсая пӗр чарӑнми куҫараҫҫӗ. Сӑлтавӗ паллӑ: «хирсен 
поэчӗн» хайлавӗсенче тӗшши пур, вулама интереслӗ. Пӗр сӑмахпа 
каласан, чӑннипех паха вӗсем. Ҫак пуянлӑха хамӑрта ҫеҫ усрани 
ҫухату пулнӑ пулӗччӗ. Ахальтен мар ҫапла калаҫҫӗ халӑхра: 
«Хӑвӑнти никамӑн та мар, ҫынна пани — санӑн».

Поэтӑн хӗрӗ, Елена Ухсай, ашшӗ пирки ҫапла ҫырать «Ялав» 
журналта (1991 ҫ., чӳк, № 11):

«Вӑл хапӑхри чи ҫӳллӗ шайри аслӑ пӗрлешӗве, нацин тӗшшине 
курса тӑнӑ ахӑр. Ҫав вӑхӑтрах чӑваш шӑпи вырӑс халӑхӗпе 
уйрӑлми тачӑ ҫыхӑннине лайӑх пӗлнӗ. А.Твардовский, Я.Смеляков, 
Н.Рыленков, Е.Исаев, Н.Старшинов вырӑс поэчӗсемпе туслӑ пулнӑ, 
вӗсем унӑн сӑввисене хӑйсен чӗлхине куҫарнӑ».

Ухсая куҫарма йывӑр терӗмӗр. Ҫакна пулах ӗнтӗ чылай япали 
ун тӗкӗнмесӗрех выртать. Авторшӑн «куҫарассишӗн ҫеҫ куҫарни» 
тӗлпев пулман. Ҫитменнине, куҫарнӑ чух хӑш-пӗр поэт хайлавӑн 
тӗшшине ҫухатни те пулнӑ. Сӑмахран, «Радуга над Сельбийским 
лугом» поэмӑра ҫитменлӗхсем пур: куҫаруҫӑсем пулӑмсене каласа 
кайни, сӳрӗккӗн, хавхаланусӑр ҫырса кӑтартни. Ҫакӑ сюжета 
аталанма чӑрмантарать. Ҫавӑнпа та Ухсай хӑй сӑввисене проза 
чӗлхине куҫарма юратман, итлекенӗн чун-чӗри туйӑмлӑ-сисӗмлӗ 
пулсан поэзи асамлӑхӗ ахалех ҫитессе шаннӑ, сисӗм-туйӑм 
пулмасан куҫару та пулӑшас ҫуккине ӗненнӗ.

Акӑ пушкӑртсен аслӑ поэчӗ Мустай Карим аса илет:
«Тутар писатӗлӗсен съездӗнче тухса калаҫнӑ чух вӑл (Ухсай. -

Н.Л.) вӑтам поэтсем хӑйсене тӑлмачсем япӑх куҫараҫҫӗ, ҫавӑнпа



кӗнекисем вырӑсла лайӑх тухаймаҫҫӗ тесе кӳреннине палӑртрӗ. 
Унтан кӗсйинчен пысӑках мар кӗнеке кӑларса зала кӑтартрӗ:

— Акӑ манӑн вырӑсла тухнӑ ҫӗнӗ кӗнеке. Вӑл шӑпах оригинал 
шайӗнче. Эппин, лайӑх куҫару валли лайӑх оригинал кирлӗ.

Урӑхла калаймӑн».
Ухсай хӑй сӑмах ӑсти пулнӑ та -  ыттисенчен те ҫавнах ыйтнӑ.
Кунта Ухсай Яккӑвӗн кун кӗнекинчен илнӗ йӗркесем те ытлашши 

пулмӗҫ. Ырра ырӑ, усала усал теекен кунта та хӑйӗн шухӑшне 
уҫҫӑн, пытармасӑр ҫырнӑ. Акӑ хӑш-пӗр йӗрке:

«Март, пуш уйӑхӗ.
1. Кууйӑха чӗкре уйӑхӗ теҫҫӗ. Путексем чӗкрене ерсе вилеҫҫӗ 

тенӗ. Литературӑра чӗкрене ернӗ путексем пеккисем нумай. Кутне 
мар, пуҫне варвитти ернӗ пек, чарак пулман пирки сонетсем, 
романсем, вӑрӑм сӑвӑсем ҫыраҫҫӗ».

«Сентябрь, 82 ҫ.
3.... Чӑвашсем вырӑса тухасшӑн, ҫыравҫӑсем чӑвашла лапӑр- 

лапӑр ҫыраҫҫӗ, ҫаклапӑр-лапӑра вырӑсла куҫарттарса Мускавра 
чапа тухасшӑн. Халӑх каларӑшле, ялта кукша пулнӑ чӑваш Мускавра 
та кукшах».

«16.10.... Чӑвашсем хӑйсен чӗлхинченйӗрӗнеҫҫӗ».
Хамӑр халӑх пуласлӑхӗ пирки пӑшӑрханни кунта питӗ лайӑх 

палӑрать.
Ухсай сӑввисене А.Твардовский та куҫарма хӑтланнӑ иккен. Акӑ 

мӗн ҫырать вӑл хӑйӗн чӑваш поэчӗ патне янӑ ҫырӑвӗнче: «Сан 
сӑввусене куҫарма пуҫларӑм та, шӑпах ман евӗр пулса тухать. 
Пӗр юлташӑма патӑм, эсӗ ӑна пӗлместӗн. Вӑл кӑмӑлтан куҫарать». 
Ку япаларан тӗлӗнмеллиех ҫук: Ухсай Твардовскирен аваннине сахал 
мар илнӗ, вӗсем юлташлӑ пулнӑ. Сӑмахран, Ухсайӑн «Ту урлӑ 
ҫул» романӗТвардовскин «Страна Муравия» поэмине ҫывӑх. Анчах 
та — темипе тата кӑштах сюжечӗпе. Композицине вара чӑваш 
поэчӗ урӑхпа йӗркеленӗ, пурнӑҫӑн ҫӗнӗ сийӗсене, халӑх характерне 
ӗненмелле кӑтартнӑ. Ку романа чӑваш ялӗн энцикпопедийӗ теме 
пулать. Ӑна вырӑсла кӑштах кӗскетсе куҫарнӑ. Ун пирки А.Власенко 
критик ҫапла калать: «Шел пулин те, талантлӑ романа 1952 ҫулта 
куҫарнӑ вӑхӑтратӑсса кайнӑ, композицине ҫемҫетнӗ, кӑпӑшкалатнӑ. 
Вырӑнӗ-вырӑнӗпе колхоз пурнӑҫне ытла та кӑтартуллӑ туса хунӑ. 
Автор вара урӑхпарах ҫырса кӑтартнӑ, чи малта — пурнӑҫпа 
хавхаланни, ҫӗршыва юратни».

Ухсай Яккӑвӗн кун-ҫулӗ Чӗмпӗр хулипе те ҫыхӑннӑ. Вӑл кунта 
1938-1939 ҫулсенче И .Я .Яковлев ячӗллӗ педтехникумра



преподаватель пулнӑ. Ҫак вӑхӑтрах поэт хула тӑрӑх ҫӳресе 
ҫынсемпе нумай калаҫнӑ: «Чӗмпӗр» поэма валли материалсем 
пуҫтарнӑ. Шел пулин те, ҫак поэмӑна вӑл вӗҫлеймен. Ухсайпа 
пӗрле ӗҫлесе пурӑннӑ Андрей Иванович Ирбахтин аса илет: 
«Вӑхӑчӗ-вӑхӑчӗпе пусма ларнӑ чӑх пекех ӗҫлетчӗ вара». Пӗтӗмлетӳ 
тума пулать: Ухсай хӑйӗн хайлавӗсен пӗр пайне Чӗмпӗрте ҫырнӑ. 
Каярах та пулнӑ вӑл пирӗн тӑрӑхра.

1983 ҫулта Чӑнлӑ районёнчи Чӑвашкассинче «Чӑваш чӗлхи кунӗ» 
уявӗнче пулнӑ. Аслӑ Нагаткин ялӗнче пурӑнакан А.Юман поэт 
Ухсайпа ҫыхӑну тытнӑ, вӗсем пӗр-пӗрин патне ҫыру ҫырнӑ. А.Юмана 
паллӑ поэт хӑйӗн темиҫе кӗнекине алӑ пусса панӑ. Юман ун кун- 
ҫулне, пултарулӑхне лайӑх пӗлет, ӑна «чӑваш поэзийӗн улӑпӗ» 
тет. Ку эпитет Ухсая тӗрӗссипе хакпать, унӑн чӑн пӗлтерӗшне 
папӑртать.

Ухсай Яккӑвӗн лирикӑлла сӑввисене, сӑвӑлла юмахӗсене, 
эпикӑлла поэмисене чӑваш халӑхӗ ҫеҫ мар, пирӗн ҫӗршыври ытти 
халӑхсем те аван пӗлеҫҫӗ, поэмисене урӑх ҫӗршывсенче те 
киленсе вулаҫҫӗ. Ҫапла пулма шӑпах вырӑсла куҫарни май пачӗ. 
Урӑхларах та калама пулать: вырӑсла куҫарман пулсан Ухсай 
чӑвашсен поэчӗ ҫеҫ пулса юлатчӗ, халӗ вӑл пӗтӗм Раҫҫей поэчӗ. 
Ҫӗршыври чи лайӑх поэтсен хушшине тӑрса тӑван халӑх ятне- 
чысне те ҫӗклерӗ, ун кӑмӑл-туйӑмне, ӗмӗт-шухӑшне те ытти 
халӑхсем патне ҫитерчӗ. Маларах ҫырнӑччӗ вӗт А.Марков 
сӑмахӗсене: «... Ун урлӑ эпӗчӑваш халӑхӗн чунне, пурнӑҫне, йӑли- 
йӗркине ӑнланса илтӗм». Апла пулсан Ухсая литература элчи 
теме те пулать.

Ухсай Яккӑвӗн пултарулӑхӗ -чӑвашсен кӑна мар , пӗтӗм Раҫҫей 
халӑхӗсен культурин пуянлӑхӗ, ун ҫутӑ страницисенчен пӗри.



Раиса Сарпи поэзийӗнчи сӑнарлӑх

Раиса Сарпи пултарулӑхӗ— чӑваш литературинче кӑна мар, вырӑс 
тата тӗнче поэзийӗнче те паплӑ пулӑм. Поэзие туйма пӗлнипе, ҫак 
туйӑма вулакан патне ҫитерес тӗлӗшпе, тематика анлӑшӗпе, шухӑш 
уҫӑмлӑхӗпе, стилистика илемлӗхӗпе Сарпие тӗнчери чи чаплӑ хӗрарӑм 
поэтсен ретне тӑратма пулатъ. Ячӗсем вара кунта пӗринчен-пӗри чаплӑ: 
Сафо (Греци), Бригита Кристиана Хюнтфелл (Норвеги), Эльжбета 
Дружбацкая (Польша), Анна Мария Ленгрен (Швеци), Соломея Нерис 
(Литва), Сильва Капутикян (Армени), Фазу Алиева (Дагестан), Евдокия 
Растопчина, Зинаида Гиппиус, Анна Ахматова, Марина Цветаева, Белла 
Ахмадулина, Леся Украинка... Вёсем мёнле расна пулсан та пёр ӑнлав 
тума пулӑшаҫҫӗ-«хӗрарӑмпоэзийӗ». Вӑл тӗнче культурине пуянлатакан 
пысӑк пай. Ҫакӑнта чӑваш пикин -  Сарпин -  сасси те ҫухалса каймасть.

Вулакана ун сӑввисем тӳрех чӗререн ярса илеҫҫӗ, тӳрех урӑх 
тӗнчене илсе каяҫҫӗ. Пӗлӗт ҫинчи пурнӑҫ пирки ҫырмасть вӑл — 
ҫӗр ҫинче утса ҫӳрекенсем пиркиех ҫырать. Вёсен ӑшӗнче пытаннӑ 
шухӑш-туйӑма, ӗмӗтсене кӑтартать. Чӑннипех те — кӑтартать. Каласа 
панипе ҫеҫ ҫырлахмасть. Вулакан умӗнче действи пулса иртет, вӑл 
сӑвӑри геройпа пӗрле савӑнать, кулянать, шухӑшлать. Мӗнлерех 
сӑнарсем тума пӗлет-ха Сарпи! Акӑ мӗнле анлӑн шухӑшлать вӑл:

Манӑн пин алӑ пулсассӑн 
Пинӗшпе те 
Ыталанӑ пулӑттӑм 
Сана.
Манӑн пин чӗре пулнӑ пулсассӑн 
Пинӗшне те
Парнеленӗ пулӑттӑм сана.

Кашни сӑвви пӗр-пӗринчен уйрӑлса тӑрать Сарпин. Халь кӑна 
вӑл тӑван килшӗн тунсӑхлатчӗ:

Савнӑ килшӗн пурпӗр тунсӑхлатӑн -  
Пурнӑҫу пырсассӑн та ӑнса.
Тӗлӗкре килех эс таврӑнатӑн,
Уйӑх пек, хӗвел пек ҫаврӑнса.

Пӑхатпӑр та — кӗрешӗве ыткӑнать:

Эй, пурнӑҫ!
Лартах танатуна:
Кӗрешӗве чӗнетӗп эп сана!



Каллех анлӑ шухӑшлав: пурнӑҫпа кӗрешӗве тухни. Асра юлакан 
сӑнар.

Ҫакӑнтах чӗрене ирӗлтерекен, йӑвашлатакан йӗркесем:

Ыр сӑмах калама ан ӳркенӗр -  
Пулмасан та хӑш чух ун усси -  
Пулас ҫуккӑ сиен. Ан хӗрхенӗр!
Ыр сӑмах чылай чух -  чун уҫҫи.

Ку йӗркесем вара ирӗксӗрех пуҫа каҫӑрттараҫҫӗ, хулпуҫҫине 
сартараҫҫӗ, кӑкӑра уҫӑ сывлӑшпа тултараҫҫӗ:

Поэтсем вилсессӗн те — вилмеҫҫӗ.
Ма тесессӗн хӗвелпе пӗрлех 
Сывӑ пулӗ ӗмӗрех поэзи,
Чӗрӗ сывлӑш кӳрӗ ӗмӗрех.

Ҫав вӑхӑтрах поэт халӑхран уйрӑлма шутламасть, унпа пӗрле 
пуласшӑн, хӑйӗн шӑпине ыттисемпе пӗрле пайласшӑн:

Халӑхӑмран ҫӳлте 
Пьедестал ҫинчи пек 
Тӑрассӑм килмест.
Халӑхӑмпа пӗрле 
Ҫӗкпенессӗм килет 
Тасалӑх тӳпине,
Хӗвеллӗх тӗнчине.

Кунта вара идилли:

Ярӑм-ярӑм сапрӗ 
Ҫут хӗвел хӗмне.
Пирӗн кӳлӗ ҫакрӗ 
Кӗмӗл теветне.

Лӑпкӑ ҫил хускатрӗ 
Вӗтӗ хумсене.
Тевет ҫинчен татрӗ 
Ҫутӑ тенкине.

Паллах, кашни сӑввине пӑхса-тишкерсе тухма ҫук ӗнтӗ. Ҫакна 
калама пулать: кашни сӑвӑра Сарпин хӑйӗн сӑнарӗ курӑнать. 
Автор сӑвӑ шухӑшӗсен авӑрне пуҫӗпех путнӑ, пире ҫӗнӗ сӑнарсемпе 
пуянлатать. Сӑвӑҫ чӗри пурнӑҫри ҫитменлӗхсемпе килӗшмест, ӑна 
кашни ҫыннӑн инкек-синкекӗ пӑшӑрхантарать. Вӑл хӑйӗн ятарлӑ



миссине пёр самант та манмасть. Вӑл хӗрарӑм, ҫӗр ҫине АННЕ 
пулма килнӗ. Алла пулсан ун яланах кама-тӑр пулӑшмалла, хӑйӗн 
ӑшӑ ытамне илсе ачашламалла.

Поэт ним умӗнче те чӗнмесӗр иртсе каймасть, ун кашни япала, 
пулам пирки хӑйӗн шухӑшӗ пур. Чӑнахта, вӑл кашнинчех пурнӑҫпа 
тӳр килмест. Пурнӑҫри ҫитменлӗхсене пӗтерес тесе поэт хӑйӗнчен 
ытла та хытӑ ыйтать, ҫав вӑхӑтрах ыттисене те ҫавӑн пек пулма 
хистет. Ку, паллах, ху ҫине нуша-терт тиени пулать ӗнтӗ. Анчах 
поэт унран хӑрамасть. Ун пирки Ҫеҫпӗл Мишши те асӑннӑ вӗт: 
«Нуша - ман пурнӑҫӑн саккунӗ». Ҫак хӑмӑта Сарпи те тӑхӑнать.

Сарпи поэзийӗ куҫа уҫать, малашлӑха илсе каять. Уйрӑмах ун 
«Верую» кӗнеки кӑмӑла кайрӗ мана. Мӗн кӑна ҫук кунта: туйӑмсен 
вылявӗ, иксӗлми шанчӑк, иртнӗ пурнӑҫ кӗрлевӗ, малашлӑхӑн 
янӑравлӑ сасси. Тӗрлӗ халӑхсен мифологийӗсем пӗр шӑранчӑка 
юхса кӗреҫҫӗ. Чӑваш тата ытти чӗлхесенчи сӑмах ҫаврӑнӑшӗсемпе 
те вырӑнлӑ усӑ курать автор. Ҫав вӑхӑтрахвӑл паллӑ писательсен, 
поэтсен -  А.Пушкин, М.Лермонтов, С.Есенин, А.Ахматова тата 
ыттисем-чылай йӗркисене е сӑнарӗсене те илме хӑрамасть. Сарпи 
поэзийӗн арман чулӗ ҫаврӑнать та ҫаврӑнать, пурне те шӗкӗлчесе 
вӗтетет. Ҫапла майпа классикӑна ҫӗнӗ сывлӑш вӗрсе кӗртет, паянхи 
пурнӑҫпа танлаштарса кӑтартать. Вара ыйтӑвӗ те ҫивӗч курӑнать.

Мӗнле нумай енлӗ шухӑшлама пултарать-ха Сарпи! Вӑл вӑрҫӑра 
пулман, анчах «Тивӗҫ» сӑввинче ун ҫинчен ҫырать:

Эс вӑрҫӑра пулман,
Ал-урасӑр юлман,
Курман ун ҫулӑмне,
Ҫунман ун вутӗнче.
Сан тивӗҫ ҫук ҫырма,
Вӑрҫӑ-харҫӑ ҫинчен... —
Тейӗҫ хӑш-пӗрисем.
Тивӗҫпур ман ҫырма,
Тивӗҫ ҫук-чӗнмесӗр тӑма.
Эп пулман вӑрҫӑра...
Эппин, мӗншӗн чунра 
Канӑҫ ҫук?
Ҫӑп-ҫӑра
Хура тӗтӗм памасть 
Сывлама -
Тӗлӗксем чыхӑнаҫҫӗ унпа,
Ҫӑвӑнаҫҫӗ чӗп-чӗрӗ юнпа.



Куратпӑр ӗнтӗ, ку сӑвва тикӗс ритмпа ҫырман, шӑнкӑр-шӑнкӑр 
юхса пымасть вӑл. Сӑвӑ йӗркисем тӗлӗ-тӗлӗпе хуҫӑлаҫҫӗ. Кӑмӑл- 
туйӑмӗвӗри кунта поэтӑн, ҫавӑнпа хуҫӑлать ритм. Ку мелпе Р.Сарпи 
час-часах усӑ курать. Сӑввине вара пурпӗрех пӗр такӑнмасӑр, 
сывлӑш ҫавӑрмасӑр вуласа тухатӑн. Пысӑк шухӑш, тулли кӑмӑл — 
ҫаксем Сарпи пултарулӑхӗнче тачӑ ҫыхӑнса тӑраҫҫӗ.

Сарпие тӗрлӗ паллӑ поэтсемпе танлаштарма пулать. Сӑмахран, 
пӑлхар поэчӗ Красин Химирски ҫапла каланӑ: «Раиса Сарпи -  
Цветаевапа Ахматована пӗрлештернӗ чӑваш поэчӗ». Чӑнах та, ун 
сӑввисенче Ахматован лирикипе Цветаеван философиллӗ шухӑшӗсем 
пӗр-пӗрне сӗртӗнеҫҫӗ. Анчах Сарпи -  Сарпиех ӗнтӗ вӑл. Чӑн-чӑн 
чӑваш поэчӗ, тӗнче поэзине пуянлатакан сӑвӑҫ.

Чӑн-чӑн поэзие — ӑста купаланӑ капанпа танлаштарма пулать. 
Унтан пёр кӗлтине тапӑлтарса кӑларсан илемӗ те , ҫирӗплӗхӗ те 
пӗтет. Сарпи пултарулӑхӗ те ҫавах. Рифмӑшӑн ҫеҫ ҫырнӑ пушӑ 
япаласем мар вӗсем, ун сӑввисем.

Поэт ҫитӗннисем валли те, ачасем валли те ҫырать. Куна 
«Маршак традицине» тӑснипе танлаштарма пулать. Ачасем валли 
ҫырнӑ сӑвӑсем янӑравлӑ та нумай тӗслӗ. Автор сассин сӗмӗ мӗнле 
улшӑнать тата! Ачапа ӑшшӑн калаҫать, лешӗ ӑна шанать.

Ак, сӑмахран, «Анна» сӑвӑ:

—  Мӗн пулнӑ, анне, сана,
Кунсерен пӗчӗкленен? —
Ыйтрӗ хӗрпӗрчи Анна 
Амӑшӗпе виҫӗнсен.

—  Ҫук, пӗчӗкленместӗп-иҫ, —
Терӗ амӑшӗ Натиҫ, —
Эсӗ, хӗрӗм, кунсерен 
Хӑвӑртрах иккен ӳсен.

Мӗнле ӑшӑ та ӗнентерӳллӗ ӳкерчӗк. Нимӗн хушма та кирлӗ 
мар, кӑларма та ҫук. Ачасем валли ҫапла ӑнлантаруллӑ ҫырмалла 
та. Сарпи сӑввисем ырӑ туйӑм сараҫҫӗ. Кунта сад пахчи ешерни, 
чечеке ларни те пур. Тулли лучах сӑнарне те калӑпланӑ.

Халӑхра ҫапла калаҫҫӗ: «Ача чухне поэзи пулмасан — кайран 
пулмасть». Мӗншӗн тесен поэзие никам та урӑх ҫынна вӗрентеймест. 
Вӑл кашни ҫыннах лекмест, пуррин вара амӑш сӗчӗпех пулать.

Сарпи 12-13 ҫултах ҫырма тытӑннӑ. Малалла хӑйӗн ӑсталӑхне 
туптаса пырса тӗнче шайӗллӗ поэт пулса тӑчӗ. Ун сӑввисем 
вулакана савӑнтараҫҫӗ, чуна ӑшӑ туйӑмсем кӗртеҫҫӗ.



Туркай сӑввисенчи илемлӗх мелӗсем

Туркай — ҫӗнӗ ӑрури пултаруллӑ поэтсенчен пӗри. Ун сасси 
хӑюллӑ, стилӗ хӑйне евӗрлӗ. Хӑйӗн ҫул-йӗрне, сассине тупнӑскер 
вӑл поэзире, литературӑра. Ун сӑввисене никамӑннипе те 
арпаштармастӑн. Чӗлхи витӗмлӗ, ҫивӗч. Сӑмахсене ытла суйласа 
тӑмасть вӑл, пуҫрине хут ҫине ҫырса хурать.

Акӑ мӗн ҫырать поэт стилӗ ҫинчен В.Абрамов критик: «Турӑ 
кайӑкӗ пулма ҫӑмӑлах мар пулас. Ҫамрӑк поэтӑн тапса тӑракан 
туйӑмӗпе Маяковскилле ал-ура хусканӑвӗн хӗрӳлӗхӗ пӗрисене 
илӗртет (уйрӑмах сисӗнчӗклӗ чӑваш пикисене), теприсене 
тарӑхтарать... Урӑхла каласан, лӑпкӑ идиллии картине лармасть 
Туркай поэзийӗ, ансат сӑмахсемлӗ пулин те». Ҫавӑнпа вӑл Туркай 
ҫинчен ҫапла пӗтӗмлетӳ тӑвать: «Хӑй сисмесӗрех Туркай 
сюрреалистла сулӑнчӑка туртӑнать (хальлӗхе туйӑм шайӗнче). 
Хушӑран Сальвадор Дали сюрреалист-художникран та вӑйлӑрах 
(паллах, хальлӗхе форма шайӗнче мар-ха)». Ҫапларах калама 
сӑлтавӗ ҫук мар-тӑр, мӗншӗн тесен Туркай лӑпкӑ пурнӑҫпа килӗшсе 
тӑмасть, ялан кӗрешет, ялан хирӗҫтӑма хатӗр. Поэткӑмӑла кайман 
пурнӑҫа улӑштарассишӗн тӑрмӑшать, ирӗклӗхе ӑнтӑлать. Ахальтен 
мар ӗнтӗ вӑл ҫапла ҫырать: «Кӑмӑлӑм-тӗллевӗм: утӑм хыҫҫӑн утӑм 
ирӗкпӗх енне». Манӑн Туркая ирӗклӗх кайӑкӗ тесе калас килет. 
Ирӗклӗх теми пысӑк вырӑн йышӑнать ун творчествинче. Нумай сӑвви 
ун йыхравлӑ, чӗнӳллӗ, кӗрешӳре ҫӗнтерме майсем кӑтартса 
параҫҫӗ. Ун пек ҫул кӑтартма мал ӗмӗтлӗ, уҫӑ шухӑшлӑ пулмалла, 
чунхевтиллӗ ҫуралмалла. Ҫав вӑхӑтрах ырӑ пуласлӑхшӑн кӗрешнӗ 
чухне паян асап тӳсме, хӗсӗрленине сирсе яма чӑтӑм пухмалла.

Ирӗклӗх теми Туркай пултарулӑхӗнче чи тӗпре терӗмӗр. Ҫавна пулах 
вӑп хӑнӑхнӑ сӑвӑ форминчен тухать, йышӑннӑ капӑпа пӑсать. Ҫакӑнпа 
вӑл, ман шутпа, читлӗхе ҫӗмӗрнине, ватнине кӑтартса парасшӑн.

Акӑ илер-ха поэтӑн «Чӑваштупи» сӑввине. Чи малтанах хамран 
ҫакна каласа хӑварам. Тӗрӗссипе, эпӗ кунта тупа тунине курмастӑп. 
Автор мӗн те пулин шантарса капани ҫук. Кунта чи малтан пӗрлӗх, 
тӑванлӑх, чӑвашлӑх теми куҫа тӑрӑнать. Тен, патриотла марш 
теме пулать ӑна е сӑвӑ-марш, сӑвӑ-чӗнӳ. Мӗнле каласан та — 
сӑвви вара вӑйлӑ! Ман шутпа, кунта Ҫеҫпӗл витӗмӗ пур. Вуланӑ 
чух ура ҫине тӑрса шаплаттарса утса каяс килет. Тӑван халӑх 
пуласлӑхӗшӗн пӑшӑрханнине, ҫуннине витерсе капанӑ. Кашничӑваш 
чӗрине вӑл акӑ мӗн ҫитересшӗн: чи малтан пирӗн чӑваш пулмалла, 
хамӑр ӑҫтан тухнине, несӗлӗмӗрсене манмалла мар. Кайран вара 
эсӗ - академик, генерал, пысӑк пуҫлӑх пул. Тӑван тӑвалла туртать 
тесшӗн автор. Ку сӑвӑ -  сапаланма пуҫланӑ халӑхӑмӑра пуҫтаракан 
ЧАН, халӑха пӗр ҫыхха ҫыхӑнма хистекен чӗнӳ, ӑнтӑлу сасси. 
«Пӗрлӗхре вӑй!» — тет автор сӑвӑ тӑршшӗпе темиҫе хут.



Чӑвашшӑн чӑваш -  чи хаклӑ юлташ,
Чӑвашшӑн чӑваш -  тӑван-хурӑнташ, —

тени мӑлатук сасси евӗрлех илтӗнет, ӑс-тӑна тӳрех кӗрсе юлать.
Ҫак сӑвва вуланӑ чух ху сисмесӗрех янах каҫӑрӑлать, хулпуҫҫи 

сарӑлать. Ӳпке уҫӑ сывлӑшпа тулнӑн туйӑнать. Ҫак самантрах тӑван 
халӑх валли мӗн те пулин ыррине тӑвас килет.

Поэт кашни чӑвашпа уйрӑммӑн калаҫать, ун чӗри патне ҫитет. 
Ман шутпа, ку сӑвӑра Ҫеҫпӗл Мишшин ҫак шухӑшӗ пытарӑннӑ пек 
туйӑнать:

Тӑван чӑваш хӑюллине,
Вӑл вӑйлине курасчӗ ман.
Чӑваш!..
Ҫӗклен те ҫунатлан!
Куҫна тӗлле хӗвел ҫине.

Туркай ҫак сӑвӑра пӗрлӗхе чӗнет, мӗнле вӑйлӑ пулмаллине 
кӑтартать. Вӑйлӑ пулма ӑнлану кирлӗ. Хальлӗхе ку ӗҫ йывӑр пырать- 
ха. Ҫакӑ пӑшӑрхантарать те ӗнтӗ поэт чунне.

Сӑвӑ форми пирки те кӑштах чарӑнса илес килет. Хӑш-пӗр 
ҫӗрте виҫине пӑхӑнсах кайман пулин те -  ямб палӑрать. Йӗрке 
вӗҫӗсем аҫа рифмӑпа пӗтеҫҫӗ -  ударени юлашки сыпӑк ҫинче. 
Хӑйӗн шухӑшне витӗмлӗрех тӑвас тесе анафора мелӗпе анлӑн 
усӑ курнӑ. Ку йӗркесене илсе кӑтартма пулать:

а) Эс пул академик,
Эс пул генерал,
Эс пул ҫӗрӗҫченӗ;

ӑ) Чӑвашшӑн чӑваш -  чи хаклӑ юлташ!
Чӑвашшӑн чӑваш -  тӑван-хурӑнташ!

б) Ҫакна ӑнлансассӑн,
Ҫакна ӗненсен;

в) Пиртен чӗрӗ халӑх,
Пиртен вӑйлӑ халӑх,
Пиртен аслӑ халӑх.

Аллитераци тӗслӗхӗсем те пур. Пӗрне ҫеҫ илсе кӑтартатӑп:

Нихҫан Сӳнми Ҫутӑ 
Ҫутаттӑр Ҫулна.



Кунта «ҫ» хупӑ сасӑ вылявӗ палӑрать. Пӗр йышши уҫӑ сасӑсем 
янӑрани те пур:

Эс пул академик,
Эс пул генерал,
Эс пул ҫӗр ӗҫченӗ.

Тӳрех «Э», «Е», «Ӗ» уҫӑ сасӑсен вылявне асӑрхатӑн. Ку -  
ассонанс. Ман шутпа, сӑвӑра вӑйлату (градаци) мелёпе те усӑ 
курнӑ:

Пиртен чӗрӗ халӑх,
Пиртен вӑйлӑ халӑх,
Пиртен аслӑ халӑх 
Пулмасть Ҫӗр ҫинче.

Инверси тӗслӗхӗ:

Эс пул пысӑк пуҫлӑх,
Пулсамэс кӗтӳҫ...

Вӑрӑм йӗркесен варринчи тире тата кӗске йӗркесемпе калӑплани 
интонаци енчен паха, сӑвва витӗмлӗх кӳрет, автор кӑмӑл-туйӑмне 
палӑртма вӑйлӑ пулӑшать. Лирика геройӗ -  автор, ун калавӗ чи 
тӗпре. Риторикӑлла кӑшкӑру тата риторикӑлла чӗнӳ куҫа тӳрех 
курӑнаҫҫӗ.

Паянхи марш тенӗ Туркай хӑйӗн «Утӑм хыҫҫӑн утӑм» сӑввине. 
Стилӗ те, содержанийӗ те -  чӑн-чӑн Туркайла. Автор каллех пире 
«ирӗклӗх енне» чӗнет. Кунти ирӗклӗх -  халӑх хӑйӗн тӑван чӗлхине 
вӗренме, унпа ирӗккӗн калаҫма пултарни. Чӑваш чӗлхи пуҫӗпех 
пӗтесрен шикпенет поэт, пире асӑрхаттарать, чӗлхемӗре пӗтерсе 
хурас мар тесе тӑрӑшма йыхӑрать.

Акӑ сӑввӑн тӗп шухӑшӗ, шӑнӑрӗ:

Санӑн ывӑл-хӗрӳ 
Чӑвашла пӗлет-и?
Ашшӗ-амӑш чӗлхинчен 
Татӑпса ӳсмест-и?

Автор «ҫӑлӑнӑҫ патне» ӑнтӑлать. Ҫӑлӑнӑҫ мӗн иккенӗ паллӑ: 
чӗлхемӗре сыхпаса, халӑхӑмӑра упраса хӑварасси. Ҫак тӗллеве 
пурнӑҫа кӗртме поэтхӗрарӑма, пуҫлӑхсене, яш-кӗрӗме чӗнсе калать:



ачасене чӑвашла вӗрентӗр, халӑха ан сутӑр, ирӗкшӗн кӗрешӗр... 
Автор тӗрӗсех калать, мӗншӗн тесен ҫаксенчен пуласлӑх мӗнле 
килесси курӑнать. Хӗрарӑм хӑйӗн пепкине кӑкӑр сӗчӗпе пӗрле 
тӑван чӗлхе сӗткенлӗхне парсан, хӑй чӗлхине юратма вӗрентсен, 
пуҫлӑхсем халӑх пурнӑҫӗ, ун пуласлӑхӗ ҫинчен хӑйсем ларакан 
пуканран ытларах шутласан, яш-кӗрӗм хӑюллӑрах пулсан, амӑш 
чӗлхинчен вӑтанмасан — чӑваш чӗлхин малашлӑхӗ ҫутӑ пулӗ. 
Шӑпах ҫак тӗллев патне йыхӑрать поэт. Ҫавӑнпа ку хайлава 
риторикӑлла чӗнӳ теме пулать. Е -  сӑвӑ-чӗнӳ. Пуҫламӑшӗнчи икӗ 
куплета кашни 12 йӗркеллӗ ҫаврӑм хыҫҫӑн калани сӑвва вӑйлатать. 
Танлаштару пур:

Пуҫлӑхран кӑларсанах
Хӑмпӑ пек шӑтатӑр.

Темиҫе хут калакан куплетра анафора тата ассонанс мелӗсем 
палӑраҫҫӗ. Ҫакӑнтах эпифора та пур -  йӗркесен вӗҫӗсем пёр пек 
вӗҫленеҫҫӗ.

Эй, чӑваш пуҫлӑхӗсем,
Халӑха ан сутӑр! -

тет автор. Ку метафора.
Мӑнлату (гипербола) вара ҫак йӗркесенче палӑрать:

Тимлесем: Чӑваш Тӗнчи
Ҫывхарса килет!

Кунта рифмӑсем тӗрлӗрен - аҫи те, ами те пур.
Аплитераци тӗслӗхӗ:

Пуласси пӑхать паян
Пулӑшу ыйтса.

Тире нумай лартни, кӗске йӑркесемпе ҫырни интонаципе вулама 
май парать. Кунта цезурӑпа усӑ курнӑ.

«Ниме» сӑвӑра, ман шутпа, ытарлӑ шухӑш пытаннӑ. Мӗнле 
ЧӐВАШЛА каланӑ-ха поэт:

Ялта — ниме.
Хӗрӳ ӗҫ шавӗ.
Йӑтаҫҫӗ кирпӗч. Тӑм ҫӑраҫҫӗ.



Пӗр хушӑ шӑп ӗҫленӗ хыҫҫӑн 
Ахӑлтатса кулса яраҫҫӗ.

Ниме-чӑн чӑваш йӑли, ялта вӑппаянта тарӑнтымарянӑ. Пирӗн 
халӑх ӗмӗрне нимене ҫӳренӗ, ҫынсем пӗр-пӗрин патне пулӑшӑва 
васканӑ. Тен, ҫакӑ та пире ку тарана ҫитиччен сыхланса юлма 
пулӑшнӑ.Тӑм, кирпӗч — пӳрттумалли япаласем. Пӳрт вара— пурнӑҫ, 
малашлӑх. Апла пулсан кирпӗч йӑтса, тӑм ҫӑрса чӑваш малалла 
пурӑнма ӗмӗтленет. Тата акӑ мӗн.Тимлӗрех вулар-ха сӑвва. Малтан 
«йӑтаҫҫӗ» кирпӗч. Тӑм ҫӑраҫҫӗ». Вӗҫӗнче вара — «йӑтатпӑр кирпӗч. 
Тӑм ҫӑратпӑр». Акӑ вӑл нимен ҫырман саккунӗ, йӑла-йӗрке вӑйӗ. 
Поэт авалхи йӑла ҫухалманнишӗн савӑнать. Вӑл ан пӗттӗр тесе 
хӑй те ниме тӑвакансем хушшине кӗрсе каять-вӑлта  чӑваш-ҫке. 
Вара вулакан авторпа пӗрле (тӗрӗсрех, лирика геройӗпе пӗрле) 
хӑйне тӑм ҫӑрнӑ пек туять. Апла пулсан поэт вулакана шухӑшпа 
тыткӑна илет, ӗҫ-хӗл юхӑмне илсе кӗрет.

Кашни сӑвӑ ҫаврӑмӗ «ялта -  ниме» сӑмах ҫаврӑнӑшӗпе 
пуҫланать. Ҫапла повторпа автор шухӑша вӑйлатать. Цезура 
каллех курӑнать-тире лартнӑ, сӑвӑ ҫаврӑмӗн пуҫламӑшне уйрӑм 
йӗркесене пайланӑ.

Инверси тӗслӗхӗсем:

а) Йӑтаҫҫӗ кирпӗч. 
а) пурӑнать ман халӑх.

Сӑвва ямбпа, ама рифмӑсемпе калӑпланӑ.
«Истори Сучӗ умӗнче» вара «чӑваш чӗлхин палачӗсем» тӑраҫҫӗ. 

Поэт вӗсене «Истори Сучӗн Куҫӗнчен» пӑхтарать. Сӑвва ирӗклӗ 
майпа ҫырнӑ, сӑвӑ техникипе теорине вырӑна хурсах кайман. 
Тӗпре — шухӑшӗ. Кунта та чӑваш чӗлхи шӑпи ҫинчен калаҫу 
пырать. Автор тӑван чӗлхене юратманскерсене, ӑна пӗтерсе 
пыракансене сивлет, суд пуҫлать. Ҫак ӗҫе вӑл никама кӗтмесӗрех 
хӑй ҫине илет, приговор вулать. Поэт сучӗ шелсӗр, хӗрхенӳсӗр.

Право сучӗ, халӑх сучӗ хӑйӗн приговорне «Раҫҫей Федераци 
ячӗпе...» сӑмахсемпе пуҫласан -  Истори Сучӗ, поэт сучӗ, «Атилла, 
Кубрат, Апмуш, Иван Якӑльч, Ҫеҫпӗл, Кӗҫтенттин, Элкер, Митта, 
Хусанкай ячӗсемпе» намӑслантарать, явап тыттарать чӑваш чӗлхине 
хирӗҫ пыракансене. Каҫару ҫук вӗсене.

Илемлӗх енӗсемпе усӑ курнӑ кунта поэт. Метафорӑсем:

а) Чӑваш чӗлхин палачӗсем; 
ӑ) Истори Сучӗ;



б) Ишӗлекен импери;
в) Халӑхсен тӗрми;
г) Чӗлхене сутса пурӑнакан;
д) Ҫунтар, питле йӗксӗксене;
е) Кӑвар Чӗреллӗ Ҫеҫпӗл.

Танлаштару:

Патша пек.

Аллитераци:

а) Чӑваш чӗлхин палачӗсем;
(«ч» хупӑ сасӑ янӑравӗ)

ӑ) Кӑвар чӗреллӗ Ҫеҫпӗл!
Калах, кала хӑв сӑмахна;
(«ка», «кӑ» тата «ел», «ӗл» вылявӗсем).

Лирика ге р ой ӗ -автор.
Ҫак тӑватӑ сӑвӑ ҫинчен юлашкинчен мӗн калама пулать-ха? 

Пурте гражданлӑ лирикӑна кӗреҫҫӗ. Сӑвӑ форми тӗп вырӑнта мар. 
Тӗпре — шухӑшӗ, тӑван халӑхӑн чӗлхи пек чӗрене витерет поэт, 
эпитетсем сахал. Шухӑшне вулакан чӗри патне ҫитерес тесе 
цезурӑпа нумай усӑ курать. Аллитераципе тата ассонанспа 
илемлетнӗ вырӑнсем те ҫук мар.

Чи пахи — поэт ҫын чунне лайӑх ӑнланать, халӑх нушине, 
обществӑри татса паман ыйтусене лайӑх пӗлет. Пурнӑҫа ырӑ енне 
улӑштарасшӑн. Вӑл вулакан чӗрине хускатма пӗлет, ҫынсене 
шухӑшлаттарма пултарать.



«Ах, аннеҫӗм, анне» юррӑн авторӗ- 
Анна Никонорова

Шупашкарта Сергей Кувшиновӑн аудиокассети тухрӗ. Хурлама 
ҫук: юрӑҫ чуна витермелле юрлать. Ячӗ те чӑвашсем хушшинче 
сарӑлса ҫитрӗ темелле.

Эпӗ ҫак аудиокассетӑри лӗр юрӑ пирки сӑмах пуҫарасшӑн. 
Вӑл -  «Ах, аннеҫӗм, анне». Авторӗсем ҫинчен ҫапла ҫырнӑ: 
«Сӑвви Г.Коноваловӑн, кӗвви халӑхӑн».Тӳрехкаламалла: ку пысӑк 
йӑнӑш. Ку юррӑн авторӗ -  Ульяновск районёнчи Вышкӑ ялӗнче 
пурӑнакан Анна Никонорова. Сӑмахӗсене те, кӗввине те вӑлах 
ҫырнӑ. 1994 ҫулта ку сӑвӑ «Канаш» хаҫатра пичетленнӗ. Анна 
Степановнан килӗнче ҫак юрра хӑй юрланине ӳкерсе илнӗ 
видеокассета та упранать.

Чӑнах та, аудикассета ҫинчи вариантран оригиналӗ виҫ-тӑват 
сӑмахне улӑштарнипе уйрӑлса тӑрать. Тӗслӗхрен, «ултача» вырӑнне 
«тӑват ача» тенӗ. Ҫакӑншӑн вара юррӑн авторе улшӑнать-и? Паллах, 
«Г.Коновалов» текен ҫын чапа тухасшӑн пулнӑ, анчах ултавӑн ури 
уксах-унпа инҫе каяймӑн. «Юрӑ авторӗ» пуласшӑн ҫын «Канаш» 
хаҫат вуламанни куҫкӗретех...

Чӑнлӑха ҫиелекӑларма С.Кувшинов хӑй те пулӑшрӗ. Ака уйӑхӗн 
30-мӗшӗнче Ульяновскри Ҫамрӑксен кӗрменӗнче иртнӗ концертра 
вӑл Чӗмпӗр Ен ҫыннисем умӗнче ҫапла каларӗ:

- Ку юрра эпӗ Аслӑ Нагаткина аппасем патне хӑнана килсен 
илтнӗччӗ. Аппаран унӑн авторӗ кам тесе ыйтрӑм. Вӑл пӗлмерӗ. 
Юррине вара Шупашкара илсе кайса студире ҫыртартӑмӑр.

Ҫак концертра Сергей Кувшинов куншӑн кӑштах хӑй ҫине те 
айӑпне илчӗ, сцена ҫине Анна Никонорована чӗнчӗ, лайӑх юрӑ 
ҫырнӑшӑн ҫынсен умӗнче тав турӗ.



А.Ашкеровӑн «Ҫумрахчӗэс» сӑвви
(Лирика тишкерӗвӗ)

Алексей Ашкеров — Тӑхӑрьял чӑвашӗ, Элшелӗнче ҫуралса ӳснӗ, 
халӗ Чӗмпӗрте пурӑнать. Ҫулӗпе тивӗҫлӗ канура, чунӗпе тата 
шалти вӑй-хӑвачӗпе нумай ҫамрӑкран ирттерет: Алексей Антипович — 
сӑвӑҫ, сӑмах ӑсти. Хӑй творчествӑра тепӗр хут ҫуралнине (ҫамрӑк 
чухнех хаҫат-журналта пичетленнӗ ун сӑввисем) Ульяновскра «Канаш» 
хаҫат тухма пуҫланипе ҫыхӑнтарать. Ун хыҫҫӑн авторӑн илемлӗ 
сӑмахӗ нумай вулакан патне ҫитрӗ. Таланчӗ сайра тӗл пулакан 
жанрта — юптарура — палӑрчӗ.

Лирика та ют мар авторшӑн. «Ҫумрахчӗ эс» сӑвӑ «Канашра» 1993 
ҫулта (№38) тухнӑ. Хайлавӑн теми ҫынна ӗмӗртен канӑҫ паман, 
тӗплӗн шухӑшлаттаракан тата вӑйлӑ кулянтаракан ыйту — юрату. 
Тӳрех автор сӑнарне уйӑрса илме пулать. Вӑл автора ҫывӑх иккенне 
туятӑн.

Ҫумрахчӗ эс, туяттӑм ӑшшуна,
Туяттӑм хӑмӑр пысӑк куҫсене.
Сарса вӗҫес пек мӑшӑр ҫунатне,
Асамлӑ вӑй ҫӗкленӗччӗ чуна, —

тытӑнать поэт.
Лирика геройӗчи пӗлтерӗшлӗ, ыттисене пӑхӑнтаракан, йӗркелекен 

сӑнар пуласси малтанхи сӑмахсенченех палӑрать. Унӑн туйӑмӗ урлӑ 
эпир тепӗр сӑнара куратпӑр. Автор ӑна «эс» тенӗ. Лирика тӗнчине 
автор лирика маскине тӑхӑнса кӗрет, хӑй ҫинчен тӳрремӗн нимӗн 
те каламасть, туйӑмсене тепӗр сӑнар урлӑ уҫса парать. Унӑн 
туйӑмӗсем пурнӑҫран, халӑхран уйрӑм тӑмаҫҫӗ. Поэт хӑйӗн чун 
пӑлханӑвне ытти ҫынсен чун пӑлханӑвӗ шайне ҫитерет, ҫӳллӗшая 
ҫӗклесе пӗтӗмлетет. Ҫавӑнпа вӑл кашнин чунне пырса перӗнет, 
ӑшӑ та ҫав вӑхӑтрах тунсӑхлӑ туйӑмсем вӑратать. Пӗрремӗш 
куплета вуланӑ хыҫҫӑн тема сӑнарӗте ҫуралать. «Унӑн» ӑшшине 
туйнине, «хӑмӑр пысӑк куҫсене» курса тыткӑна лекнине, чунра 
асамлӑ та ҫунатлӑ вӑй ҫӗкленнине лирика зачинӗ теме пулать. 
Ҫакӑ вулакана кирлӗ ӗнерӳ (мелодика) парать, глаголсене иртнӗ 
вӑхӑтра ҫырни тунсӑха ҫитерет.

Мотивне вара ҫапла ӑнланмалла. Вӑхӑтӗнче лирика геройӗ кирлӗ 
сӑмахсем тупайманнине пула савнӑ ҫыннине хӑйӗн туйӑмӗсене



ӑнлантарайман, савнине ҫухатнӑ. Анчах ун чӗринче шанчӑк пӗтмен- 
ха. Вӑл чун кӑмӑлланӑ ҫынна курасса шанать.

Паян сана кӑшлать пуль кӗвӗҫӳ.
Сӑлтавсӑр ма ҫӳрес-ха кулянса?
Кӗтмен ҫӗртен эс ҫитӗн ҫаврӑнса,
Калаҫура парнелӗн пыл та ҫу, —

тесе йӑпатать хӑйне лирика геройӗ.
«Сӗлкӗш юратӑвӑн» асамлӑ хӗлхемӗсем ӑҫта ҫиҫеҫҫӗ-ши тесе 

тунсӑхлать. Ҫакэпитетсемпе сӑнарлӑ шухӑшсем туса хурать. «Мана 
кӑшлать кӗвӗҫӳ», «сарса вӗҫес пек мӑшӑр ҫунатне», «калаҫура 
парнелӗн пыл та ҫу» сӑмах ҫаврӑнӑшӗсем сӑнар ретне йӗркелеме 
пулӑшаҫҫӗ. Нумай пӗлтерӗшлӗ сӑмахсемпе те усӑ курнӑ. «Пулмарӗ 
пирӗн хӑтлӑ калаҫу» тесе ӳкӗнет тӗп сӑнар. «Хӑтлӑ» тенине унта 
«чунтан» тесе ӑнланмалла. «Асамлӑ хӗлхемсем» савни куҫӗ пулни 
те никама та иккӗлентермест. Ҫак сӑнарсем эмоци ретне йӗркелесе 
лирика геройӗн кулянӑвне палӑртаҫҫӗ, вулакана пӑлхантараҫҫӗ.

Анчах мана пӳрмен-ши ӑнӑҫу,
Пуҫра пӑтранчӗҫ гӗрлӗ шухӑшсем, —

йӗркесем уҫӑмсӑрлӑх ҫуратаҫҫӗ. Мӗншӗн ӑнӑҫу пулманнине пӗлме 
май ҫук: те тӗп сӑнар хӑй айӑплӑ уншӑн, те кам-тӑр «пӳрмен»? 
Савнийӗ килессе шанни вара уҫӑмсӑрлӑх условийӗсенче кӗтни 
пулать. Ҫакна туйни эстетика реакцине вӑратма пулӑшать. Вулавҫӑ 
лирика геройӗшӗн шутлама пуҫлать, мӗнпе те пулин пулӑшма 
тӑрӑшать, кулянӑвне хӑй ҫине илет. Анчах та паллӑ: тӗп сӑнар 
кӗтни пурнӑҫра пӗтӗмпех пурнӑҫланаймасть.

Пӗрремӗшпе пиллӗкмӗш куплетсем лӗр евӗрлӗ пуҫланаҫҫӗ: 
«Ҫумрахчӗ эс...» Ку повтор та уҫӑмсӑрлӑхӑн палли. Эмоци речӗ 
сӑнарлӑ шухӑша тарӑнрах илсе кӗрет, сӑнар урлӑ хӑйне 
лӑплантарать.

Сӑвӑ вӗҫӗнче лирика геройӗ ҫапла калать:

Мӗскершӗн-ши хӑюлӑх тенине 
Кайса илме ҫук ҫывӑх пасартан?

Апла пулсан вӑл ӑнман юратӑвӑн сӑлтавне ӑнланать, хӑй 
айӑплине кӑтартасшӑн.



Виҫҫӗмӗш куплет ҫапла пуҫланать:

Ӑҫта-ши халӗ сӗлкӗш юрату,
Ӑҫта ҫиҫеҫ асамлӑ хӗлхемсем?

Кунта анафора сӗмӗ палӑрать. Тӗп сӑнар чун ыратӑвне пӗр 
сӑмаха ҫине-ҫине каласа палӑртать. Ҫакӑн хыҫҫӑн унӑн туйӑмӗсем 
лӑпланма тытӑнаҫҫӗ. Сӑвӑ вӗҫне ҫитес умён эмоци пусӑрӑнать, 
пӗтсе каять тесен те юрать. Тен, унӑн ӗҫӗ те ҫавӑ пулӗ: чунра 
капланнӑ «пӑса» кӑларса ярса кӑмӑл-туйӑм хӗрӳлӗхне пусарма, 
пӗршайлӑха лартма. «Хуйхӑра ҫынпа калаҫсан чун пусӑрӑнать», - 
теҫҫӗ халӑхра. Кунта та ҫавӑн евӗрлӗ пулса тухать. Тёп герой 
хӑйне лӑплантарас тесе пирӗнпе калаҫать. Эпир пулӑшаймасса 
пӗлсех пиртен юратӑвӗ ӑҫтине ыйтать.

Интонаципе ҫемӗ речӗ ҫинчен ҫакна калама пулать. Сӑвва пилӗк 
стопаллӑ ямбпа ҫырнӑ, аҫа сикчӗпе. Метр тӗсӗ -  силлабо-тоника.

Рифмӑсене ҫаврӑм меслечӗпе (абба) йӗркеленӗ. Глаголсемпе 
пурӗте пӗрхутҫеҫ рифмӑланӑ, ытти чухне тӗрлӗ падежри япала 
ячӗсем тата пӗр местоимени. Рифмӑсене чухӑн теме ҫук, 
ҫӑмӑллӑн вуланаҫҫӗ.

Сӑвӑ тытӑмӗ пирки ҫакна каламалла. Лирика геройӗн характерӗ 
урлӑ композицие курма пулать. Куляну, тунсӑх, шанчӑклӑх 
туйӑмӗсем витӗр лирика геройӗн кӑмӑл-туйӑмне сисетпӗр, ӑна 
ӑшра йӗркелесе пырса композици тӑватпӑр. Пӗр вӑхӑт хушши ҫак 
кӑмӑл-туйӑм пире хамӑрӑнни пекех туйӑнать, пире лирика тӗнчине 
куҫарать. Ку поэтӑн ӑсталӑхӗ ҫӳллӗ шайра пулнине пӗлтерет. Ун 
пек пулма вара хайлава ӑспа ҫеҫ мар, чун-чӗрепе ҫырса 
кӗвӗлемелле. Ҫапла тусан ҫеҫ хайлав вулакан чӗри патне ҫитме 
пултарать, унта кӗрсе вырнаҫать.

Авторӑн сӑвви ҫавсен шутӗнче.



Чун хушнипе пурӑнсан..

Кирилл Кирилловӑн «Чун кирлӗ, чун!..» кӗнеки чӑваш чӗлхине, 
литературине, театрне юратакансемшӗн -  чӑн-чӑн парне. Хальлӗхе кун 
пектарӑн шухӑша путаракан, чуна пӑлхатса яракан кӗнекесем сахал.

Шел, авторӗ ку тӗнчере ҫук ӗнтӗ. Кӗнекене хатӗрлекенсем 
(В.П.Станьял, Н.Кириллова) унта талантлӑ авторӑн статйисене,
калавӗсене, повесть сыпӑкне, драмине, сӑввисене, ҫырӑвӗсене, ҫар 
дневникӗнче ҫырса пынисене тата автора пӗлекен ҫынсен 
асаилӗвӗсене кӗртнӗ.

К. Кириллов — кам-ха вӑл? Чӑваш литературипе драматургийӗн ӑста 
тӗпчевҫи, театр критикӗ, тележурналист, ҫыравҫӑ. 1962 ҫулхи кӑрлач 
(январь) уйӑхӗн 2-мӗшӗнче ҫуралнӑ, 1996 ҫулхи авӑн (сентябрь) уйӑхӗн 
9-мӗшӗнче вилнӗ. Пушкӑртстанри Авӑркас хутлӑхӗнчи Кӑтаймас чӑвашӗ 
вӑл. 1979 ҫулта Чӑваш патшалӑх университечӗн историпе филологи 
факультетне, чӑваш уйрӑмне, вӗренме кӗрет.

Ҫамрӑкла ҫӗре кӗнӗ пулин те Кирилл Демьянович ыррине те нумай 
тунӑ, шар та чылай тӳснӗ. Пӑпхавлӑ пурнӑҫ ирттернӗ вӑл. Ҫакӑ ун 
«ҫӑварлӑхлама» ҫук характерӗнчен килнӗ. Ун чунӗ пӑпхавлӑ пулнӑ: 
тӗрӗсмарлӑха йышӑнман, хуть кама та хирӗҫлеме, хӑйӗн шухӑшне 
ҫирӗплетес тесе тавлашма пултарнӑ. Ҫынсенче ЧӐНЛӐХ тата ЧУНЛӐХ 
шыранӑ. Унӑн чӑнлӑхӗпе пурнӑҫ чӑнлӑхӗ пӗр килмен...

Умсӑмахра вӑп ҫапла калать: «Чӑн искусство мӗн ӗмӗрсем Чӑнлӑхпа 
Чунлӑх пирки асамлать. Паян вара, кӑткӑс та тӳрккес, хаяр та сивӗ 
кунӑмӑрсенче, Чунпа Чӑнлӑха упрамасан, йӑлтах суту-илӳ пирки (Чуна 
нимӗнле хакпа та сугӑн илме ҫук!) калаҫсан, ун еккипе пурӑнсан Ҫынлӑх 
тени ҫухалсах пырӗ».

Ҫак шухӑша малалла тӑсса автор тепёр статьяра ҫапларах ҫырать: 
«Хирӗҫӳлӗхсемпе, пӑтрашулӑхпа тӗвӗленнӗ тӗнчере чун ыратӑвӗн 
сӑлтавӗсем тӗрлӗ, нумай... Чун ӑшши, хутшӑну ӑшши, этем ырӑпа 
усала уйӑрми пулса ҫитсен сивӗнме пуҫлать, чунра вара халиччен 
пулман вӑй хуҫапанма тытӑнать. Вӑлах ҫынна пӗчӗк усал ӗҫ тунинчен 
ирсӗрлӗх патне илсе пырать...

Пӗр саккунӗ -  кулленхи пурнӑҫа тытса пыраканни, тепри, Толстой 
калашле, - «шалти чун саккунӗ -  пирӗн ӑс-хакӑлӑмӑр, совесть, юрату, 
ырлӑх, Турӑ». Чун саккунӗпе, чун хушнипе пурӑнма нумай вӑй кирлӗ. 
Кулленхи пурнӑҫ саккунӗ вара ҫынна темӗн те тума хистет. Ку йӗркепе 
пурӑнма ҫӑмӑлрах та, меллӗрех те. Анчах ҫак саккуна ытларах пӑхӑнни 
этемре тискерлӗх ҫуратать, чуна «тӗттӗмлӗх тытӑмӗ» карса илет».



Кирилл Кириллов театра питӗ юратнӑ. «Театр -  ман юратӑвӑм”, — 
тенӗ вӑл. Ҫак ятпах Чӑваш телевиденийӗнчи кӑларӑма ертсе пынӑ. 
Чӑваш театрӗ, унти артистсем пирки хӑватлӑ рецензисем, статьясем 
чылай калӑпланӑ.

Ҫав вӑхӑталла, 1980-мӗш ҫулсенче, театр критикипе интересленсе 
каякан ҫамрӑксем ҫукпа пӗрех пулнӑ. Ун пирки 1984 ҫулта «Театр» 
журналта Ф.А. Романова театровед ҫырать. Ку вӑхӑт тӗлне факультетри 
чи лайӑх вӗренекенсенчен пӗрне, ушкӑн Старостине -  К.Кириллова 
«чӑнлӑх шыранӑшӑн» партирен те, университетран та кӑларса яма 
ӗлкӗрнӗ ӗнтӗ. Салтакран курма килнӗ Кирилл диплом ӗҫӗ ҫырса 
хӳтӗлесшӗн чупса ҫӳрет. Фаина Романова ҫакна питӗ ырлать, наука 
ертӳҫи пулма килӗшет... «Ведь нет театроведов, и я именно хотела, 
чтобы им был мужчина, притом энергичный», — тет вӑл.

Анчах хӳтӗленме университет килёшмест. «Чылай япалашӑн 
каҫарма пултараймарӗ пулмалла ӑна унти хӑш-пӗр преподаватель. 
Диплом ӗҫне театр енӗпе ҫырма та ирӗк илеймерӗмӗр», — ҫырать 
хӑйӗн асаилӗвӗсенче ҫак кӗнекене пухса хатӗрлекенӗ, Кирилӑн юратнӑ 
мӑшӑрӗ, Чӑваш патшалӑх академи драма театрӗн пултаруллӑ артистки 
Надежда Кириллова (Степанова).

Тӑвӑпса ҫитнӗ, чунӗ кӳтнӗ салтак «Молодой коммунист» хаҫата 
тавлашуллӑ статья -  «Жажду литературы!» ҫырса хӑварать.

Авторӑн ку ӗҫне чӑваш публицистикинче бомба ҫурӑлнӑ евӗр 
йышӑнма пулать. Чӑваш литератури пушӑлӑха кӗрсе ӳкнӗ, нумай 
нациллӗ совет литературинчен уйрӑлса тӑрать тет К.Кириллов . 
Идейӑсӑр, илемсӗр хайлавсем -  пуҫ тӳпинченех. Ҫамрӑк критик 
«Талантов у нас много» статьяна (В.Кондратьев , «Молодой 
коммунист», 1985 ҫулхи ҫӗртмеуйӑхӗн 13-мӗшӗ) хирӗҫлет. «Пирӗн 
талантсем нумай пулнине шанмастӑп эпӗ. Вӗсем хуть хӑҫан та сахал 
пулнӑ. Вӑл поэтсене мар, ҫырма юратакансене хӳгӗлет. Чӑн-чӑн ҫамрӑк 
поэтсене В.Кондратьев хӳтти мар, пичетлени кирлӗ. Хальлӗхе пирӗн 
интереслӗ, ыттисенчен уйрӑлса тӑракан алҫырусене пичетлемеҫҫӗ, 
хисепре -  вӑтам, тӗссӗр сӑвӑсем», — тет вӑл.

Тӗрӗснех калать К.Кириллов. Чӑн-чӑн тапантсем купипе йӑваланса 
выртмаҫҫӗ -  ыптӑн пӗрчисем те ҫавах. Кунта автор хӑй пеккисене шырани 
сисӗнет: хӑнӑхнӑ ҫул-йӗртен, яланхи калӑпран тухма пултаракансене, 
хӑюллисене. Ун пеккисене курманни пӑшӑрхантарать ӑна.

Энтип Ваҫҫине те «лекнӗ» ку статьяра. Лешӗ ҫамрӑк ҫыравҫӑсен 
вӑйсӑрлӑхне профессионала ытла ир тухма пуҫланинче курать. 
К.Кирилловӑн шухӑшӗпе, ху курнине ҫеҫ ҫырса кӑтартни ҫителӗксӗр. 
Пурнӑҫ опычӗ -  тӗллев пулмалла мар. Пурнӑҫ опычӗ ӑс-тӑн, чун



опытне ҫаврӑнмасан нумай пурӑнса курни усӑсӑр. Стройкӑра, станок 
умӗнче ӗҫлени япӑх мар, ҫапах та чи кирли — шалти туйӑмсемпе, 
чунпа ӗҫлени. Автор Г.Янин журналистпа килӗшет: ҫыравҫӑ ӑс-тӑн 
ертӳҫи пулмалла, обществӑра ҫынсем хӑйсене мӗнле тыткаламалли 
саккунсем тумалла. Ҫыравҫӑ ӗҫӗ професси мар вӑл — чун туртни, 
тивӗҫ, шӑпа пӳрни. А.Хусанкай шухӑшӗсемпе килӗшсе К.Кириллов 
ҫапла ыйтать: ҫамрӑк литераторсене -  шырама ирӗк парӑр-ха! 
Тавлашусенчен, хире-хирӗҫлӗхрен ан шикленӗр: пичетлӗр! 
Тавлашусем пулсан эпӗ савӑннӑ ҫеҫ пулӑттӑм. Ҫамрӑксем пурнӑҫ 
ҫине хӑйсен куҫӗпе пӑхса тӗрӗс ҫырса кӑтартнине редакцире 
тӳрлетме кирлӗ мар. Чӑнлӑхсӑр -  искусство ҫук!

«Жажду литературы» статьяна «Лик» журналта 21 ҫул иртнӗ хыҫҫӑн 
тепре пичетлеҫҫӗ (2006 ҫул, 3 №, утӑ-авӑн). Ҫапла, ун пӗлтерӗшӗ 
халӗ те ҫухалман. Тен, ӳссете пырать...

Ҫартан таврӑннӑ хыҫҫӑн К.Кириллов 1986 ҫулта университетран 
ӑнӑҫлӑ вӗренсе тухать. Чӑваш наука тӗпчев институтне ӗҫе вырнаҫать. 
Мускава A .M .Горький ячӗллӗ Тӗнче литературин институтне 
аспирантурӑна каять. Ӑна 1991 ҫулта вӗҫлет. Тепӗр ҫултан филологи 
ӑслӑлӑхӗсен кандидачӗ пулса тӑрать. Ф.А.Романова ӗмӗтленнӗ пек, 
чӑваш театрӗпе драматургийӗн ыйтӑвӗсене хаҫат-журналта ҫивӗччӗн 
те анлӑн ҫутатса тӑрать.

Кирилл Демьянович хӑйӗн ҫӑмӑл мар характерне пула кӗрсе ӳкнӗ 
йывӑр лару-тӑруран ҫанӑ тавӑрса ӗҫленипе, пысӑк тӗллев курнипе 
йӗркеллӗ тухать. Килӗнче те чиперех! Хӑйне ӑнланакан, пулӑшакан 
мӑшӑрӗ, ывӑппа хӗр. Анчах... Кӗтмен ҫӗртен -  инкек! Кирилл кӗсйинче 
хӑйсен хваттерӗн уҫҫи пулманнипе шала чӳречерен кӗме хӑтланать те 
ҫӳллӗ ҫуртӑн карлӑкӗнчен вӗҫерӗнсе кайса ҫӗре ӳкет, йывӑр 
суранланать. Вунӑ уйӑх ытла вырӑнпа выртать, анчах сывалаймасть...

Ҫапларах ҫын пулнӑ вал Кирилл Кириллов: тӗрӗслӗхе куҫран калама 
та, ҫӗнӗ ҫул-йӗр хывма та, ҫӳллӗ ҫуртӑн чӳречинчен кӗме те хӑраман... 
Вӑл малта пыма, йывӑрлӑхсене, яваплӑха хӑй ҫине илме хӑнӑхнӑ.

Ҫавна пулах ӗнтӗ вӑл чӑваш литературинче, уйрӑмах театр 
критикинче, драматурги тӗпчевӗнче, паллӑ йӗр хӑварнӑ.

Театр -  наци пурнӑҫӗн тӗкӗрӗ. Вӑл ӑҫталла сулӑнни халӑха пысӑк 
витӗм кӳрет. Театр тӗрӗс ҫулпа кайтӑр тесен ун ӗҫне курса-илтсе 
тӑмалла, спектакльсене тӗрӗс хак памалла. Ҫак роле хӑй ҫине 
К.Кириллов тӗпчевҫӗ-критик илнӗччӗ, хӑйӗн рецензийӗсемпе чӑваш 
театрне пысӑк пулӑшу панӑ. Анчах, Ҫеҫпӗлпе Иванов евӗр, ир вилнӗ.

Ҫапах та чун саккунӗпе, чун хушнипе пурӑннӑ вӑл...
Халь ун вырӑнӗ пушӑ...Кам килӗ ун вырӑнне? Хӑҫан?



Мул тӗнчин тыткӑнӗнчен 
хӑтӑлайман самана

(Н.Ефремов ҫырнӑ “Пуян Карук” драма)

Николай Сидорович Ефремов 1895 ҫулта хальхи вӑхӑтра Тутарстан 
Республикинчи Ҫӗпрел районне кӗрекен Кивӗ Йӗлмел ялӗнче, чухӑн 
хресчен кил-йышӗнче, ҫуралнӑ. Ялти пуҫламӑш шкулта, унтан 
Хурӑнварти учительсем хатӗрлекен икӗ класлӑ шкулта вӗреннӗ. 1912 
ҫулта ӗҫ шыраса Донбаса кайнӑ, виҫӗ ҫул Макеевкӑри шахтӑсен 
управленийӗнче вӑй хунӑ. 1915-1918 ҫулсенче ҫар службинче Балтика 
флотӗнче пулнӑ.

1918 ҫулта Н. Ефремов Чӗмпӗрте чӑвашла спектакльсем лартас 
ӗҫе хутшӑннӑ. “Пуян Карук” пьесӑна вӑл 1919 ҫулта ҫырнӑ.

Н.С.Ефремов -  манӑн ентеш, пирӗн ялпа вёсен ялӗ хушши 4 ҫухрӑм 
ҫеҫ. Ача чухне астӑватӑп-ха: “Кив Йӗлмелӗнче писатель пурӑнать”, -  
тенине. Анчах та питех кӑсӑкпанса кайман ҫав. Ун патне ҫитсе калаҫса 
ларма май пулнӑ пулсан та. Каласа памалли пулнӑ ӗнтӗ ун. 
Н.С.Ефремов 1988 ҫулта вилнӗ.

“Пуян Карук” драма 1920 ҫулта Чӗмпӗрте уйрӑм кӗнекен пичетленсе 
тухнӑ. Унӑн хуплашки ҫине ҫапла ҫырнӑ: “Пуйан Карук", 4 пайлӑ драма. 
Издание Симбирской Чувашской Секции Губернского Отдела 
Народного Образования. Типография № 1 Губсовнархоза” .

Пьеса тытӑниччен “Умён калани” пур. Унта автор акӑ мӗн ҫырать: 
“Юратнӑ юлташсем. Хӑш-хӑш ҫын пёр асап курмасӑр ҫӑварне пыл 
хыпасшӑн. Тутлине хыпиччен -  кӑштӑ кӑна йӳҫҫине тутанма ан 
йывӑрланӑрсам.

Этем хӑйӗн начар, йӗркесӗр пурнӑҫӗ ҫине пӑхса йӗркеллӗ пурӑнма 
вӗренет. Чӑвашӑн хӑйӗн пурнӑҫне ырри-усаллипех кӑтартакан 
кӗнекесем ҫукпа пӗрех. Чӑваш пурнӑҫӗ, хӑш майӗнчен пӑхнӑ унтан, 
сухаламан хир пек курӑнать. Ҫак шурутланса хытса кайнӑ хире 
малашне хытта хӑварас марччӗ, мӗншӗн тесен вӑл пит кӗрнеклӗ тӑпра, 
унта мӗн акнӑ вӑп шӑтать...

Чӑвашсем! Ҫав хирте, мӑянпа куршанкӑ шӑтиччен, сирӗн ырӑ, 
тӗрӗслӗх вӑрлӑхӗ акас пулать.

Акӑ эсир “Карука” айӑплӑр... Ҫынсем е пӗлсе, е пӗлмесӗр айӑпла 
пуҫласан хамӑр ҫие часрах ҫаврӑнса пӑхатпӑр, унсӑрӑн эпир хамӑр 
айӑпсене, ҫылӑхсене пӗтӗмӗшпе мансах каятпӑр... Ҫавӑнпа ӗнтӗ, 
“Карукпа” эпир ҫав хӑрушӑ шкула кӗрсе, хамӑра хамӑр куҫкӗски витӗр 
курнӑ пек курас терӗмӗр... Юлташсем! Япалана суд тума пикениччен



тӗнчере мӗн ыррипе мӗн усалне хамӑрӑн пит аван пӗлес пулать; 
малтан ӑна та, кӑна та хисеплесе виҫес пулать -  мӗн ырӑ, мӗн усал. 
Ҫавна пӗлмесен ырра усал вырӑнне, усала ырӑ вырӑнне шутласа 
мухтама пултаратпӑр...

Кӑшт кӑна йӑнӑшсан тӗнче (халӑх) мӗнпур ырӑ ӗҫрен те кулма 
пултарать, мӗншӗн тесен ӑслӑраххи пӗр енчен кулсан ухмаххи пур енчен 
те кулать".

Драмӑн ячӗ ансат, анчах хайлавӑн содержанине тӳрех уҫса парать. 
“Пуян” тесе вуласанах куҫ умне тачка кӗлеткеллӗ, васкамасӑр ҫӳрекен 
ҫын мӗлки тухса тӑрать. “Карук” тени (хытӑ янӑракан уҫӑ сасӑсемпе 
усӑ курни) ҫакна ҫирӗплетсе парать. Илюк, Ҫеркей, Элекҫей тенӗ 
пулсан ун пекех сулмаклӑн та хыттӑн илтӗнмен пулӗччӗ.

Сӑнланнӑ тапхӑр -  империализм вӑрҫи вӑхӑчӗ. Калаҫу Австри 
ҫӗрне туртса илни ҫинчен пырать.

Драмӑри конфликт -  мулпа чухӑнлӑх хире-хирӗҫ тӑни, ҫын укҫа- 
тенкӗшӗн, пуянлӑхшӑн чысне, чунне сутни.

Еҫ-пуҫ чиркӳллӗ ялта, вӑрҫӑ пуҫланнӑ ҫул, Карукӑн пысӑк та 
тирпейлӗ пӳртӗнче пулса иртет.

Карук, 55 ҫулхи хытӑ пуян, мул пухмашкӑн тӗллев лартнӑ. Икӗ ывӑлӗ, 
икӗ кинӗ выльӑх пӑхса пурӑнаҫҫӗ, сутса укҫа тӑваҫҫӗ, ашшӗ 
сӑмахӗсенчен иртеймеҫҫӗ. Арӑмӗ Крахвине те упӑшкинчен темӗн те 
курнӑ. Мул пухнӑ ҫӗрте Карук нимӗн умӗнче те чарӑнса тӑмасть. Ывӑпне 
Микулая салтака ярасшӑн мар, килте ӗҫлеттерсе пурӑнтарасшӑн. Ӑна 
вӑл: “Ирхине кучан ҫи, кӑнтӑрла шыв ӗҫ, шур чул ҫи, каҫпа куҫна тапак 
шывӗ сӗрсе вырт” , -  тет. Ывӑлӗн сывлӑхӗ уншӑн нимӗн те мар.

Карукӑн чунне лайӑхрах пӗлес, шухӑш-туйӑмне сисес тесен хӑйӗн 
сӑмахӗсене вуламалла. Акӑ мӗн шухӑшлать вӑл: “Эпӗ ҫӑпатаран пуҫне 
нимӗн те тӑва пӗлместӗп, ҫапах ҫакӑн чухпӗ мул тытатӑп... Улталама 
пӗлмесен мул пухма ҫук: улталама чеелӗх кирлӗ... Ҫавӑнпа пуян сахал 
та... этем тени усламлӑ япала пама вӗрентӗр... Вара мулӗ ҫавӑнтах 
хуллен ӳсме пуҫлать. Акӑ эпӗ пӗр ӗҫлемесӗр ҫурта хулари пек хӑма 
виттерсе тутартӑм; ҫук ҫул кивӗ тырӑ сутса ҫил арманӗ илсе лартрӑм... 
Халӗ ӗнтӗ вӑл мана нумай ҫул усӑ кӳрет... Эпӗ акӑ ҫемьене ывӑҫ 
тупанӗ ҫинче кӑна ташлатса тытатӑп... Вилсе пӗтсен те ку чухӑнсене 
пӗртте шел мар... Ылтӑн курсан чунӑм сарӑ ҫу сӗрнӗ пек ҫемҫелсе 
каять, ирӗксӗр йӑл кулас килет вара... Шухӑшӑм шав укҫа ҫинче кӑна... 
Укҫа ҫинчен калаҫнине илтсенех чӗрем лаштах ҫурӑлать, ҫӳҫ-пуҫ 
вирелле тӑрать, сивӗ тытнӑ пек чӗтретет... Мул пирки чун канӑҫне 
ҫухатрӑм ӗнтӗ. Ӑнман мул пирки вӑхӑтсӑр ҫӳҫ шуралать”. Арӑмӗн 
сӑмахӗсем ҫак сӑнара тата туллинрех курӑнма май параҫҫӗ: “Ку



Карукра пӗр ӑшӑ та ҫук... Ҫавӑнпа, ӗмӗр иртсе те, чун хутшӑнмарӗ 
те ҫав... Мӗн сутсан та ҫын укҫине ӗҫсе карланкине тултарать. 
Тахҫан та пӗтес ҫук-ха... Сасси часах йӑмас ҫук... Ылтӑн-кӗмӗл пек 
ачамсем, чӗкеҫ пек маттур кинӗмсем выльӑх ӗҫне ӗҫлесе, кашкӑр 
пек тискер Карукран ялан хаяр ят илтеҫҫӗ” . 25 ҫулхи кӗҫӗн ывӑлӗ 
Микулай ашшӗне ҫапла хаклать: “ Пирӗн атте ӗмӗтсӗр кӑмӑлӗпе 
тӗнчене пӗтӗмӗшпех хӑй аллине ҫавӑрса илесшӗн... Укҫа тесессӗн 
таҫта кайса кӗрет... Ҫулталӑка икӗ пуслӑх расхут кӑлармасть те, 
мур тума укҫа пуҫтарать. Те ҫылӑхӗсемшӗн шуйттансене тӳлеме 
леш тӗнчене илсе каясшӑн... Аякри ачисем валли пуҫтарса 
хӑварасшӑн темелле... Анчах мулӗ пире юлать тесе пире кураймасӑр 
ҫилленсе тӑрать... Унӑн чунне мул чирӗ ҫакӑннӑ... Ӗмӗтсӗр кӑмӑлӗ 
хушнине туса пурӑнать... Хӑйне ӗнтӗ кӳршӗ-аршӑсем те юратми 
пулчӗҫ... Эй, пуян пурте ҫапла пулать-ши?"

Ҫакӑнтан конфликт тухать: мула пула пӗр ҫемьери ҫынсем хирӗҫсе 
пурӑнаҫҫӗ, пӗр чӗлхе тупаймаҫҫӗ. Чухӑнсемпе пуянсен хутшӑнӑвӗнче 
те хирӗҫӳ курӑнать. Ку тепӗр енлӗ конфликт. Карук патне кивҫене 
пыракансем -  Ҫара Куҫма, Катячук -  унӑн условийӗсемпе килӗшеҫҫӗ. 
Карук вӗсемпе кӑнттам калаҫать, хӑйне пысӑка хурать. Ҫапла вара 
кунтан темиҫе конфликт тухать: пӗрремӗшӗ -  килти хирӗҫӳ, иккӗмӗшӗ 
-  ашшӗпе ачисен хирӗҫӗвӗ, виҫҫӗмӗшӗ -  Карукпа ял халӑхӗн 
хирӗҫӗвӗ, тӑваттӑмӗшӗ -  Карук чунӗнчи хирӗҫӳ. Карук халӑх умӗнче 
ырӑ та курӑнасшӑн, анчах мул чирӗ ӑна пӗтерет, вӑл мул чури пулса 
тӑрать. Вӑп хӑйне хӑй хуҫа мар.

Карукӑн монологне итлер-ха: “Чухӑнсенчен тӗлӗнетӗп эпӗ. Пӗлӗтпе 
витнӗ ҫуртӗнче ҫемйипе савӑнса пурӑнаҫҫӗ... Ак Такмак Иванӗ 
ӗмӗрӗнче ашшӗпе иккӗшӗ те лаша чӗрни курман, йӗркеллӗ ӗне чӗччи 
те тытса пӑхайман! Пӑх-ха эсӗ ӑна. Ӗнер-и, виҫӗм кун-и -  ҫапла тастан 
арӑмӗпе янӑратса юрласа таврӑнать... Эсӗ пур ҫакӑн чухлӗ пурнӑҫпа 
ӗмӗр тӑршшӗнче те арӑмпа савӑнса ӗҫкӗ ӗҫмен. Ытла мул пуҫтарма 
тӑрӑшнӑ пирки ял кӑна мар, хам ҫемьем те курайми пулчӗ”. Ку -  ҫыннӑн 
трагедийӗ. Чи тӗлӗнмелли -  вӑл ҫакна ӑнланать, анчах мула юратас 
туртӑма ӑшӗнчен кӑпарса пӑрахаймасть. Унӑн чунӗ ҫӗрсе пырать, 
шӑтса пӗтет. Юлашкинчен ӗмӗр тӑршшӗ пуҫтарнӑ мулӗ ҫунса каять. 
Халӗ мӗн тумалла? Чун, ӑс-тӑн пуянлӑхӗ пулман, халӗ укҫи-тенки, 
пурлӑхӗ, япали те ҫук. Ҫын мӗншӗн пурӑнчӗ? Малалла мӗн шутласа, 
мӗн туса пурӑнмалла? Ҫынсем ӑна шанма пӑрахнӑ, курайми пулнӑ. 
Пуян чухне ун патне ирӗксӗр пулин те (кивҫен ыйтма) ял ҫынни 
пыратчӗ. Халӗ вӑл кам? Никама та кирлӗ мар ҫын. Тӗрӗссипе вара, 
мӗн курма тӑрӑшрӗ -  ҫавна курчӗ. Мӗншӗн тесен халӑхран уйрӑлса,



ҫынсенчен кулса, вӗсене хӗсӗрлесе вӗҫӗмсӗр пурӑнма ҫук. Пӗр 
енчен — вӗренӗн вӗҫӗ пур, тепӗр енчен -  кӗтӳрен уйрӑлакан путек 
кашкӑр кулли пулать.

Хайлава ҫӗнӗ саманара мӗнле хаклама пулать-ха? Ку тема нихӑҫан 
та кивелмест. Хальхи вӑхӑтра ку уйрӑмах уҫҫӑн палӑрма тытӑнчӗ. Паян 
каруксем нумайланса кайрӗҫ. Вӗсем пуян пуласшӑн. Пуян Карукӑн 
мул пухас меслечӗ канӑҫ памасть вӗсене. Укҫашӑн ҫунакансем, укҫа 
тӑвас тесе ҫеҫ пурӑнакансем йышланчӗҫ. Паллах, вӗсем тар юхтарса 
ӗҫлесшӗнех ҫунса каймаҫҫӗ, ултав ҫулӗ илӗртет вӗсене. Капла 
ҫӑмӑпрах-ҫке! Кӑмӑп-туйӑмӗ хытнӑ вёсен, нимӗнле мораль те юлман. 
Хӗрхенӳ мӗн иккенне пӗлмеҫҫӗ. Ачисем ҫинчен маннӑ, тӗрӗс воспитани 
пама ӑсӗ те, вӑхӑчӗ те ҫук. Чунсӑр вӗсем, ачисем те вӗсене курса 
ҫапларах ӳсеҫҫӗ. Паянхи каруксем -  мӑн кӑмӑллӑ ҫынсем. Пурнӑҫӗнче 
пёр кӗнеке вуласа тухман пулсан та хӑйсене шутсӑр ӑслӑ, пурӑнма 
пӗлекен ҫынсем теҫҫӗ. Вёсен принципӗ -  укҫа нумайрах пултӑр. Унпа 
вара йӑптах туянма пулать. Тӗрӗсех-ши? Ҫынлӑха, чыса туянма пулать- 
ши? Пӗр шутласан, каруксене ку пахалӑхсем кирлех те мар. Вӗсем 
“пурӑнма” васкаҫҫӗ. Хальхи Карук, пӗр “ҫӗнӗ чӑваш” , ҫапла калани 
тӗлӗнтерчӗ мана: “Укҫа ҫапатпӑр эпир. Мӗн илес тенӗ ҫавна илме 
пултаратӑп эпӗ. Ҫавӑнпа хӑрушӑ. Укҫаллӑ ҫынсем пӗр-пӗрне персе 
вӗлерсе пыраҫҫӗ. Паян вӑл пӗрне перет, ыран хӑйне “тытаҫҫӗ”. Ҫапахта 
ку пурнӑҫа пӑрахас килмест. Хӑҫан та пулсан мана та переҫҫӗ, хӑть пилӗк 
ҫул ҫакӑн пек ырлӑхра пурӑнса юласчӗ. Ун чух вара ӳкӗнӗҫлӗ пулмӗ”.

Чӑнах та, тӗлӗнмелле. Паянхи Карук хӑйӗн шӑпи синкерлӗ пулассине 
лайӑх чухлать, анчах ултав, хӗсӗрлев меслечӗсемпе укҫа тӑвас ҫултан 
ПӐРӐНАСШӐН МАР. “Вилетӗп, анчах хамла тӑватӑп” майлах ӗнтӗ ку. 
Калӑн, Н.Ефремов драминчи Карук шухӑшне ҫак “ҫӗнӗ чӑваш” ӑшне 
шуйттан мӑлатукпа ҫапса кӗртнӗ. Укҫа-тенкӗ, мул шухӑшӗ пурне те 
парӑнтарать пулмалла.

Ҫавна пула 20-30 ҫултах паянхи каруксен шалчи тулать, йӑхӗ пӗтет. 
Каллех ыйтусем: мӗн туса пурӑнчӗҫ, кам валли тӑрӑшрӗҫ?.. Укҫипе 
хӑть чаплӑ тупӑк, сумлӑ палӑк илме пулать-ха, пытарса килсен хаклӑ 
йышши эрех-сӑра ӗҫме пулать. Ҫавӑн валли тӑрӑшрӗҫ-ши вӗсем ҫын 
куҫҫульне, тарне, юнне юхтарса?..



Валентина Тарават сӑввисенчи 
тӗссен тӑтӑшлӑхӗ

Хӑй вӑхӑтӗнче Ҫеҫпӗл Мишши сӑввисене вуланӑ чухне эпӗ ҫак автор 
тӗсе пӗлтерекен сӑмахсемпе усӑ курса питӗ вӑйлӑ эпитетсем тума 
пӗлнине асӑрханӑччӗ. Каярах тӗпчев ӗҫӗсен кёнекисене вуласа ҫакна 
пӗлтӗм: литературӑра, тӗрӗсрех каласан — поэзире, тӗссен 
тӑтӑшлӑхне тӗпчени — хӑйне евӗр сулӑну иккен. Эпӗ унпа интересленсе 
кайрӑм: хӑш поэт тӗсе пӗлтерекен сӑмахсемпе ытларах усӑ курать, 
мӗнле тӗссем нумайрах курӑнаҫҫӗ, сӑвӑсенче тӗс мӗнле вырӑн 
йышӑнать?.. Ҫак ыйтусем илӗртрӗҫ те ӗнтӗ мана В.Тарават 
хайлавӗсенчи тӗссен тӑтӑшлӑхне тишкерсе тухма. Чӗмпӗр хутлӑхӗнче 
ҫак темӑна тӗпчемен тесен те юрать. Ҫавӑнпа литература анин ҫак 
пайӗнче пӗрремӗш суха касси тӑвас терӗм. Малашне ҫӗнӗ тӗпчевҫӗсем 
ӑна тарӑнлатас тата анлатас енӗпе тӑрӑшса ӗҫлессе шанатӑп.

Валентина Николаевна Игнатьева-Тарават — Раҫҫей писателӗсен 
союзӗн членӗ. Унӑн кӗнекисем Мускавра, Саратовра, Шупашкарта, 
Чӗмпӗрте чӑвашла тата вырӑсла пичетленсе тухнӑ. Икӗ чӗлхепе ҫырать. 
Куҫару ӗҫӗнче те вӑй хурать.

Валентина Тарават ҫамрӑкла Инҫет Хӗвелтухӑҫне тухса кайнӑ. 
Шӑпах ҫакӑнта вӑл литература ӗҫӗпе интересленме пуҫлать, вырӑсла 
хайлавсем ҫырать, Мускаври хаҫат-журналта пичетленет. Каярах 
Чӗмпӗр Ене куҫса килет, Аслӑ Нагаткинта тӗпленет. Шӑпах ҫакӑнта 
вӑл 1990-мӗш ҫулсенче тӑван чӗлхепе ҫырма тытӑнать: сӑвӑсем 
шӑрҫалать, кӗске калавсем хайлать. Тӗпрен илсен, В.Таравата ача- 
пӑча ҫыравҫи темелле. Ун хайлавӗсен пысӑк пайӗ— пӗчӗккисем валли. 
Сӑмах май, ун сахал мар сӑввине юрра хывнӑ.

Манӑн В.Тарават сӑввисенчи тӗссен тӑтӑшлӑхне тӗпчес килчӗ. Ҫав 
шутпа эпӗ авторӑн тӑватӑ кӗнекине тишкерсе тухрӑм: “Уяв парни” , 
“Хакпӑ сасӑ” , “Чун тараси” тата “Ҫӳл тупере ҫич ҫӑлтӑр” коллектив 
сборникӗ (унта Тараватӑн сӑввисем 255-280-мӗш страницӑсенче 
пичетленнӗ). Ҫакӑ паллӑ пулчӗ: коллектив сборникӗнче пичетленнӗ 
сӑввисем пурте эпир асӑннӑ ытти кӗнекесене кӗнӗ. Пӗри “Хаклӑ сасӑ” 
кӗнекере, ыттисем — “Чун тарасинче”. Ҫавӑнпа та малалла виҫӗ кӗнеке 
ҫинчен ҫеҫ калаҫма сӑлтав пур.

Тишкерӗве пуҫличчен тӗс ҫинчен аса илер-ха. Мӗн вӑл тёс, физика 
ун ҫинчен мӗн калать? Чи малтан ҫапла каламалла: тӗс ҫутӑ ҫинче ҫеҫ 
палӑрать, тӗттӗмре пурте пӗрпек — хура. Ҫутӑсӑр пурнӑҫ ҫук —тӗссене 
уйӑрса илме те вӑлах пулӑшать. Тӗс пирӗн пурнӑҫра пысӑк вырӑн 
йышӑнать. Ҫутҫанталӑкра эпир тӗсе куҫпа куратпӑр. Тӗс — йӗри-



тавралӑха ӑнланма пулӑшакан япала. Ҫын куҫ урлӑ 80-90 процент 
информаци илнине шута илсен — тӗс пӗлтерӗшӗ пысӑк.

Ҫынсем тӗссемпе авалтанах кӑсӑкланнӑ, ун ҫинчен нумайрах 
пӗлесшӗн тӑрӑшнӑ. Авалхи Грецирех ҫутӑпа тёс хушшинче ҫыхӑну 
пуррине пӗлнӗ. Ӑслӑраххисем тӗссен шкалине тума хӑтланнӑ, хурапа 
шурра — тӗссен полюсӗсем тесе палӑртнӑ. Каярах та историре нумай 
ҫын тӗссемпе кӑсӑкланнӑ, ҫӗнӗ япаласем ҫинчен ҫырса кӑтартнӑ. 
Аристотель, сӑмахран, тӗссем хушшинче ҫыхӑну пуррине ӑнланса илнӗ. 
Ньютон ҫичӗ тӗсе пӗлтерӗшӗсене кура ҫаврӑм ӑшне вырнаҫтарнӑ. Гёте 
вара тӗссем ҫын ӳт-пуҫне тата психологине витӗм кунине пӗлнӗ. Вӑл 
тӗсе “ҫутӑ продукчӗ, кӑмӑл-сипете улӑштаракан продукт” тенӗ. 
Ломоносов тӗссене пӗрлештерсе пӑхнӑ, пурӗ виҫӗ тёп тёс тесе каланӑ. 
Рунге тӗссене талккӑшра ҫынсем усӑ курнӑ тӑрӑх вырнаҫтарнӑ.

Ҫӗр ҫинчи кашни япалан хӑйӗн тӗсӗ пур. Ҫакӑ япапа ҫутта хӑйӗнчен 
сирсе янинчен килет. Ҫутӑ хумӗсем тӗрлӗ частотапа выляни вара 
тӗссем кӑларать. Апла пулсан кашни тӗсӗн хӑйӗн частоти пур. Ҫутӑ 
составӗ тӗсе улӑштарать. Тӗслӗхрен, василёк лайӑх ҫутӑра чакӑр тӗслӗ 
курӑнать, анчах краҫҫын лампи ҫутинче хӗр-хӗлтӗм (фиолетовый) 
пулать. Ҫын тӗс ҫаврӑмӗнче 180 сӗме уйӑрма пултарать. Ҫак сӗмсем 
темиҫе тӗс пӗрлешнипе пулаҫҫӗ. Ҫаврӑмра вара тӑватӑ тӗп тӗс: сарӑ, 
симӗс, хӗрлӗ, кӑвак. Тӗссем тӗрлӗ категорисене пайланаҫҫӗ: сивӗ 
тата ӑшӑ, ҫӑмӑл тата йывӑр, типӗ тата нӳрӗ, ҫывӑх тата инҫе, лӑпкӑ 
тата кӑшкӑруллӑ... Каларӑмӑр ӗнтӗ, тӗссем этем кӑмӑл-сипетне 
улӑштарма пултараҫҫӗ. Хӗрлӗ тӗс, сӑмахран, канӑҫсӑрлантарать, ҫын 
час-час сывлама пуҫлать, мускулсем хускалаҫҫӗ, ӗҫлеме тытӑнаҫҫӗ. 
Ҫавӑнпа та канмалли е ҫывӑрмалли пӳлӗмсенче хӗрлӗ тӗспе усӑ 
курмаҫҫӗ. Кӑвак тёс вара урӑхла — лӑпкӑ. Вӑл нерв тытӑмне 
пусӑрӑнтарать, ыратнӑ туйӑма чакарать. Ҫавӑнпа та пурнӑҫра тӗс 
шайлашуллӑ пулмалла. Сӑмахран, “Хурҫӑ” ятлӑ кӗнеке хуплашкине 
илемлетнӗ чухне кӗрен е сарӑ тӗссемпе усӑ курма кирлӗ мар — сенкер 
е хура пулмалла. Хӗвеле те эпир хурапа е симӗспе ӳкерместпӗр — е 
сарӑпа, е хӗрлӗпе. Пӑр тесен куҫ умне е кӑвак, е шурӑ тӗс тухать. 
Ҫапла вара ҫын ӑнлавӗнче тӗссем япаласемпе ҫыхӑннӑ.

Ӳкерӳҫӗ хӑйӗн картининче тӗссене палӑртма сӑрӑсемпе усӑ курать, 
ҫыравҫӑ вара — сӑмахсемпе. Апла пулсан тӗсе пӗлтерекен сӑмах — 
поэтӑн мел-меслечӗ. Тӗрлӗ тӗслӗ сӑрӑсемпе сӑрласа поэтсем пире 
тавралӑхри илеме кӑтартма тӑрӑшаҫҫӗ. Ахальтен мар ӗнтӗ Гёте: 
“Сӑвӑсем — тӗрлӗ тӗслӗ чӳречесем” , — тенӗ. Ҫакна та палӑртмалла: 
кашни халӑхӑн хӑйӗн юратнӑ тӗсӗсем пур. Ун тупсӑмӗ — авалхи 
ӗненӳре, мифологире, философире.



Халӗ В.Тараватӑн сӑввисенчи тӗссен тӑтӑшлӑхӗ ҫине куҫӑпӑр. 
Каларӑмӑр ӗнтӗ, авторӑн чӑвашла ҫырнӑ виҫӗ кӗнекине тишкерӗпӗр. 
Ҫакна та палӑртас: тишкӗрӗве кӗртмен “Ҫӳл тӳпере ҫич ҫӑлтӑр” 
сборникри “Чечек тӗртесшӗн эп чечексенчен” сӑвӑратӗсе пӗлтерекен 
пилӗк сӑмах (кӗнеке 1996 ҫулта тухнӑ). Анчах автор ӑна “Чун тараси” 
кӗнекене ҫӗнетсе, урӑхлатса кӗртнӗ (ку кӗнеке 2001 ҫулта пичетленнӗ). 
Халӗ унта тӗсе палӑртакан виҫӗ сӑмах ҫеҫ юлнӑ. Эпӗ тишкерӳре 
кайранхи варианчӗпе усӑ куртӑм.

Мӗн паллӑ пулчӗ-ха Тарават сӑввисенче? Виҫӗ кӗнекере пурӗ 162 
сӑвӑ, вӗсенче 7341 сӑмах. Тӗсе пӗлтерекеннисен шучӗ — 39. Вӑтамран 
188 сӑмах пуҫне пӗрре — тёсе пӗлтерекенни. Чи нумай тӗл пулакан 
тӗс — шурӑ, унпа 19 хут усӑ курнӑ. Иккӗмӗш вырӑнта — тӗксӗм (ку 
сӑмаха тёсе пӗлтерекенни теме сӑлтав сахалтарах пулин те 6 хут 
ҫырнӑ). Хура тёсе 4, сарра 3, хӗрле 2 хут кӗртнӗ. Ҫаплах пӗрер хут 
ҫырнисем те пур: кӗрен, кӑвак, сенкер, симӗс, ылтӑн (тӗс).

Чӑваш литературинче тӗсе палӑртакан сӑмахсен тӑтӑшлӑхне 
тӗпченӗ ӗҫ пур. Унта ултӑ автора кӗртнӗ: Ухсай, Хусанкай, Иванов, 
Ҫеҫпӗл, Яккусен, Теветкел. Ҫак авторсен тишкерӗве кӗртнӗ 
кӗнекисенче пурӗ сӑмахсен шучӗ 210 пинрен иртет. Вӗсенче тӗсе 
палӑртаканнисем — 1198. Апла пулсан вӑтамран 175 сӑмах пуҫне пӗрре 
тӗсе палӑртаканни тивет.

Поэтсем ҫинче кӑштах уйрӑммӑн чарӑнса илер-ха.
Ухсай Яккӑвӗн пурӗ 32 пине яхӑн сӑмахне тӗпченӗ (сӑввисем 

пурте кӗмен). Тӗсе палӑртаканнисен шучӗ — 277. Вӑтамран 115 
сӑмах пуҫне тӗсе пӗлтерекенни — пӗрре. Шурӑ 90 хут тӗл пулать, 
сарӑ — 48, хура — 43.

Петӗр Хусанкайӑн 33 пине яхӑн сӑмахне тӗпченӗ. Тӗсе 
палӑртаканнисем — 150. Вӑтамран 220 сӑмах пуҫне пӗрре тӗсе 
палӑртаканни тивет. Шурӑ чи нумаййи — 43.

Константин Ивановӑн “Ҫырнисен пуххинче” 45 пине яхӑн сӑмах. 
Тӗсе палӑртаканнисем 99. Чи нумаййи — сарӑ (35 хут). Ҫеҫпӗл 
Мишшин “Ҫырнисен пуххинче” 12 пин ытларах сӑмах. Тӗсе 
палӑртаканнисем — 68. Кашни 176 сӑмах пуҫне тӗсе пӗлтерекен пӗр 
сӑмах лекет. Хӗрлӗ — чи нумаййи. Петӗр Яккусен кӗнекисенчи 
тишкерӗве кӗртнӗ сӑвӑсенче сӑмахсен шучӗ 17 пин ҫурӑран иртет. 
Тӗсе палӑртаканнисем — 178. Вӑтамран 95 сӑмах пуҫне пӗри — 
тӗсе пӗлтерекенни. Сарӑ 37 хут тӗл пулать, шурӑ — 31.

Николай Теветкел кӗнекесенчи 71 пин ҫурра яхӑн сӑмахра тӗсе 
пӗлтерекеннисем — 426. Кашни 166 сӑмах пуҫне тӗсе пӗлтерекенни 
лӗрре. Ҫак ултӑ авторӑн тӗсе палӑртакан сӑмахсенче чи нумай тӗл



пулаканнисем: шурӑ — 306 хут, сарӑ — 231 хут, хура — 228, кӑвак — 
142, хӗрлӗ— 103.

Тёсе палӑртакан сӑмахсен тӑтӑшлӑхне тӗпчени ҫапла пӗтӗмлетӳсем 
тума май парать: чӑваш ҫыравҫисем ытларах шурӑ тӗспе усӑ кураҫҫӗ; 
пирӗн халӑхӑн тӑтӑшах усӑ куракан тӗссем пиллӗк — шурӑ, сарӑ, хура, 
кӑвак, хӗрлӗ.

Асӑннӑ авторсенчен тӗсе пӗлтерекен сӑмахсемпе пуринчен ытларах 
Петӗр Яккусен усӑ курать (96:1), К.Ивановӑн цифрисен пропорцийӗ 
вара — 454:1. Ку автор тӗссемпе сахал усӑ курнине пӗлтерет. Вӑтам 
кӑтартӑва (175:1) чи ҫывӑххи — Ҫеҫпӗл Мишши, унӑн пропорцийӗ — 
176:1. Ҫаксемпе танлаштарсан, В.Тарават сӑввисенче те тӗс вылявӗ 
пысӑк вырӑн йышӑннине папӑртмалла. Тарават цифрисен пропорцийӗ — 
188:1 — вӑтам цифрӑна питӗ ҫывӑх, вӗсене 13 сӑмах ҫеҫ уйӑрса тӑрать. 
В.Тарават чӑваш ҫыравҫисен йӑлине пӑсман — шурӑ тёс чи нумаййи. 
Ҫав вӑхӑтрах автор “ҫутӑ” сӑмахпа та анлӑн усӑ курнӑ, ун пеккисем — 
24. Чӑнах та, ку тӗсе пӗлтерекен сӑмах тесех калаймӑпӑр ун ҫинчен, 
ҫапах та шурӑ сём пур унта.

Тарават усӑ куракан тӗссем мӗне пӗлтереҫҫӗ-ха? Шурӑ — ҫӑмӑл, 
йӑвӑ мар, чакса пыракан тёс. Ман шутпа, унпа поэтсем ырӑ малашлӑха, 
ырӑ туйӑма палӑртма, талккӑша анлатма усӑ кураҫҫӗ. Тӗксӗм 
паллӑмарлӑха пӗлтерет, хура вара шуррине хирӗҫлеме кирлӗ (хурапа 
шурӑ — полюссем теменччӗ-и-ха эпир?). Сарӑ илеме пӗлтерет, ӑшӑ, 
типӗ, ҫӑмӑл, ҫывӑх тӗс. Тӗссене палӑртакан сӑмахсем тӗрлӗ 
пӗлтерӗшпе ҫӳреҫҫӗ: тӳрӗ, куҫӑмлӑ тата символ.

Сӑмахран. “Асаннеҫӗм Варвари” сӑвӑра ҫакӑн пек йӗркесем пур:

Хуран кукли тӑвар-и?
Cap ҫупала ҫиер-и?

Кунта “cap” сӑмах куҫӑмлӑ пӗлтерӗшпе ҫӳрет, тӗсе ҫеҫ пӗлтермест. 
Cap ҫу тесе чӑвашсем шӑратнӑ услам ҫӑва калаҫҫӗ. Вӑп питӗ тутлӑ.

Тепӗртӗслӗх:

Чиесем ним шавламасӑр
Шурӑ пир тӗртеҫҫӗ.

Кунта та “шурӑ пир” тени — куҫӑмлӑ пӗлтерӗшпе.
Мӗнле пулсан та поэт тёсе пӗлтерекен сӑмаха вырӑнлӑ лартни 

кирлӗ. Умлӑ-хыҫлӑ тӗссем ҫырса кайни ниме те пӗлтермест-ха. Акӑ



К.Иванов тӗссемпе сайра усӑ курнӑ, анчах та ку япӑх ҫырнине 
кӑтартмасть-ҫке. Иванова эпир пурте юратса, киленсе вулатпӑр.

Мӗн калама пулать-ха юлашкинчен? Кунта эпӗ литературӑра тёссем 
мӗнле вырӑн йышӑннине тишкерме пикентӗм. Тӗссем пурнӑҫа 
пуянлатаҫҫӗ. Сӑмахран, тӗссене уйӑрайман ҫынсем пур (вӗсене 
“дальтониксем” теҫҫӗ). Ҫутҫанталӑк, йӗри-тавралӑх илемӗ вӗсемшӗн 
чылай чухӑнрах, мӗншӗн тесен тӗнче вӗсемшӗн икӗ тӗсрен ҫеҫ тӑрать: 
хура тата шурӑ. Литературӑра та ҫавах. Вырӑнлӑ усӑ курнӑ тӗсе 
пӗлтерекен сӑмаххайлава илем, сӗткенлӗх кӗртет. Чӗмпӗр Ен ҫыравҫин 
В.Тараватӑн чӑвашла ҫырнӑ сӑввисене пӑхса тухсан ҫакна калама май 
пур: автор тӗссемпе усӑ курассипе чӑваш литературинчи вӑтам 
цифрӑна ҫывӑх тӑрать. Чӑваш поэчӗсен чи анлӑ усӑ куракан тӗсӗ — 
шурӑ, В.Тараватӑн та ҫавах. Вӑл авалтан килекен традицие пӑсман. 
Унӑн сӑввисенче тӗс вылявӗ пысӑк вырӑн йышӑнать, тӗссем вырӑнлӑ 
тӑраҫҫӗ, хайлавсене пуянлатаҫҫӗ. Тӳрӗ тата куҫӑмлӑ пӗлтерӗшсемпе 
те ӑнӑҫлӑ усӑ курма пӗлнӗ автор хӑйӗн сӑввисенче.



Хӑвна ху вӑйлӑ пулма пулӑш!

Ҫын хуйха ӳкнӗ: вӑп лутра пӳллӗ...
Ыттисенчен начар пулас, кая юлас килмест-ҫке. Ӳг-пӗве хушу парса 

та ӳстерейместӗн. Пурнӑҫра вара ҫынсемпе тан пымалла... Мӗн 
тумалла?

Ҫакӑн пек йывӑрлӑхпа тӗл пулать «Помоги себе стать сильным» 
кёнеке авторё Николай Тимряков. Кунта вӑл хӑй мёнле нушаланнине, 
мӗн-мӗн туссе ирттернине ҫырса кӑтартать.

Кӗнекери тёп сӑнара саккӑрмӗш класра вӗреннӗ чух пӗр хӗрача 
кӑмӑлне каять. Каччӑ ӑна чунне уҫса парать. Хуравӗ: «Эсӗ пӗчӗккӗ!». 
Пуҫран мӑлатукпа ҫапнӑ пекех ку... Пӗтӗм шанчӑкҫухалать.

Кашни ҫынра тивӗҫли те, ҫитменни те пур. Халӗ унӑн ӑшӗнчи вӑй- 
хӑвачӗпе усӑ курса мӗн пуррине шыраса тупмалла, ҫавсемпе пысӑк 
пурнӑҫа сукмак хывмалла.

Пурнӑҫра нумай вӗренмелле, кӗнекесем шӗкӗлчемелле. Чаплӑ 
ҫынсем ҫинчен нумай вулать йӗкӗт, спорт литературипе интересленет. 
Каҫсерен ҫынсенчен вӑрттӑн (ялта вӗт, кунта ун пек хӑтланаканран 
кулма пултараҫҫӗ!) гимнастика снарячӗсем ҫинче хусканусем тума 
хӑнӑхать. Ял хӗррине тухса чупкалама тытӑнать.

Ак хайхи -  пӗрремӗш ҫитӗнӳ: районта 15 ҫулхи Коля хӑйӗн 
тантӑшӗсем хушшинче виҫӗ енлӗ ӑмӑртура чи мала тухать! Ҫапла вара 
вӑл икӗ кайӑка харӑс тытать: хӑйӗн ӑшӗнчи шанчӑксӑрлӑха сирсе 
ярать, хӑйне хӑй ӗненме пуҫлать, ҫав вӑхӑтрах ӑна тантӑшӗсем 
хисеплеме тытӑнаҫҫӗ. Вӑл чемпион вӗт!

Пуҫламӑшӗ пур. Николай ӑнланать: сан хуйху-суйху сансӑр пуҫне 
никам чӗрине те ыраттармасть. Хӑвна ху тӗпчемелле, Турӑ панӑ вӑй- 
хӑватпа усӑ курмалла. Эп ыттисенчен пӗчӗккӗ тесе хурланса, нӑйкӑшса 
ларни -  нимӗн те памасть. Пуҫӗпех спорт ҫине куҫать вӑл. Чупать, 
чупать, чупать...

Хӑйне ытларах пӗлес тесе кун кӗнеки ҫырса пыма тытӑнать. 
Сӑмахран, 1974 ҫулхи кӑрлач уйӑхӗн 18-мӗшӗнче ҫапла ҫырать: «Ҫын 
начар условисене хӑй тӑвать. Хӑйӗн хӑтланчӑшӗсемпе». Кӑрлачӑн 25- 
мӗшӗ: «Ҫынна мӗн те пулин ҫирӗплетсе парас тесен ӑсна ытла 
кӑтартма кирлӗ мар, ҫакӑ ыттисене хурлантарать, мӗскӗнлетет».

Николай пуҫӗнче пӗр тӗллев -  ҫынсем ун лутра пӗвне ан асӑрхаччӑр. 
Ун пек пулма вара ҫыннӑн пысӑк ҫитӗнӳсем тумалла, ыттисенчен кая 
мар пулмалла. Пысӑк тёллев патне пыма вӑл хӑй ӑшӗнче ҫирӗп йӗрке 
тӑвать: чирлеме юрамасть; никама та ӑмӑртура выляса ямалла мар;



тренировкӑсене мӗнле ҫанталӑкра та ирттермелле; сакӑр сехетрен 
кая ҫывӑрмалла мар; хӑвна тирпейлӗ, сӑпайлӑ тытмапла; вӑхӑта усӑплӑ 
кӑна ирттермелле, пуш калаҫусенчен пӑрӑнмалла; чун туртман 
ҫынсемпе тӗл пулма тӑрӑшмалла мар; тавлашу ыррине кӳмест; ҫынсен 
лайӑх енӗсене шырамалла; музейсене, классика концерчӗсене 
ҫӳремелле; хӑвна ху воспитани памалла; ҫынсене хисеплемелле, итле 
пӗлмелле, анчах хӑвӑн шухӑшу пулмалла; ҫынсене ырӑ тума 
тӑрӑшмалла; пур ҫӗртете йӗркеллӗ пулмалла...

Пурте пӗлекен япаласемех, анчах вӗсене ҫирӗп тытса пырасси -  
пачах урӑхла. Хӑшне-пӗрне шӑп ҫыртса тумалла. Унсӑрӑн -  пысӑк 
тӗллев патне пыраймӑн.

Тӑршшӗпе ҫырса каяс пулсан ку Николай Тимряковӑн пурнӑҫ 
тытӑмӗ, методика пособийӗ, философи кӗнеки.

Чи кирли -  ҫын хӑйӗн тӗллевне пурнӑҫлани. Ун патне -  спорт урлӑ. 
Салтакран Николай мӗнпур нормативсене «отлично» паллӑпа тултарса 
таврӑнать. Пединститута кӗрет. Чупассипе СССР чемпионӗ пулса 
тӑрать, бокспа -  маҫтӑр кандидачӗ, кӗрешсе -  маҫтӑр кандидачӗ, 
йӗлтӗрпе чупассипе -  1 разряд, гимнастикӑпа -  2 разряд... Унтан 
тепӗр аслӑ вӗренӳ заведенийӗ -  ҫар институчӗ. 29 ҫулта офицер пулса 
тӑрать. Ҫар служби ӑна тата хытӑрах пиҫӗхтерет. Эсӗ интереслӗ ҫын 
пулмасан звани те, эс миҫере пулни те никама та кирлӗ мар. Ҫынсене 
усӑ кӳр эс -  вара кирлӗ пулӑн. Ҫакна лайӑх ӑнкарать вӑп.

Спорта пула кӗнеке авторӗ тӗнче курса ҫӳренӗ (Куба таранах), 
Раҫҫейри 400 ытла хулара пулнӑ. Чапа тухнӑ. Подполковник звани 
илнӗ. Тӗнче кпаслӑ спорт маҫтӑрӗ пулса тӑнӑ.

Ку кӗнеке паянхи ҫамрӑксене питӗ усӑплӑ, ҪЫННА тухмалли 
методика пособийӗ. Ҫакӑн пек жанрпа (ӑна автобиографилле очерк 
темелле пуль) пирӗн облаҫри чӑвашсенчен никам та кӗнеке ҫырманччӗ- 
ха. Тимряков -  пӗрремӗш! Ман шутпа, кунта Дейл Карнеги кӗнеки 
витӗмӗ те пур пек. Мӗн тесен те ку кӗнекене вуласа тухнӑ хыҫҫӑн ҫакна 
питӗ лайӑх ӑнланатӑн: ку пурнӑҫра эсӗ хӑвна ху ҫеҫ пулӑшма 
пултаратӑн, пысӑк ситӗнӳсем патне ҫитме, паллӑ ҫын пулма шуттытрӑн 
пулсан сана никам та чӑрмантараймасть.

Ҫавӑнпа та хӑвна ху ВӐЙЛӐ пулма пулӑш! Вӑйлӑ ҫынсем пурнӑҫра 
пысӑк картлашка ҫине хӑпарма пултараҫҫӗ.

Пӗвӗпе лутра пулсан та...



Савруков ҫиле хирӗҫ, 
хӗвел еннелле пырать

Н.Т.Савруков — ӑслӑпӑх тӗнчинче паллӑ ҫын. Вӑл обществӑлла 
деятель тата меценат пулса та палӑрчӗ. Халӑх валли усӑллӑ ӗҫсем 
нумай турӗ. Халӗ те ҫав ҫулпах пырать. Ҫакӑн ҫинчен авторӑн «Ветер 
в лицо» кӗнекин 3-мӗш тата 4-мӗш пайӗсене вуласа тухсан пӗлетӗн. 
Кӗнеке ячӗ ҫак ҫыннӑн кӑмӑл-туйӑмне уҫса парать: пысӑк тӗллевлӗ, 
пултаруллӑ, парӑнма юратмасть, пӗрре тӑнӑ ҫул ҫинчен пӑрӑнмасть.

Кӗнекере авторӑн выступленийӗсемпе пӗрлех ун ҫинчен паллӑ 
ҫынсем каланисем пур. Ваттисем калашле, ӗҫне кура хисепӗ. Ӗҫӗсем 
вара унӑн пысӑк: наука монографийӗсем, наукӑри ҫӗнӗлӗхсем 
тӗлӗнтереҫҫӗ.

Николай Тарасович пурнӑҫӗн пӗр пайӗ Чӗмпӗр ҫӗрӗпе те ҫыхӑннӑ. 
И.Я.Яковлев шкулӗнче вӑл Шупашкарти экономикӑпа менеджмент 
институчӗн филиалне уҫрӗ. Ҫакна пула мӗн чухлӗ чӑваш яш-кӗрӗмӗ 
аслӑ пӗлӳ илме пултарчӗ! Шӑпах Н.Т.Савруков пуҫарнипе Чӗмпӗр 
чӑваш шкул территорине вун-вун ҫул пуҫтарӑнса пынӑ ҫӳп-ҫапран 
тасатас ӗҫ пуҫланчӗ. Ҫаплах Н.Т.Савруков ун территорине тимӗр 
картапа тытса тухрӗ. Шкул сӑн-сӑпатне палӑрмаллах улӑштарчӗ. Хӑйӗн 
ятне ырӑпа асӑнмалӑх туса хӑварчӗ. Ахаль каламаҫҫӗ ҫав: генисем 
хӑй саманинче ҫеҫ мар, ӗмӗрех пурӑнаҫҫӗ.

Автор тӑван ялӗ, ашшӗ-амӑшӗ, тӑванӗсем ҫинчен аса илнине 
киленсе вулатӑн. Вӑл ашшӗ-амӑшӗпе мӑнаҫланать. Ҫапла пулсан кӑна 
вӗсенчен лайӑххине илме пулать. Атте-аннене хисеплесен кӑна чӑн- 
чӑн ҪЫН пулатӑн. Йӗркесенче мӗн чухлӗ ӑшӑ туйӑм! Автор вулакансене 
чунне уҫса парать. Ку кӗнеке пурнӑҫ ҫулне суйласа илме хатӗрленекен 
ҫамрӑксемшӗн питӗ усӑллӑ.

Инҫетри ялта ҫуралса ӳснӗ чӑваш ачи нимле йывӑрлӑхсене 
пӑхмасӑр пурнӑҫра картлашка ҫинчен картлашка ҫине улӑхса пынӑ, 
ҫӗнӗрен ҫӗнӗ ҫитӗнӳсем тунӑ. Ҫапла вара хӑй ҫуралнӑ ҫӗршывӗнне 
те, чӑваш халӑхӗнне те сумне ӳстернӗ. Вӑл ҫиле хирӗҫ, хӗвел еннелле 
утнӑ. Хӗвел вара ун валли тухнӑ!

Халӑхра ҫакӑн пек сӑмах ҫӳрет: вӑйлӑ шухӑшпа пурӑннӑ чухне — 
ҫын вӑйлӑ! Николай Тарасович Савруков яланах вӑйлӑ шухӑшсемпе 
пурӑннӑ: ҫамрӑк ӑрӑва тивӗҫлӗ пӗлӳ парасси, ҫынсене ырӑ кӳресси, 
пулӑшу кирлӗ пулсан алӑ тӑсса пама хатӗрри.

Ку вара этемлӗх аталанӑвӗн ҫулӗ.



ЧӖМПӖР ТӐРӐХӖНЧИ 
ЧӐВАШ НАЦИ ЮХӐМӖН АТАЛАНӐВӖ

Милли —  «Атӑлюрри» журнала пуҫараканӗ

И.Я.Яковлев шкулӗнче вӗренекенсен пӗр 
ушкӑнӗ 1920 ҫулхи ака уйӑхӗн 29-мӗшӗнче 
Чӗмпӗрте йӗркелӳ пухӑвӗ пуҫтарать.Тӗллевӗ- 
«Чӑвашла ҫыракансен ушкӑнӗ» туса хурасси. 
Пухӑва пурӗ 40-50 ҫын килет. Вӗсем Алексей 
Милли (чӑн хушамачӗ Прокопьев) докладне 
итлеҫҫӗ, устав йышӑнаҫҫӗ, ертсе пыма Канаш 
уйӑраҫҫӗ. Канашра: Милли (председателӗ), 
Ваҫанкка (секретарӗ), Элкер, Шелепи, 
Аверкиев (членӗсем).

Ҫавҫулхи ҫууйӑхӗн 31-мӗшӗнче А.Милли 
Чӗмпӗрте «Чӑвашла ҫыракансен ушкӑнӗ» 
йӗркелесе ярать.

А.Милли Ҫакорганизацитӑрӑшнипе Чӗмпӗрте 1920
(И.н.Еграшкина ӳкерчӗкӗ) тата 1921 ҫулсенче «Атӑл юрри» журналӑн

икӗ номерӗ тухать.
Каярах ҫак «Ушкӑн» тата «Канаш» союзӗн никӗсӗсем ҫинче 

чӑваш писателӗсен союзӗ йӗркеленет.
«Чӗмпӗрти чӑвашла ҫыракансен ушкӑнӗн» шӑпи тикӗс килмест. 

Ун ертӳҫине -  А.Миллие пӗр вӗҫӗмсӗр сӑлтавсем тупа-тупа 
айӑплаҫҫӗ: е «чӑваш литературине вырӑс литературинчен 
уйӑрасшӑн», е «ун программинче революци лозунгӗсем палӑрмаҫҫӗ», 
е «аваллӑха идеализацилени курӑнать».

Устава лайӑх вуласан паллӑ: чӑваш литературине хупӑнчӑк ҫулӗпе 
ярасси пирки сӑмах пымасть. Ҫав хушӑрах Милли литературӑмӑрӑн 
хӑйевӗрлӗхӗшӗн, ӑна пин-пин ҫул упраннӑ сӑмахлӑх сӗткенӗпе вӑй 
парса аталантарма тӑрӑшни куҫ умӗнчех. Уставра халӑхӑмӑрӑн 
авалхи пурнӑҫне сӑнлакан текстсене кӑна мар, унӑн ҫав 20-мӗш 
ҫулсенчи улшӑнӑвӗсене кӑтартаканнисене те пухма кирли ҫинчен 
каланӑ. Эппин, общество тӗллевӗ аваллӑха идеализациленинче пулни 
тени тӗрӗс мар. Анчах критикпекеннисем ытла тарӑна кайса 
шухӑшласшӑнах пулман, айӑплама ҫеҫ пултарнӑ.



Кӗскен каласан, А.Милли йӗркеленӗ «Чӑваш ҫырӑвӗн ушкӑнне» 
айӑплакансен пёр аргуменчӗ те тӳрре тухмасть паян.

Тапӑнакансем Миллин псевдонимӗ ҫумне те ҫыпӑҫма пӑхаҫҫӗ. 
«Вӑл националист пулни унӑн вӑрттӑн ятӗнче те аван палӑрать, 
тутар чӗлхинче «милли» тени ҫав ӑнлава пӗлтерет», — теҫҫӗвӗсем. 
Кунта кӑштах ӑнлантарни кирлӗ. Тутарла «националист» сӑмаха 
«миллетче» теҫҫӗ, «милли» тени вара «нациллӗ» пӗлтерӗшпе ҫӳрет.

Ҫапахта Милли хӑйӗнпсевдонимне нацилӗхе палӑртасшӑн ҫеҫ 
илмен. «Милли» тесе вёсен пӗтӗм таврашне каланӑ иккен. Алексей 
Прокопьевичӑн ашшӗне те ялта Милли Пракки тенӗ.

«Ушкӑна» ҫапса аркатасшӑн ҫынсем «ырми-канми» тӑрӑшаҫҫӗ 
(сӑмахран, Н.В.Шупуҫҫынни, Д.С.Элмен, Н.Я.Золотов). Вӗсем хӑйсен 
таса мар шухӑшне парти интересӗпе витӗнсе пурнӑҫа кӗртеҫҫӗ: 
Милли литературӑна парти ертсе пырассине йышӑнмасть имӗш. 
Юлашкинчен вара 1923 ҫулта конференцие Троян учӗсем пек 
кӗрсе ӑна аркатса тӑкаҫҫӗ.

Акӑ «Милли обществинчен -  «Канаш союзне» ӗҫӗнче С.Элкер 
писатель мӗн ҫырать: «Ҫав вӑхӑтрах Милли хӑй обществи ҫине 
Элменпе Золотов енчен сиввӗн пӑхнине, унӑн программине тиркенине 
те аванах пӗлсе тӑрать. Акӑ пӗлетпӗр: эпир конференци пухма 
хатӗрленнӗ тӗлеллех, июньуйӑхӗнче, Элменпе Николай Золотов та 
хӑйсем уйрӑмчӑваш писателӗсен ушкӑнӗ тума хатӗрленеҫҫӗ иккен».

Конференци уҫӑлнӑ кунсенче Элменпе Н.Золотов — А.Милли 
«Ушкӑнне» хирӗҫле «Канаш» союзӗ туса хураҫҫӗ, ҫапла майпа 
организацие кӗрсе каяҫҫӗ. Мӗнле майпа ҫӗнтереҫҫӗ-ха вӗсем? 
Конференцие саламлатпӑр тесе Милли хыҫҫӑнах сӑмах илеҫҫӗ. 
Салам сӑмахне пӗтерсенех сасартӑк тиркеме, обществине тустарма 
тытӑнаҫҫӗ. Милли аптраса ӳкет, хӑйӗн программине хӳтӗлесшӗн 
пулать, анчах ӑна лайӑххӑн калама ирӗк памаҫҫӗ.

Милли «Ушкӑнӗпе» «Канаш» союзӗн программинче ҫакӑн пек 
уйрӑмлӑх пулнӑ. «Канаш» союзӗ «Канаш» хаҫат платформи ҫине 
тӑрса чӑваш илемлӗ литературинчи класлӑ ҫул-йӗршӗн, малашне 
социализмла пурнӑҫ тӑвассишӗн кӗрешес тесе задача лартнӑ. Милли 
вара нимӗнле класлӑха асӑрхамасӑр чӑваш илемлӗ литературишӗн 
пурте пӗрле (националистсем те, кулакла писательсем те) тӑрӑшса 
ӗҫлеме палӑртнӑ. Халӑхӑмӑрӑн ырӑ йӑлисемпе фольклорӗн хакне 
эпир паян пӗлсе ҫитрӗмӗр ӗнтӗ. Ҫавӑнпа та ун чухне Н.Золотов 
мар, А.Миллиех тӗрӗс пулни паллӑ. Вӑл халӑх сӑмахлӑхне, тумне, 
археологи палӑкӗсене ялсем тӑрӑх пӗччен пуҫтарса ҫӳренӗ.1922 
ҫулта 8 уйӑх экспедицире ҫӳресе Шупашкара 400 кӗпе, 3 пин ҫавра



юрӑ пухса таврӑннӑ. Нумай япалине Чӗмпӗрти педтехникум музейне 
панӑ. 1923 ҫулта Пӗтӗм Союзри ял хуҫалӑх выставкине хутшӑннӑ, 
унта пӗрремӗш степеньлӗ диплом илме тивӗҫ пулнӑ. Шӑп ҫак 
командировка хыҫҫӑн вӑл «Чӑваш ҫырӑвӗн ушкӑнне» чӑмӑртама 
конференци хатӗрлет. Вӑл мӗнпе вӗҫленнине пӗлетпӗр ӗнтӗ.

Алексей Прокопьевич ҫавӑн пекех 1923 ҫулта Шупашкарта Чӑваш 
ҫӗршывне сӑнакансен ушкӑнне йӗркеленӗ. Ку ушкӑн питӗ пысӑк ӗҫсем 
тунӑ: Чӑваш наци музейне, Кӗнеке палатине, тӗпчев институтне 
тата ытти учрежденисене никӗслесе хӑварнӑ.

Ку ҫын ҫинчен аванрах пӗлер-ха. Алексей Прокопьевич Прокопьев 
(Милли) 1894 ҫулта Каҫал тӑрӑхӗнчи (хальхи Комсомольски 
районӗ) Шурут Нурӑс ялӗнче ҫуралнӑ.

1917 ҫулта А.Милли Чӑваш наци обществин «Хыпар» ятлӑ 
хаҫатӗнче ӗҫлет. «Хыпар» хупӑннӑ хыҫҫӑнвӑл «Канаш» сотрудникӗ 
пулать. 1918 ҫулта «Ана» журналта та ӗҫлесе пӑхать. Ҫав вӑхӑтра 
вӑл коммунистсен партине кӗрет. Ҫулталӑка яхӑн (1919 ҫулхи 
ҫурлаччен) «Чухӑнсен сасси» хаҫата редакцилесе кӑларать, нумай 
ҫамрӑка (ҫав шутра Н.Золотов та) пичет ӗҫне явӑҫтарать.

А.Милли Хӗвелтухӑҫ фрончӗн 5-мӗш ҫарӗпе Хусантан Ҫӗпӗре 
ҫитиччен ҫӳренӗ, «Чухӑнсен сассине» кӑларса сивӗ окопри 
хӗрлӗармеецсен чунӗсене ӑшӑтма пулӑшнӑ.

1919 ҫулхи ҫурла уйӑхӗнчен 1920 ҫулхи ака уйӑхӗччен поэт тӑван 
ялӗнче пурӑнма пултарнӑ. Унта парти ячейки пулман-ха ун чух. 
Ҫавӑнпата парти учетне тӑрайман. Виҫӗ уйӑхчен тӑмасан коммунистран 
тухнӑ тесе шутланӑ вӑл вӑхӑтра. Миллин те ҫапла пулса тухать.

1920 ҫулхи ҫу уйӑхӗнче А.Милли Чӗмпӗрте пулни паллӑ. 
Кунта вӑл 1922 ҫулхи пуш уйӑхӗччен пурӑнать. Кӗпӗрнери халӑх 
вӗрентӗвӗн пайӗн чӑваш секцине ертсе пырать, чӑваш институтӗнче 
вӑй хурать, музей йӗркелесе ярать. Ҫак ҫулах Шупашкара куҫать, 
архив бюровӗн заведующийӗнче ӗҫлет.

Чӑваш литературинче авторитарлӑ шухӑшлав ҫирӗпленсе ҫитнӗ 
пирки А.Миллин Шупашкартан пуҫӗпех тухса кайма тивет (ун 
шӑпине С.Коричев, Д.Петров-Юман пайлаҫҫӗ). Ҫаксем виҫҫӗн 
Мускавра культура обществи йӗркелеҫҫӗ. Анчах ушкӑнлӑх, 
авторитарлӑх тэтах та вӑйланать 1920-мӗш ҫулсен вӗҫнелле. 
Ҫавӑнпа культура обществине те салатаҫҫӗ.

Куратпӑр ӗнтӗ: Алексей Милли — творчество ҫынни, йӗркелӳҫӗ, 
этнограф, публицист, поэт пулнӑ (1919 ҫулта ун «Ирӗклӗх юррисем» 
ятлӑ кӗнеки тухать). Ӗмӗр тӑршшӗпе вӑл халӑхшӑн усӑллӑ ӗҫсем 
тума тӑрӑшнӑ. Сахал мар тунӑ-ха. Нумайрах усӑ кӳме ҫывхарса 
килекен синкер самани чӑрмантарнӑ. Ӑна «халӑх тӑшманӗ» тесе 
айӑпланӑ, вӑл 1942 ҫулта вилнӗ.



Литкружоксенчен -писательсен союзне

1930-мӗш ҫулсен пуҫламӑшӗнче чӑваш ҫыравҫисем тӗрлӗ 
вырӑнсенче ушкӑнсене пӗрлешеҫҫӗ. Сапаланнӑ ҫыравҫӑсем хушшинче 
йӗркелӳ ӗҫне тытса пыма ансат пулман. Чӑваш ҫыравҫисен 
ассоциацине кӑна шутласан та унӑн уйрӑмӗсем Шупашкарта, Мускавра, 
Хусанта, Ӗпхӳре, Самарта,Саратовра тата ытти ҫӗрте пулнӑ. Кашни 
харпӑр хай альманахне кӑларса тӑнӑ: «Пирӗн ҫул» (Мускав,1930), 
«Утӑм» (Хусан, 1928-1931), «Вӑтам Атӑл» (Самар,1931-1935), «Хӗрлӗ 
Урал» (Ӗпхӳ, 1934-1936) тата ыттисем те.

1930 ҫул тӗлне чӑваш ҫыравҫисен «Канаш» союзӗпе ҫыхӑнса 
тӑракан литература кружокӗсем 22, секцисем 8 пулнӑ. Вӗсенче 300 
ҫын ытла тӑнӑ. Кунсӑр пуҫне аслӑ шкулсенче литкружоксем те ӗҫленӗ.

Ҫак вӑхӑтри журналсенче ҫыравҫӑсем пичетленсе вӑй илнӗ, чапа 
тухнӑ. Шупашкарти педтехникум литкружокӗн членӗсен шутӗнче Уйӑп 
Мишши, Митта Ваҫлейӗ пулнӑ. «Утӑм» альманахра Н.Шелепи, 
Г.Комиссаров-Вантер, П.Хусанкай, Ухсай Яккӑвӗ ҫырнисем тухса тӑнӑ. 
«Вӑтам Атӑлта» — В.Паймен, Тихӑн Петӗркки, В.Бараев-Сӗркке, 
Хветӗр Уяр, С.Шавлы тата ыттисем те.

1932 ҫулта Мускавра «Литература организацийӗсене урӑхлатасси 
ҫинчен» постановлени тухать. Ун тӗллевӗ -  вак ушкӑнсене пӗтерсе 
пӗр пӗтӗм организаци -  Совет писателӗсен союзне йӗркелесси. Ҫак 
хум Чӑваш ҫӗршывне те килсе ҫапать. Чӑваш писателӗсен союзне 
йӗркелес тӗлӗшпе ӗҫлекен оргкомитет туса хураҫҫӗ. Унта 15 ҫыравҫа 
суйлаҫҫӗ. Комитет президиумне пилӗк ҫын кӗрет (П.Иванов—«Канаш» 
хаҫатран, А.Петокки -  оргкомитет председателӗн ҫумӗ, Н.Патман -  
секретарь, Н.Ваҫанкка, Л.Лашман). Каярахпа комитета ертсе пыма 
Н.Шупуҫҫыннине, унтан Н.Данилова суйлаҫҫӗ.

Ҫӗршывра пӗтӗм совет писателӗсен пӗрлешӳллӗ съездне 
хатӗрленес ӗҫ пуҫланса каять.

1934 ҫулхи ҫӗртме (июнь) уйӑхӗн 11— 13-мӗшӗсенче ҫӗнё союза 
пӗрлешнӗ чӑваш ҫыравҫисен 1-мӗш съезчӗ пулса иртет. Союз 
правленине ҫаксем кӗреҫҫӗ: М .Данилов-Чалтун, Н.Данилов, 
А.Золотов, И .М аксимов-Кош кинский, М .Трубина, С.Элкер. 
Ревкомисси членӗсем: И.Мучи, П.Осипов, Н.Ваҫанкка.

Писательсен союзӗн аллине «Сунтал», «Капкӑн» журналсем, 
«Трактор» (1936 ҫултанпа -  «Илемлӗ литература») альманах куҫаҫҫӗ.

Мускавра 1934 ҫулхи утӑ (июль) уйӑхӗнче Пӗтӗм Союзри 
писательсен 1-мӗш съезчӗ пухӑнать. Унта чӑваш ҫыравҫисен ячӗпе 
А.Золотов сӑмах тухса калать. Унпа пӗрле съездра Н.Шупуҫҫынни, 
М .Данилов-Чалтун, М.Трубина, И .М аксимов-Кош кинский, 
Г.Молостовкин, П.Хусанкай пулнӑ.



Пӗрремӗш пухӑва кайнӑ 
Чӗмпӗр Ен ҫыравҫисем

1934 ҫулхи ҫӗртме (июнь) уйӑхӗн 11—13-мӗшӗсенче Шупашкарта 
Чӑваш писателӗсен союзне йӗркеленӗ.Унта 70 ҫынна яхӑн пухӑннӑ. 
Историе кӗрсе юлнӑ ҫак съезда Чӗмпӗр Ен ҫыравҫисем те тӑваттӑн 
хутшӑннӑ. Акӑвӗсем:

Степан Митрофанович Авксентьев-Лашман, 1895 ҫулта Шӑмӑршӑ 
тӑрӑхӗнчи Патирек ялӗнче ҫуралнӑ. Чӗмпӗр чӑваш шкулӗнче вӗреннӗ. 
Кӗпӗрнери ҫутӗҫ пайӗнчи чӑваш уйрӑмӗн инструкторӗ пулнӑ. Чӗмпӗрте 
тухса тӑнӑ «Ҫӗнӗ пурнӑҫ» хаҫатӑн (1918-1920 ҫулсем) пӗрремӗш 
редакторӗ. 12 кӗнеке авторӗ. Репресси тип-шарне тӳссе ирттернӗ. 
1986 ҫулта вилнӗ.

Николай Фёдорович Данилов, 1901 ҫулта Чӗмпӗрте ҫуралнӑ. 
Чӗмпӗр чӑваш шкулӗнче тата институтӗнче вӗреннӗ. «Канаш» хаҫат 
редакцийӗнче,ӑслӑлӑх тӗпчев институтӗнче, Писательсен союзӗнче 
ӗҫленӗ. Хапӑх сӑмахлӑхне тата чӑваш ҫыравҫисен произведенийӗсене 
тӗпчесе чылай ӗҫ ҫырнӑ.1969 ҫулта вилнӗ.

Гаврил Александрович Молостовкин,1900 ҫулта хальхи Чӑнлӑ 
районёнчи Кунтикав ялӗнче ҫуралнӑ. Чӗмпӗр чӑваш шкулӗнче тата 
пединститутра вӗреннӗ. М ускавра чӑвашла тухса тӑракан 
“Коммунар» хаҫат редакторӗ пулнӑ. Чӑваш кӗнеке издательствин 
редакторӗнче ӗҫленӗ. Вырӑсларан куҫарса 10 роман ытла 
пичетленӗ. 1958 ҫулта вилнӗ.

Иван Игнатьевич Кураков (Курак Иванӗ), 1889 ҫулта Чӑваш Кӑпаткӑ 
ялӗнче ҫуралнӑ. Ялти шкул хыҫҫӑн Аҫтӑрханти художество шкулӗнче 
вӗреннӗ. Граждан вӑрҫине хутшӑннӑ. 1926 ҫулта «Сӑвӑсем» ятлӑ 
кӗнеке кӑларнӑ. 1942 ҫулта вилнӗ.

Съездра Чӗмпӗр Ен делегаци ҫыравҫине Николай Фёдорович 
Данилова Чӑваш писателӗсен союзӗн пӗрремӗш председательне 
суйланӑ.

Ку пухура Чӗмпӗр чӑваш шкулӗнче тӗрлӗ вӑхӑтра вӗреннӗ 
ҫыравҫӑсем те пулнӑ: Николай Васильевич Васильев-Шупуҫҫынни, 
Аркадий Иванович Золотов, Марфа Дмитриевна Трубина (Трубина 
Мархви), Иоаким Степанович Максимов-Кошкинский, Николай 
Кириллович Кириллов- Патман, Емельян Захарович Захаров, Василий 
Егорович Митта (Митта Ваҫлейӗ).



«Атӑл юрри» журнал историйӗ

Октябрьти революци хыҫҫӑн Атӑлпа Урал хушшинче пурӑнакан 
чӑваш, тутар, пушкӑрт, мари, мордва халӑхӗсем хӑйсен кулленхи 
пурнӑҫне, хуҫалӑхри ӗҫ-хӗлне, культурине, вӗрентӗвне ҫӗнӗлле 
йӗркелеме тытӑннӑ. Хусан, Ӗпхӳ, Чӗмпӗр, Саратов кӗпӗрнисенче 
тӗпленсе пурӑнакан чӑвашсен хушшинче хуҫалӑх, политика, вӗрентӳ, 
культура ыйтӑвӗсене тишкерсе чылай съезд, конференци ирттернӗ.

1868ҫулта И.Я.Яковлев йӗркеленӗ Чӗмпӗр чӑваш шкулӗ тӑван 
халӑхӑн чи малтанхи вӗренӳ заведенийӗ пулнӑ.

Наци комиссариачӗн Чӑваш уйрӑмӗ тӑрӑшнипе 1920 ҫулта 
учительсем хатӗрлекен Чӗмпӗр чӑваш семинарине халӑха вӗрентес 
ӗҫ институчӗн статусне панӑ. Ҫакӑ унта ӗҫлекен 
преподавательсемпе профессорсене хавхалантарнӑ, вӗренӳ тата 
культура шайне ӳстерме пулӑшнӑ. Кунта И.Я.Яковлевӑн аслӑ ывӑлӗ 
А.И.Яковлев профессор истори вӗрентнӗ, чӑваш чӗлхине тӗпчесе 
чапа тухнӑ Н.ИАшмарин виҫӗ ҫул ӗҫленӗ.

Чӑваш студенчӗсен хастар ушкӑнӗ 1920ҫулхи ҫу уйӑхӗн 31- 
мӗшӗнче «Чӗмпӗрте чӑвашла ҫыракансен ушкӑнӗ» ятлӑ пӗрлешӳ 
йӗркелет. Тӗрӗссипе, ку тӑван чӗлхепе литературӑна юратакан, 
уншӑн хастар ӗҫлеме ӗмӗтленекен студентсен литература 
кружокӗ пулнӑ.

1920 ҫулхи юпа уйӑхӗн 4-мӗшӗнче кружок членӗсен анлӑ 
пухӑвне ирттернӗ. Унта хӑйсем ҫырнӑ хайлавсене тата чӑваш 
ялӗсенче пухнӑ фольклор материалӗсене -  юрӑсене, юмахсене, 
халӑх йӑли-йӗрки тӗслӗхӗсене пухса «Юмах» ятлӑ журнал кӑларма 
палӑртса хунӑ. Юпан 9-мӗшӗнче ирттернӗ ларура ун ятне «Атӑл 
юрри» ятпа улӑштарма йышӑннӑ, редколлеги ушкӑнне суйланӑ. 
Ӑна Чӗмпӗрте тухса тӑнӑ чӑвашла хаҫатсенче ёҫленӗ 
А.П.Прокопьев-Милли ертсепынӑ.

Редколлеги йышӑннӑ тӑрӑх, «Атӑл юрри» журналӑн 1-мӗш номерӗ 
1920 ҫулхине тухать. Номерте тӑватӑ хӑйне уйрӑм пай пур: «Юрӑсемпе 
халапсем», «Илемлӗ литература», «Пӗлӗмлӗ литература», «Тишкерӳ». 
Кунта халӑх сӑмахлӑхӗн паха тӗслӗхӗсем чылай пичетленнӗ. Чӑваш 
халӑхӗн ҫӗр ӗҫ уявӗ ҫинчен «Акатуй» очерк, К.В.Ивановӑн «Нарспи» 
поэмине тишкернӗ самаях пысӑк статья пур. Журнал ӗҫне Н.ИАшмарин 
та хутшӑннӑ. Унӑн чӑваш чӗлхинчи сӑмахсен историйӗ ҫинчен ҫырнӑ 
«Ҫӗнӗ сӑмахсем» ятлӑ статья пичетленнӗ.
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«Атӑл юрри» журналӑн 1-мӗш номерӗн хуплашки.



Тёп редактор та хӑйӗн хайлавӗсене ҫын умне кӑларнӑ. Акӑ 
илер-ха унӑн «Вӑранӑр!» сӑввине.Ӑна, май шутпа, чӑваш чанӗтеме 
пулать. Темиҫе куплетне вуласа пӑхар-ха:

Атя, атя, часрахваска,
Утахэс те пирӗн хыҫран:
Эпир пурте асапланса 
Пурӑнтӑмӑр мӗн авалтан.

Атӑл ҫинчи культурлӑха 
Тапратмашкӑн тӗмсӗлетпӗр,
Вӗреннӗ халӑхсен хушшинче 
Паллӑ вырӑн йышӑнасшӑн.

Атьӑр ҫав пытарнӑ таланта 
Пурте пӗрле харӑс тӑрса 
Тытӑнар-ха чавалама,
Ҫутҫанталӑка кӑтартма...

Сӑвӑ техники, теорийӗ енчен кунта ҫитменлӗхсем, кӑлтӑксем 
ҫук мар ӗнтӗ. Шухӑшӗ вӑйлӑ: ҫынсене хавхалантарать, 
ҫунатлантарать. Чи пахи вара — ку ыйту паян та ҫивӗч тӑрать, 
обществӑшӑн кирлӗ.

Ҫаплах А.Миллин «Чӑвашла ҫыракансен ушкӑнӗ мӗншӗн кирлӗ» 
статья та пур. Кунта вӑл каллех питӗ ҫивӗч ыйту хускатать. Унӑн 
тёп шухӑшӗ: чӑвашсем мӗнле ҫулпа кайӗҫ — халӑх хуйхи-суйхине 
ӑнланса, шухӑшне витӗр пӗлсе хӑйсем ҫул тӑвӗҫ-и е янтӑ ют 
культурӑна хисеплесе пурӑнӗҫ-и?

Акӑ мӗн ҫырать автор: «... Эпир те, чӑвашсем, хамӑр камне 
пӗлнинчен пуҫласан тин культура йышӑннипе ҫеҫ культурлӑ 
пулӗҫ тени — ҫавӑ тӗнчери халӑхсен историне, ҫутҫанталӑк 
йӗркисене хирӗҫ пырать. Ҫапла калани вӑл: чӑвашсем ним тума 
та пултармаҫҫӗ, вӗсем пӗтмелли халӑх тени пулать. Ҫак юлашки 
шухӑшпа ним тума пултарайман, ҫын янтипе пурӑнма юратакан 
паразитлӗ, упӑтеленекен чӑваш анчах килӗшме пултарӗ. Ӗҫлесшӗн 
ҫунакан, харсӑрчӑваш ниепле те ҫав кахалсен шухӑшӗпе килӗшме 
пултараймасть. Вӑл мӗн те пулсан хӑйӗнчен тӑвасшӑнах ҫунса 
тӑрать, унсӑрӑн ҫутҫанталӑка ҫурални те ахалех пек туйӑнса 
тӑрать... Чӑвашӑн культурлӑ малашлӑхӗ ҫавӑн пек пултаруллӑ, 
шухӑшласа ӗҫлекен чӑвашсен аллинче.

Чӗмпӗрти Чӑвашла Ҫыракансен Ушкӑнӗ ҫавӑн пек шухӑшласа 
ӗҫлекен Чӑваш Ен ялавне ҫӗклесшӗн шухӑшлать, вӗсене «Атӑл 
юрри» тавра пӗрлештересшӗн вӑл».



Ку журнӑлӑн 2-мӗш номере 1921 ҫулта тухнӑ. Ҫак издание кун 
ҫути курма Чӗмпӗр кӗпӗрнин халӑха вӗрентес ӗҫ пайӗн чӑваш 
уйрӑмӗ пулӑшнӑ, укҫа панӑ.

Журнал авторӗсен хушшинче А.Иванов, М.Ют, М.Егоров, 
А.Етливан хушаматсем тӗл пулаҫҫӗ. Материалсен ытларах пайё- 
юмахсем, салтак юррисем, хӗр хӳхлев юррисем, легендӑсем. 
Журнал хуплашкинчи ӳкерчӗкне манӑн тӑван ялта — Ҫӗнӗ 
Йӗлмелӗнче — ҫуралса ӳснӗ Д.С.Архипов ӳкерӳҫӗ ӳкернӗ.

«Атӑл юррин» виҫҫӗмӗш номерне те хатӗрленӗ пулнӑ, унӑн 
алҫырӑвӗсем Чӑваш Республикин патшалӑх архивӗнче упранаҫҫӗ. 
Эпӗ унта пултӑм, журнала, тӗрӗсрех каласан -  алҫырӑвне, пӑхса 
тухрӑм. Унта калаҫу хурт-хӑмӑр ӗрчетесси пирки пырать. Мӗнле-тӗр 
сӑлтава пула журнал кун ҫути курайман. Каярах ун тёп редаторне 
А.Миллие тапӑнма, хӗсӗрлеме пуҫлаҫҫӗ. Вал 1922 ҫулхи пуш 
уйӑхӗнче Чёмпёртен тухса каять. Ҫапла вара «Атӑл юрри» журнал 
икё номер тухнипех ҫырлахать.

Ҫак журналӑн 3-мӗш номерӗ 2000 ҫулта тухрӗ. Ку пӗтӗмпех 
ман куҫ умӗнче пулса иртрӗ, ку ӗҫе эпӗ те хутшӑнтӑм.

Йӗркипе пырӑпӑр. 1989 ҫулхи раштавӑн 30-мӗшӗнчен вара Чӗмпӗрте 
«Канаш» ятлӑ чӑвашла хаҫат тухса тӑрать. Ҫак хаҫат редакцийӗнче 
ӗҫлекенсем тӑрӑшнипе ӗнтӗ «Атӑл юрри» чӗрӗлсе тӑма пултарчӗ. 
Кунта чи малтан «Канаш» хаҫатӑн тёп редакторне В.Ромашкина 
асӑнмалла. Ҫак ӗҫӗн пуҫаруҫи, йӗркелӳҫи вӑл пулчӗ. Паллах, пӗтӗм 
редакци ӗҫченӗсем хутшӑннӑ унта, ҫавӑнпа та «обществӑлла 
редколлеги» тенӗ журналӑн 1-мӗш страницинче. Мӗншӗн тесен ӑна 
кӑларма ятарлӑ ҫынсем уйӑрса паман. Хамӑр пуҫарулӑхпа ҫеҫӗҫленӗ. 
Ҫапла вара «Канаш» хаҫатҫумӗнче Чӗмпӗр Ен ҫыравҫисен илемлӗ 
литература тата публицистика журналӗ 80 ҫул хыҫҫӑн чӗрӗлсе тӑчӗ. 
Тиражӗ-9 9 9  экземпляр, калӑпӑшӗ — 8,38 пичет листи.

Журналта пӗтӗмпех ҫӗнӗ хайлавсем — халиччен ниҫта та 
пичетленменнисем.

Умсӑмахне обществӑлла редколлеги ертӳҫи А.Дмитриев ҫырнӑ.
«Шевле ҫути евӗр ялкӑшать Чӗмпӗр Ен тӳпинче вырӑнти 

чӑвашсен ӑру еткерлӗхӗ, этеплӗхӗ, мӑнаҫлӑхӗ. Хаҫатӑн пӗрремӗш 
спутникӗ -  «Шевле ҫути» альманах — пурнӑҫ океанӗнче 1921 
ҫулта путнӑ «Атӑл юрри» журнала ҫӗнӗрен чӗрӗлме ҫул уҫрӗ. 
Ара, облаҫра профессионал ҫыравҫӑсен шучӗ ӳссех пырать мар- 
и? Вёсен ретне паян-ыран тӑма тивӗҫлӗскерсем тата мӗн чухлӗ! 
Апла пулсан ятарлӑ журнал пулмаллах. «Канаш» хаҫатӑн иккӗмӗш 
спутникӗ-«Атӑл юрри» журнал-21-мӗш ӗмӗрте чӑвашлӑх тӗнчинче



ҫӗнӗрен чӗрӗлсе тӑмаллах. Ҫапла пулма мехел ҫитнӗ. Ҫапла пулма 
вӑхӑт хистет», — текен сӑмахсем пур унта.

Критика тата публицистика пайӗнче Н.Ларионовӑн «Мул тӗнчин 
тыткӑнӗнчен хӑтӑлайман самана» ятпа (Н.Ефремов ҫырнӑ «Пуян 
Карук» драма тӑрӑх) тишкерӳ пичетленнӗ. Ҫакӑнтах А.Юман поэтӑн 
«Ваҫҫа Аниҫҫи поэзийӗ пирки пӗр-ик сӑмах» статйи пур. Юхма 
Мишши «Каша хӗрӗпусӑнни» пайӑт пичетлет. Каша-Чӑнлӑ районёнчи 
чӑваш ялӗ. Ҫакӑнта XX ӗмӗр пуҫламӑшӗнче пулса иртнӗ ӗҫ-пуҫа 
ҫырса кам-тӑр Шупашкара ҫитернӗ. Юхма Мишши ӑна область 
ҫыннисен умне кӑларчӗ.

Вырӑнти лоэт — Л. Данилов вара ҫӗнӗ пайӑт ҫырнӑ , ун ячӗ- 
«Тарӑнҫырма пуҫӗ».

А.Ырьят вулакансем умне «Юрататӑп. Эппин, пурӑнатӑп-ха» 
повеҫне кӑларать. А.Чебановӑн прологлӑ, пӗр пайлӑ «Каҫарӑр 
мана» мелодрамине те халиччен вулакансем курманччӗ-ха.

Поэзи пайӗнче В.Тарават Чӗмпӗрти вырӑс поэчӗсемпе ҫыравҫисен 
хайлавӗсене чӑвашла куҫарса вулакансен умне кӑларать. А.Юман 
сӑввисен ярӑмне те вулама пулать кунта.

Чӗмпӗр Енри чи ӑста юптаруҫӑн А.Ашкеровӑн хайлавӗсемпе, 
А.Григорьев, В.Ромашкин (Сырлан), Н.Дворов-Шемексем, И.Зимин 
сӑввисемпе те паллашма пулать.

Тӗне ӗненекенсем «Пысӑк асапсем тӳссе вилнӗ, чирсенчен 
сыватакан Пантелеймона тӑвакан кӗлӗсене» вулама пултараҫҫӗ.

«Кулинари вӑрттӑнлӑхӗ» рубрикӑра чӑвашсем хатӗрлекен апат- 
ҫимӗҫ рецепчӗсене пӗлме пулать.

«Кулӑш кушелӗ», «Юрӑ-кӗвӗ хумӗ ҫинче» рубрикӑсемпе вӗҫленет 
журнал. Чи юлашкинчен «Канаш» хаҫат редакцийӗнче ӗҫлекенсен вӑйӗпе 
кӑларнӑ кӗнекесен списокне пичетленӗ. Номере Н.Еграшкина ӳкерӳҫӗ 
илемлетнӗ. Хуплашкан 1-мӗштата 4-мӗш страницисенче— О.Мустаевпа 
А.Еграшкин фотоэтючӗсем. 2-мӗш страницинче —  1920ҫулта тухнӑ 
«Атӑл юррин» (1-мӗш номерӗ) хуплашкин репродукцийӗ.

Мӗн калама пулать-ха юлашкинчен? 20-мӗш ӗмӗр пуҫламӑшӗнчи 
пӑтрашуллӑ самана авӑрне путнӑ журнала чӗртсе тӑратни — ырӑ 
пулӑм. Вӑл ҫыравҫӑсем чӑмӑртанма пуҫланнине пӗлтерет, мал 
ӗмӗтпе пурӑннине палӑртать. Чӑвашсен ҫӗнӗ ҫырулӑхӗ пуҫланса 
кайнӑ Чӗмпӗр хулинчи чӑвашсем малашне те тӑван чӗлхепе 
хаҫат-журнал кӑларса тӑма пултарччӑр. Ҫапла майпа ку тӑрӑхри 
халӑхӑн сӑмахлӑхӗ, чӗлхин хӑйне евӗрлӗхӗ сыхланса юлать. Пирӗн 
«Атӑл юррине» несӗмӗлӗрсем уҫса хӑварнӑ, эпир вёсен сӑмахне 
илтме пултартӑмӑр. Пирӗн сасса та ҫак журнал урлӑ темиҫе ӗмӗр 
иртсен тӑхӑмсем илтме пултарччӑр.



Малалла утас тесен -  патшалӑх 
пулӑшӑвӗ кирлех

Мускаври Н.Н.Миклухо-Маклай ячӗллӗ этнологипе антропологи 
институчё «Чувашское население России. Консолидация. 
Диаспоризация. Интеграция» ятлӑ сери кӑларма тытӑннӑ. 
Хальлӗхе икё том кун ҫути курнӑ. Кӗнекесене хатӗрлекенӗ — 
П.М.Алексеев, ҫак институт сотрудникӗ (Пушкӑртра ҫуралсаӳснӗ 
чӑваш). Петр Михайлович ҫӗршыв тӑрӑх ҫӳресе документсем 
(протоколсем, плансем, йышӑнусем тата ытти те) пуҫтарать, 
вёсен никӗсӗ ҫинче кӗнеке ҫырать.

Эпӗ вулакансене иккӗмёш томпа паллаштарасшӑн (кӗнекен тиражӗ 
250 экземпляр ҫеҫ, ҫавӑнпа та ӑна кашни ҫын вулаймасть). Вӑл 
«Стратегия возрождения и этническая мобилизация» ятлӑ. Унта 
1980-мӗш ҫулсен вӗҫӗнчен тытӑнса 1990-мӗш ҫулсенварри таранхи 
тапхӑра илсе кӑтартнӑ.

Ку ӗҫ Раҫҫейри чӑваш диаспора ушкӑнӗсен этнологи 
ыйтӑвӗсене хускатса ҫырнӑ пӗрремӗш ӗҫсенчен пӗри. Унта наципе 
культура пӗрлешӗвӗсем пуҫланса кайнине ҫутатса панӑ. 
Пӗрлешӳсем, пӗрлӗхсем, ҫутӗҫ обществисем халӑха кулянтаракан 
ыйтусемпе вӗсене патшалӑх татса парасса кӗтсе тӑмасӑрах 
ӗҫлеме тытӑннӑ. Ҫапах та малалла ҫаклава патшалӑх хӑй ҫине 
илмелле. Халӑхри хастарсем мӗнле ӑслӑ, пуҫаруллӑ пулсан та 
хальхи тапхӑрта власть пулӑшӑвӗсӗр пысӑк ыйтусене татса 
пама май ҫук.

Чӑвашсен 85 проценчӗ - 1  миллион та 500 пине яхӑн ҫын — 
Атӑлпа Урал тӑрӑхӗнче пурӑнать. Ҫакнашкал туртӑм 16ӗмӗртенех 
килет. 1925 ҫулхи ака уйӑхӗнче Чӑваш Автономи Республикине 
туса хурсан унта 60 процент чӑваш кӗрсе юлать. Ыттисем тулай 
чӑвашӗсем пулса тӑраҫҫӗ. Чӑнахта, маларах вёсен наци районӗсем, 
наци ял совечӗсем пулнӑ-ха. Тӑван чӗлхепе вӗренме, хаҫат-журнал 
кӑпарма, фольклор ушкӑнӗсем, театрсем йӗркелеме май пулнӑ. 
Анчах та 1930-мӗш ҫулсен иккӗмӗш ҫурринче ку ӗҫсем пӑчланса 
лараҫҫӗ. Администрацие хирӗҫ тӑракансене судсӑр, тӗпчемесӗр 
репрессилеҫҫӗ. Паллах, аякра пурӑнакансем Чӑваш АССРӗнчен 
пулӑшу пулӗ тесе шаннӑ. Анчах та унӑн политика тата экономика 
прависем ҫителӗкпӗ пулман. Вӗсене КПСС идеологийӗ хӗссе хунӑ.

Паллӑ пулӑмсем хыҫҫӑн 1980-мӗш ҫулсен варринче СССРта 
пурӑнакан халӑхсен наци юхӑмӗ ҫӗкленет. Ӑна тӗпчевҫӗсем «халӑх 
мобилизацийӗ» теҫҫӗ. Чӑвашсем те ахӑрсамана айккинче тӑрса



юлмаҫҫӗ. Наци символӗ вырӑнне И.Я.Яковлев просветителе тата 
вӑл йӗркеленӗ Чӗмпӗр чӑваш шкулне хурса пӗрлешме пуҫлаҫҫӗ, 
пӗтӗм чӑвашсен организацийӗсене йӗркелеҫҫӗ -  ЧОКЦ (Чӑвашсен 
обществӑлла культура центрӗ), ЧНК (Чӑваш наци конгресӗ). Ҫакна 
та палӑртмалла: хӑш-пӗр чухне диаспорӑри чӑвашсен ӑс-тӑнӗ 
Чӑвашра пурӑнаканнисенчен маларах та вӑраннӑ. Тӗслӗхе Пушкӑрта 
тата Ульяновск облаҫне илме пулать. Вӗсем Шупашкартан хушасса, 
пулӑшасса кӗтсе тӑмасӑрах хӑйсен пӗрлешӗвӗсене йӗркеленӗ, вёсен 
тӗллевӗсене палӑртнӑ. Ку регионсенчи чӑвашсем паян та наци 
юхӑмӗнче малта пыраҫҫӗ.

Ун хыҫҫӑн ҫӗнӗ тапхӑр пуҫланать. Чӑваш Республикинче 
пурӑнакансемпе диаспора ушкӑнӗсем ҫывӑхланаҫҫӗ. Кунта иккӗшин 
те интерес пур. Тулайрисемшӗн чи кирли: тӑван чӗлхене, культурӑна 
лайӑх пӗлекен ҫынсем вӗрентсе хатӗрлесси. Малтанласа 
«Шупашкар пулӑшӗ» текен шухӑшпа пурӑнаҫҫӗ вӗсем. Анчах 
часах ку айван шухӑш пуҫран тухса пӗтет. Мӗншӗн тесен вырӑнта 
пурӑнакан халӑх ыйтӑвӗсене ҫак регион администрацийӗ ҫеҫтатса 
пама пултарать. Ҫынсем ҫакӑнта ӗҫлеҫҫӗ, бюджета налук тӳлеҫҫӗ. 
Вёсен ыйтӑвӗсене те ҫакӑнтах тивӗҫтермелле.

Куенӗпе каллех Пушкӑрт тата Чӗмпӗр Ен чӑвашӗсем палӑрнӑ. 
Вӗсем ҫӗршывра чи малтан хаҫатсем уҫнӑ -  «Урал сасси» тата 
«Канаш». Ҫаплах телекӑларӑмсем те тухма тытӑннӑ, 
пединститутсенче чӑваш уйрӑмӗсем уҫӑлнӑ. Ытти регионсенче ҫак 
ӗҫсене чылай каярах йӗркелесе янӑ.

Сӑмахран, Удмуртире 3,5 пин чӑваш пурӑнать. Грахов районёнчи 
Благодатное — республикӑри икӗ чӑваш ялӗнчен пӗри. Анчах унта 
ачасене тӑван чӗлхе вӗрентмен. Юлашки тапхӑрта вӗсем вара
А.Л.Иголкин усламҫӑ тата хастар чӗреллӗ ҫын пулӑшнипе ҫак 
ӗҫе вырӑнтан тапратнӑ. Халӗ патшалӑх пулӑшӑвӗ те пур.

Тӗрӗсне каламалла: совет саманинче Чӑваш Енертӳҫисем, ҫав 
шутра обществӑлла организацисем те, тулай чӑвашӗсем ҫине 
сӳрӗккӗн, тимсӗррӗн пӑхнӑ. Интеллигенцишӗн те диаспора наци 
историйӗпе культурин пайӗ шутланман. Халӗ лару-тӑру улшӑнать. 
Кунта диаспорӑри наци юхӑмӗсен хастарлӑхӗн витӗмӗ палӑрать. 
Ҫавӑнпа Шупашкар та вӗсем ҫине урӑхларах пёхать. Диаспора паян 
«Чӑваш Республикин патшалӑх суверенитечӗ ҫинчен деклараци», 
«Чӑваш Республикин чӗлхисем ҫинчен», «Вӗрентӳ ҫинчен», «Культура 
ҫинчен» текен документсене те кӗрсе юлнӑ. Декларации 6-мӗш 
статйинче ҫакӑн пек йӗркесем пур: республика тулай чӑвашӗсене нацие, 
ун культурине аталантарма пулӑшмалла. Чӑнах та, республикӑпа



диаспорӑра пурӑнакан регионсем тӗрлӗ Килӗшӳсем тунӑ. Ҫак 
документсен никӗсӗ ҫинче Мускавра, Санкт-Петербургра, Тюменьре, 
Ӗпхӳре (Уфа) Чӑваш Республикин представительствисем уҫӑлнӑ. 
Тен, хӑҫанта пулин вӑл Ульяновск облаҫӗнче те уҫӑлӗ. Килӗшӳри 
мӗнпур пункт пурнӑҫланаймасть паллах. Ҫапах та аякра 
пурӑнакансемшӗн вӑп пысӑк пӗлтерӗшлӗ.

Ҫав вӑхӑтрах кашни хӑйӗн ҫулне шырать. Сӑмахран, Анат 
Камӑра (Тутарстан) муниципалитет влаҫӗсем тата хула вӗрентӳ 
пайӗ пулӑшнипе ачасене воспитани памалли тытӑм йӗркеленӗ: 
яслисенче, садиксенче ятарлӑ ушкӑнсем уҫнӑ. Шкулта ҫак ӗҫ 
малалла тӑсӑлать. Ҫак тытӑма вырсарни шкулӗ, «Шӑнкӑрав» ятлӑ 
халӑх ансамблӗ тата халӑх театрӗ кӗреҫҫӗ.

Чӑваш халӑхӗн ҫурри ытла хулара пурӑнать, ҫавӑнпа та хула 
чӑвашӗсен хастарлӑхӗ те шанчӑк парать. Хальлӗхе хуласенче 
вӗрентӳ тата культура ыйтӑвӗсене туллин тивӗҫтерекен тытӑм 
йӗркеленсе ҫитеймен-ха. Кунта та вырӑнта пурӑнакансенчен нумай 
килет. Уйрӑмах наци юхӑмӗн ертӳҫисенчен.

Ҫапах та патшалӑх пулӑшӑвӗсӗр инҫех каяймӑн.



«Канаш» хаҫат: пуҫламӑшӗ, 
малалли ҫул-йӗр

Чӗмпӗр ҫӗрӗ ҫинче чӑвашла хаҫатсем маларах та тухнӑ-ха. 
Сӑмахран,1918 ҫултах кунта шуррисемпе ҫапӑҫакан хӗрлӗ 
армеецсем валли «Ҫӗнӗ пурнӑҫ» ятлӑ хаҫат темиҫе уйӑх пичетленсе 
тӑнӑ. Ун сӑпки умӗнче чӑвашсен малтанхи писателӗсем — Иван 
Юркинпа Степан Лашман (Авксентьев) тӑрӑшнӑ. Чӑнах та, 
тӗлӗнмелле: ҫӗршывра Граждан вӑрҫи хӗрсе пынӑ, ҫуклӑх, чухӑнлӑх 
хуҫаланнӑ. Ҫав вӑхӑтрах «вак» халӑхсем валли тӑван чӗлхепе 
хаҫат кӑларса тӑрассине чи кирлӗ ӗҫсенчен пӗрин вырӑнне хунӑ.

Анчах Совет влаҫӗ пуҫӗпех ҫӗнтерсен наци хаҫачӗсем тухма 
чарӑннӑ. Ирӗксӗрех ыйту сиксе тухать: вӗсем кама кирлӗрех 
пулнӑ-ха вӑл вӑхӑтра? Паллах, болыиевиксене. Ҫӗнтерме, халӑха 
пӗр шухӑшлӑ туса шуррисене хирӗҫ кӗрешме кӑна кирлӗ пулнӑ. Ун 
пек мар пулсан «Ҫӗнӗ пурнӑҫӑн» ӗмӗрӗ вӑрӑм пулнӑ пулӗччӗ.

Чӗмпӗр хутлӑхӗнче чӑвашла хаҫат иккӗмӗш хут чӗрӗлсе тӑни 
1990-мӗш ҫулсен умне килет.

Ку ӗҫ ҫапларах пуҫланнӑ. Ҫӗршывра Уҫҫӑнлӑх, Ирӗклӗх самани 
вӑй илсе пырать. Пирӗн облаҫри районсенчен пӗринче -  Чӑнлӑ 
районӗнче — хаҫата чӑвашла куҫарса кӑлараҫҫӗ. «Заря 
коммунизма» (Коммунизм ҫути) ятлӑ ҫав хаҫат. Ун чухнехи редакторӗ
В.Ф.Ромашкин ҫапла аса илет:

— Кухаҫатӑн тёп редакторне мана 1986 ҫулта лартрӗҫ. Дубляж 
редакторӗн ӗҫӗсенеА.Ф.Ермилов (Юман) туса пыратчӗ. Литература 
страницисем хатӗрленӗ чухне ялан ыйту сиксе тухатчӗ: мӗнле 
куҫармалла? Пирӗн чӑвашла тухакан хаҫат — дубляж-ҫке. Пӗрпек 
пулмалла. Ҫав вӑхӑтра уйрӑм чӑваш хаҫачӗ кирлӗ пирки 
калаҫкалаттӑмӑр. Анчах ӑна район шайӗнче йӗркелеме ҫук. Шӑпах 
ҫак тапхӑрта КПСС Тӗп комитечӗн Пленумӗнче наци культурисене 
аталантармалли ҫинчен йышӑну кӑларчӗҫ. Ку пулӑмӑн хумӗ пирӗн 
облаҫа та килсе сӗртӗнчӗ. Ульяновск облаҫӗнчи халӑхдепутачӗсен 
Канашӗнӗҫтӑваканкомитечӗ ҫумӗнче нацисен хушшинчи ҫыхӑнусен 
ыйтӑвӗсемпе ӗҫлекен комисси туса хучӗҫ. Унӑн членӗ пулма 
А.Юман поэта та суйларӗҫ.

Ку 1988 ҫулта пулнӑ.
1989ҫулхи пуш уйӑхӗн 3-мӗшӗнче вара Чӑнлӑ районёнчи «Заря 

коммунизма» хаҫатӑн тёп редакторӗ В.Ф.Ромашкин тата дубляж



енӗпе ӗҫлекен редактор ҫумӗ А.Ф.Ермилов облаҫӑн парти комитетне 
ҫыру яраҫҫӗ. Вӑл самаях вӑрӑм. Унти шухӑшсем ҫакӑн пек.

Юлашки 25 ҫулта чылай шкулта чӑвашла вӗрентме пӑрахнӑ. 
Ҫӳлти пуҫлӑхсем чӑвашсене пӗр-пӗринпе вырӑсла калаҫма 
хушаҫҫӗ. Ку лайӑх енне илсе пымасть. Облаҫра 100 пин ытла 
чӑваш пурӑнать, вӗсем валли эрнере виҫӗ хут тухакан хаҫат 
кирлӗ. Ӑна Аслӑ Нагаткинта кӑларса тӑма материаллӑ никӗс 
ҫук, Ульяновскра пичетлем елле. Ҫапла тусан область 
организацийӗсемпе тачӑ ҫыхӑну тытма, область центрне тӗрлӗ 
енчен килекенсене йышӑнма, тӗрлӗ мероприятисем хатӗрлесе 
ирттерме май пулать.

Ҫакӑнтах пулас кадрсем пирки ҫырса кӑтартнӑ.
Кӑштах вӑхӑт иртсен чӑвашла хаҫат кӑларма ирӗк параҫҫӗ. 

Халӗ ӑна епле майпа тата ӑҫта кӑларасси пирки калаҫу тапранать.
Акӑ «И.Я.Яковлев ячӗллӗ» кӗнекере А.Юман ҫапла аса илсе 

ҫырать:
«И.Я.Яковлев обществин правленийӗн черетлӗ ларӑвӗсенчен 

пӗринче унӑн (пулас хаҫатӑн. -  H.J1.) редакторӗ пирки сӑмах 
тапранчӗ. Чи малтан манӑн ята асӑнчӗҫ. Эпӗ ку сӗнӳпе 
килӗшмерӗм. Хаҫатне ҫырса хатӗрлеме пулать-ха ӑна. Анчах 
редактор чи малтан ӗҫе йӗркелесе пыма пултармалла: кадрсем 
пухса вӗсемпе ӗҫлесси, хуҫалӑх ӗҫӗсене ертсе пырасси, укҫа- 
тенкӗпе ҫыхӑннӑ операцисене пурнӑҫласа-тӗрӗслесе тӑрасси 
тата ытти те. Ҫапла вара чылай чух унӑн хаҫатра тӳрремӗн ӗҫлеме 
вӑхӑчӗ те юлмасть. Эртеле ертсе пырас ӗҫе эпӗ халиччен 
хӑнӑхман, чун туртмасть ун патне, маншӑн пулсан хаҫатри алпа 
тытса тумалли «хура ӗҫ» ҫывӑхрах. Ҫавӑнпа манӑн «самоотвода» 
шута илчӗҫ правлени членӗсем. Ҫаплах эпӗ редактор ӗҫне 
Чӑнлӑ районёнчи вырӑс хаҫатӗнче вӑй хуракан Валериан 
Федорович Ромашкин ҫамрӑк журналист ӑнӑҫлӑ пурнӑҫласа 
пыма пултарни ҫинчен пӗлтернине те ырларӗҫ. Эпӗ унӑн ҫумӗ 
пулма килӗшрӗм».

Хаҫатӑн ячӗ вара ытларах калаҫтарнӑ. Тӗрлӗ ятсем сӗннӗ 
пухӑннисем. И.Я.Яковлев ячӗллӗ общество пуҫлӑхӗ И.С.Кирюшкин 
сӗннӗ «Канаш» ҫинче чарӑннӑ.

Ҫак ӗҫсемпе пӗрлех пулас хаҫатӑн 1-мӗш номерӗ валли 
материалсем пухаҫҫӗ. Ҫапла вара 1989 ҫулхи раштав уйӑхӗн



30-мӗшӗнче «Канаш» хаҫат тухма пуҫлать. Хаҫат матрицисене 
Чӑнлӑ район типографийӗнчехатӗрленӗ, область типографийӗнче 
пичетленӗ.

Акӑ манумра «Канаш» хаҫатӑн 1-мӗш номерӗ выртать. Чи ҫӳлте 
пысӑк саспаллисемпе: «Ҫӗнӗ ҫул ячӗпе сире, юлташсем», — тесе 
ҫырнӑ. «Чӑваш чӗлхи ячӗпе пӗр пулар!» — тенӗ аяларах. Шапкинче 
ҫакӑнпек ҫырни пур: «КПСС Ульяновск обкомӗн, халӑх депутачӗсен 
область Совечӗн тата чӑвашсен облаҫри И.Я.Яковлев ячӗпе 
хисепленекен ҫутӗҫ обществинхаҫачӗ».4полосаллӑ(1 пичетлисти), 
икӗ тӗслӗ (хура, кӑвак). Тиражӗ 2000 экземпляр. Адресӗ: Ульяновск 
облаҫӗ, Аслӑ Нагаткинялӗ, Советская урамӗ, 18-мӗш ҫурт. Ҫавӑнпа 
ӗнтӗ редактор хушаматне те ҫырман-ха, «обществӑпла редколлеги» 
тенӗ. Хаҫат «Аван-и, вулакан» статьяпа уҫӑлать. Авторне кӑтартман, 
анчах ӑна А.Юман ҫырни паллӑ. Унта хаҫат тӗллевӗпе пуласлӑхӗ 
пирки сӑмах хускатнӑ. Акӑ 1-мӗш номерте пичетленнё авторсем: 
Д.Белоусов (ӳкерӳҫӗ), А.Юман, П.Ялкир, А.Алексеев, Я.Рогачев, 
А.Вражкин, Н.Васильев, Е.Миллер, В.Енӗш, А.Чебанов тата
С.Игнатьевпа В.Дедушкин фотографсем.

Ҫапла вара «Канаш» эрнере пӗрре — шӑматкун-тухса тӑрать. 
Киосксенче сутма тесе ун тиражне малалла тэтах та ӳстернӗ, 
кайран ҫав шут каллех икӗ пине анса ларнӑ.

1992 ҫултанпа «Канаш» эрнере пӗр хутчен сакӑр полосаллӑ 
тухса тӑма пуҫлать.

Редакцие 2002 ҫулхи сентябрӗн 30-мӗшӗччен В.Ф.Ромашкин ертсе 
пычӗ. Хаҫат редакцийӗ Чӗмпӗр Ен чӑвашӗсемшӗн чӑннипех те 
культура, пичеттата обществӑлла центр пулса тӑчӗ. Вӑл мӗн чухлӗ 
пултаруллӑ ҫынна ҫул уҫса пачӗ!

Хаҫат кӑна кӑларса тӑнипе ҫырлахмарӗҫ канашҫӑсем. Тӗп 
редактор пуҫарнипе кунта вырӑнти авторсен кӗнекисене кӑларма 
тытӑнчӗҫ. Апла пулсан ӑна Чӗмпӗрти чӑвашсен кӗнеке издательстви 
теме те пулать. Ҫаплах стена ҫумне ҫапмалли тата кӗсье 
календарӗсем те кӑларнӑ.

Тепӗр самант. Чӗмпӗрте 1920-1921 ҫулсенче А.Милли тӑрӑшнипе 
«Атӑл юрри» журнал икӗ хутчен кун ҫути курнӑ. 2000 ҫулта вара 
«Канаш» хаҫатра ӗҫлекенсем тӑрӑшнипе ҫак издани чӗрӗлсе 
тӑчӗ. Халӗ ёнтӗ 4-мӗш номерӗ те хатӗр — ӗҫӗ укҫа-тенкӗре ҫеҫ. 
«Истина» приложени те— «Канаш» «ачи».Ӑна вырӑсла (калӑпӑшӗ- 
2 пичет листи) 2001 ҫулхи ҫурла уйӑхӗнче кӑларнӑ. Унӑн та 
тепӗр номерӗ хатӗрччӗ. Тухса каяйман сӑлтавӗ — малтанхиех. 
Ку хаҫатӑн сулӑмӗ -  наука еннелле.

ЧӗмпӗрЕн чӑваш ҫыравҫисен «Шевле» литература пӗрлешӗвӗ 
те «Канаш» хаҫат тӗпелӗнче тӗвӗленчӗ. Вӑл 1997 ҫулхи утӑ



уйӑхӗнчен вара ӗҫлесе пырать. Ҫак вӑхӑтра унта 30 ҫыравҫӑ ытла 
пырса курнӑ. Ларусем маларах редакцирех иртетчӗҫ, лӗр вӑхӑтра 
Ульяновскри 17-мӗш библиотекӑра пуҫтарӑнкаларӑмӑр.

«Шевле» литпӗрлешӗве Н.Ларионов ертсе пырать. Ҫак вӑхӑтра 
литпӗрлешӳ членӗсем «Шевле ҫути» альманах кӑларма пултарчӗҫ 
(2000 ҫул). Унта 60 авторӑн хайлавӗсене кӗртнӗ. Чи юлашкинчен 
«Пирвайхи сӑвӑ» пайра 19шкул ачин сӑввисене пичетленӗ. Ачасем 
аслисен ӗҫне малалла тӑсмалла, ҫавӑнпа вӗсене хавхалану 
саманчӗ кирлӗ.

Халӗ «Канашра» ултӑ ҫын ӗҫлет. Чи нумай ӗҫлекенсем ҫаксем: 
А.Дмитриев-Ырьят-1990ҫулта килнӗ, Л.Ныйкина татаА.Степанова — 
1992 ҫулта (вӗсем иккӗшӗ халӗ ӗҫлемеҫҫӗ), Е.Мустаева —  1991,
А.Апексеева — 1995, Н.Ларионов тата Н.Еграшкина— 1996. Ҫаплах
Н.Казаков фотокорреспондент та 10 ҫула яхӑн вӑй хучӗ кунта. 
Халӗ вӑл урӑх ҫӗрте, хаҫат ӗҫӗнчен кайнӑ.

Пӗтӗмлетсе каласан, «Канаш» хаҫат ҫурални тӑкӑскӑ та нӳрлӗ 
сывлӑшпа тулнӑ пӳлӗм чӳречине яри уҫса янӑ пекех пулчӗ. 
Вырӑнти чӑваш ҫыравҫисем тулли кӑкӑрпа, тарӑннӑн сывласа 
ячӗҫ. Ҫак самант Чӗмпӗр тӑрӑхӗнчи чӑвашсен ҫӗнӗ тапхӑрӗ 
уҫӑлнине пӗлтерет. Унӑн ӗмӗрӗ вӑрӑм пултӑрччӗ.

2009 ҫулхи мартӑн 26-мӗшӗнче «Канашӑн» 1000-мӗш номерӗ тухрӗ.
Чӑвашсен ҫӗнӗ ҫырулӑхӗ пуҫланнӑ хулара чӑваш чӗлхи нихҫан 

та ан сӳнтӗрччӗ!



Пирӗн «Шевле» литпӗрлешӳ

Кӑҫал «Канаш» хаҫат ҫумӗнче йӗркеленнӗ «Шевле» литпӗрлешӳ 
пилӗк ҫул тултарать. «Шевле» мӗнле япала-ха, мӗн тума кирлӗ? 
Мӗнле ӗҫсем турӑмӑр ҫак хушӑра, малалла мӗнле ӗмӗт-тӗллевпе 
пурӑнатпӑр?

Пирӗн хаҫат тухма пуҫласан ун йӗри-тавра пултаруллӑ 
ҫыравҫӑсем чӑмӑртанма тытӑнчӗҫ. Каласа хӑвармалла: вӗсенчен 
нумайӑшӗ хамӑр тӑрӑхра чӑвашла хаҫат ҫуккипе, пичетленме 
май ҫуккипе ҫырма та чарӑннӑ пулнӑ ӗнтӗ, пултарулӑх ҫӑлкуҫӗ 
типме те пуҫланӑ. «Канаш» вара вёсен ҫырас туртӑмне тепӗр хут 
вӑратрӗ, вӑй-хал пачӗ.

Ҫыравҫӑсен шучӗ ҫулсерен ӳссе пычӗ, пӗр-пӗрне хаҫат урлӑ 
ҫеҫпӗлни ҫителӗксӗррисисӗнчӗ. Вырӑнти ҫыравҫӑсен пӗрлешӗвне 
туса хурас пирки калаҫусем тапранчӗҫ.

1997 ҫулхи ака уйӑхӗн 24-мӗшӗнче Ульяновскри 17-мӗш 
библиотекӑра И.Я.Яковлев ҫуралнӑранпа 149 ҫул ҫитнине халалласа 
литература каҫӗ ирттернӗччӗ. Унта А.Ашкеров литпӗрлешӳ йӗркелес 
шухӑша пӗрремӗш хут ҫын умӗнче каларӗ. Унпа пурте килӗшрӗҫ. 
Виҫӗ уйӑхран, утӑ уйӑхӗн 24-мӗшӗнче, ҫак библиотекӑрах 
литпӗрлешӗвӗн пӗрремӗш ларӑвӗ иртрӗ. Ун ячӗ пирки тавлашу 
пулмарӗ. Хаҫатра «Шевле» ятпа тӑтӑшах литература страници 
тухса тӑратчӗ. Ӑна литпӗрлешӳ ятне пама йышӑнтӑмӑр.

Кунта кӑштах 82 ҫул каялла Чӗмпӗрте пулса иртнӗ ӗҫсене 
аса илни вырӑнлӑ пулӗ. 1920 ҫулта кӗпӗрнери халӑх вӗрентӗвӗн 
пайӗнче чӑваш секцине ертсе пыракан Алексей Прокопьевич 
Прокопьев-М илли хӑйӗн хастарлӑхӗпе Чӗмпӗрти чӑваш 
ҫыравҫисене вӑратать, «Чӑвашла ҫыракансен ушкӑнӗ» йӗркелет. 
Ака уйӑхӗн 29-мӗшӗнче йӗркелӳ пухӑвӗ пуҫтарӑнать — 40-50 ҫын. 
Вӗсем А.Милли докладне итлеҫҫӗ, «Ушкӑн» уставне йышӑнаҫҫӗ. 
Ертсе пыма Канаш уйӑраҫҫӗ: Милли (председатель), Ваҫанкка 
(секретарь), Элкер, Шелепи, Аверкиев (членӗсем).

Ҫакӑн хыҫҫӑн «Ушкӑн» Канашӗ Чӑваш ҫыравҫисен пӗрремӗш 
конференцине хатӗрленме пуҫлать. Вӑл 1920 ҫулхи ҫу уйӑхӗн
31-мӗшӗнче иртет. «Ушкӑн» хӑйӗн тӗп шухӑшӗсем, тӗллевӗсем 
тесе ҫаксене палӑртать:

1. Чӑваш халӑхӗн ӗҫлӗ ҫыннисене Европӑри вӗреннӗ халӑхсен 
ушкӑнне кӗртес тесен вӗсене хӑйсен чӗлхипе илемлӗ, ӑнланмалла 
сӑмахсемпе тӗнчери этемлӗхӗн пурте йышӑнмалли шухӑшӗсене



йышӑнтармалла. Ӑна чӑваш халӑхӗн пултарса ҫыраканӗсем 
пӗрлешсе тусан анчах тума пулать;

2. Чӑваш халӑхӗн юррисемпе халапӗсене пуҫтармалла;
3. Чӑвашсен илемлӗ литературине (пултарулӑх ҫырулӑхне) 

араслантарасшӑн ҫине тӑрса ӗҫлемелле;
4. Чӑвашла пултарса ҫыракансем чӑваш ялӗсене тӑтӑшах кайса 

чӑвашӑн илемлӗ литератури ҫинчен калаҫмалла;
5. Ют халӑхсен чаплӑ ҫыраканӗсен пултарӑвӗсене чӑвашла 

куҫармалла. Пуринчен малтан чухӑн халӑхӑн асапӗсене кӑтартса 
ҫырнисене куҫарарах парас пулать;

6. Чӑвашла эрешлесе (илемлетсе) ҫырмаллин йӗркисене чӑваш 
халӑхӗн юрри-халапӗсене вӗреннинчен кӑларса майлаштармалла.

«Ушкӑнӑн» тӗллевӗсенчен вӑл мӗн тума шутланине куратпӑр 
ӗнтӗ. Чи пахи кунта — пёр пек шухӑшлӑ ҫынсем пӗр ҫӗре 
чӑмӑртанни, халӑх сӑмахлӑхне никӗсе хурса илемлӗ сӑмахӑмӑра 
аталантарма тӑрӑшни. П.Хусанкай ахальтен мар ӗнтӗҫапла каланӑ: 
«Халӑх сӑмахлӑх ҫӑлкуҫӗ нихӑҫан та типмест, унпа вырӑнлӑ усӑ 
кура пӗлмелле. Тӗнче ҫине халӑх куҫӗпе пӑхмалла, ун чух ҫеҫ 
хайлав вулакан чунне хускатма пултарать. Ҫыравҫӑпа халӑх, 
амӑшӗпе ачи пек, пӗр кӑвапа тӗввипе ҫыхӑннӑ. Ҫак ҫыхӑнӑва 
татмалла мар».

А.Милли «Ушкӑнӗ» 1920-1921 ҫулсенче Чӗмпӗрте икӗ номер 
«Атӑл юрри» журнал кӑларать. Ун пӗрремӗш номерӗнче А.Миллин 
«Чӑвашла ҫыракансен ушкӑнӗ мӗншӗн кирлӗ» статйи пичетленнӗ. 
Манӑн вулакансене ун тӗп шухӑшӗпе паллаштарас килет 
(сӑмахӗсем, стилӗ авторӑнах, хӑш-пӗр предложенине эпӗ кӗскетнӗ).

Акӑ мӗнлерех ҫырать А.Милли: «Унччен чӑваш ҫыравҫисем 
ушкӑнласа ӗҫлени пулман. Чӑваш ҫырулӑхӗ чӗлхе чухӑнран мар 
аталанайман, ҫине тӑрса ӗҫлеменнипе. Хастарлӑх чӑваш 
ҫырулӑхӗшӗн пултӑр. «.Иванов та пӗрлешӳ пулманнипе сапаланса 
кайнӑ. Ун пек ҫырулӑх малалла каймасть. Чӑваш хуйхине, ӑс- 
хакӑлне, чӗринчи шухӑшне лайӑх кӑтартса паракан хайлавсем, 
кӗнекесем кирлӗ. Пӗр-пӗр халӑхӑн ҫырулӑхӗ пур тени вӑл унӑн 
хӑйӗн пурнӑҫне куҫкӗскири пек кӑтартакан ҫырулӑхпуртени пулать. 
Чӑваш ҫырулӑхне хӑватлантарас тесен паха хайлавсем ҫырмалла. 
Ютран куҫарнисемпе чӑваш ҫырулӑхне хӑпартса ярас ҫук. Чӑваш 
ҫырулӑхӗ ҫинчен тишкерсе ҫырнӑ материалсем кирлӗ. Хаҫат темле 
аван пулсан та ҫырулӑха хӑватлантарма пултараймасть. Куна ытти 
халӑхсен ҫырулӑхӗ аталанни кӑтартса парать. Пире кӗнекесем, 
журналсем кирлӗ. Халӑх илемлетсе, халапласа, юптарса ҫырнине



питӗ юратать. Ӑнланмалла мар сӑмахсем кӗртсе йывӑрлатас мар. 
Ҫырулӑхпа халӑхчӗлхи пӗр тан, пӗр-пӗрне ыталаса пыччӑр. Чӗлхе 
тасалӑхӗшӗн тӑрӑшмалла. Ҫырнӑ сӑмахсем пӗр-пёринпе килӗшсе 
пӗр йӑрӑмри шӑрҫа пек пыччӑр. Малашне те халичченхи пек 
хӑвӑртлӑхпах пырсан чӑваш ҫырулӑхӗ майӗпе сисмелле мар пӗтсе 
пынине пӗлтерӗ. Ҫӗнӗ сӑмахсем хутшӑнни палӑрмасть, ун 
вырӑнне ют чӗлхен сӑмахӗсем кунсерен тула пуҫларӗҫ. Вӑл 
чӑваш чӗлхин тымарне хӑртса пыни, унӑн пур хӑватне те ҫук тени 
пулать. Тулашӗ -  куҫа улталаканни. Ӑшне пӑхсан унта чӑваш 
ҫырулӑхӗн тымарне ҫисе хӑртакан хуртсем йӑшӑлтатни курӑнать. 
Чӑвашла таса ҫырманни, ҫӗнӗ сӑмахсене пуҫтарма тӑрӑшманни, 
тепӗр енчен чӑваш пурнӑҫне кӑтартса парас тӗлӗшпе 
араслантарманни. Ушкӑнласа, пӗр-пӗрне тишкерсе ӗҫлесен ҫеҫ ҫак 
ҫитменлӗхсене пӗтерме пулать. Ҫырулӑх халӑх варӗнчен шӑтса 
ӳснӗ чечек пек пулмалла. Ҫырулӑхӑмӑр кӑкӑртан ахлатса тухнӑ 
сывлӑш, савӑнса кулнӑ кулӑ, чӑваш юрланӑ юрӑ пултӑр. Харпӑр 
халӑхӗн хастарӗсем хӑй халӑхӗ хушшинче унӑн сывлӑшне ӗҫсен 
ҫеҫ хӑватланма пултараҫҫӗ. А.С.Пушкин пасарсенче халӑх калаҫнине 
итлесе ҫӳренӗ, халӑх юрри-халапӗсене ҫырса илнӗ. Халӑх шухӑшне 
витӗр пӗлсен ҫеҫ усӑллӑ пулать пирӗн ӗҫ, ҫыравҫӑсем чапа 
тухаҫҫӗ. Хамӑр камне пӗлнинчен пуҫласан тин культурӑллӑ халӑх 
пулатпӑр. Хатӗр культурӑна йышӑннипе культурӑллӑ пулас ҫук. 
Ҫакӑ тӗнчери халӑхсен историне, ҫутҫанталӑк йӗркине хирӗҫ пырать. 
Ҫапла калани чӑвашсем ним тума та пултараймаҫҫӗ, вӗсем 
пӗтмелли халӑх тени пулать. Ҫакшухӑшпа ним тума пултарайман, 
ҫын янтипе пурӑнма юратакан паразитлӗ, упӑтеленекен чӑваш анчах 
килӗшме пултарӗ. Ӗҫлесшӗн ҫунакан, хастар та харсӑр чӑваш ниепле 
те ҫав кахалсен шухӑшӗпе килӗшме пултараймасть. Чӑвашӑн 
культурӑллӑ малашлӑхӗ ҫавӑн пек пултаруллӑ шухӑшласа ӗҫлекен 
чӑвашсен аллинче. Чӗмпӗрте чӑвашла ҫыракансен ушкӑнӗ Чӑваш 
Ен ялавне ҫӗклесшӗн шухӑшлать, «Атӑл юрри» тавра 
пӗрлештересшён вӑл хастар чӑвашсене».

Пилӗк ҫул хушшинче «Шевле» литпӗрлешӳ мӗн тума ӗлкӗрчӗ- 
ха? Чи пахи — пӗрлешрӗмӗр! Вӑхӑтран вӑхӑта пӗр-пӗринпе курнӑҫса 
тӑратпӑр, тухтӑр хӑй патне пынӑ ҫын аллине тытса юн тымарӗ 
тапнине тӗрӗсленӗ евӗр, пӗр-пӗрин хайлавӗсене пӑхса-тишкерсе 
хак паратпӑр.17-мӗш библиотека заведующине О.Г.Юрлована тата 
чӑваш уйрӑмӗн пуҫлӑхне Ю.Н.Мустаевана тав тӑвас килет. Вӗсем 
пире яланах ырӑ кӑмӑлпа кётсе илеҫҫӗ, вырӑн тупса параҫҫӗ.



Ҫак пилӗк ҫул хушшинче литпӗрлешӳ членӗсем хатӗрленипе, 
пулӑшнипе «Канаш» хаҫат редакцинче «Шевле ҫути» альманах 
пичетленсе тухрӗ. Ҫаплах «Атӑл юрри» журналӑн 3-мӗш номерне 
кӑларса яма пултартӑмӑр. Ҫак кӑларӑмсен ҫӗнӗ пуххисене те 
хатӗрлесе хунӑ ӗнтӗ, ӗҫӗ укҫа-тенкӗ ҫуккинче ҫеҫ. Ҫакӑ вырӑнти 
чӑваш ҫыравҫисене хавхалантарса, ҫӳллӗрех шая ҫӗкленме 
пулӑшса пыни мар-и-ха? Ҫапла вара Чӗмпӗр ҫӗрӗ ҫинче чӑвашсен 
илемлӗ сӑмахӗ ҫӗнӗрен чӗрӗлчӗ, тымар яма тытӑнчӗ.

И.Я.Яковлев 19-мӗш ӗмӗрте Чӗмпӗрте чӑвашсем валпи ҫӗнӗҫырулӑх 
хатӗрленӗ, пирӗн хулана чапа кӑларнӑ. А.Милли 20-мӗш ӗмӗр 
пуҫламӑшӗнче чӑваш ҫыравҫисене пӗрлештернӗ, илемлӗ сӑмахӑн 
журналне йӗркеленӗ. Пирӗн вара ҫӗнӗ саманара ҫак пархатарлӑ ӗҫеене 
мапалла тӑсмалла. Апла тӑвас тесен ҫанӑ тавӑрсах ӗҫлемелле.

Чӑннипе пирӗн нимӗнех те шутласа кӑлармалли ҫук. 1920 
ҫулхи «Ушкӑн» тӗллевӗ — пирӗн паянхи тӗллевех. Калӑн, вӗсем 
пире валли ятарласа программа ҫырнӑ. Пирӗн ӑна пурнӑҫа 
кӗртесси ҫеҫ юлать.

Чи малтан — паха хайлавсем ҫырса вулакансем патне 
ҫитермелле. Ун пек тума ӗҫ халӑхӗн пурнӑҫне, хуйхи-суйхине 
тӗпрен пӗлмелле. Дна пӗлме халӑх хушшинче нумай пулмалла, 
тӑтӑш ах ялсене тухса ҫӳремелле, ҫынсен пурнӑҫӗпе 
паллашмалла, паянхи ҫивӗч ыйтусене сӳтсе явмалла. Ҫав 
вӑхӑтрах халӑх сӑмахлӑхне пухмалла, ялти ватӑсемпе 
калаҫмалла. Пӗр-пӗрин е паллӑ ҫыравҫӑсен хайлавӗсене тишкерсе, 
хак парса ҫырнисем те ҫукпа пӗрех-ха пирӗн. Критика жанрне 
аталантармалла, ун вӗтӗ али витӗр тухмасӑр ҫыравҫӑ 
пиҫӗхеймест. Ҫитменлӗхсене курма, палӑртма вӗренмелле — 
хамӑрӑнне те, ҫыннӑннете. Ҫапла туни хамӑртан ҫирӗпрех ыйтма 
пуҫлани пулать. Унсӑрӑн пултарулӑх тӳпине ҫӗкленеймӗн.

Паллах, хамӑр йӗри-тавра ҫамрӑк талантсене явӑҫтармалла. 
Чӗмпӗр чӑвашӗсен литературин пуласлӑхӗ — ҫамрӑк ӑрура. 
Вӗсене тӑван чӗлхене юратма, хисеплеме вӗрентмелле. Ҫакна 
кашнин ӑнланмалла: анне чӗлхине хисеплеменни хамӑрӳснӗ йӑвана 
тустарниех пулать. Каҫарӑр та, ырӑ, сӑпайлӑ ҫын ун пек тумасть.

Хальлӗхе ку енӗпе тӑрӑшмалли чылай-ха. «Шевле» 
литпӗрлешӗве ҫӳрекенсенчен чи ҫамрӑкки те 35 ҫулта. Нумайӑшӗ 
вара — аслӑ ӑрури ҫынсем. Ҫамрӑксемпе ӗҫлесси тӗп вырӑнта 
пулмалла пирӗн. Ҫак тӗллевпех ӗнтӗ «Канаш» хаҫатра кӑҫал 
литература конкурсӗ йӗркелерӗмӗр. Шел пулин те, материалсем 
ҫукпа пӗрех. Вулакансенчен хастарлӑх кӗтетпӗр.



«Шевле» ларӑвӗ. 2000 ҫул.

Редакцире халӑх сӑмахлӑхне пухма тытӑнтӑмӑр. Хальлӗхе 
Н.Ратаева (Ульяновск), Н.Васильева (Каша), Е.Парамонова (Кунтикав) 
хастар хутшӑнни палӑрать. Ҫак пархатарлӑ ӗҫре кашни вулакан 
хутшӑнсан тата лайӑхрах пулӗччӗ. Сӑмахран, пӗр юррах тӗрлӗ 
ялта тӗрлӗ юрлаҫҫӗ. Кашни тӗсӗ пулсан та пӑсмасть. Мӗншӗн 
тесен вӑл — халӑх пуянлӑхӗ.

Ҫыравҫа тӗнчетата вырӑс литературине кӗме унӑн хайлавӗсене 
вырӑсла куҫарни кирлӗ. Пирӗн куҫару ӗҫӗ ҫителӗклӗ шайра мар- 
ха. Чӑнах та, юлашки вӑхӑтра П.Ишутов «Шевле» литпӗрлешӳ 
членӗсен сӑввисене вырӑсла ӑста куҫарма тытӑнни питӗ 
савӑнтарать. Ҫак ҫулпах ӗҫлеме пире вырӑс ҫыравҫисемпе 
паллашни те ытлашши пулмасть.

Тен, малашне Чӑваш Енре пурӑнакан ҫыравҫӑсене, критиксене 
йыхравласа семинар ирттерме май пулӗ.

Пултарулӑх тӳпин чикки ҫук, вӗҫӗмсӗр ӳсме, хӑпарма пулать. 
Пурте хамӑр пултӑкран, кӑмӑлтан килет. «Шевле» вара хӑйӗн 
ҫутипе пире ҫул кӑтартса тӑрӗ, ҫамрӑк талантсене шыраса 
тупма пулӑшӗ.

2002 ҫул



«Канаш» редакцийӗ -  
Чӗмпӗр Ен чӑвашӗсен культура вучахӗ

УОЧНКАн III суйлавпа отчёт конференцийӗнче 
Николай Ларионов делегат тухса каланӑ сӑмах

«Канаш» хаҫат тухма тытӑннӑранпа 17 ҫул ытла иртрӗ. Пирӗн 
редакци ҫак вӑхӑтра чӑннипех Чӗмпӗр Ен чӑвашӗсен культура центрӗ 
пулса тӑчӗ. Кунсерен вун-вун ҫын кӗрсе тухать, ҫулталӑкне 1 пин 
ытла ҫыру илетпӗр.

Регион пуҫлӑхӗсем пулӑшнипе Раҫҫейра пурӗ те виҫӗ чӑваш хаҫачӗ 
кӑна тухать (Чӑваш Республикине шутламасӑр) -  Тутарстанра, 
Пушкӑртстанра тата Ульяновск облаҫӗнче. Ҫавӑнпа та хамӑр область 
влаҫӗсене пирӗн тав тумалла. Вӗсем укҫа-тенкӗ ыйтӑвӗ мӗнле йывӑр 
пулсан та наци хаҫачӗсем кӑларма мелеем тупаҫҫех.

Хаҫатӑн тӗллевӗ -  наципе культура автономии тӗллевӗпе пёр килет: 
сапаланса пурӑнакан чӑвашсене пӗр чӑмӑра пуҫтарасси, вӗсенче наци 
туйӑмне вӑратасси, тӑван чӗлхене, йӑла-йӗркене сыхласа хӑварасси. 
Урӑхла каласан, чӑваша ЧӐВАШ пулма пулӑшасси.

Ку ӗҫ ҫӑмӑп мар. 1956 ҫулта Чӗмпӗр чӑваш шкулне хупса хунӑ, 
чӑваш ялӗсенче ачасене тӑван чӗлхепе вӗрентме пӑрахнӑ хыҫҫӑн 
халӑхӑн пысӑк пайӗ вырӑсланнӑ, тӑван тымарсене маннӑ. Халӗ вара 
ачасене тӑван чӗлхене ют чӗлхе вӗрентнӗ пек вӗрентмелле. Ку япалана 
пёр кунра та, пӗр ҫулта та тума ҫук. Ку ыйтупа ҫанӑ тавӑрса, пӗр 
чарӑнми ӗҫлемелле, нумай вӑй хумапла.

Редакции ӗҫӗ -  нумайрах чӑваша хамӑр культурӑпа 
паллаштарасси, хаҫаттиражне ӳстересси. Ҫакна каламалла: маларах 
асӑннӑ сӑлтава пула хаҫата ҫырӑнакансен шучӗ питӗ йывӑрпа ӳсет. 
Хамӑра хамӑр хисеплени, тӑван халӑха юратни, шел пулин те, 
сахалтарах-ха хальлӗхе.

Икӗ ҫул каялла хаҫат тухма тытӑнни 15 ҫул ҫитнине уявларӑмӑр. 
Уяв ирттерме «Эртел» ушкӑн арӗсем пулӑшрӗҫ, укҫа-тенкӗ уйӑрчӗҫ. 
Хӑнасем облаҫран, Раҫҫейӗн тӗрлӗ хулисенчен килнӗччӗ. Ҫаплах 
кулленхи пурнӑҫра пулӑшу аллине тӑсакансем те самаях. Чи малтан 
Чӑнлӑ район пуҫлӑхне Х.В.Рамазанова палӑртмапла. Вӑл уяв ирттерме 
те укҫа-тенкӗ панӑччӗ, пӗлтӗр редакцие компьютер парнелерӗ, 
календарьсем кӑларма укҫа уйӑрчӗ. Хаҫат тиражӗ те Ханяфи Валиевич 
ку ыйтӑва тимлӗх уйӑрма пуҫласан ҫак районта палӑрмалла ӳсрӗ. 
Мӗнле ыйтупа пырсан та Ханяфи Валиевич пире пулӑшма тӑрӑшать. 
Ҫаплах ҫак районта хаҫат тиражне ӳстерме пулӑшакансене -  ял хуҫалӑх



ертӳҫисене палӑртмалла: Наиль Зарифович Гайниев, Александр 
Герасимович Медков, Николай Васильевич Афанасьев, Николай 
Петрович Сайгушев, Сергей Анатольевич Клопков, Геннадий 
Макарович Мулянов тата ыттисем. Ҫаплах Мелекесс районёнчи 
пӗртӑван Беспаловсем те яланах пулӑшма хатӗр. Хаҫата тӗрлӗ енӗпе 
пулӑшакансене тав тӑватӑп.

Хаҫат редакцийӗ вырӑнти чӑваш ҫыравҫисен кӗнекисене кӑпарас 
ӗҫе илсе пырать. Тӑватӑ ҫул хушшинче редакци пулӑшнипе 30 кӗнеке 
ытла кӑларнӑ, ҫав шутра пӗлтӗр кӑна -  13. Кӑҫал «Шевле» 
литпӗрлешӗве йӗркелесе янӑранпа 10 ҫул ҫитет.

Ачасене, ҫамрӑксене хаҫат ӗҫне явӑҫтарас тесе тӗрлӗ рубрикӑсем, 
ятарлӑ страницӑсем уҫатпӑр, ҫулсерен конкурссем йӗркелетпӗр. 
Сӑмахран, халӗ ултӑ конкурс пырать. Унта кашни ҫын хутшӑнма 
пултарать. Ҫӗнтерӳҫӗсене парнесемпе чыслатпӑр.

Область пуҫлӑхӗсем наци хаҫачӗсене кӑпарма пулӑшаҫҫӗ терӗмӗр- 
ха. Анчах хамӑра хамӑр та пулӑшмалла. Чи лайӑх пулӑшу -  кашни 
чӑваш ҫемйи «Канаша» ҫырӑнса илни. Тӗрлӗ сӑптавсем тупса ӑна 
ҫырӑнас теменни чӑвашсене чыс кӳмест. «Канаш» хаҫата ҫырӑнса 
илмен чӑвашсене ҫакӑн пек тӗслӗх илсе кӑтартас килет. Ҫӗнӗ 
Ульяновскра пурӑнакан вырӑс ҫынни Сергей Чуркин (арӑмӗ чӑваш) 
пирӗн хаҫата хӑй ҫырӑнса илнипе ҫеҫ ҫырлахмасть, кашни 
ҫурҫуллӑхра тата 10 ҫынна тупса ҫырӑнтарать. Сергей Николаевич -  
хаҫатӑн чӑн-чӑн тусӗ, чӑваш хапӑх патриочӗ. Ун пеккисен шутне 
Николай Дмитриевич Розова та кёртме пулать. Вал та хӑй укҫипех 
темиҫе рынна ҫырӑнтарать, хӑйӗн материалӗсем тухнӑ хаҫатсене 
тӳлесе хушма заказ парать, редакцие пулӑшма тӑрӑшать.

Чӑваш тӗнчи аслӑ. Чӗмпӗр Ен -  ун пӗр пайӗ. Ҫакӑнта чӑвашлӑх 
аталанса пыни пӗтӗм чӑваш тӗнчине вӑйлатать. Ҫак ӗҫре вара "Канаш" 
хаҫат чӑвашсене пӗр-пӗринпе тата тӗрлӗ власть тытӑмӗсемпе 
ҫыхӑнтарса тӑрать, федераци политикине тытса пырать. Наци 
хутшӑнӑвӗсен ҫӗнетӳ тапхӑрӗнче ку ӗҫӗн пӗлтерӗшӗ ытла та пысӑк, 
ҫав вӑхӑтрах -  яваплӑхӗ те.

Чӑваш халӑхне ҫугта кӑларакан И.Я.Яковлев тӑван хапӑхран ан 
вӑтанӑр, эсир вёсен хушшинчен тухнӑ, ӗҫлессе те вӗсемшӗн ӗҫлемелле 
тенӗ. "Канаш" хаҫат ӗҫченӗсем шӑпах тӑван халӑх пуласлӑхӗшӗн вӑй 
хураҫҫӗ. Вӗсемлайӑх ӑнланаҫҫӗ: пурнӑҫри пулӑмсене кашнинех укҫапа 
виҫме рук, наци хаҫатне кӑларса услам тӑваймӑн. Эпир пулас ӑрусем 
валли ӗҫлетпӗр, ҫак ҫӗр ҫинче илемлӗ чӑваш чӗлхи ӗмӗр-ӗмӗр янратӑр 
тесе тӑрӑшатпӑр. Кашни чӑваша ҫак ӗҫе хутшӑнма чӗнетпӗр.

2007 ҫул.



«Канаш» хаҫатӑн 1000-м ӗш  номере тухрӗ!

Хаклӑ тӑванӑмӑрсем!
Эсир аплӑрта тытакан «Канаш» хаҫат номере -  пинмӗш! Ҫапла, 

ҫак вӑхӑта та кӗтсе илтӗмӗр!
Пӗрремӗш номер вара 1989 ҫулхи раштав (декабрь) уйӑхӗн 30- 

мӗшӗнче тухнӑччӗ. Унтанпа 19 ҫул та виҫӗ уйӑх иртрӗ.
Чӗмпӗрте 1920-мӗш ҫулсенче чӑвашла хаҫатсем тухкаланӑ, анчах 

2-3 ҫул хушши кӑна. «Канаш» хаҫат вара 1980-мӗш ҫулсен варринче 
ҫӗршыва Уҫҫӑнлӑх, Ирӗклӗх самани ҫитнипе кун ҫути курма пултарчӗ.

Ҫак пархатарлӑ ӗҫе пуҫарса яракансен алли ҫӑмӑл пулчӗ -  
хаҫатӑмӑр пёр эрне те тухма чарӑнман. Паллах, ҫак ӗҫ валли область 
влаҫӗсем укҫа-тенкӗ уйӑрса пулӑшмасан ырӑ ӗҫ путланса ларма та 
пултаратчӗ. Телее, ун пек пулмарӗ.

Хӑй вӑхӑтенче «Канаш» хаҫата уҫассиш ӗн вӑй хунӑ ҫак 
ентешсене аса илсе тав тӑвас килет: И.Я.Яковлев ячёллё общество 
пуҫлӑхӗ И.С.Кирюшкин, ҫаплах А.М.Цыганов, П.П.Ургалкин, 
А.К.Падиаров, В.М.Репин, В.Г.Елагин, А.М.Богатов, А.Н.Разубаев, 
А.Н.Каштанова, М.Н.Юхма, А.А.Алексеев, А.Ф.Ермилов-Юман,
A.Г. Пешне тата ыттисем.

Редакци тилхепине чи малтанхи кунран пуҫласа 13 ҫул тытса пынӑ
B.Ф.Ромашкина та тав сӑмахӗ калатпӑр.

Паян редакци коллективӗ тӗрекленсе, ҫирӗпленсе ҫитрӗ. Кунта 14 
ҫултан каярах ӗҫлекен журналист ҫук.

«Канаш» хаҫат редакцийӗ ҫумӗнче 1997 ҫулта вырӑнти чӑваш 
ҫыравҫисен «Шевле» литпӗрлешӗвӗ йӗркеленсе кайрӗ. Ун хыҫҫӑн 
Чӗмпӗр Ен ҫыравҫисем пӗр-пӗринпе амӑртса кӗнеке кӑларма 
пуҫларӗҫ, пурӗ 60 кӗнеке ытла пулчӗ ӗнтӗ, 10 ҫын ытла Писательсен 
союзне кӗчӗ. Пирӗн редакци чӑваш кӗнекисене пичете хатӗрлекен 
центр пулса тӑчӗ. Чӗмпӗр Енри чӑваш ҫыравҫисен «Шевле ҫути» 
альманахне хатӗрлесе пичетлерӗмёр. 80 ҫул хыҫҫӑн «Атӑл юрри» 
журнала ҫӗнӗрен кӑларса яма пултартӑмӑр.

Чи кирли вара -хаҫат облаҫри чӑвашсене пӗр чӑмӑра пуҫтарма, 
пӗр-пӗринпе паллашма, наци ӑнланулӑхне ӳстерме, чунра мӑнаҫлӑх 
туйӑмӗ ҫуратма пулӑшрӗ.

Малашнехи тӗллев -  хамӑр йӗри-тавра ҫамрӑксене ытларах 
явӑҫтармалла. Пирӗн кулленхи ӗҫсем  ҫакӑнпа ҫыхӑннӑ.
В.Сухомлинский педагог: «Тӑван чӗлхе кашни ача чунӗнче
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Пирӗн юратнӑ хаҫатӑмӑр тӗрлӗ- 

тӗрлӗ ял-хулара пурӑнакан 

вулакансем патне «шурӑ 

кӑвакарчӑн пулса» пин хутчен 
вӗҫсе саланчӗ...

чечекленмелле», — тенӗ. Ҫакна пирӗн.аслисен, яланах асра 
тытасчӗ.ҫамрӑк ӑрӑва тӑван чӗлхе еннелле туртасчӗ.

Чӑваш халӑхне ҫутта кӑларакан И.Я.Яковлев ҫапла ҫырнӑ: «Халӑхӑн 
ӑс-тӑнӗпе унӑн пӗтӗм тӗнчекурӑмне тӑван чӗлхе чун парать. Тӑван 
чӗлхесӗр чӑн-чӑн пӗлӳ ҫук».

Ҫамрӑксем чӑваш чӗлхине хисеплесе, юратса ҫитӗнсен 
ӳлӗмрен.тен, пирӗн хаҫатӑн тиражӗ ӳсме те пултарӗ. Ҫакна чунтан 
шанас килет.

Ун пек пулсан «Канашӑн» 2000-мӗш, 3000-мӗш...10000-мӗии тата 
малашнехи номерӗсем те тухас шанчӑк пур. Ҫапла пултӑр!

Паян вара юратнӑ хаҫатӑмӑрӑн 1000-мӗии номере кун ҫути курни — 
пирӗншӗн пысӑк савнӑҫ. Вӑл Чӗмпӗр Ен чӑвашӗсене сапаланса 
каясран сыхпать, малашлӑха тӗрӗс ҫул кӑтартса пырать. Пирӗн те 
ӑна хӳтлӗх парасчӗ.

Пӗр ҫыхӑнура пулса ӗҫлесен пирӗн ҫитӗнӳсем те чылай пысӑкрах 
пулӗҫ.

2009 ҫул.



Литература ӗҫне ҫамрӑксене явӑҫтармалла

Кӑҫал пирӗн паллӑ тапхӑр — «Шевле» литпӗрлешӗве йӗркеленӗ- 
ренпе 10 ҫул ҫитрӗ. Малашне ҫӗнӗ тӗллевсене пурнӑҫа кӗртмелле.

Пӗрремӗшӗ — «Шевле ҫути» альманахӑн иккӗмӗш кӗнекине кӑла- 
расси. Ун валли ҫӗнӗ хайлавсем пухмалла, укҫа-тенкӗ шырамалла. 
Пулӑшу ыйтса усламҫӑсем, власть ҫыннисем патне ҫырусем ҫырмал- 
ла. «Атӑл юрри» журнала та пӗтме парас марччӗ. Ҫак изданисем 
вырӑнти авторсене питӗ кирлӗ, унта пичетленме пултарни ҫыравҫӑ- 
сен ӑсталӑхне ӳстерме пулӑшать.

Малашне «Канаш» хаҫатра каллех сӑвӑ-калав вырнаҫтарма май 
пулӗ. Пӗр вӑхӑт пичет управленийӗ пире ун пек тума ирӗк памарӗ, 
илемлӗ литература жанрӗсемпе ҫырнӑ хайлавсене пичетлеме чаракан 
ятарлӑ приказ кӑларчӗ. Хаҫатра сӑвӑ-калав пичетлеменни, ман шут- 
па, тӗрӗс мар. Ҫакӑ хаҫат содержанине чухӑнлатать. Вулакансем ыйт- 
нине туллин тивӗҫтерес, вёсен ӑс-хакӑлне ӳстерес тесен тӗрлӗ енлӗ 
жанрпа, тӗрлӗ темӑпа ҫырнӑ илемлӗ калавсемпе сӑвӑсем, шӳт-кулӑш, 
поэмӑсемпе тӗрленчӗксем, повесть-роман сыпӑкӗсем пулмалла.

Ҫав вӑхӑтрах пирӗн ытти хаҫат-журнала та хайлавсене ярса 
пама ӳркенмелле, вӑтанмалла мар. Аслӑ Чӑваш тӗнчине те хӑюллӑн 
тухмалла, вырӑсла пичетленекен изданисене те хамӑрӑн хайлавсе
не сӗнмелле.

Иккӗмӗшӗ — ҫырулӑх ӗҫне ҫамрӑксем хастар хутшӑнманни 
пӑшӑрхантарать, хытӑ шухӑшлатгарать. Малашне кампа ӗҫлемелле, 
кама вӗрентмелле? Ку паянхи ҫивӗч ыйту. Пирӗн мӗнле пулсан та 
хамӑр ҫума ҫамрӑксене явӑҫтармалла, ҫӗнё хунавсене литература тӗнчи- 
не кӗме пулӑшмалла.

Пирӗн шанчӑк -  ҫамрӑксенче, уйрӑмах Ульяновск пединсти- 
тутӗнчи филологи факультетӗнче чӑваш уйрӑмӗнче вӗренекен сту- 
дентсенче. Вӗсене малашне «Шевле» ларӑвӗсене чӗнес пулать, хамӑрӑн 
та унта час-час кайса тӗлпулусем ирттермелле. Ҫамрӑк ӑру литерату
ра тӗнчине ҫӗнӗ шухӑшсемпе пырса кӗрессе шанатпӑр.

2007



Чӑваш энциклопедийӗ часах пичетленӗ

Ульяновск область чӑвашӗсен энциклопедине кӑларас ӗҫ вӗҫлен- 
се пырать. Ун валли икӗ пин ытла ят тупнӑ ӗнтӗ.

Пулас энциклопедии пуҫаруҫи, материал пухаканӗ, укҫа тӑкак- 
лаканӗ Д. Кузьмин усламҫӑ ҫак кунсенче Аслӑ Нагаткинта районти 
тӗп библиотекӑра ҫак тӑрӑхри ялсенчи ҫыравҫӑсене, таврапӗлӳҫӗсене 
пуҫтарчӗ. Тӗлпулу тӗллевӗ — юлашки тапхӑрта ҫанӑ тавӑрса ӗҫлеме 
хавхалантарасси.

— Чӑваш халӑхӗ хӑйӗн н аш  туйӑмне, ӑнланулӑхне ҫӳлтен ҫӳле 
ҫӗклемелле. Ҫак энциклопеди ытги халӑхсене кирлӗ мар, пире ҫеҫ! 
Ҫавӑнпа та хамӑрӑнах тӑрӑшас пулать. Кашни ҫыннӑн тӑван халӑх 
валли пӗчӗк усӑ та пулин тӑвасчӗ. Пирӗн пёр тӗллев пулмалла — 
чӑваш халӑхне, чӗлхене сыхласа хӑвармалла. Шутласа пӑхӑр-ха: ту- 
тарсен, армянсен чӗлхи пӗтсен — хушамачӗсем юлаҫҫӗ. Сӑмахран, 
Губайдуллов, Акопян. ГТирӗн мӗн юлать?! Чӑваш тӗнне, чӑваш тум- 
не, хамӑрӑн ӗлӗкхи ятсене, хушаматсене ҫухатнӑ ӗнтӗ эпир. Чӗлхене 
сыхласа хӑварасчӗ! Хулара ку ӗҫе пурнӑҫлама питӗ йывӑр, майсем 
ҫук тесен те юрать.

Г.Н.Волков академик ҫапла ҫырать: «Чӑваш ачи амӑшӗнчен пур- 
не те илет: юнне, кӑкӑр сӗтне, ачашлӑхне, ӑсне, ӗҫченлӗхне... Тӑван 
чӗлхине ҫеҫ илесшӗн мар».

Ҫапла ан пултӑр тесен пирӗн ҫамрӑксене хамӑр халӑхпа, чӗлхепе 
мӑнаҫланма вӗрентмелле. Энциклопеди кӑларни ҫак ӗҫе тума пулӑшӗ. 
Ан тив, курччӑр ҫамрӑксем: пирӗн халӑхӑн мӗн чухлӗ пултаруллӑ, 
патгӑр ҫын! Ҫавсем пек пулма хӑнӑхчӑр ачасем, яшсемпе хӗрсем, 
тӑван чӗлхерен ан вӑтанччӑр, тӑван халӑхран ан писчӗр, — терӗ Дмит
рий Васильевич пухӑннисен умӗнче.

Халӗ таврапӗлӳҫӗсем вырӑнта ҫӗнӗ ятсем шыраҫҫӗ...

2008

Хушса сырни. Ырӑ хыпар пӗлтерме кӑмӑмӑ! 2009 ҫулхи кӗркунне эпӗ 
маларах асӑннӑ кӑларӑмӑн пӗрремӗш кӗнеки «Краткая чувашская регио
нальная энциклопедия. Пензенская, Саратовская, Ульяновская области» 
ятпа пичетлесе тухрё. Унта «А-Л» саспаллисенчен пуҫюнакан сӑмахсем 
кёнӗ, фотоӳкерчӗксемпе ишиетнӗ, 4000экземпщ). Умсӑмахне Чӑвашхалӑх 
академийӗн mama Чӑваш таврапёлӳҫисен пӗрлешёвӗн хисеигӗ президенчӗ 
Виталии Станья1 ҫырнӑ. Кӑларӑма паллӑ тӗпчевҫӗ пысӑк хак панӑ.



Юхма Мишши: “Чӑваш тӗнчи 
ҫӗкленессе шанатӑп!”

Юхма Мишши -  тӗнчипе паллӑ ҫын. Чӑваш хапӑх писателӗ, Чӑваш, 
Тутар, Марий Эл, Удмурт Республикисен тава тивӗҫлӗ культура ӗҫченӗ. 
Писатель, поэт, драматург, куҫаруҫӑ, чӑваш халӑх историйӗн тӗпчевҫи.

СССР, РСФСР Писателӗсен союзӗсен премийӗсен лауреачӗ, Раҫҫей 
литература премийӗнлауреачӗ.

А. Фадеев, К. Симонов, В. Пикуль ячёллё тёнче шайёнчи премисен 
лауреачё.

Азербайджан, Германи, Армени ҫӗршывӗсен премийёсене 
тивӗҫнӗ.

Ӑна Турци ҫӗршывӗн чи пысӑк наградине панӑ -  “Тӗрӗк тӗнчи 
умӗнчи тава тивӗҫлӗ ӗҫсемшӗн”.

Г.Х. Андерсен преми-дипломне панӑ.
ООНӑн Халӑхсен хушшинчи премине тата Ылтӑн медальне тивӗҫнӗ.
2006 ҫулта Чӑваш Республикин Президенчӗн Указӗпе Юхма 

Мишшине “Чӑваш Республики умӗнчи тава тивӗҫлӗ ӗҫсемшӗн” орден 
медалӗпе наградӑпанӑ. Вӑл ҫак наградӑна илекен пӗрремӗш ҫын.

2007 ҫулта ӑна халӑхсен хушшинчи чи аслӑ орден -  “Информаци 
обществине аталантарнӑ ҫӗрте тава тивӗҫлӗ ӗҫсемшӗн” -  панӑ.

Юхма Мишши 200 кӗнеке ытла кӑларнӑ, ун хайлавӗсене тӗнчери 
114 чӗлхене куҫарнӑ, вӗсене Европӑри, Азири, Америкӑри ну май 
халӑхӑн учебникӗсене кӗртнӗ.

Юхма Мишши Чӑваш Республикинчи Патӑрьел районёнчи Сӑкӑт 
ялӗнче 1936 ҫулта ака (апрель) уйӑхӗн 10-мӗшӗнче ҫуралнӑ, халё 
Шупашкарта пурӑнать. Пӑлхар, турккӑ чӗлхисене пӗлет.

-  Михаил Николаевич, эпир Сире паллӑ ҫыравҫӑ тата 
обществӑлла деятель пулнине пӗлетпӗр. Паян ытларах чӑваш 
халӑх пуласлӑхӗ пирки калаҫас килет. Эпир мӗнле ҫулпа 
пыратпӑр?

-Кашни халӑх тӗнчи хӑйне май. Тӗнчи мӗнле пуласси хамӑртан 
килет. Халӑх тӗнчи чылай чухне хапӑх йышӗнчен кӑна мар, вӑл хӑйне 
мӗнле тытнинчен, ытти халӑхсем хушшинче мӗнле туйнинчен килет. 
Чӑвашсен йышӗ ҫулсерен чакса пырать. Акӑ эпир юлашки ҫыравччен 
(2002 ҫ.) Раҫҫейри тӗп халӑхсен хушшинче виҫҫӗмӗш вырӑн 
йышӑнаттӑмӑр. Халӗ вара пиртен пушкӑртсем йышпа иртсе кайрӗҫ.

Эпир аслӑ хапӑх пулнӑ-ҫке! Пирӗн несӗлсем хун ятпа ҫӳресе пӗтӗм 
Европӑна хӑратса тӑма пултарнӑ. Аслӑ та чаплӑ Аттил патша никам 
ҫӗнтерейми ҫар пуҫӗ пулнӑ. Купрат патша Аслӑ Пӑлхар патшалӑхӗ



«Шевле» литпӗрлешӳрен -  Юхма Мишшине парне.
Ульяновск, 2007 ҫул.

йӗркеленӗ. Вӑл пӗтӗм Еврази таврашӗнче чи чаплӑ, чи вӑйлӑ 
патшалӑхсенчен пӗри пулнӑ. Хусан ханӗсене, Хаяр Иван ҫарӗсене, 
Мининпа Пожарский ополченинче пулса Раҫҫей тӑшманӗсене хирӗҫ 
кӗрешнӗ чухне те, Степан Разин пуҫарса янӑ вӑрҫӑра та, Емельян 
Пугачёв вӑрҫинче те, каярахпа та Чӑваш тӗнчи аслӑ пулнӑ.

Анчах кайран мӗн пулнӑ-ха пире? Мӗншӗн Аслӑ чӑваш тӗнчине 
ҫухатса пыратпӑр?

Е 1920 ҫулта автономи тунӑ чухне татӑк хӳреллӗ, хӗсӗк те тӑвӑр 
ҫӗрте ҫеҫ чӑвашлӑх тӗнчи тума тытӑнни пире ҫапла ҫапса хусрӗ-ши? 
Сӑваплӑ Чӗмпӗр чӑваш шкулне хупни, Кӑнтӑр Ен тата Тухӑҫ Ен (Мал 
Ен) ҫӗрсене тулайра хӑварни, пӗтӗм халӑхӑн ҫурри автономие 
кӗреймесӗр юлни, И.Я.Яковлев генийне пула ҫунат хушнӑ “Ҫӑлтӑр 
ушкӑнӗнчи” чаплӑ ҫыннӑмӑрсене “манни” ҫапла хуҫса хӑварнӑ-ши 
пирӗн халӑха? Хальхи чи пысӑк хӑрушлӑх -  чӗлхене ҫухатса пыни.

Ҫапахта Чӑваш тӗнчи чакса, йӑшса, вӑйсӑрланса, пӗтсе пырать тенине 
ӗненме пултараймастӑп эпӗ. Ман шутпа, ку вӑхӑтлӑха чакни, канни. Тӗнче 
историйӗнче ун пек пулӑмсене нумай пӗлеҫҫӗ. Пӗр-пӗр халӑх ҫапла чакса- 
чакса пырать те кайран мӗнпур вӑйне пӗрле пухса тепре ҫӗкленсе каять. 
Ҫапла пултӑрахчӗ! Чӑваш тӗнчи ҫапла пуласса шанатӑп эпӗ.



-Э сир чӑваш наци юхӑмӗ ҫӗнӗрен аталанса кайнӑ чух пӗтӗм 
ӗҫе, йывӑрлӑхсене хӑвӑр ҫине илнӗ вӗт-ха.

-К у  перестройка саманипе тӳр килчӗ. Ҫак яваплӑ ӗҫе эпӗ ертсе 
пынипе 1986 ҫулта чӑваш писателӗсен ушкӑнӗ пуҫарса ячӗ. Эпир аякри 
чӑваш ялӗсене туха-туха ҫӳресе халӑхӑмӑра вӑратма, Термен ҫулӗ 
ҫине тӑратма пуҫларӑмӑр. Чӑваш халӑхӗ валли ӗҫлекен наци ушкӑнӗ 
туса хурас тӗллевпе 1989 ҫулта Шупашкарта ҫӗршыври чӑвашсен 
1-мӗш конференцийӗ иртрӗ. Ҫак пуху пӗтӗм чӑвашсен II съездне 
ирттерме йышӑнчӗ. (I съезд 1917 ҫулта Чӗмпӗрте иртнӗ.) II съезд 
1989 ҫулхи декабрь уйӑхӗнче Шупашкарта иртрӗ. Унта Чӑвашсен 
обществӑлла культура центрне (ЧОКЦ) туса хутӑмӑр. Мана ун 
пуҫлӑхне суйларӗҫ. ЧОКЦҫӗршыври чӑвашсем валли “Вучах” хаҫат, 
“Пике” , “Путене” журналсем кӑларма тытӑнчӗ. Аякри чӑвашсене 
пулӑшма регионсенче ЧОКЦӑн 53 уйрӑмне уҫрӑмӑр. Эпир 
тӑрӑшнипе аякри чӑвашсем патӗнче 28 ансамбль тата хор 
йӗркеленнӗ, 43 хулара чӑвашла вӗрентекен вырсарни шкулӗсем 
уҫӑлнӑ. Чӑваш наци юхӑмӗнче ӗҫлекенсене хавхалантарма тӗрлӗ 
премисем, ятсем туса хатӗрлерӗмӗр. Ҫаплах эпир ертсе пынипе 
1991 ҫулта Пӗтӗм тӗнчери чӑваш хӗрарӑмӗсен I курултайӗ (пухӑвӗ) 
иртрӗ. ЧОКЦ тӑрӑшнипе Шупашкарта Тӗнчери информатизаци 
академийӗн Чӑваш уйрӑмне уҫнӑ. Ҫапларах пуҫланса кайрӗ чӑваш 
аталанӑвӗн, ҫутлӑхӗн ҫулӗ -  Термен ҫулӗ.

-Э си р  И.Я.Яковлев ӗҫ-хӗлне нумай тӗпченӗ, ун ҫинчен 
те м и ҫ е  пы сӑк кӗ н еке  ҫы рнӑ. Иван Я ковлевич тӑван  
халӑхӑмӑршӑн тунӑ ӗҫӗн пӗлтерӗшӗ мӗнре?

-Патша самани уҫнӑ чиркӳ шкулӗсемпе удел училищисем ҫутлӑх 
ҫурчӗ мар, вилӗм ҫурчӗ пулнӑ. Унта вӑйпа вӗренме илнӗ чӑваш ачисене 
ют чӗлхепе ют йӑла-йӗркене вӗрентнӗ, чӑваш йӑли-йӗркине мантарма, 
чӑвашлӑха пӗтерме, вӗсенчен ҫурма чӑваш, ҫурма вырӑс тума 
тӑрӑшнӑ. Чӑвашсене вӑйпах хӑйсен туррисене мантарнӑ. Вӑйпа тӗне 
кӗртнӗ, чӑн ятсене мантарнӑ. Ҫакна хирӗҫлесе чӑвашсем ялӗ-ялӗпе 
ислам тӗнне йышӑннӑ. Анчах ку та ҫӑлӑнӑҫ ҫулӗ пулман. Православие 
пӑрахӑҫласа ислама куҫакан “ют йӑхсене” хырҫӑ-марҫӑ (налук) хушса 
панӑ. Ислам тӗнӗпе пурӑнма ун чухне тутарсене ҫеҫ юранӑ. Вара 
ислама куҫнӑ чӑвашсем хырҫӑ-марҫӑран хӑтӑлас тесе хӑйсене тутар 
теме тытӑнаҫҫӗ. Ырӑ пурнӑҫ шыраса Турцие кайнӑ чӑвашсем те пулнӑ. 
Чӑваш халӑхӗ пӗтес ҫул ҫинех тӑрать ҫак тапхӑрта. Ҫапах та халӑх 
юрӑҫисем халӑхтелейне тупма пулӑшакан ҫын килессе шаннӑ.

Ҫак шанчӑка ҫитерекенӗ, чӑваш халӑхне ҫӑлаканӗ чӑнах та тупӑннӑ -  
И.Я.Яковлев. Вӑл чӑваш халӑхӗн Вӗрентекенӗ, Чӑваш Терменне



пуҫласа яраканӗ. Ҫуралсан виҫҫӗмӗш куннех амӑшӗсӗр тӑрса 
юлнӑскер хӑйӗн ӑсӗпе, вӑйӗпе, талпӑнӑвӗпе ҫын ҫине тухнӑ, 
чӑвашсенчен аслӑ пӗлӳ илнӗ пӗрремӗш ҫын пулнӑ, хӑй хыҫҫӑн ҫутталла 
пӗтӗм халӑха туртнӑ. И.Я. Яковлев 1871 ҫулта чӑвашсен ҫӗнӗ ҫырулӑхне 
йӗркелет. Ҫакӑ вара вилме тытӑннӑ халӑха ҫӗнӗ пурнӑҫ ҫулӗ ҫине 
илсе тухать. Унӑн «Букварӗ» халӑх ӗмӗтленнӗ Ылтӑн кӗнеке пулса 
тӑрать. Чӑвашсем ӑна ҫӑлӑнӑҫ ҫӑлтӑрӗ тесе йышӑнаҫҫӗ.

1913 ҫул тӗлне Термен ҫутипе ҫӗкленсе, хӑйсен пин-пин ҫулхи 
пуянлӑхне Чӗмпӗр чӑваш шкулӗн куҫӗпе ҫӗнӗлле курса ӑнланнӑ 
чӑвашсем тӗнчери чи ҫутта тухнӑ халӑхсемпе пёр тан пулса тӑраҫҫӗ. 
Ҫакӑншӑн пирӗн И.Я.Яковлева ҫӗре ҫити пуҫ тайса тав тумалла.

-  Михаил Николаевич, Эсир тулайри чӑвашсем патӗнче 
нумай ҫуренӗ. Чӗмпӗр тӑрӑхӗнчи ҫулҫуревсем, пуҫарнӑ ӗҫсем 
пирки каласа парӑр-ха.

-  Чӗмпӗре эпӗ чӑвашсемшӗн сӑваплӑран та сӑваплӑ вырӑн тесе 
шутлатӑп. Эпӗ унта темиҫе хут та пырса кайнӑ, ҫитмен район ҫук тесен 
те йӑнӑш пулмасть. Мӗн чухлӗ ҫӳренӗ эпир ялсем тӑрӑх чӑвашсен 
чунне вӑратасшӑн! КПСС Ульяновск обкомне миҫе хут кӗнӗ! 
Пӗррехинче Чӗмпӗр чӑваш шкулӗ уҫӑлнӑранпа 120 ҫул ҫитнине 
уявлама хатӗрленетчӗҫ. Чӑвашсем таҫтан та килнӗ. Ҫак самантпа усӑ 
курса идеологи пайӗн пуҫлӑхӗн ҫумӗпе, туслӑ ҫыхӑнусемпе ӗҫлекен 
сектор пуҫлӑхӗпе Г.В.Обушинскийпе тӗл пултӑмӑр. Унта вырӑс 
писателӗсем те пурччӗ. Эпир Чӗмпӗр Ен чӑвашӗсен хаҫат, 
телекӑларӑм пулмалли ҫинчен калаҫрӑмӑр. Телее, пире ӑнланчӗҫ. 
Чӑрмавсем тума шутламарӗҫ. «Телепередача хатӗрлӗр, эфира 
кӑларӑр, вӑхӑт паратпӑр, -  теҫҫӗ, -  анчах гонорар тӳлейместпӗр.» 
«Пире нимле гонорар та кирлӗ мар, эпир тӳлевсӗрех ӗҫе пуҫӑнма 
хатӗр, кирлӗ пулсан Шупашкартан Чӗмпӗре ҫуранах килетпӗр», -  
тетпӗр. Ҫапла вара 1989 ҫулхи ҫурла (август) уйӑхӗн 17-мӗшӗнче 
Ульяновск область телевиденийӗнче пӗрремӗш хут чӑвашла передача 
эфира кӑлартӑмӑр, ӑна «Еткер» тесе ят патӑмӑр. Унта манпа пӗрле 
Р.Сарпи, С.Асамат, В.Синичкин ҫыравҫӑсем хутшӑнчӗҫ. Шупашкартан 
килсе ҫӳресе пурӗ тӑватӑ передача ирттертӗмӗр. Кайран ун валли 
ҫамрӑк редактор тупрӑмӑр. Утӑ (июнь) уйӑхӗн 14-мӗшӗнче 
Ульяновскри Профсоюзсен керменӗнче И.Я.Яковлев ячӗллӗ обществӑн 
аслӑ пухӑвӗ иртрӗ, унта Тутарстан, Чӑваш Ен, Оренбург, Самар, Пенза, 
Саратов чӑвашӗсем килнӗччӗ. Авӑн (сентябрь) уйӑхӗнче Ульяновскра 
И.Я.Яковлев ячӗллӗ ҫутӗҫ обществин учредительнӑй съездне 
хутшӑнтӑм, унта мана правлени членне суйларӗҫ. Эпӗ съездра тухса 
калаҫрӑм. Раштавӑн 30-мӗшӗнче «Канаш» хаҫат тухрӗ. Куратӑр-и, 1989



ҫул Чӗмпӗр облаҫӗнчи чӑваш наци юхӑмӗшӗн питӗ пысӑк пӗлтерӗшлӗ 
пулчӗ. Кӗске вӑхӑтрах -  мӗн чухпӗ ӗҫ хускалчӗ!

-  Эсир пӗр вӗҫӗмсӗр ҫыратӑр, кӗнекесем кӑларатӑр. Халӗ 
мӗнле темӑпа ӗҫлетӗр?

-  Истори романӗсен сериалӗпе ӗҫлетӗп. Унта 12 роман пулать. 
Ҫичӗ романне ҫырса пӗтертӗм ӗнтӗ. Унта пирӗн несӗлсен пурнӑҫӗнчи 
йывӑр тапхӑрсене сӑнласа панӑ. Пӗрремӗш кӗнеке перссен 
тапхӑрӗнченех пуҫланать. Иккӗмӗшӗ Александр Македонский вӑхӑчӗпе 
ҫыхӑннӑ. Юлашки роман пирӗн кунсене ҫывӑхрах пулӗ.

-  Михаил Николаевич, чӑваш халӑхӗ авалхи пекех Аслӑ 
пултӑр тесен мӗн тумалла?

-  Чи малтан хамӑра, тӑван чӗлхене хисеплемелле! Ҫакӑ -  
пуҫламӑшӗ. Унсӑрӑн нимле ҫитӗнӳ те пулма пултараймасть. Халӑха 
Тӑван Истори тата Тӑван Чӗлхе кӑна ҫӑлса хӑварать. Халӑх патриочӗ 
пулма хӑрамалла мар, депутатсем, ертӳҫӗсем хамӑр ентешсем 
пулччӑр. Историе, чаплӑ ҫыннӑмӑрсен пурнӑҫне, ӗҫ-хӗлне тӗпчемелле. 
Вёсен тӗслӗхӗпе ҫамрӑксене воспитани памалла. Ачасене килте тӑван 
чӗлхепе калаҫтармалла. Унсӑрӑн акӑ мӗн пулса тухать: вырӑсла 
капаҫакан чӑваш ачи асламӑшӗ е аслашшӗ чӑвашла хаҫат вуласа 
ларнине курать те вӗсене «иккӗмӗш сортлӑ» ҫынсем вырӑнне 
шутлама тытӑнать. Атте-аннене хисеплемен ҫын кам пулса ӳснине 
каламалла-и?

Эпир, чӑвашсем, аслӑ вырӑс халӑхне хисеплетпӗр, юрататпӑр. 
Хамӑр хуласемпе ялсенче вырӑссен паллӑ ҫыннисен ячӗпе урамсене, 
ш кулсене, керм енсене, библиотекӑсене паратпӑр. Чӑваш 
Республикине кӗмен ялсемпе хуласенче те чӑвашсен чаплӑ ҫыннисене 
ҫапла мӗншӗн чысламаҫҫӗ-ха? Ехамӑр айӑплӑ-и? Тен, хамӑр шухӑша, 
чун ыратӑвне кирлӗ таран ӑнлантарса параймастпӑр...

Пултарулӑх ҫыннисене хатӗрлемелле, унсӑр халӑх ҫутӑ мапашлӑха 
утаймасть. Паянхи ватӑ писательсене, артистсене ыран кам 
улӑштарать? Ҫакӑн ҫинчен паян пуҫа ҫӗмӗрмелле. Чылай чухне: «Эпир 
туслӑ пурӑнатпӑр, пирӗн интернационал», -  тесе вырӑнти пуҫлӑхсем 
вырӑс мар халӑхсен ачисене тӑван чӗлхене вӗренме майсем тупса 
парасшӑн мар. Пӗр-пӗр ҫыннӑн е халӑхӑн ирӗкне пӑсаҫҫӗ пулсан мӗнле 
туслӑх пултӑр унта? Ульяновсем чӑвашсене пулӑшни, вырӑс офицерӗ
С.Д.Раевский И.Я.Яковлева пулӑшни, аслӑ Ленин Чӗмпӗр чӑваш 
шкулне пӗтме паманни, вырӑс ҫынни Н.Ашмарин чӑваш чӗлхине 
тӗпчесе 17 томлӑ словарь туни, Мускав патшалӑхне йывӑр чухне 
Пӑрттас ертсе пыракан чӑваш ҫарӗсем вырӑссене пулӑшни, 1812 ҫулхи



вӑрҫа чӑвашсем хӑйсен ирӗкӗпе кайса Раҫҫей ирӗклӗхӗшӗн кӗрешни, 
нимӗҫ фашисчӗсене хирӗҫ Совет ҫӗрӗнчи пӗтӗм халӑх алла-аллӑн 
тытӑнса кӗрешни -  акӑ вӑп чӑн-чӑн интернационализм, халӑхсен 
хушшинчи вилӗмсӗр туслӑх!

Тӑван чӗлхепе ҫырнӑ кӗнекесем нумайрах кӑлармалла. 
Танлаштарӑр: 1987 ҫулта 700 пинлӗ эстонецсем хӑйсен чӗлхипе 1428 
кӗнеке пичетленӗ, 1 миллион та 800 пинлӗ чӑвашсем -  82. Сӑмах май, 
ЧОКЦ пурӗ 1000 кӗнеке кӑларнӑ.

Чӑвашсен йышӗ халӗ 1 миллион та 700 пине яхӑн ҫын. Тӗнче 
йӗрки тӑрӑх, аталану саккунӗсем тӑрӑх, йӗркеллӗ культура тытса пыма 
миллионлӑ халӑха 10-12 наци театрӗ кирлӗ. Грузинсен шучӗ 
чӑвашсеннинчен кӑшт кӑна ытларах -  вёсен вара 43 театр. Пирӗн, 
чӑвашсен, -  икӗ театр. Мускавра 1 пин чикан пурӑнать, вёсен хӑйсен 
театрё пур. Израильте палестинецсене хӗсӗрлеҫҫӗ теҫҫӗ. 
Палестинецсен вара ултӑ университет, 100 ытла хаҫат.

Театрсем, фольклор ушкӑнӗсем тӗрлӗ ҫӗрте йёркелемелле, 
Шупашкарта кӑна мар. Писательсем, композиторсем, артистсем, 
чӑваш кӗпи-тумтирне, чӑваш кӗнекине сутакансем тӑтӑшах ялсене 
тухса ҫӳремелле, халӑхпа тёл пулмалла. Тӑван чёлхене шкулта 1-11 
классенче вӗрентмелле. Хамӑр ирӗке пӑссан, хӗсӗрленӗ самантсем 
пулсан уҫҫӑн калама вӗренмелле. Чӗнме пӗлмен халӑх пулмалла мар. 
Хамӑр тӑрӑшмасан пирӗншӗн никам та тӑрӑшмасть.

Юлашкинчен ҫакна калас килет: эпир никама та хирӗҫ мар. Эпир 
хамӑр халӑхӑн пуласлӑхӗшӗн тӑрӑшатпӑр. Культурӑна аталантарнӑ 
чухне халӑхсем пӗр-пӗрне пулӑшса пымалла. Кашни халӑх -  хӑйне 
евӗрлӗ, ытарайми ҫеҫкеллӗ ӗмӗр тӑкӑнми чечек. Ҫак чечек, чӑваш 
чечекӗ, ӗмӗр-ӗмӗр ешерсе лартӑр.

Чӑваш чӗри тапать-ха. Шанчӑк та упранать. Шанчӑк пулсан пуласлӑх 
та пурах. Пӗтӗмпех хамӑртан килет: пуласлӑх никӗсне кирлӗ пек 
хываятпӑр-и, ҫав пуласлӑхативӗҫлипе кӗтсе илеетпӗр-и?

Николай Ларионов калаҫнӑ.
2007 ҫул.



Кӗнекене кун ҫути 
кӑтартма укҫа-тенкӗпе пулӑшакансем -

Чӑнлӑ район пуҫлӑхӗ 
Ханяфи Валиевич Рамазанов

тата ҫак районти чӑваш хастарӗсем:

«Родники» ял хуҫалӑх производство кооперативӗн пуҫлӑхӗ 
Николай Петрович Сайгушев,

«Новая жизнь» тулли мар яваплӑ общество пуҫлӑхӗ 
Геннадий Макарович Мулянов,

«Луч» ял хуҫалӑх производство кооперативӗн пуҫлӑхӗ 
Юрий Петрович Мерлушкин,

«Ивандеев» фермерсен хуҫалӑхӗн пуҫлӑхӗ 
Николай Григорьевич Ивандеев.

Ырӑ кӑмӑлӑршӑн сире пурне те 
чун-чёререн тав тӑватӑп, 

пысӑк ҫитӗнӳсем, 
ырлӑх-сывлӑх, телей сунатӑп!

Хисеплесе -  
Николай Ларионов.



Чӗмпӗр. Нумай ӑслӑ та малӗмӗтлё чӑваша сӑвап кунӗ вырӑнсем... 
Ҫакӑнта, кӗпер урлӑ урамра — И.Я.Яковлев уҫнӑ шкул вырнаҫнӑ



Мухтавлӑ Чӗмпӗр чӑваш шкулӗ..



«Канаш» хаҫатӑн обществӑлла корреспонденчӗсен пӗрремӗш пухӑвё.
1994 ҫул

«Шевле» литпӗрлӗшӳ — пӗр шухӑшлӑ ҫынсен ушкӑнё. 2005 ҫул



«Шевле» литпёрлешӳ ларӑвӗ хыҫҫӑн. 2006 ҫул

«Шевле» литпӗрлешӳ ларӑвӗ. П.И.Ишутова 75 ҫул тултарнӑ ятпа 
саламланӑ самант. 2006 ҫул
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«Канаш» хаҫатӑн «ҫавра сӗтелне» хутшӑннӑ ҫыравҫӑсем. 
2007 ҫул

Чӗмпӗр чӑваш ҫыравҫисем Юхма Мишшипе тӗл пулни. 
Ульяновск, 2007 ҫул



Чӑвашкасси ялӗнче — тӑван культура уявӗ. Ульяновск облаҫӗн кӗпӗрнаттӑрне 
С.И.Морозова, Чӑнлӑ районён пуҫлӑхне Х.В.Рамазанова ҫӑкӑр-тӑварпа кётсе илчӗҫ

Чӑваш хастарёсем И.Я.Яковлев палӑкӗ умёнче. 2009 ҫул, ака, 25



«Канаш» хаҫат редакцийӗн хисеплӗ хӑнисем — паллӑ журналист, 
Шупашкарти «CB-Пресс» издательство ушкӑнён директорӗ 

А.Н.Вражкин (сулахайран иккӗмӗш), Раҫҫей Федерацийӗн тава тивӗҫлӗ 
художникӗ, Чӑваш Республикин патшалӑх прсмийён лауреачё В.П.Нагорнов

А.М .Богатов (сулахайра), Е.С.Нагорнова, А.Г.Дмитриев-Ырьят 
«Канаш» хаҫат редакцийёнче



«Канаш» хаҫат журналисчӗсем.
Лараҫҫӗ (сулахайран сылтӑмалла): Е.Н.Мустаева, В.А.Ефимова; тӑраҫҫё: 
А.Г.Дмитриев, Е.Г.Алексеева, Н.Н.Еграшкина, Н.Н.Ларионов. 2009 ҫул

«Канаш» хаҫат журналисчёсем тата УОЧНКА нуҫлӑхӗ В.И.Сваев, 
Саккунсем кӑларакаи Пуху депутачӗ А.Г.Еленкин, Ульяновск хули 

Думин депутачӗ П.К.Столяров. 2009 ҫул



ЧӖМПӖР ЕН ҪЫРАВҪИСЕМ ТАТА ВЁСЕН ПУЛТАРУЛӐХӖ 
(20-мӗш ӗмӗр вӗҫӗ -  21-мӗш ӗмӗр пуҫламӑш ӗ).................................................... 5

УЙРӐМ ҪЫРАВҪӐСЕН ХАЙЛАВӖСЕНЕ ТИШКЕРНИ

Ашмарин — чӗлхеҫӗ, тӗпчевҫӗ, политик..................................................................34
Ашмарин: чӑваш халӑхӗ пулса кайни ҫинчен .................................................... 35
Ҫеҫпӗл Мишшин пурнӑҫӗпе пултарулӑхӗн паллӑрах тапхӑрӗсем  40
Ҫеҫпӗлӗн «Кӗпер хывӑр!» сӑввинчи илемлӗх мелӗсем.........................48
Ҫеҫпӗл сӑввисенчи сӑнарлӑх....................................................................................... 53
К.В.Ивановӑн «Шуйттан чури» трагедийӗнчи пирӗштипе шуйттан сӑнарӗсем 57
Петӗр Хусанкайӑн вӑрҫӑ лирики ................................................................................... 63
Ухсай сӑввисем — вы рӑсла............................................................................................ 70
Раиса Сарпи поэзийӗнчи сӑнарлӑх........................................................................... 75
Туркай сӑввисенчи илемлӗх мелӗсем.........................................................................79
«Ах, аннеҫӗм, анне» юррӑн авторӗ.................................................................................85
А.Ашкеровӑн «Ҫумрахчӗ эс» сӑвви................................................................................. 86
Чун хушнипе пурӑнсан....................................................................................................... 89
Мул тӗнчин тыткӑнӗнчен хӑтӑлайман самана

(Н.Ефремов ҫырнӑ «Пуян Карук» драма).........................................................................92
Валентина Тарават сӑввисенчи тӗссен тӑтӑшлӑхӗ.......................................................96
Хӑвна ху вӑйлӑ пулма пулӑш !......................................................................................101
Савруков ҫиле хирӗҫ, хӗвел еннелле пырать.......................................................... 103

ЧЁМПӖР ТӐРӐХӖНЧИ НАЦИ ЮХАМӖН АТАПАНӐВӖ

Милли —  «Атӑл юрри» журнала пуҫараканӗ ..........................................................104
Литкружоксенчен -  писательсен союзне ................................................................107
Пӗрремӗш пухӑва кайнӑ Чӗмпӗр Ен ҫыравҫисем .............................................. 108
«Атӑл юрри» журнал историйӗ .............................  109
Малалла утас тесен -  патшалӑх пулӑшӑвӗ кирлех..................................................114
«Канаш» хаҫат: пуҫламӑшӗ, малалли ҫул-йӗр........................................................117
Пирӗн «Шевле» литпӗрлешӳ...........................................................................................121
«Канаш» редакцийӗ — Чӗмпӗр Ен чӑвашӗсен культура вучахӗ.................................126
«Канаш» хаҫатӑн 1000-мӗш номерӗ тухрӗ!....................................................................... 128
Литература ӗҫне ҫамрӑксене явӑҫтармалла..................................................................... 130
Чӑваш энциклопедийӗ часах пичетленӗ............................................................................. 131
Юхма Мишши: «Чӑваш тӗнчи ҫӗкленессе шанатӑп!» ................................................. 132



Жить по совести
Творчество чувашских писателей 

Симбирского края

На чувашском языке

Редактор П.К.Андреев 
Компьютерный набор С.ГДубановой 

Компьютерная верстка В.А.Ефимовой, Н.Ю.Ивановой 
Дизайн обложки НЛЛукиной

Подписано в печать 10.12.2009. Формат 60x84'/,6. Бумага офсетная. 
Гарнитура Тип Таймс. Печать оперативная. Физ.печ.л. 8,75. Тираж 300. 

Заказ №196. Цена договорная.

Отпечатано в типографии ИП Сорокина А.В. «Новое Время». 
428034, г.Чебоксары, ул.Мичмана Павлова, 50/1.

Тел.: (8352) 41-27-98, 46-43-46.





Кӗнеке авторӗ Николай Ларионов
1961 ҫулхи апрелӗн 25-мӗшӗнче 
Тутарстан Республикинчи Ҫӗпрел 
районне кӗрекен Ҫӗнӗ Йӗлмел 
ялӗнчеҫуралнӑ.

1988 ҫулта Ульяновскри ҫурт-йӗр 
ӑ с т и с е н  ш к у л ӗ н ч е н  х ӗ р л ӗ  
свидетельствӑпа вӗренсе тухнӑ. 
1993 ҫулта Чулхулари автотранспорт 
техникумне пӗтернӗ. 2003 ҫулта 
Чӑваш патшалӑх университечӗн 
(чӑваш филологийӗпе культура тата 
журналистика факультечӗ) хӗрлӗ 
дипломне илнӗ.

Ж урналист ӗҫне 1995 ҫулта 
«Родина Ильича» (Ульяновск) 
хаҫатра  пуҫланӑ. 1996 ҫулта 
Чӗмпӗрте тухса таракан «Канаш» 
хаҫата ӗҫлеме пынӑ, 2002 ҫултанпа -  
тёп редактор. 1997 ҫулта редакци 
ҫумӗнче «Шевле» литпӗрлеш ӳ 
йӗркеленӗ, халӗ те ӑна ертсе пырать.

«Чӗре тапнӑ чух» (1998), «Чӗмпӗр 
т ӑ р ӑ х ӗ н ч и  «КаНаш» х а ҫ а т ӑ н  
малтанхи тата хальхи утӑмӗсем» 
(2003), «Чун хушнипе пурӑнсан» 
(2009) кӗнекесен авторӗ. «Шевле 
ҫути» антологие (2000) пичете пухса 
хатӗрлекенӗ.

Раҫҫей писателӗсен союзӗн 
членӗ (1995), Раҫҫей журналисчӗсен 
союзӗн членӗ (1997). Чӑваш наци 
культурин тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ.


