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Т Ӳ Р Е  С Ӑ М А Х

Хӗвелпе ҫуталакан чӑнкӑ ту ҫине улӑхнӑ пек, эпир 
коммунизм ҫулӗпе ҫӳлтен-ҫӳлелле улӑхатпӑр, тӑван пар- 
ти лартнӑ аслӑ тӗллеве хӑвӑртрах ҫитме ӗмӗтленетпӗр. 
Чӑнкӑ ту ҫӳллӗшӗнчен пӑхсан, пирӗн паттӑр кӗрешӳре 
иртнӗ ӗнерхи кунҫул та, ыранхи тата илемлӗрех малаш- 
лӑх та яр-уҫҫӑн курӑнать.

Паянхи тавралӑх тата! Вӗҫӗ-хӗррисӗр аслӑ ҫӗршывӑн 
мӗнпур кӗтесӗсенче пултаруллӑ та хӗрӳ ӗҫ вӗресе тӑрать. 
Пур ҫӗрте те стройка, улшӑну, ҫӗнӗлӗх. Паттӑр совет ха- 
лӑхӗ наукӑпа техникӑра чӑн-чӑн революци тӑвать, ҫӗр 
айӗнчи ӗмӗр хускалмасӑр выртнӑ иксӗлми ырлӑх-пурлӑ- 
ха хускатса кӑларать, ҫӑлтӑрсем патне космос карапӗсем 
вӗҫтерет, ялхуҫалӑхне малалла хӑват парса ӳстерет.

Коммунизм тӑвас ӗҫри пысӑк ҫитӗнӳсем обществӑри 
хутшӑнусене те, совет ҫыннисен ӑстӑнне те сисёнмеллех 
урӑхлатса ҫӗнетеҫҫӗ. Пирӗн куҫ умӗнче коммунизм сама- 
нине тивӗҫлӗ ҫӗнӗ ҫын ӳссе ҫитӗнет.

Ҫак улшӑнусемпе ҫӗнӗлӗхсене эпир, тӑванла ытти 
республикӑсенчи пекех, хамӑрӑн Чӑваш ҫӗршывӗнче те 
питӗ аван куратпӑр. Пурнӑҫ ӳсет, малтан-малалла каять. 
Пурнӑҫпа пёрле тӑван литература та пултарулӑх ҫулӗпе 
ҫӗнӗ утӑмсем тӑвать. Кунта пӗр тачӑ ҫыхӑну, пӗр «кӑва- 
п а » — «пурнӑҫ кӑвапи».

Тӑван литература аталаннӑ май, пирӗн критика та 
вӑй илсе ҫитӗнчӗ. Вӗсене иккӗшне каллех пӗр «пурнӑҫ 
кӑвапи» ҫыхӑнтарса тӑрать. Аслӑ В. Г. Белинский тахҫа- 
нах каланӑ: литературӑсӑр — критика ҫук, критикӑсӑр 
литература пулма пултараймасть, тенӗ.

Хальхи вӑхӑтра чӑвашсен литература критики пурри- 
пе ҫукки ҫинчен калаҫни пачах та вырӑнсӑр. Критика 
пур! Ана паян никам та куҫне хупса курмасӑр тӑраймӗ.

Совет саманинче чӑвашсен литература критики Ҫеҫ- 
пӗл Мишши пултарулӑхӗпе пӗрлех пуҫланса кайнӑ. 
Ҫеҫпӗл вӑл поэт кӑна мар, ӑслӑ критик та пулнӑ. Чӑн та, 
вӑл хулӑн монографисем ҫырса ӗлкӗреймен, анчах унӑн



«Сӑвӑ ҫырассипе ударенп правилисем», «Чӑваш сӑмахӗ» 
ятлӑ статйисем ку чухнехи чӑваш поэзине аталантарма 
питӗ тӗрӗс майсем кӑтартса панӑ.

Пирӗн литература критики малтанхи утӑмран пуҫла- 
сах партилӗх ялавне ҫӳле ҫӗкленӗ. Халӗ те ҫаплах ҫӳлте 
тытса пырать ҫав аслӑ ялава.

Литературӑпа критика... Писательпе критик... Ҫак икӗ 
сӑмаха, икӗ ӑнланӑва пӗр-пӗринчен ниепле те уйӑрма 
ҫук. Эпир пурте — писательсем те, критиксем те — пӗр ӗҫ 
тӑватпӑр. Ку пархатарлӑ ӗҫ вӑл — литература, чӑваш 
халӑхӗн пысӑк литератури. Пирӗн халӗ нумай томлӑ ро- 
ман-эпопейӑсем, сӑвӑлла романеем, пысӑк калӑплӑ поэ- 
мӑсем, драмӑсемпе трагедисем, комедисем пур. Критик 
иалли— тӗлӗнмелле анлӑ уй-хир. Сӑна, тӗпче, тишкер!

1972 ҫул пуҫламӑшӗнче партии Центральнӑй Комите- 
чӗ «Литературӑпа художество критики ҫинчен» постанов
лена йышӑнчӗ. Ҫав историллӗ постановлени хыҫҫӑн эпир 
хамӑр литература критикинчи ӗҫсене тӗплӗн пӑхса тухрӑ- 
мӑр, малашнехи задачӑсене палӑртрӑмӑр. Усӗм-ҫитӗнӳ 
сахал мар. Критика ыйтӑвӗсемпе пирӗн самаях ӑнӑҫлӑ 
тӗпчевсем, пысӑк монографисем тухрӗҫ. Вӗсем пирки ӗнтӗ 
чылай калаҫнӑ, ҫырнӑ. Ҫавӑнпа та эпӗ кунта критиксен 
хальчченхи ӗҫӗ-хӗлӗ ҫинчен уйрӑммӑн сӑмах вакласа тӑ- 
мӑп. Пирӗн халӗ К. Иванов, Ҫеҫпӗл Мишши, С. Элкер, 
П. Хусанкай, Я. Ухсай, А. Алга, Л. Агаков пурнӑҫӗле пул- 
тарулӑхне ҫутатса паракан кӗнекесем пур. Сӑмах май ҫа- 
кӑ пире чунтанах савӑнтарни ҫинчен ҫеҫ каласа хӑварӑп.

Тӑван литературӑн сарлака уй-хирӗнче, ытти писа- 
тельсемпе, критиксемпе юнашар, пирӗн паллӑ критик- 
литературовед Николай Степанович Дедушкин ӗҫлет, 
Ҫанна тавӑрса, ывӑнма пӗлмесӗр.

Унӑн хӗрӗх ҫул хушшинчи ӗҫне пӗтӗҫтерсен, акӑ мён 
палӑртмалла: критик-коммунист хӑй калас сӑмаха тӳр- 
рӗн калама юратать. Тӳрӗ сӑмах — ҫакна вӑл хӑйӗн 
пурнӑҫри тивӗҫӗ тесе шутлать. Пӗр-пӗр юлташӑн ҫитмен- 
лӗх пулсан, кӑлтӑк-сӑлтӑк тупӑнсан, ҫакӑн ҫинчен критик 
юлташа тӳрех куҫран, унталла-кунталла пӑркаланмасӑр, 
пат татса калать.

Ҫук, ку темӗнле абстракциллӗ тӳрӗлӗх мар, комму- 
нистла тӳрӗлӗх, партилле тӳрӗлӗх. Хӑйӗн литературӑпа 
критика ӗҫӗнче Н. С. Дедушкин социализмла реализм 
меслечӗн тӗп принципӗсене — партилӗхпе халӑхлӑх прин- 
ципӗсене яланах ҫӳлте, яланах ҫирӗп тытса пырать. Л и
тература произведенийӗсене тишкернӗ чухне вӑл идейӑ-



лӑхпа ӑсталӑх епле ҫыхӑнса пынине уйрӑмах тимлӗ 
сӑнаса тӗпчет. Паллӑ-ҫке-ха, писателӗн ӑсталӑх ҫитейме- 
сен, чи лайӑх идейӑна та пӑсса пӑрахма пулать.

Ҫапла, Н. Дедушкин — ҫирӗп принциплӑ критик. Ад- 
тан килет-ха ҫав ҫирӗплӗх, чӑн-чӑн партилле принцип- 
лӑх? Кунта кӗскен те пулин критик-коммунистӑн пурнӑҫ 
ҫулне, ӗҫне-хӗлне сӑнаса пӑхӑпӑр. Шухӑша пӗтӗҫтерсе 
каласан, унӑн кунҫулӗ мӗн ҫамрӑкранах халӑх кунҫулӗпе 
тачӑ ҫыхӑннӑ, вӑл самана сывлӑшӗпе сывлать, пурӑнать.

Николай Степанович Дедушкин 1915 ҫулхи мартӑн 
28-мӗшӗнче Тутар республикине кӗрекен Пӑва районӗнчи 
Элшел ялӗнче, вӑтам хресчен килйышӗнче ҫуралнӑ. Мӗн 
пӗчӗкрен килти ӗҫе, уй-хир ӗҫне хӑнӑхнӑ: сӳре сӳреленӗ, 
ҫурлапа тырӑ вырнӑ, тӑпачӑпа авӑн ҫапнӑ. Килте-ҫуртра 
ашшӗ-амӑшне пулӑшнӑ. «Ҫӑкӑр пиҫет кӑмакара, зча 
ӳсет акара», тенӗ ваттисем. Ахаль каламан ҫав ку сӑма- 
ха. Ачалла вӑраннӑ ӗҫченлӗх ҫынна ӗмӗр тӑршшӗпех 
кирлӗ. Николай Степановичӑн утмӑл ҫул тӑршшӗнчи 
пурнӑҫӗнче те эпир ҫавнах куратпӑр. Вӑл ялан ӗҫчен, 
яланах васкаварлӑ.

Ача чухнехи ҫулсем... Ялти пуҫламӑш шкул. Унтан 
Теччӗ хулинчи ҫичӗ ҫул вӗренмелли шкул. Хусанти Чӑ- 
ваш педагогика техникумӗ. 1930-мӗш ҫулсем — тӑвӑллӑ 
тапхӑр. Ялта колхозсем чӑмӑртанаҫҫӗ, кулаксене хирӗҫ 
хаяр кӗрешӳ пырать. Вунултӑ ҫулхи Микулай шӑпах ҫав 
тӑвӑллӑ вӑхӑтра комсомола кӗрет. Хусанти техникумран 
вӗренсе тухнӑ хыҫҫӑн вӑл 1933— 1936 ҫулсенче Кӑнна 
Кушкинчи колхоз ҫамрӑкӗсен шкулӗнче учительре ӗҫлет, 
ачасене чӑваш чӗлхипе литературине вӗрентет. Колхозри 
комсомол организацине ертсе пырать.

Кӑнна Кушки!.. Пӗтӗм чӑваш халӑхӗшӗн ӗмӗр-ӗмӗр 
асран кайми ял. Кунта пирӗн халӑха ҫутта кӑларасси- 
шӗн ырми-канми тӑрӑшнӑ аслӑ И. Я. Яковлев ҫуралнӑ. 
Ҫакӑ хӑех ӗнтӗ ҫамрӑк учителе Николай Степанович Д е 
душкина чунтан хавхалантарнӑ. «Эпё те ачасене вёренте- 
тӗп-ҫке! — шухӑшланӑ вӑл хӑй ӑссӗн.— Педагог ятне 
ҫӳлте тытмалла, Иван Яковлевич чысне ӳкермелле мар».

Кунсӑр пуҫне, Кӑнна Кушки — тепӗр виҫӗ писателен 
И. С. Максимов-Кошкинскин, Тихӑн Петёрккин, Алек
сандр Алган тӑван ялё. Николай Дедушкин вӗсене виҫ- 
ҫӗшне те лайӑх пӗлнӗ. Хӑй те писатель перине алла тыт- 
ма ӗмӗтленнӗ, анчах ку ӗҫе пултарасса шансах ҫитёрей- 
мен, тёрёсрех каласан, именсе тӑнӑ. Шӑпах ҫав вӑхӑтра 
ялта хӗрсе пынӑ класс кӗрешӗвӗ ҫинчен, коммуннстсем



колхоз йӗркине ҫирӗплетессишӗн мӗнпур вӑя хурса тӑ- 
рӑшни ҫинчен ҫамрӑк учитель районти хаҫата хыпар-хӑ- 
нар ҫырса тӑмасӑр тӳсҫймен. Хӑшпӗр очеркӗсемпе кала- 
вӗсене вӑл Шупашкарти «Ҫамрӑк колхозник», «Пионер 
сасси» хаҫатсене те ҫитернӗ.

Ҫав ҫулсенче Шупашкар — тӑван литературӑпа искус
ство, тӑван культура вучахӗ — Николай Дедушкина 
илӗртмеллипех илӗртнӗ.

1936 ҫулта вӑл Шупашкара килет те Чӑвашсен халӗ 
И. Я. Яковлев ячӗпе хисепленекен патшалӑх педагогика 
институтне— чӗлхепе литература факультетне вӗренме 
кӗрет. Ҫавӑн чухне тӳр килчӗ те мана Николай Дедуш- 
кинпа паллашма.

... Пиҫсе ҫитнӗ тулӑ хӑмӑлӗн тӗсне асилтерекен сап- 
сарӑ ҫӳҫлӗ йӗкӗт. Пӗвӗ-сийӗ ҫӳллех мар та, патвар. 
Куҫӗ-пуҫӗ таса. Ҫынна тӳрех куҫран тӗллесе пӑхать. Ты- 
тасса хӑйне сӑпай тытать, ҫапах та хӑюсӑр ҫын теме ҫук- 
ӑна. Пӗр сӑмахпа, хӑй тивӗҫне пӗлекен комсомолец.

Хальхи пекех, ун чухне хулари клубсенче час-часах 
литература каҫӗсем пулатчӗҫ. Чӑн та, ун чухнехи Шу
пашкар хальхи пек пысӑк марччӗ-ха. Пӗр вӗҫӗнчен пӑх- 
сан, тепӗр вӗҫӗ янкӑрах курӑнатчӗ. Хула йышӗ те вӑтӑр 
пинтен кӑшт ҫеҫ иртетчӗ. Ҫук, ку пире пӑшӑрхантармаст- 
чӗ. Эпир, ҫамрӑк поэтсем, хулари рабочисемпе, студент- 
семпе тӗл пулаттӑмӑр, вӗсене хамӑр сӑвӑсене вуласа 
параттӑмӑр.

Литература каҫӗсенче пирӗнпе пӗрле ялан тенӗ пекех 
Николай Дедушкин пулатчӗ. Вӑл Пушкин, Лермонтов, 
Джамбул, К- Иванов, Ҫеҫпӗл Мишши сӑввисене калат- 
чӗ. Хут ҫине пӑхмасӑр, пёр такӑнмасӑр. Сасси уҫӑ, ян- 
равлӑ. Залри ҫынсем Джамбулӑн «В горах Алатау» сӑв- 
вине уйрӑмах кӑмӑлласа итлетчӗҫ. Тӑвӑллӑн алӑ ҫупса, 
ҫамрӑк декламатора икшер хут та сцена ҫине чӗнсе кӑла- 
ратчӗҫ.

Сӑвӑсене Н. Дедушкин чӑвашла та, вырӑсла та питӗ 
таса калатчӗ. Ку ӗнтӗ хамӑрӑн икӗ тӑван чӗлхене те (чӑ- 
вашпа вырӑсоенне те) ҫамрӑк студент чӑннипех юратса 
вӗреннине пӗлтернӗ.

Пӗррехинче, литература каҫӗ хыҫҫӑн, эпир Николай 
Дедушкинран ҫапла ыйтрӑмӑр:

— Эсӗ хӑв ҫырмастӑн-и сӑвӑ? Ытти поэтсен сӑввисе- 
не ытла хитре, чӑн-чӑн артистла вулатӑн,— терӗмӗр.

— Начар сӑвӑ ҫырас килмест, лайӑххи тухаймасть,— 
кулкаласа хуравларӗ вӑл, вара ҫавӑнтах пире тӗртсе



йлме те ӗлкёрче.— Сӑвва вуламаҫҫе, калаҫҫӗ,— терё.— 
Эсир акӑ хӑвӑр ҫырнӑ сӑввӑрсене те хут тӑрӑх пӑхса 
вулатӑр. Сӑвӑ калать, тет чӑваш, сӑвӑ вулать, темест. 
Вӑт ҫапла, тусӑмсем.

Тӳрӗ сӑмах, тӗрӗс сӑмах пулчӗ ку. Эпир куншӑн Ми- 
кулай тусӑмӑра пӗртте кӳренмерӗмӗр. Эпӗ вара шухӑша 
кайрӑм: «Ку студент ыттисем ҫырнине хисеплет, юратать 
иккен.— Вьирӑс поэчӗсен, таванЛа ыггти халӑх поэчёсен 
сӑввисемпе вулакансене ыррӑн паллаштарма тӑрӑшать. 
Чӑн-чӑн пропагандист! Тен, ҫакӑнта унӑн ҫутҫанталӑк 
пехилленӗ таланчӗ».

Кӗҫех «Сунтал» журналӑн 1936 ҫулхи 11-м|ш номе- 
рӗнче Николай Дедушкинӑн критикӑлла статйи пичет- 
ленсе тухрӗ. Пӗрремӗш статья. Ана вӑл А. Кӑлканӑн 
«Анисса» драми пирки ҫырнӑ. Статйи пысӑках та мар, 
рецензи евӗрлӗрех. Ҫапах та критик перине тин ҫеҫ тыт- 
нӑ студент, ҫулӗпе хӑйӗнчен кӑшт аслӑрах драматургӑн 
пьесине (пӗрремӗш пьесине!) тӗплӗн пӑхса тухса, тӗрӗс 
хак парать.

Ҫакӑнтан тымарланса хунавланма тытӑнать те ӗнтӗ 
Николай Дедушкинӑн литература критикинчи пултару- 
лӑхӗ. Вӗренме те, ҫырма та ӗлкӗрсе пырать ӗҫчен студент. 
Ун чухнехи «Сунтал» журналпа «Илемлӗ литература» 
альманахра, «Канаш», «Ҫамрӑк большевик», «Пионер 
сасси» хаҫатсенче вӑл статья хыҫҫӑн статья пичетлесе 
кӑларать. Вӗсенче ҫамрӑк критик вулакансене К. Ива
нов, Тайӑр Тимкки, Н. Шелепи., С. Элкер, Ф. Павлов, 
Я. Ухсай, А. Алга, Н. Янпас, И. Тукташ, Уйӑп Мишши 
пултарулӑхӗпе паллаштарать.

1940 ҫулта Н. С. Дедушкин педагогика институтёнчен 
вӗренсе тухать. Аслӑлӑхпа тӗпчев ӗҫне чунтан парӑннине 
кура, ӑна ҫав институтрах тӑван литературӑна вёрентме 
хӑвараҫҫӗ. Кунсӑр пуҫне вӑл Учительсен пӗлӗвне ӳстер- 
мелли институтра чӑваш литератури вӗрентет, вӑтам 
шкулсем валли хатӗрлекен чӑваш чӗлхипе литература 
учебникӗсене редакцилет.

Астӑватӑп: тӑван республика 20 ҫул тултарнине кӗтсе 
илмелли хӗрӳллӗ кунсем. Юбилейччен «20 лет Чуваш
ской АССР» ятлӑ вырӑсла кӗнеке кӑлармалла. Тӑван 
республика ҫирӗм ҫул хушшинче промышленноҫпа ялху- 
ҫалӑхӗнче, культурӑпа искусствӑра тунӑ ҫитӗнӳсем ҫин- 
чен ҫырнӑ статьясем пур-ха ӗнтӗ, литература ҫинчен пӗр 
сӑмах та ҫук. Ун чухнехи «паллӑ ученӑйсем» ку тӗлӗшпе 
хӑйсен сӑмахне тытаймарӗҫ — тӑван литература ҫинчен



вӑхӑтра статья ҫырса параймарӗҫ. Редакци комиссийӗнче 
ӗҫлекенсем кунта пединститутри ҫамрӑк преподаватель 
Николай Дедушкин ятне аса илеҫҫӗ.

Питӗ тӗрӗс пулчӗ ку: Н. С. Дедушкин редакци комис- 
сийӗ ыйтнине чӑннипех комсомолла хастаррӑн пурнӑҫа 
кӗртрӗ, чун пек кӗтнӗ статьяна эрне хушшинче ҫырса 
пачӗ. Ҫук, тепле васкасан та, ку ответлӑ ӗҫе вӑл ҫиелтен 
шӑйӑрттарса тумарӗ, тӑван литературӑн 20 ҫул хушшин- 
чи ӳсӗмне сарлакан тӗпчесе тухрӗ, литература аталанӑве 
халӑх кунҫулӗпе тачӑ ҫыхӑнса тӑннне тӗрӗс палӑртрӗ.

Хӑшӗ-пӗри, ёненмесӗр, тен, ыйтма пултарӗ: епле-ха 
ҫамрӑк тӗпчевҫӗ ҫав пысӑк ӗҫе питӗ кӗске вӑхӑтра туса 
ӗлкӗрнӗ?—тейӗ. Кунта ӗненмелле марри, тӗлӗнмелли ни- 
мӗн те ҫук. Ҫамрӑк тӗпчевҫӗ хӑйӗн статйи валли малта- 
нах пуян материал пухса хатӗрленӗ. Революциччен 
Чӗмпӗрти чӑваш шкулӗнче тухнӑ «Сказки и предания 
чуваш» кёнекене те, Хусанта кӗске вӑхӑт хушши тухса 
тӑнӑ «Хыпар» хаҫата та, К. Иванов, Таййр Тимкки, 
Н. Шелепи сӑввисене те, Октябрьти революци хыҫҫӑн 
тухма тытӑннӑ «Канаш» хаҫата та, граждан вӑрҫи вӑхӑ- 
тёнче чӑваш салтакёсем валли ҫар чаҫӗсенче пичетленнӗ 
«Чухӑнсен сасси», «Хӗрлӗ салтак», «Хӗрлӗ Урал», «Хӗрлӗ 
ялав», «Ҫӗнӗ пурнӑҫ» тата ытти хаҫатсене те тепӗр хут 
уҫа-уҫа пӑхнӑ, унта пирӗн ҫамрӑк литература епле кал- 
чаланса ӳснине сӑнанӑ, тӗпченӗ, ҫӗнӗрен-ҫӗнӗ тӗслёхсем 
шыранӑ.

«20 лет Чувашской АССР» ятлӑ кӗнекере тӑван лите
ратура ҫинчен ҫырнӑ статьяна вуланӑ хыҫҫӑн эпир кур- 
'тӑмӑр: пирӗн илемлӗ сӑмах лаҫҫинче чӑн-чӑн ӗҫчен «ти- 
м ӗрҫӗ»— ҫӗнӗ, нултаруллӑ критик ӑнӑҫлӑ ӗҫлеме тытӑн- 
чӗ иккен. Пирӗн шухӑш йӑнӑш пулмарӗ, эпир шанни ти- 
вӗҫлипех тӳрре тухрӗ.

1940 ҫулхи кӗркунне Н. С. Дедушкина Хёрлӗ Ҫар 
ретне илеҫҫӗ. Тепӗр ҫулхине, вӑрҫӑ пуҫлансан, вӑл 
Коммунистсен партийӗн ретне кӗрет. Ҫар службинче вӑл 
ҫирӗм ҫул хушши тӑрать, ахаль салтакран полковника 
ҫити ӳсет. Политработник пулнӑ май, салтаксене Тӑван 
ҫӗршывӑмӑра пӗтӗм чун-чӗререн юратма, чӑн-чӑн совет 
патриочӗсем пулма вӗрентет.

Пурте пӗлеҫҫё: ҫар служби валли вӑй та, вӑхӑт та 
нумай кирлӗ. Апла пулин те, Н. Дедушкин литература 
ӗҫне самантдӑха та пӑрахмасть. Фашистла нимӗҫ захват- 
чикӗсемпе Япони империалисчӗсене хирӗҫ пынӑ ҫапӑҫу- 
сенче паттӑрлӑхпа хастарлӑх кӑтартнӑ воинсем ҫинчен



вӑл фронтри хаҫатсене статьясемпе очерксем ҫырать. Ку 
ҫеҫ те мар, К. Симонов, О. Гончар, В. Овечкин, С. Б аба
евский, Н. Вирта ҫырнӑ кӗнекесене тӗпчесе тухса, сул- 
маклӑ та витӗмлӗ статьясем пичетлесе кӑларать.

«Дальний Восток» журналӑн 1949 ҫулхи 5-мӗш номе- 
рёнче «Совет офицерӗн илемлӗ литературӑри сӑнарӗ» 
ятлӑ пысӑк статья ҫапӑиса тухать. Шухӑш тарӑнлӑхӗпе 
ку вӑл статья кӑна мар, наукӑллӑ тӗпчев. Унӑн авторӗ— 
Совет ҫарӗн офицерӗ Николай Дедушкин.

Хӑй ҫуралса ӳснӗ кӗтес тепле инҫетре пулсан та, кри
тик-литературовед тӑван чӑваш литературине самантлӑ- 
ха та манмасть. 1950 ҫулта Н. С. Дедушкина Инҫет Хӗ- 
велтухӑҫӗнчен Ленинград ҫар округне куҫараҫҫӗ. Кунта 
вӑл «Звезда» журналра, «На страже Родины» ятлӑ ҫар 
хаҫатӗнче чӑваш писателӗсен пултарулӑхӗ ҫинчен чылай 
статья пичетлесе кӑларать. Округри воинсене П. Хузан- 
гай, Я. Ухсай тата ытти писательсен кӗнекисемпе пал- 
лаштарать.

Политработник-пропагандист—ҫапла ӑнланать хӑйӗн 
тивӗҫне Н. Дедушкин критик.

Партипе правительство унӑн ҫарти ёҫне пысӑка хурса 
хаклаҫҫӗ. Тӑван ҫӗршывӑн Аслӑ вӑрҫине хутшӑннӑшӑн, 
Совет Ҫарӗнчи службӑна пӗр кӑлтӑксӑр тытса пынӑшӑн 
Николай Степанович Дедушкин икӗ хутчен Хӗрлӗ Ҫӑл- 
тӑр ордене тата ҫичӗ медаль илет. Кӑҫал, вӑл 60 ҫул 
тултарнӑ май, ӑна «Хисеп палли» орден пачӗҫ.

Ҫартан таврӑнсан, вал ' пёр кун та ӗҫсӗр алла усса 
лармасть. 1960ҫултан пуҫласа 1967 ҫула ҫитиччен Нико
лай Степанович — Ленинградра вӑтам шкул директоре.

1967 ҫултанпа Н. С. Дедушкин — Чӑваш гшсателӗсен 
Союзӗн правлени председателӗ. Сӑмах ӑстисен организа- 
цине ертсе пырас ӗҫре те вӑл партилӗх принципне ты- 
тать. 1970 ҫулхи март уйӑхӗнче, РҪФСР писателӗсен 
виҫҫӗмӗш съездӗнче, Н. С. Дедушкина Российӑри писа
тельсен Союзӗн правлени членне тата правлени секре- 
тарьне суйлаҫҫӗ. 1968 ҫултанпа вӑл — КПСС Чӑваш 
обкомӗн членӗ, 1971 ҫултанпа — Чӑваш АССР Верховнӑй 
Совечӗн депутачӗ.

Халӑх хушшинчи ӗҫ, общество ӗҫӗ унӑн пултарулӑхне 
ӳсме чӑрмантармасть, ӑна ҫӗнӗрен-ҫӗнӗ вӑй-хал парса ҫу- 
натлантарать.

Н. С. Дедушкинӑн тепӗр питӗ паха енӗ пур: вӑл лите- 
ратурӑри критикӑпа организациллӗ ӗҫе ӑслӑлӑх ӗҫӗпе



тачӑ ҫыхӑнтарса пыма пӗлет. 1964 ҫулта Николай Степа
нович Дедушкин Ленинград университетӗнче «Чуваш
ская литература периода Великой Отечественной войны» 
темӑпа диссертаци хӳтӗлет, филологи наукисен кандида- 
чӗ ятне илет. Халӗ вӑл — И. Н. Ульянов ячёпе хисепле- 
некен Чӑваш патшалӑх университечӗн доценчё. Унта 
Николай Степанович ҫамрӑк ӑрӑва чӑваш фольклорӗпе 
литературин историне вӗрентет, ҫавӑн пекех тӑванла ыт- 
ти халӑхсен литературипе паллаштарать.

Тӑван сӑмахлӑх хирӗнче хӗрӗх ҫул ӗҫлесе, Н. С. Д е 
душкин критикӑпа литературоведени тата наукӑпа тӗп- 
чев ӗҫӗсем пурӗ 100 ытла халӑх умне кӑларнӑ. Вӗсене 
пӗр статьяра пӑхса тухма эпӗ вӑй-хал та ҫитереймӗттӗм. 
Акӑ ман умра «Кунҫул утти'пе» кӗнекен алҫырӑвӗ выр- 
тать, унта хӑйӗнче кӑна 37 статья.

Критик-литературоведӑн нумай-нумай ӗҫӗсенчен чи 
малтан «Чувашская литература в период Великой Оте
чественной войны» (вырӑсла, 1962), «Пӑшалпа та, перо- 
па та» (1970), «Халӑх поэчё Александр Алга» (1973), 
«Писатель-салтак» (1974) кӗнекисене палӑртмалла.

Малтанхи икӗ кӗнеки пирӗн тӑван литература иртнё 
вӑрҫӑ кунёсенче тата вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи ҫулсенче мӗнле 
утӑмсем тунине ҫутатса парать. Икӗ кӗнекин те пёр те
ма — совет халӑхӗн вӑрҫӑри паттӑрлӑхӗпе пирӗн литера
тура. Анчах та ҫав икӗ кӗнеке хушшинче пысӑк уйрӑм- 
лӑх пур. «Пӑшалпа та, перопа та» кӗнекине автор урӑх- 
латнӑ, малтанхи хӑшпӗр тӗрӗсех мар фактсене тӳрлетнӗ, 
ҫӗнӗ материалпа пуянлатнӑ (ҫырусем, дневниксем, сӑн- 
ӳкерчӗксем т. ыт. т е ) . Чи пахи вара — кӗнекен шухӑшне 
анлӑлатнӑ, тарӑнлатнӑ.

Критик кунта пӗр-пӗр произведении содержанине ка- 
ласа кӑтартнипех ҫырлахмасть, вӑл кашни япалара чи 
малтан шухӑш тӗшшине шырать, философилле пӗтӗҫте- 
рӳсем тума тӑрӑшать. Аслӑлӑх анализӗ — акӑ мӗнле 
ӗмӗтпе ӗҫлет критик.

«Пӑшалпа та, перопа та» кӗнекене вуласа тухсан, ҫа- 
кӑн пек шухӑш пуҫа кӗрсе юлать. Вӑрҫӑра усал тӑшма- 
н а — фашизма ҫӗнтерни вӑл — совет хӗҫпӑшалӗн ҫӗнте- 
рӗвӗ кӑна мар, вӑл — партипе халӑх пӗрлӗхён, ҫӗршыврн 
халӑхсен туслӑхӗпе тӑванлӑхӗн, фронтпа тыл пӗрлӗхӗн 
ҫӗнтерӗвӗ, совет патриотизмӗн ҫӗнтерӗвӗ. Пӗр сӑмахпа, 
совет халӑхӗн хӑватлӑ чун хавалӗ тунӑ ҫӗнтерӳ. Ҫак шу- 
хӑша критик писательсен произведенийӗсенчен нумай 
тӗслӗх илсе ҫирӗплетет.



Критик хӑйӗн ҫак кӗнекинче ҫеҫ мар, ытти статйисен- 
че те («Вутра шӑраннӑ кӑмӑл», «Вӑрҫӑ паттӑрӗсем», «Пи
сатель-салтак малалла утать», «Вут-ҫулӑм витӗр» тата 
ыттисенче те) писательсене ҫарпа патриотизм тематики- 
не малашне тата ытларах анлӑлатса, тарӑнлатса пыма 
чӗнет.

«Кунҫул уттипе» кӗнекене кӗртнӗ малтанхи статйисен- 
че тӑван литература мӗнле ат.аланса пынине автор пӗтӗ- 
мӗшлӗн пӑхса тухать («Литературӑри ҫӗнӗ ҫитӗнӳсем- 
шӗн», «Идейӑлӑхпа ӑсталӑх», «Аслӑ ҫулпа», «Юмахпа 
пурнӑҫ»). Кун пеккине вырӑсла — литературное обозре
ние е обзорная статья, теҫҫӗ-ха. Хӑшӗ-пӗри унашкал ӗҫе 
тиркеме те пӑхать. Анчах эпӗ кун пирки урӑхларах 
шухӑшлатӑп. Литература ӳсӗмне тапхӑрӑн-тапхӑрӑн 
пӗтӗмлетсе пӑхса тухни пире питех те кирлӗ. Ҫакӑн пек 
пӑхса тухнӑ чухне эпир литература мӗнле ҫулпа аталан- 
нине, унта мӗнле тенденцисем палӑрнине асӑрхаса илет- 
пӗр. Ҫӗнӗ, ырӑ тенденци палӑрсан, ӑна хӑвӑртрах пулӑш- 
ма тӑрӑшатпӑр, ырӑ маррине сирсе яма, йӑнӑшшине 
вӑхӑтра тӳрлетме вӑй хуратпӑр.

Паллах, пирӗн критиксем хушшинче Белинскисем 
ҫук-ха. Анчах вырӑссен аслӑ критикӗн кӗнекисене уҫа- 
уҫа пӑхатпӑр та куратпӑр: вӑл «обозрени», «обзорлӑ 
статья» ҫырассине тиркесе тӑман, кашни ҫулхи литера- 
турӑна пӑхса тухнӑ, ҫав ҫулта пичетленнӗ кашни кӗнеке 
ятне асӑннӑ. Акӑ унӑн ҫулленхи статйисен ячӗсем: 
«Взгляд на русскую литературу 1846 года», «Взгляд на 
русскую литературу 1847 года»...

Н. Дедушкин хӑйӗн пёрремёш статйинче, тёслёхрен, 
ССР Союзӗнчи писательсен виҫҫӗмӗшпе тӑваттӑмӗш 
съезчӗсем хушшинчи ӗҫсене пӑхса тухать, Аслӑ Октябрь 
50 ҫул тултарас куна лирӗн тӑван литература мӗнле ҫи- 
тӗнӳсемпе кӗтсе илнине кӑтартса парать, пирӗн ҫьиравҫӑ- 
сем совет ҫыннисен кулленхи ӗҫӗ-хӗлӗпе ҫеҫ мар, вёсен чу- 
нёпе те ытларах интересленме тытӑннине палӑртать, ҫа- 
вӑнтах пултарулӑх ӗҫӗнчи хӑшпӗр кӑлтӑк-сӑлтӑк пирки 
асӑрхаттарать.

Унашкал кӑлтӑксем тупӑнкалаҫҫӗ-ха пирӗн. Нумаях 
та пулмасть хӑшпӗр писатель: «кашни халӑх тӗнче ҫине 
хӑй куҫӗпе пӑхать, пурнӑҫа хӑйне майлӑ ӑнланать»,—тесе 
суйланма тытӑинӑччӗ. Вёсен шучӗпе литературӑн идейӑ- 
лӑхне те «наци виҫипе» виҫмелле имӗш.

Ку тёрӗс мар шухӑша Н. Дедушкин критик ҫӳлерех 
асӑннӑ статйинче хытӑ питлет: «Каламасӑрах паллӑ,—



тет вӑл,— илемлӗ литературӑн идейӑллӑ шайне хаклама 
кашни халӑхӑн уйрӑм виҫе пулас пулсан, ку пирӗн лите
ратурам идейӑлӑхӗпе илемлӗхне ӳстерме нимӗн чухлӗ те 
пулӑшаяс ҫук. Пирӗн ҫӗршыври пур халӑхсен литератури 
те мӗнпур тытӑмӗпе интернационаллӑ, ӑна хакламаллй 
пӗртен-пӗр тӗрӗс виҫе вӑл — литературӑпа искусствӑри 
социализмлӑ реализм меслечӗ».

«Идейӑлӑхпа ӑсталӑх» статйинче вара критик ҫапла 
хушса хурать: «Халӑх традицийӗ ҫинчен каланӑ чухне 
халь социализмӑн хӑйӗн традицийӗсем, хӑйӗн обществӑл- 
ла ҫӗнӗ строй условийӗсенче тунӑ пысӑк культурӑпа пур- 
лӑх пуянлӑхӗсем пуррине те манма юрамасть»,— тет.

Ҫак шухӑша ытларах ҫирӗплетес тесе, Л. И. Брежнев 
партии XXIV съездӗнче каланӑ сӑмаха аса илтермелле. 
«Пирӗн ҫӗр.шывра социализм тунӑ тапхӑрта ҫынсен исто- 
рилле ҫӗнӗ пӗрлӗхӗ — совет халӑхӗ пулса тӑчӗ».

Пите тӗрӗс, пирӗн ҫынсене марксизм-ленинизм идео- 
логийӗн пӗрлӗхӗ, коммунизмла общество тӑвас пысӑк 
тӗллев пӗтӗҫтерсе тӑрать.

Наци ыйтӑвӗ.сене апла та капла пӑтраштарас мар 
тесен, наци политики ҫинчен аслӑ Ленин вӗрентнине 
лайӑх пӗлмелле.

В. И. Ленин ҫуралнӑранпа 100 ҫул ҫитнине кӗтсе ил- 
ме хатӗрленнӗ май, пирӗн чӑваш писателӗсен черетсӗр 
IX съезчӗ пулса иртрӗ. Унччен кӑшт маларах Шупашкар- 
та ҫамрӑк ҫыравҫӑсен канашлу-семинарӗ пухӑннӑччӗ. 
Ҫав икӗ пысӑк пухура эпир аслӑ Ильич ҫинчен ҫырнӑ 
произведенисене пӑхса тухрӑмӑр.

Пирӗн халь ӗнтӗ хамӑрӑн Лениниана пур. Николай 
Дедушкин «Идейӑлӑхпа ӑсталӑх» статйинче аслӑ ҫулпу- 
ҫӑмӑр ҫинчен ҫырнӑ сӑвӑсемпе поэмӑсене, калавсемпе 
пьесӑсене питӗ тӗплӗн тишкӗрет, уйрӑмах вӑл Н. Шеле- 
пин «Ленин», С. Элкерӗн «Хурҫӑ карап» сӑввисене, 
П. Хуеанкайӑн «Горкӑри ҫурт», «Аслӑ чӗре» поэмисене, 
Н. Терентьевӑн «Хумсем ҫырана ҫапаҫҫӗ» драмине пы- 
сӑка хурса хаклать.

Партин Центральнӑй Комитечӗ «Литературӑпа худо
жество критики ҫинчен» йышӑннӑ постановленире ҫапла 
•асӑрхаттарнӑччӗ: литературӑра сӑнласа кӑтартнӑ ӗҫсене 
пзфнӑҫри ӗҫсемпе танлаштарса пӑхмалла, терӗ.

Н. Дедушкин критик хӑй ёҫӗнче ҫак кӑтартӑва ҫирӗп 
тытса пырать. Пӗр-пӗр произведение пӑхса тухнӑ чухне 
вӑл чи малтан чӑн пурнӑҫри лару-тӑрӑва тӗпчет, ҫав 
произведена мӗнле вӑхӑтра «ҫуралнине» аса илет. Ҫӗр-



шыв пурнӑҫӗ, халӑх пурнӑҫӗ — критикшӑн фон кӑна мар, 
вӑл кашни произведение пурнӑҫ ҫӳллӗшӗнчен парти ку- 
ҫӗпе пӑхса хаклать.

«Тӳрӗ калакан тӑванне юрайман», теҫҫӗ ваттисем. 
Тепӗр чух тӳрӗ сӑмахшӑн кӳренекенсем те пур. Ҫапах та 
критик-коммунист тӳрӗ сӑмаха шӑл хушшинче тытса 
усрама пултараймасть.

Ҫак кӗнекери «Йӑнӑш мӗнрен килнӗ?» статьяна Н. Д е
душкин В. Долговпа пӗрле ҫырнӑ. Икӗ критик Уяр писа
теле «Аҫта эс, тинӗс?» калавӗ пирки питӗ тӳрӗ, питӗ тӗ- 
рӗс сӑмах каланӑ. Каллех кунта ваттисем калани аса 
килет: «Ура такӑнсан — чӗркуҫҫи ыратать, чӗлхе йӑнӑш- 
сан — пуҫа лекет». Хв. Уярӑн та ӗҫӗ-пуҫӗ ҫавнашкалрах 
килсе тухрӗ.

Литература критики пирки партн йышӑннӑ постанов- 
ленире каланӑччӗ: ҫыракансенчен ҫирӗп ыйтмалла, ҫав 
вӑхӑтрах талантсене упрама пӗлмелле, тенӗччӗ. Н. Д е 
душкин хӑйӗн критика ӗҫӗнче ҫакна яланах асра тытать. 
Писательсен пултарулӑх портречӗсене питӗ тимлесе, 
чӑн-чӑн талантсене хисеплесе сӑнлать. Пӗчӗкҫӗ кӑна 
статьясем, ҫапах та вӗсенче кашни писателӗн сӑнӗ хӑйне 
евӗр тухса тӑрать. Ҫеҫпӗл Мишши, С. Элкер, И. Макси- 
мов-Кошкинский, Н. Айзман, Л. Агаков, А. Алга, С. Шав- 
ли, А. Кӑлкан, М. Кипек, В. Бараев, Ф. Ҫитта, В. Урдаш, 
В. Давыдов-Анатри, П. Чичканов... Литература портречӗ- 
сен хӑйне евӗр галерейи.

Акӑ пирӗн хисеплӗ критик, литературовед, ученӑй 
Николай Степанович Дедушкин 60 ҫулта. Мӗн калаҫҫӗ- 
ха кун пек чух ваттисем? Утмӑл тултартӑн пулсан, ма- 
лаллах уттар, теҫҫӗ. Ҫирӗп сывлӑхлӑ та хавас кӑмӑллӑ 
пул, критик юлташ! Ҫынсене, хальчченхи пекех, малашне 
те ялан тӳрӗ сӑмах кала! Тӳрӗ те ырӑ сӑмах. Ыр сӑмах 
вӑл ылтӑнпа пӗрех.

Аркадий ЭСХЕЛЬ.



Л И Т Е Р А Т У Р А Р И  ҪЁН Ё Ҫ И Т Ё Н Ӳ С Е М Ш Ё Н

Совет халӑхӗ Октябрьти социализмла Аслӑ революци 
50 ҫул тултарнине чаплӑн уявлама хатӗрленнӗ тапхӑрта, 
1967 ҫулхи майӑн 22—27-мӗшӗсенче, Мускавра СССР пи- 
сателӗсен IV съезчӗ пулса иртрӗ.

Съездра тӗп калаҫу пирӗн ҫӗршывӑмӑрти нумай на- 
циллӗ совет литератури коммунизм тӑвассишӗн мӗнле 
вӑй хуни ҫинчен пычӗ.

Ку съезд совет литератури ҫур ӗмӗр хушшинче мӗн- 
мӗн туни пирки, этемлӗхӗн художествӑллӑ аталанӑвӗнче 
ҫӗнӗ сӑмах пулса тӑракан идейӑпа эстетика тӗлӗшӗнчен 
тунӑ ҫӗнтерӳсем пирки писательсем халӑх умӗнче сӑмах 
тытни пулчӗ. Съезд социализмла реализм меслечӗпе 
аталанса пыракан литературӑн малашнехи ҫулне-йӗрне 
палӑртрӗ.

Съезд СССР писателӗсен Союзӗн 6600 членӗ ячӗпе 
КПСС Тӗп Комитетне янӑ ҫырура ҫапла каларӗ: «Совет 
нисателӗсем хамӑрӑн литературӑна парти ӗҫӗн, комму
низм ӗҫӗн пӗр иайӗ тесе шутлаҫҫӗ. Эпир хамӑрӑн литера- 
турӑна парт и литератури тесе уҫҫӑн та мӑнаҫлӑн калат- 
пӑр ,мӗншӗн тесен унӑн, пирён парти кӑтартса паракан 
халӑх интересӗсемсӗр пуҫне, урӑх интереосем ҫук, пулма 
та пултараймаҫҫӗ. Эпир хамӑрӑн литературӑна парти ли- 
тера'тури тесе калатпӑр, мӗншӗн тесен парти политики 
малта пьиракан этемлӗхӗн ӗмӗрхи таса ӗмӗчӗсене туллин 
пурнӑҫа кӗртсе пынине куратпӑр. Паян эпир нумай на- 
циллӗ пӗтӗм литература ячёпе ҫапла калатпӑр: «Пирӗн 
ӗмӗт — коммунизм, уншӑн эпир ялан ҫирӗп тӑрӑпӑр!»

Пӗтӗм Союзри писательсен III съезчӗ хыҫҫӑнхи ҫул- 
сенче пирӗн писательсем талантлӑ произведенисем сахал 
мар ҫырчӗҫ. Ҫав произведенисем хамӑр ҫӗршывра та, 
урӑх ҫӗршывсенче те анлӑ сарӑлчӗҫ. Искусствӑра c o p n a t , 
лизмла реализм традицийӗсене малалла аталантарса, 
пирӗн писательсем совет чӑнлӑхӗн пуянлӑхне сӑнласа 
кӑтартма, коммунизм обществи тӑвакансен ӗҫӗсемпе шу-



хӑш-ӗмӗчӗсене тӗрёс те йр-уҫҫӑн ҫырса ӳкерчӗклеме 
тӑрӑшаҫҫӗ.

Пирӗн совет литератури, пирӗн совет писателӗсем 
Тӑван ҫӗршывшӑн, халӑхшӑн пархатарлӑ ӗҫсем тунине 
палӑртса, СССР Верховнӑй Совечӗн Президиумӗ СССР 
писателӗсен организацине Ленин орденӗ пама йышӑнчӗ.

СССР писателӗсен IV съезчӗ прозӑпа поэзи, драма
турги, критикӑпа литературоведени, ача-пӑчапа ҫамрӑк- 
сен литературин ыйтӑвӗсене пӑхса тухрӗ.

Илемлӗ сӑмах ӑстисене хальхи саманан тӗп ыйтӑвё- 
сем — ҫӗнӗ общество ҫыннине вӗрентсе ҫитӗнтересси, 
коммунизмла ӗҫпе пурнӑҫ йӑлисене ҫирӗплетесси, совет 
патриотизмӗпе пролетариллӗ интернационализм шухӑш- 
кӑмӑлне вӑйлатасси, Тӑван ҫӗршывӑн оборона вӑй-хӑват- 
не куллён-кун тӗреклетесси шухӑшлаттарать. Халлӗхе 
пирӗн татса паман ыйтусем пайтах-ха, ҫитменлӗхсем те 
ҫук мар. «Пирӗн халь идейӑпа илемлӗх тӗлӗшӗнчен пул
са ҫитмен, хамӑр историе, хальхи пурнӑҫа ҫиелтен, пӗр 
енчен кӑна сӑнласа кӑтартакан произведенисем те тух- 
калаҫҫӗ»,— тенӗ КПСС Тёп Комитечӗ съезда янӑ салам- 
лӑ ҫырура.

Съезд совет писателӗсем хӑйсен пултарулӑх ӗҫӗнчи 
ҫитменлӗхсене пётерме, Ленин партийӗ лартнӑ задачӑсе- 
не вӗсем тӗрӗс те ӑнӑҫлӑ татса пама тӑрӑшнине кӑтартрӗ.

Делегатсем съездра хускатнӑ ыйтусене мӗнпурне 
асӑнса тухма та хӗн. Кунта совет литературин нацилле 
хӑйевӗрлӗхӗ ҫинчен, литература пуянлӑхне тӗпчесе вӗре- 
несси, ҫамрӑк литераторсене вӗрентсе ҫитӗнтересси, илем- 
лӗ литература произведенийӗсене пӗр чӗлхерен тепӗр 
чӗлхене куҫарас ӗҫе лайӑхлатасси, писательсен ӑсталӑх- 
не ӳстересси, кӗнекене вулакан 'патне ҫитермелли ҫул- 
йӗрсене такӑрлатасси тата ытти пирки те туха-туха ка- 
ларӗҫ.

Ораторсем хӑйсен сӑмахӗнче хальхи вӑхӑтри чи 
ҫивӗч, тавлашуллӑ ыйтусене хускатнине хаҫатсем те па- 
лӑртрӗҫ. А. М. Горький пӗрремӗш съездра ҫапла каланӑ- 
ччӗ: «Сире эпӗ, юлташсем, вӗренме чӗнетӗп, шухӑшлама, 
ӗҫлеме вӗренме, ҫапӑҫу хирӗнчи боецсем пек, пӗр-пӗрне 
сума суса хисеплеме чӗнсе калатӑп. Истори пире кивӗ 
тӗнчепе кӗрешме чӗннӗ вӑхӑтра кирлӗ-кирлӗ маршӑн пёр- 
пӗринпе хирӗҫсе вӑйӑра усӑсӑр ан пӗтерӗр». Хальхи 
съездра ҫак сӑмахсем пурнӑҫа кӗрсе пыни уҫҫӑнах ку- 
рӑнчӗ. 2 - Н  -  г ъ
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2. Н . Д е й г а ж и и 1 к у н ^ у /г у г р р ё .  ,
Ч у м ш « к » «lyi

§и6.)г|С! вн а
им М. Г * » ьн « г *



зацине те тӳрремӗн пырса тйвеҫҫӗ. Пирӗн те татса парай- 
ман ыйтусем пайтах-ха. Ҫавӑнпа IV съезд материалёсене 
тӗпчесе вӗреннӗ хушӑра чӑваш писателӗсен ҫав ыйтусене 
мӗнле татса памаллине, ҫитес ҫывӑх вӑхӑтра мӗн-мӗн 
тумаллине палӑртас килет.

Урӑх ҫӗршывсенчен килнӗ хӑнасем съездра совет ли- 
тературин интернационалла сӑн-сӑпатне, унӑн чӑн-чӑн 
гуманизмне, вӑл малта пыракан этемлӗх тӗнчине юратса 
сума сунине палӑртрӗҫ.

Съезд делегачӗсенчен нумайӑшӗ хӑйсен сӑмахӗсенче 
тӗнчери культура деятелӗсен пӗрлӗхне ҫирӗплетме кирли- 
не асӑнчӗҫ.

Тёнчери лару-тӑру лӑпкӑ мар. Ҫавӑнп-а эпир вӑрҫӑ 
хӑрушлӑхӗ ҫинчен самантлӑха та манма пултараймаст- 
пӑр. Ҫӗр ҫинче унта та кунта вӑрҫӑ вучахӗсем чӗрӗлсе 
пынӑ чухне Совет Ҫарӗнчи ҫынсен паттӑрлӑхӗпе хӑюлӑх- 
не сӑнласа кӑтартасси пирӗн литераторсемшӗн чи парха- 
тарлӑ темӑсенчен пӗри пулса тӑмалла.

Съездра тухса гҫаланисенчен нумайӑшӗ литераторсен 
халь ытлашши лӑпкӑ пурӑнма юраманнине асӑрхаттар- 
чӗҫ. Н. Грибачев, сӑмахран, питӗ хӗрӳллӗн калаҫрӗ. 
Юлашки вӑхӑтра, терӗ вӑл, сы;влӑм ӳкнӗ варианта ,канса 
киленме чӗнекен чӗлхе вӗҫҫӗн ҫӳрекен сӑвӑсем пӗрин 
хыҫҫӑн тепри пичетленеҫҫӗ. Чӑваш поэчӗсем те ҫавнаш- 
кал ҫӑмӑлттайла сӑвӑсем ҫыркалаҫҫӗ-ха. Пирӗн халӑхӑн 
ӗҫпе ҫапӑҫури революцилле традидийӗсем ҫинчен мухтав 
юрри юрлакан, ҫӗнӗ тӗнче вӑрҫи чӗртме ӗмӗтленекенсене 
питлекен сӑвӑсем, калавсемпе очерксем хаҫат-журнал- 
сенче сайра хутра кӑна тухкалани шӑпах пирӗн хӑшпӗр 
литераторсем лӑпкӑ пурӑнма юратнинчен килет пулас. 
Халлӗхе пирӗн политика ыйтӑвӗсемпе ҫырнӑ чӗрӗ сатира 
ҫук тени те ытлашши мар.

Чӑваш писателӗсен йышӗнче Тӑван ҫӗршывӑмӑра ҫа- 
пӑҫу хирӗсенче алла хӗҫпӑшал тытса хӳтӗленисем тем 
чухлех. Вулакансем вӗсенчен ҫарпа патриотизм темипе 
ҫырнӑ ҫӗнӗ произведенисем кӗтеҫҫӗ. Халлӗхе ку темӑпа 
Л. Агаков, А. Алга, М. Кибек, Н. Ильбек, В. Долгов,
А. Артемьев, В. Садай, В. Бурнаевский, П. Трофимов 
тата хӑшӗ-пӗри ҫырнӑ произведенисене кӑна асӑнма пул- 
таратпӑр.

Чӑваш писателӗсен VIII съездӗнче ҫарпа патриотизм 
темипе ҫыракансен секцине тӑвасс№ пирки сӑмах хускат- 
нӑччӗ. Халӗ ҫав секци ӗҫе тытӑнчӗ. Ана Леонид Агаков 
ертсе пырать. Секци ҫарпа патриотизм темипе ҫырнӑ чи



лайӑх произведенисен пуххине тата «Чӑваш писателӗсем 
Аслӑ Отечественнӑй вӑрҫӑ фрончӗсенче» ятлӑ кӗнеке кӑ- 
ларма палӑртрӗ.

Совет ҫӗршывӗнчи пурнӑҫ хӑвӑртлӑхӗ, Тӑван ҫӗршы- 
вӑмӑрпа хамӑр республикӑри кулленхи riaxa событисем 
пире илемлӗ очерк жанрне ҫине тӑрса аталантарма хис- 
те^ҫӗ. Писательсенчен Л. Агаков, А. Эсхель, С. Аслан,
В. Алендей, Хв. Уяр тата темиҫен кӑна очерксем ҫыраҫҫӗ- 
ха. Писательсен событисене хӑйсен куҫӗпе курма, хӑй- 
сем сӑнлакан геройсен пурнӑҫӗпе ӗҫне хутшӑнма тӑрӑ- 
шас пулать. Ун чухне тин пирӗн лайӑх очерксем пулма 
пултараҫ.ҫӗ.

Иртнӗ ҫулсенче К. Турхан, Хв. Уяр, Уйӑп Мишши 
очерк кёнекисем кӑларчӗҫ, ҫӗршывӑмӑр тӑрӑх ҫӳренӗ 
май мӗн-мӗн курни-илтни ҫинчен вулакансен кӑмӑлне 
хускатмалла ҫырса кӑтартрӗҫ. Чӑваш ҫӗршывӗ ҫинчен 
ҫавӑн пек лайӑх та илемлӗ очерксем ҫырсан— мӗн терн 
аван пулмалла!

Совет влаҫӗ 50 ҫул тултарнине уявлама хатӗрленнё 
май, «Коммунизм ялавӗ» хаҫат, очерксен конкурсне ирт- 
терме йышӑнса, пархатарлӑ ӗҫ пуҫарчё. Нумаях пул- 
масть «Ялав» журнал редакцийӗ те калавсен конкурсне 
ирттересси ҫинчен пӗлтерчӗ. Писательсемпе журналист- 
сем, ҫав конкурссене хутшӑнса, лайӑх очерксемпе калав- 
сем ҫырасса шанас килет.

Юлашки пилӗк-ултӑ ҫул хушшинче чӑваш литерату- 
рйнче сатирӑпа юмор жанрӗ ӑнӑҫлӑ аталанса пырать. 
Ку тӗлӗшпе «Капкӑн» журнал уйрӑмах пысӑк та парха- 
тарлӑ ӗҫ тунине палӑртмалла. «Капкӑн» чӑваш писате- 
лӗсем ҫырнӑ калавсемпе фельетонсене, юптарӑвӗсемпе 
сӑввисене час-час пичетлет. Ҫавӑнпа пӗрлех вӑл ҫулсерен 
сатирӑпа юмор произведенийӗсен пуххисене кӑларать. 
Акӑ, кӑҫал та «Витӗр куҫпа» ятлӑ сборник тухрӗ. Унта 
кӗртнӗ произведенисен авторӗсем вӑтӑрган ытла. Кулӑш 
кушелӗнче эрехпе иртӗхекен ӳрӗк-сӳрӗке, бюрократизм 
пӗркенчӗкӗ айӗнчи чиновниксене, спекулянтсемпе сӑвӑс 
пек харам пырсене тата тӗрлӗ йышши йӑх-яха питлекен 
произведенисем кӑна мар, коммунизм тӑвакан таса чун- 
лӑ ӗҫчене ырӑпа сӑнарлакан калавсемпе сӑвӑсем те пур- 
ри чӑннипех савӑнтарать.

Ҫапах та сатирӑра халь писательсем пуринчен ытла 
йӑла ыйтӑвӗсене ҫӗклеме тӑрӑшни курӑнать. Вӗсем тӗн- 
чери политика ыйтӑвӗсене хускатни сисӗнсех каймасть, 
реакци вӑйӗсен тискерлӗхне, капитализм тӗнчинчи ирсӗр



йӑласене питлесе тӑрӑ шыв ҫине кӑларакан произведени- 
сем питӗ сахал ҫыраҫҫӗ. Пирӗн политикӑлла памфлетсем, 
чӗрӗ те ҫивӗч фельетонсем, юптарусемпе эпиграммӑсем 
ҫукпа пӗрех.

Съездра совет драматургине аталантарас ыйтупа 
нумай калаҫрӗҫ. Ку ыйтупа доклад тӑвакан А. Салын
ский драматург нумай нациллӗ совет драматургийӗ 
хӑйӗн малтанхи утӑмӗсенчех новаторла драматурги пул- 
нине кӑтартрӗ. Совет театрӗ, совет драматургийӗ, пирӗн 
пӗтӗм литературӑпа искусство пекех, аслӑ Ленин искус- 
ствӑна халӑх патне, халӑха искусство патне ҫывхартма 
кирли ҫинчен кӑтартса панине тӗпе хурса аталанать.

Пирӗн театрпа драматургире ырӑ традицисем сахал 
мар. Анчах традицисем вӗсем хӑйсене малалла тӗрӗс те 
ӑнӑҫлӑ аталантарса пырсан кӑна усӑллӑ. Традицисене 
мӗнле меслетпе аталантарса пымаллине пире пурнӑҫ хӑй 
кӑтартса парать.

Иртнӗ ҫулсенче совет писателӗсем, вӑл шутрах чӑваш 
драматургӗсем те, сахал мар пьесӑсем ҫырчӗҫ. Ҫав пье- 
сӑсенчи тёп герой нумай чухне хресчен, колхозник. Ан
чах хӑшпӗр пьесӑҫенче ял пурнӑҫне ҫиелтен шӑйӑрттарса 
сӑнлани сисӗнет, теприсенче вара, ӑнсӑртран тупӑннӑ 
факт тӑрӑх пурнӑҫ чӑнлӑхне сӑнарлатпӑр тесе, общество 
аталанӑвӗн уй|рӑм тапхӑрӗсенчи ҫитменлӗхсене пысӑк- 
латса кӑтартма хӑтланнисем те пулкаларӗҫ.

Пирӗн обществӑпа экономика ыйтӑвӗсене лайӑх 
пӗлмелле, хресченӗн кӑткӑс пурнӑҫӗпе ӗҫне-хӗлне туллин 
сӑнласа кӑтартмалла. Экономикӑри пысӑк улшӑнусене 
пула ҫынсен психологийӗ ҫӗнелни, хулапа ял хушшинче 
ҫӗнӗ йышши ҫыхӑнусем йӗркеленни, ҫӗр ӗҫченӗн ӑнлану- 
лӑхӗпе тавракурӑмӗ сарӑлса аслӑланни драматургсен 
творчествине те ытларах кӗрсе пытӑрччӗ.

СССР писателӗсен IV съездӗнче тунӑ докладра та, 
тухса калакансен сӑмахӗсенче те историпе революци те
мипе пьесӑсем ҫырма кирли палӑрчӗ. Кӗҫех Совет влаҫӗ 
50 ҫул тултарать, унтан В. И. Ленин ҫуралнӑранпа 
100 ҫул ҫитнине паллӑ тӑвӑпӑр. Ҫак пысӑк событисем 
пирӗн драматургсене Аслӑ Октябрь геройӗсем ҫинчен, 
чӑвашра Совет влаҫӗ туса ҫирӗплетни ҫинчен, Атӑл 
улӑпне— В. И. Ленин ҫулпуҫӑмӑра сӑнарласа кӑтарта- 
кан пьесӑсем ҫырма кирлине асӑрхаттараҫҫӗ. Вырӑс 
драматургӗсен ку темӑпа ҫырнӑ пьесӑсем сахал мар;- 
анчах пирӗн вара историпе революци темине драматур
гире анлӑн хускатни сисӗнсех каймаеть.



Съездра комедисем ытларах кирли ҫинчен хытӑ ка- 
ларӗҫ. Чӑвашсен те комедисем ҫук мар, пур. Анчах 
нумайлӑха юлакан комедисем ҫителӗклӗ-ши?

Драматургири ҫитменлӗхсемшӗн театр критики те 
чылай айӑплӑ. Пирён вара театр критики питӗ шӑлсӑр-ха. 
Калас пулать, литературоведсем юлашки вӑхӑтра кӑна 
драматургие тишкерме тытӑнчӗҫ. Ку тёлёшпе эпир 
Н. Павлов ҫырнӑ «Проблемы конфликта в чувашской 
драматургии» кӗнекене ҫеҫ асӑнма пултаратпӑр. Тишкӗ- 
рӳҫӗсен чӑваш театрӗпе драматурги историне те (кӗҫех 
театр 50 ҫул тултарать) ҫырма васкас пулать.

Пирён совет литеоатуринче ача-пӑча кӗнекисем хӑйне 
уйрам лысак вырӑн йышӑнаҫҫӗ. СССР писателӗсен 
Д\Нгьездӗнче ку ыитупа паллӑ совет писателӗ С. Михал
ков доклад турӗ. «Пирён совет ҫӗршывӗнчи ача-пӑча 
литературинче,— терӗ вӑл,— вӑйлӑ произведенисем те, 
илемлӗх тӗлӗшӗнчен вӑтаммисем те пур. Ҫитӗнекен ӑрӑва 
вулама ҫырнисем хушшинче этем урӑх наципе урӑх раса 
ҫыннисене курайми пулма вӗрентекен пёр кӗнеке те ҫук- 
ки вара пирӗншӗн, писательсемшӗн, чыс та мухтав».

Ачасем валли ҫыракан писательсем умӗнче тӑракан 
тёп задача халь — ҫамрӑк вулакансене таса чунлӑ чӑн- 
чӑн гражданин пулма вӗрентекен произведенисем ҫырас- 
си. Пирӗн произведенисене вулакан хӑйӗн ҫамрӑк чуп 
туйӑмӗце ӑнл^нъӑр^, Хальхи-ха-манара, коммунизм об- 
ществи тунӑ чухне, ҫапӑҫу хирӗнче е ҫутҫанталӑкӑн 
инкек-синкек кӳрекен вӑйсемпе кӗрешнӗ ҫӗрте паттӑр 
пулма хатӗрри хӑй кӑна ҫителӗксӗр-ха. Унӑн ӑс-хакӑл 
кӗрешӗвӗнче те, тӗрӗслӗхшӗн, ҫынсен телейӗшӗн ҫапӑҫнӑ 
ҫӗрте те малти ретре пымалла. Ҫапла пулма ӑна чӑнлӑх 
ҫинчен ӑста ҫырнӑ кӗнекесем вӗрентеҫҫӗ.

Эпир пӗлетпӗр: ачасем валли ҫырнӑ кӗнеке интереслӗ, 
уҫӑмлӑ пулмалла. Ҫӗнӗ, коммунизм шухӑшлӑ кӗнеке ха- 
васлӑ та хавхалантараканскер пулмаллла, ачасемпе 
«вӗрентсе кӑна пуклак чӗлхепе калаҫни» — вӗсене тун- 
сӑхлаттарса, ҫывратса ярать, темӑран хӑйӗнчен те пис- 
терет, тенӗ Максим Горький. Ачасем валли ҫыракансен 
ҫакна яланах асра тытас пулать.

Паллах, ҫын шухӑш-кӑмӑлне улӑштарма та, пурӑна- 
киле ҫынна тепӗр майлӑ, ҫӗнӗлле вӗрентме те пулать. 
Анчах ӑна кайран тӳрлетсе мар, ачаран тӗрӗс, йӗркеллӗ 
ҫитӗнтерсен, мӗн тери ырӑ пулмалла,— терӗ съездра
С. Михалков.— Кашни ачана турӗ кӑмӑллӑ, ӗҫчен, хӑюл- 
лӑ та паттӑр туса ҫитӗнтерме пулать. Чи пахи кунта —



пурне те вӑхӑтра туса пыни!.. Унтан тата — ҫитӗнекен 
ҫамрӑк ӑслӑ, лайӑх кӗнеке тӗлне пултӑрччӗ — вара питӗ 
лайӑх пулӗ!»

СССР писателӗсен IV съезчӗ хыҫҫӑн чӑваш писателӗ- 
сем хӑйсен вулдканӗсемпе чылай тӗл пулса калаҫрӗҫ. 
Ачасем валли кёнекесем мӗншӗн сахал тухаҫҫӗ? Тӑван 
ҫӗршыв вӑрҫин геройӗсем, ӗҫри, наукӑпа техникӑри мух- 
тавлӑ ҫынсем ҫинчен мӗншӗн сахал ҫыраҫҫӗ? Мӗншӗн 
лайӑх пьесӑсемпе юрӑсем ҫук? Ҫапла ыйтаҫҫӗ вулакан- 
сем писательсенчен.

Ыйтусем пурте тӗрӗс, пурте вырӑнлӑ. Ачасем валли 
сахал ҫыратпӑр. Нумайӑш астӑвать, иртнӗ вӑрҫӑ хыҫҫӑ- 
нах «Шкул библиотеки», «Кӗнеке хыҫҫӑн кӗнеке» серипе 
чылай кӗнекесем кӑларнӑччӗ. Халь вара ҫав пархатарлӑ 
пуҫару темшӗн сӳнсе ларчӗ.

Ҫамрӑксем юмахсемпе халапсем, приключенисемпе 
фантастикӑлла произведенисем юратса вулаҫҫӗ. Ачасем- 
пе ҫамрӑксене моральпе политикӑна вӗрентекен ӗҫе хӑ- 
нӑхма пулӑшакан кӗнекесене лайӑх хитрелетсе малашне 
паха хут ҫине пичетлесе кӑларма тытӑнасчӗ.

СССР писателӗсен IV съездӗнче Л. Новиченко лите
ратура критики ҫинчен доклад туса пачӗ. Вӑл писатель- 
сен III съезчӗ хыҫҫӑн иртнӗ сакӑр ҫул хушшинче критика- 
па литература тӗпчевӗ шучӗпе те, пахалӑх енӗпе те чылай 
ӳссе вӑй илнине палӑртрӗ. Анчах критика литература 
процесне пӗрешкере тилхепипе тытса пытӑр тата унӑн 
обществӑллӑ воспитани пӗлтерӗшӗ ӳстӗр тесен, татах 
нумай ӗҫлемелле-ха. Пире литература пурнӑҫпа мӗнле 
ҫыхӑннине тӗрӗслекен, опыта наука вӗрентнӗ пек тишке- 
рекен, пӗтӗҫтерекен, аталану ҫул-йӗрне кӑтартса пыракан 
критика кирлӗ.

Критикӑпа литературоведении тӗп задачисенчен пӗри 
вӑл — пирён литература Совет саманинче пухнӑ опыта 
теплён пӑхса тухасси, ҫӗнӗ произведенисене вӑхӑтра 
тишкересҫи, литература критикин ҫамрӑк кадрӗсене йӗр- 
келлӗ ҫитӗнме пулӑшасси пулать. Ҫавӑнпа пӗрлех паллӑ 
писательсен творчествине тӗпчесе вӗренессине те манса 
хӑвармалла мар. Теори енӗпе те пирён татса паман ыйту 
чылай-ха.

Чӑваш писателӗсен Союзӗ ҫумӗнче халӗ литература 
критикин секцийӗ ӗҫлеме тытӑнчӗ. Ҫакӑнпа пӗрлех кри- 
тиксемпе тӗпчевҫӗсене пирён ытти творчество секцийӗсен 
ӗҫне те активлӑрах хутшӑнтарас килет.

Юлашки вӑхӑтра писательсем хӑйсем те критика



етатйисем ҫырса тӑни — чӑннипех те ырӑ ёҫ. Анчах хӑпР 
пӗр статьясенче социализмла реализмран пӑрӑннӑ шу- 
хӑшсем пуррине те асӑрхамасӑр хӑварма ҫук. Акӑ, В. Са- 
дайӑн «Колхозлӑ ял — чӑваш писателӗсен юлашки ҫул- 
сенче тухнӑ прозӑлла произведенисенче» статйинех 
илер-ха. («Тӑван Атӑл», 4 №, 1966 ҫ.)

Унта автор чӑваш писателӗсем ҫырнӑ произведенисен 
идейӑпа илемлӗх шайне марксизм-ленинизм эстетикин 
виҫипе мар, хӑйне уйрӑм чӑваш аршӑнӗпе виҫсе хаклама 
хӑтланать: час-часах вӑл «хамӑра кура», «хамӑр виҫепе 
шутласан», тесе ҫырать. Каламасӑрах паллӑ, илемлӗ ли- 
тературӑн идейӑллӑ шайне хаклама кашни халӑхӑн 
уйрӑм виҫе пулас пулсан, ку пирӗн литературӑн идейӑ- 
лӑхӗпе илемлӗхне ӳстерме ним чухлӗ те пулӑшман пу- 
лӗччӗ. Малтанах каларӑмӑр ӗнтӗ, пирӗн ҫӗршыври пур 
халӑхсен литератури те пӗтӗм тытӑмӗпе интернациллё, 
ӑна хакламалли пӗртен-пӗр тӗрӗс виҫе вӑл — литература- 
па искусствӑри содиализмла реализм меслечӗ.

Ҫавӑнпа пирӗн хамӑрӑн идейӑпа теори пӗлӗвӗсене 
ӳстерме, марксизм-ленинизм искусство ҫинчен вӗрентни- 
не тӗпчесе вӗренме тӑрӑшас пулать.

СССР писателӗсен III съезчӗпе IV съезчӗ хушшинче 
иирӗн ҫӗршывра та, тӗнчере те пысӑк улшӑнусем пулчӗҫ. 
Совет халӑхӗ коммунизм строительствинче ҫӗнӗ ҫитӗнӳ- 
сем турӗ.

Ҫакна май СССР Писателӗсен союзӗн уставне те 
улӑштарса ҫӗнетме тиврӗ. Устав ҫинчен съездра П. Бров
ка доклад турӗ.

Темиҫе ҫул ӗнтӗ чӑваш писателёсем промышленной р*и 
ӗҫченсем, наукӑпа техникӑри открытисем ҫинчен сахал 
ҫыраҫҫӗ тесе сӑмах ваклатпӑр. Ку темӑпа А. Талвир те- 
миҫе ҫул ӗнтӗ ӑнӑҫлӑ ӗҫленине, Н. Терентьев «Хӗвел тух- 
нӑ чух» пьеса, Г. Ефремов «Тимӗр тыткӑнран» ятлӑ нау- 
кӑллӑ-фантастикӑлла повесть ҫырнине ырӑпа асӑнма 
пултаратпӑр.

Пирён писательсем, уйрӑмах прозаиксем, хӑйсен про- 
изведенийӗсенче хальхи саманари рабочие, ученӑя, хуҫа- 
лӑх руководительне, партипе совет работникне анлӑн 
сӑнласа кӑтартасса шанас килет.

«Совет ҫӗршывӗн литераторӗ пуласси вӑл — вӑхӑт 
таппине витӗр туйса пынине, ҫапӑҫура та, стройкӑра та 
халӑхпа пӗр ретре пынине, халӑх ӗҫӗ-хӗлӗпе, ун шухӑш- 
ӗмӗчӗпе пурӑннине, хӑйӗн мӗнпур таланчӗпе ӑсталӑхне, 
чун-чӗре хӗлхемне халӑха пар с а тӑрӑшнине пӗлтерет.



Совет ҫёршывён литераторе пулассй вал — хӑйӗн сӑма- 
хӗпе ҫынна ҫунат хушассине, унра аслӑ шухӑш-ӗмӗтпе 
туйӑм-сисӗм ҫуратассине, ӑна хаваслӑхпа эстетика рех- 
хечӗ парассине пӗлтерет»,— тенӗ КПСС Центральнӑй 
Комитечӗ СССР писателӗсен IV съездне саламласа.

Чӑваш писателӗсен VIII съездӗнче тухса калакансем
А. Эсхель, А. Алендей, С. Аслан, Н. Терентьев, С. Шавли,
А. Алга, Г. Ефимов, А. Емельянов тата ыттисем хальхи 
пурнӑҫа хӑюллӑн сӑнарлама пикенни ҫинчен пӗлтерчеҫ. 
Халлӗхе эпир халӑх ӗлӗк-авал мӗнле пурӑнни ҫинчен ыт- 
ларах та лайӑхрах ҫыратпӑр. Пирӗн иртнӗ саманари 
чӑваш хресченӗн пурнӑҫӗ ҫинчен ҫырнӑ лайӑх романсем- 
пе повеҫсем, поэмӑсем пур. Анчах вӗсенчен чылайӑшне 
пӗр калӑппа ҫырнӑн туйӑнать.

Пирён паянхи задача — ӗҫ тухӑҫлӑх ӳсӗмӗнчи ҫӗнӗ 
процессене, авалхипе хальхи кӗрешнӗ хушӑра ҫӗнӗ ха- 
рактерсемпе конфликтсем ҫуралнине, коммунизм тӑвас- 
сишӗн кӗрешнӗ тапхӑрта ҫынсем хушшинче ҫӗнӗлле ҫы- 
хӑнусем ҫуралнине сӑштаса кӑтартасси пулать.

Чӑваш писателӗсен VIII съезчӗпе СССР писателӗсен 
IV съездӗнче поэзи ҫинчен ӑшӑ сӑмахсем нумай каларӗҫ: 
Аслӑ Октябрь ҫӗнтерӗвӗсене ҫирӗплетсе кӗрешӳре вӑл 
халӗ те, яланхи пекех, малти ретре пырать, терӗҫ. Совет 
лоэзийӗ ҫинчен тунӑ докладра М. Дудин пирӗн чӑваш ха- 
лӑх поэчӗсене П. Хусанкайпа Я. Ухсая ырӑпа асӑнчӗ, 
жанрпа тематика тӗлӗшӗнчен вёсен хӑйсен нумай енлё 
пултарулӑхне ҫӗнӗлле уҫса кӑтартнине палӑртрӗ.

Поззире пирӗн ҫитӗнӳсем уҫҫӑвах курӑнаҫҫӗ. Халь 
эпир поэт-коммунист Ҫеҫпӗл Мишши ӗмӗтленнӗ ырӑ вӑ- 
хӑт ҫитрӗ теме те пултаратпӑр. Вӑхӑтпа хӑйсем ҫинчен, 
Аслӑ Октябрь тивлечӗпе тӑван Чӑваш ҫӗршывӗ чечеклен- 
ни ҫинчен А. Алгапа Г. Ефимов, Г. Орловпа В. Давыдов- 
Анатри, Н. Евстафьевпа А. Воробьев, С. Шавлипе
А. Галкин тата ыттисем те лайӑх сӑвӑсемпе поэмӑсем 
ҫыраҫҫё.

Чӑваш писателӗсен VIII съездӗнче пирён поэзири 
пысӑк ҫитменлӗхсем, татса парайман ыйтусем пуррине 
палӑртнӑччӗ. Анчах халь кунта пирён поэзи тематика, 
географи тӗлӗшӗнчен питӗ сапаланчӑккине, кӗскен кала- 
сан, ытама кӗрейменнине ыталаса илме хӑтланнине па- 
лӑртас килет. Чӑн ӗнтӗ, хӑшӗ-пӗрисем хӑйсем курни 
тӑрӑх мар, вуласа пӗлни тӑрӑх ҫеҫ Куба е Конго, Ҫӗпӗр 
е Сахалин ҫинчен ҫыраҫҫӗ. Хӑйсен сӑввисенче вӗсем хӑш- 
пӗр фактсемпе событисене, ятсене хисеплесе кӑна туха-



ҫҫӗ. Сӑвӑсенчен нумайӑшӗнче хальхи самана пирки поэт- 
сем пысӑк шухӑш хускатни сисӗнмест, вӗсем совет 
ӗҫченӗсен чун илемне курман пекех туйӑнать.

Съездра ҫамрӑк писательсемпе ӗҫлесси пирки пысӑк 
калаҫу пулчӗ. Литературӑн пур жанрӗсене те талантлӑ 
ҫамрӑксем хутшӑнаҫҫӗ, литературӑна вӗсем хӑйсен ку 
чухнехи ҫамрӑксене хавхалантаракан та пӑшӑрхантара- 
кан ҫӗнӗ шухӑшӗсене илсе кӗртеҫҫӗ. Пирӗн ҫамрӑксенчен
В. Игнатьев, Юхма Мишши, Ю. Петров, Г. Терентьев 
тата ыттисем те ӑнӑҫлӑ ҫитӗнсе пынине палӑртмалла. 
Хӑшӗ-пӗрисем вӗсенчен нумаях пулмасть Атӑл тӑрӑхӗнчи 
облаҫсемпе республикасенчи ҫамрӑк писательсен семи- 
нарӗнче пулчӗҫ, унта вёсен ӗҫне-хӗлне ырӑпа асӑнчӗҫ.

Литературӑна ҫамрӑксем хутшӑнни пирён ума ҫам- 
рӑксен ӑсталӑхне ӳстерес тӗлӗшпе хӑйне уйрӑм пысӑк 
задачӑсем кӑларса тӑратать. Ҫак ӗҫе пуринчен малтан 
аслӑ ҫулхи писательсен тимлӗ хутшӑнмалла: ҫамрӑк пи
сательсемпе час-час тӗл пулса калаҫмалла, вёсен произ- 
веденийӗсене пӑхса тухмалла, хаҫат-журналсенче пичет
лесе, семинарсенче консультаци памалла.

Аслӑ Октябрь уявӗ ҫывхарса килет. Ҫав историлле 
пысӑк событи ҫывхарса килнине эпир хамӑр ҫӗршывӑн 
хӗрӳ пурнӑҫӗнчен, хамӑр республикӑри ӗҫҫыннисен ӗҫри 
тата политикӑлла активлӑхӗ ӳссе пынинчен сисетпӗр. 
Уяв умён пирён писательсен организацийӗнче те ӗҫри 
тимлӗх вӑйланса пырать.

Пирён поэтсемпе прозаиксем, драматургсем, критик- 
сем ҫӗнӗрен-ҫӗнӗ произведенисем ҫыраҫҫӗ. П. Хусанкай 
граждан вӑрҫи ҫулӗсенче Крыма штурмлама Сиваш урлӑ 
каҫнӑ чухне пуҫне хунӑ Прохор Иванов чӑваш ҫинчен 
«Ҫӗрте те ҫӗрместпӗр» поэма ҫырса пӗтерчӗ. Я. Ухсай 
И. Я. Яковлевпа И. Н. Ульянов туслӑхӗ ҫинчен «Чӗмпӗр» 
поэма ҫырать, А. Алга Тӑван ҫӗршыв вӑрҫи ҫинчен «Хӗҫ- 
пе ҫурла» ятлӑ роман, Л. Агаков — «Вӑрҫӑ кӗрленӗ чух» 
кӗнеке, В. Алендей — «Курӑксене тайса ҫил вӗрет» ро 
ман ҫырса пӗтереҫҫӗ. Кӗҫех М. Кибекӗн «Паттӑрсем хы- 
парсӑр ҫухалмаҫҫӗ», В. Давыдов-Анатрин «Тантӑшсем», 
Г. Ефимовӑн «Пирӗн ҫӑлтӑр тӳпере», А. Лукинӑн «Эпир 
вӗҫме ҫуралнӑ» сӑвӑ кӗнекисем тухмалла. Кӗнеке изда- 
тельствп К. Турханӑн «Сӗве Атӑла юхса кӗрет» романӑн 
иккӗмӗш кӗнекине, П. Осиповӑн чӑваш наци театрӗ ҫу- 
рални ҫинчен ҫырнӑ «Ёмӗтленнӗ ӗмӗт» пьесине кӑларма 
хатӗрленет. Республикӑри рабочи класс ҫинчен А. Талвир 
пысӑк произведени ҫырать, С. Аслан ял ӗҫченӗсем ҫинчен



повесть, Н. Терентьев «Кайри мала, хуркайӑксем» пьеса 
ҫырса пӗтерчӗҫ.

Юбилей ҫулталӑкӗнче театрсем мӗн-мӗн кӑтартма 
хатӗрленеҫҫӗ-ши тата? Юбилей репертуарёнче, яланхи 
спектакльсемсӗр пуҫне, «Нарспи» оперӑпа «Сарпике» 
балет, В. Романовен «Мичман Павлов», Л. Агаковпа
В. Яковлевӑн «Пӗрре, ҫуркунне», Н. Терентьевӑн «Кайри 
мала, хуркайӑксем», В. Ржановӑн «Тӗнче ҫаврӑнать»,
А. Кӑлканӑн «Октябрь хумӗ», М. Ухсайӑн «Тӗлӗнтермӗш 
тӗрӗҫӗ» пьесисем пулмалла.

Пирён съезд йышӑннӑ решенире, ҫавӑн пекех делегат- 
сем те хӑйсен сӑмахӗсенче творчество секцийӗсен ӗҫне 
лайӑхлатма кирлине палӑртрӗҫ. Писательсен Союзён 
правленийӗ халӗ ку тӗлӗшпе тивӗҫлӗ мерӑсем йышӑнӗ.

СССР писателӗсен съезчӗпе Чӑваш писателӗсен съез- 
дӗнчё ҫыравҫӑсемпе вулакансем хушшинчи ҫыхӑнӑва 
ҫирӗплетме, илемлӗ литература произведенийӗсене про- 
пагандӑлама кирлине кӑтартнӑччӗ. Ҫак сӗнӗве пурнӑҫлас 
тӗллевпе писательсен Союзён правленийӗ Совет влаҫӗ 
50 ҫул тултарнӑ ятпа Хёрлӗ Чутай районӗнчи колхозсен- 
че литература эрни ирттерчӗ. Ҫавнашкал литература 
зрни сентябрь уйӑхӗнче Канаш районӗнче те пулать.

Манӑн ҫакна аса илтерес килет: пирӗн республРкӑри 
ӗҫченсем, Аслӑ Октябрь 50 ҫул тултарнине тивӗҫлӗн 
кӗтсе илессишӗн социализмла ӑмӑртӑва хутшӑнса, Мус- 
кавпа Ленинградри ӗҫҫыннисем «Юбилей ҫулӗнче удар- 
лӑ ӗҫлер!», «Юнашарта юлса пыракан ан пултӑр!» тесе 
чӗнсе каланине хапӑл туса ырларӗҫ. Ҫак пархатарлӑ 
ӗҫре чӑваш писателӗсем те малти ретре пырасса ҫирӗп 
шанас килет.
1967.

И Д ЕЙ А Л А Х П А  АСТАЛАХ

1969 ҫулхи июнӗн 5— 17-мӗшӗсенче Мускавра комму- 
нистсемпе рабочисен 75 партийӗн тӗнчери Канашлӑвӗ 
пулса иртрӗ. Канашлу «Ку чухнехи тапхӑрта империа
лизма хирӗҫ .кӗрешес задачӑсем тата коммунистсен 
партийӗсемпе рабочисен партийӗсен империализма хирӗҫ 
тӑракан мӗнпур вӑйсен кӗрешӳри пӗрлӗхӗ» ятлӑ тӗп



документ йышӑнчӗ. Ку вӑл -^п ӗтӗм  тӗнчери коммунист- 
сен, ӗҫҫыннисен, мӗнпур прогрессивлӑ вӑйсен кӗрешӳпе 
ӗҫ программи.

Канашлу тӗнчери халӑхсене чӗнсе ҫапла каларӗ: 
«Вьетнама — нивама пӑхӑнмалӑх, ирӗклӗх тата мир!» 
Ҫак чӗнӳ Канашлӑва хутшӑннӑ коммунистсемпе рабочи- 
сен партийӗсем Вьетнам халӑхӗпе пӗр шухӑшлӑ пулнине, 
ӑна пулӑшнине кӑтартса парать. Канашлу тата «Мире 
хӳтӗлеме чӗнсе каланине» йышӑнчӗ, «Владимир Ильич 
Ленин ҫуралнӑранпа 100 ҫул ҫитни ҫинчен» чӗнсе кала
нине хӗрӳллӗн хавхаланса ырларӗ.

«Канашлу йышӑннӑ документсем,—- терӗ тӗнчери Ка- 
нашлӑва хутшӑннӑ юлташӗсене сума суса ирттернӗ йы- 
шӑнура КПСС Центральнӑй Комитечӗн Генеральнӑй 
секретаре Л. И. Брежнев юлташ,— хамӑрӑн пӗрлехи 
кӗрешӳре пире пурсӑмӑра та ҫӗнӗ хӗҫпӑшал параҫҫӗ. Вӗ- 
сем мӗнпур ҫӗршывсенчи коммунистсемпе ӗҫҫыннисене 
империализмла агрессипе пусмӑра хирӗҫ пыракан ма- 
лашнехи кӗрешӗвӗн ҫул-йӗрӗсене тэтах та уҫҫӑнрах курса 
тӑма пулӑшӗҫ. Пӗтӗм тӗнче ҫийӗн вӗсем эпир ҫӗр ҫинчи 
тӳрӗ кӑмӑллӑ, прогрессивлӑ мӗнпур вӑйсене — ирӗклӗх- 
шӗн, миршӗн тата халӑхсен телейӗшӗн кӗрешекен вӑйсе- 
не пӗрле, тӑванла чӗнсе калани пек янраса кайӗҫ».

Ҫывхарса килекен Ленин юбилейӗ — пӗтӗм тӗнче ис- 
торийӗшӗн чи пысӑк пӗлтерӗшлӗ кун. Коммунистсемпе 
рабочисен партийӗсем ҫав куна хӑйсен революцилле ӗҫне 
вӑйлатнипе кӗтсе илеҫҫӗ, халӑх хушшинчи политикӑлла 
ӗҫпе идеологи ӗҫне вӑйлатнипе, хӑйсен речӗсене тӑтӑшах 
ӳстернипе тата ҫирӗплетнипе палӑртаҫҫӗ.

Ленин ячӗ — кашни совет ҫыннишӗн, халӑхсене ирӗке 
кӑларассишӗн, вёсен телейӗшӗн кӗрешекенсемшӗн кала
ма ҫук хаклӑ ят. Пирӗн ӗмӗрти чи паллӑ революцилле 
улшӑнусемпе событисем—пӗтӗм этемлӗх пурнӑҫӗнче ҫӗнӗ 
тапхӑр уҫса панӑ Октябрьти революци ҫӗнтерни, тӗнчери 
социализмла система пулса тӑни, нацисен ирӗклӗхӗшӗн 
пыракан юхӑм ҫӗнӗ вӑйпа аталанни, рабочи класӑн мӗн- 
пур ҫӗнтерӳллӗ кӗрешӗвӗ, тӗнчери ӗҫҫыннисем империа
лизма хирӗҫ, миршӗн, демократишӗн, социализмшӑн кӗ- 
решес ӗҫ вӑйлансах пыни — йӑлтах вӗсем аслӑ Ленин 
ячӗпе, ленинизмпа тачӑ ҫыхӑннӑ.

Пӗтӗм тӗнчери ӗҫҫыннисен ҫулпуҫӗ В. И. Ленин 
ҫуралнӑранпа 100 ҫул ҫитнине пирӗн республикӑри ӗҫ- 
ҫыннисем Чӑваш АССРӗ 50 ҫул тултарас умён уявласа 
ирттерме хатӗрленеҫҫӗ. Ҫавна май кӑҫал апрелӗн 3—



4-мӗшӗсенче ВЛКСМ Чёваш обкомёпе Чӑваш писателё- 
сен Союзӗн правленийӗ ҫамрӑк писательсен канашлу-се- 
минарне ирттерчӗҫ. Унта ҫамрӑк литераторсен пултару- 
лӑхне тата В. И. Ленин ҫуралнӑранпа 100 ҫул ҫитнине 
кӗтсе илсе уявлама хатӗрленнӗ вӑхӑтра вёсен умӗнче 
тӑракан задачӑсене пӑхса тухрӑмӑр. Майӑн 28-мӗшӗнче 
Чӑваш АССР писателӗсен IX черетсӗр съезчӗ пулса ирт- 
рӗ. Съездра КПСС Центральнӑй Комитете «В. И. Л е
нин ҫуралнӑранпа 100 ҫул ҫитнине кӗтсе илме хатӗрле- 
несси -ҫинчен» йышӑннӑ постановление пурнӑҫлас тӗлӗш- 
пе чӑваш писателӗсем мӗнле ӗҫлени ҫинчен тата вӗсем 
умӗнче тӑракан задачӑсем ҫинчен пысӑк калаҫу пулчӗ.

Пирён республика ҫурални аслӑ Ленин ячӗпе дыхан
ий. Унтанпа 50 ҫул ҫитет ӗнтӗ. Аллӑ ҫул этемлӗх истори- 
йӗнче ытла пысӑк вӑхӑтах мар. Анчах ҫав аллӑ ҫул пирӗн 
республикӑна пӗтӗмпех урӑхлатса ҫӗнетрӗ. Чӑваш халӑ- 
хӗ, ытти тӑванла халӑхсем пекех, ҫак вӑхӑт хушшинче 
калама ҫук пысӑк ҫитӗнӳсем турӗ.

Ленинизм ҫӗнтерӗвӗсем илемлӗ литературӑпа искусст- 
вӑра та, халӑх сӑмахлӑхӗнче те анлӑн, витӗмлӗн палӑ- 
раҫҫӗ. Чӑваш писателӗсем те Ленин ҫинчен, унӑн вилӗм- 
сӗр ӗҫӗсемпе идейисем ҫинчен сахал мар ҫырнӑ, халӗ те 
ҫыраҫҫӗ. Ҫав произведенисене пӑхса тухсан, вӗсем пирӗн 
Тӑван ҫӗршыв, парти историйӗпе тачӑ ҫыхӑннине, ӗҫҫын- 
нисене ӗмӗр-ӗмӗрех Аслӑ ҫулпуҫ вӗрентнӗ пек ӗҫлеме, 
унӑн халалӗсене пурнӑҫлама, ҫӗнӗрен-ҫӗнӗ ҫитӗнӳсем 
тума хавхалантарнине лайӑх куратпӑр. Пирӗн ӗнтӗ хамӑ- 
рӑн чӑваш лениниани пур. Вӑл социализмла революци 
малтанхи ҫулӗсенчех пӗрремӗш утӑмсем тунӑ.

Ленин пурӑннӑ чухнех халӑх ун ҫинчен юрӑсемпе 
юмахсем, легендӑсем хывнӑ. Чӑваш халӑхӗн такмакӗсем- 
пе юмахӗсенче, пирён писательсен произведенийӗсенче 
Ленина тӗлӗнмелле Улӑп пек сӑнласа панӑ. Халӑх сӑмах- 
лӑхён нумай произведенийӗсем ӗҫхалӑхӗ Ленина хисеп- 
ленине лайӑх кӑтартса параҫҫӗ. Ленин тем и — ҫав тери 
пуян па анлӑ, ответлӑ та пархатарлӑ тема. Вӑл кашни 
писателе хумхантарать, ҫӗнӗ вӑй-хӑват хушать. Паллах, 
ку темӑпа ҫырасси ҫӑмӑл ёҫ мар. Анчах вӑл йывӑр пулсан 
та, унран пархатарлӑрах ӗҫ ҫук та темелле. Пирён поэт- 
сем аслӑ ҫулпуҫӑмӑр ҫинчен сахал мар сйвйсемпе поэмй- 
сем ҫырчӗҫ. Н. Шелепин «Ленин», С. Элкерӗн «Хурҫӑ ка- 
рап», П. Хусанкаййн «Ленин», «Ҫӗнӗ ҫул — ҫӗнӗ юрӑ», 
Я- Ухсайӑн «Телей юмахӗ», С. Шавлин «Аслӑ урам», 
«Ульяновск», Уйӑп Мишшин «Ленин мавзолейӗнче»,



А. Алган «Владимир Ильич Ленин», В. Давыдов-Анатрин 
«Ленин ялавё», А. Воробьевӑн «Ленин медалё», Г. Ефи- 
мовӑн «Шӑрттан», «Ленин сунарта», А. Галкинӑн «Ап
рель хёвелё» тата ытти поэтсен те Ленин ҫинчен ҫырнӑ 
сӑввисем вулакансен вдратнӑ произведенийӗсем пулса тӑ- 
чӗҫ.

Ҫулпуҫ сӑнарӗ П. Хусанкай поэмисемпе сӑввисенче 
уйрӑмах пысӑк вырӑн йышӑнать. Чӑваш халӑхӗ Ленина 
юратнине, вӑл никӗсленӗ Коммунистсен партийӗ тавра та- 
чӑ пӗтӗҫнине П. Хусанкайӑн «Горкӑри ҫурт», «Аслӑ чӗре» 
ноэмисенче лайӑх курма пулать. Вёсен тӗп шӑнӑрё — 
аслӑ Ленина, Коммунистсен партине юратни. Вӗсенче 
Ленин ҫынсемпе тӗл пулнӑ чух ҫав тери тимлӗ пулнине, 
вӑл тӑванла халӑхсен культурине ҫӗклессишӗн ырми-кан- 
ми ӗҫленине, ҫакӑн пек ҫӗкленӳ Октябрьти революцп 
хыҫҫӑн кӑяа лулма пултарнйие кӑтартса панӑ.

«Горкӑри ҫурт» поэмӑра Ленин пурӑннӑ ҫурта поэт 
хӑй пырса курни ҫинчен ҫырнӑ. Кил-ҫуртри япаласене, 
таврари ҫутҫанталӑка сӑнланӑ, историлле-биографилле 
фактсем ҫинчен каланӑ май поэт Ленин сӑн-сӑпачӗн уй- 
рӑм енӗсене кӑтартса панӑ: вӑл ӗҫхалӑхӗн интересӗсене 
чун-чӗререн парӑнсӑ, ӗҫҫыннисен революдилле вӑй-хӑват. 
не ӗненсе ӗҫлет. Ленин — аслӑ гуманист тата интернацио
налист.

«Аслӑ чӗре» поэмӑра П. Хусанкай Ленин 1918 ҫулта 
Чӗмпӗр Совдепне чӑвашсене ҫутта кӑларас тӗлӗшпе питӗ 
паллӑ ӗҫсем тунӑ И. Я. Яковлев ӗҫне-хӗлне тӗрӗс хакла- 
ма май паракан телеграмма яни ҫинчен ҫырать. Поэмӑра 
Яковлева унӑн пурнӑҫӗнче чи юратнӑ ӗҫӗнчен уйӑрма 
кирлӗ марри ҫинчен телеграмма ҫыракай В. И. Ленин 
сӑнарӗ тухса тӑрать. Чӑнах та ӗнтӗ, хдлӑха ҫутта кӑла- 
расшӑн тӑрӑшнӑ ҫын кунтан ӑшӑрах та хаклӑрах сӑмах 
урӑх илтмен.

Пӗлтӗр «Ялав» журналта П. Хусанкай «Ҫӗрте те ҫӗр- 
местпӗр» поэма пичетлесе кӑларчӗ. Ку произведение 
Врангеле хирӗҫ пынӑ ҫапӑҫусенче паттӑрла ҫапӑҫса пуҫ- 
не хунӑ чӑваш халӑхӗн ывӑлне Прохор Иванова асӑнса 
ҫырнӑ. Хӗрлӗ Ҫарта тӑванла халӑхсен ывӑлӗсем — вырӑс 
ачи Владимир Юрин, тутар Ахмет, мари йӗкӗчӗ Миклай 
тата ыттисем те юнашар тӑрса ҫапӑҫаҫҫӗ, вӗсене кӗрешӳ- 
ре аслӑ Ленин социализмла ҫӗршывӑмӑрӑн тӑшманӗсене 
аркатса тӑкма чӗнни хавхалантарать, вӗсем пурте пӗр 
кӑмӑллӑ пулса Чӑваш автономине туса ху.расси ҫинчен 
кӑларнӑ Ленин алӑ пуснӑ декрета ырласа йышӑнаҫҫӗ.



Ленин биографийӗ вӑл — пирён халӑх, пирён парти 
патша саманипе капитализм пусмӑрӗнчен хӑтӑлассишӗн, 
тӗнчере пӗрремӗш совет государстви тӑвассишӗн кӗрешнӗ 
ҫул-иӗрӗн паллисем. Ҫак кӗрешӳ пӗтӗм тӗнчери ӗҫхала- 
хӗн революцилле юхӑмне пуҫласа панӑ. Ҫакӑ Семен Эл- 
керӗн «Вутпа тӑвӑл витӗр» роман-хроникинче (1949) те 
лайӑх курӑнать. Кунта вулакан умне умлӑн-хыҫлӑн пере
м ё т  тӗнче вӑрҫи, монархи йӗркиие аркатни, февральти 
буржуаллӑ-демократилле революци, Ленин Питӗре килни 
тата Совет влаҫӗшӗн пынӑ кӗрешӳ, пролетариат диктату- 
рине туса хуни, Российӑра граждан вӑрҫи пуҫланса 
кайни уҫҫӑн тухса тӑраҫҫӗ. Романа хӑйне евӗрлӗ хроника 
пек ҫырнӑ, унта ҫирӗп йёркелесе тунӑ сюжет ҫук. Ленин 
ӗҫне-хӗлне кӑтартса паракан эпизодсемпе сценӑсем са
хал, апла пулин те рлбочисемпе хресченсен ҫёнтерӗвне, 
вӗсем ҫамрӑк Совет республикине ҫирӗплетессишӗн кӗ- 
решнине Ленин ертсе пыни лайӑх сисӗнсе тӑрать.

Ёҫҫыннисен революцилле кӗрешӗвӗнче Коммунистсен 
партийӗ ертсе пыракан вӑй пулнине В. И. Краснов-Асли 
«Вутра» романра лайӑх кӑтартса панӑ. Автор хӑй Ок
тябрь революцине, Чӑваш ҫӗршывӗнче Совет влаҫӗ туса 
хурас ӗҫе активлӑ хутшӑннӑ. Унӑн геройӗсем революци 
тӑшманӗсене хирӗҫ харсӑррӑн та паттӑррӑн, ленинизма 
чун-чӗререн парӑнса кӗрешеҫҫӗ.

Ҫулпуҫӑмӑр сӑнарӗн уйрӑм енӗсене прозӑра, публи- 
цистикӑра тата аса илсе ҫырнӑ ытти произведенисенче те 
кӑтартса панӑ.

Ёҫҫыннисен пурнӑҫӗпе шӑпине татса парас ӗҫре 
Ленин ҫав тери ӑслӑ та таса кӑмӑллӑ пулнине Илпек Ми- 
кулайӗ «Телей шыраса» калавра лайӑх сӑнланӑ. Унта 
пурнӑҫра чӑн пулнӑ ӗҫ ҫинчен ӗнентерӳллӗ ҫырса кӑ- 
тартнӑ.

Ленин ҫинчен ҫырнӑ лайӑх произведенисен шутне 
Хветӗр Уярӑн «Шушӑра, Саян тӑвӗсем патӗнче» очеркне 
кӗртмелле. Автор ӑна хӑй Шушенски ялне кайса килнӗ 
хыҫҫӑн ҫырчӗ, очерк чӑвяшла та, вырӑсла та пичетленсе 
тухрӗ, вулакансем ӑна ырласа йышӑнчӗҫ.

Чӑваш халӑхӗн ывӑлӗ-хӗрӗсем хӑйсем Ленина курни 
ҫинчен аса илсе ҫырнисем те интереслӗ. Эпӗ кунта М. Бу- 
лочниковӑн «Асран кайми тӗлпулусем», Е. Орловӑн «Ле- 
нинпа тӗл пул.ни», И. Илларионовӑн «Совет влаҫӗшӗн 
кӗрешнӗ чух», Т. Кривовӑн, В. И. Краслов-Аслин, А. Ур- 
галкинӑн тата ыттисен асаилӗвӗсене асӑнса хӑварасшӑн.

Драм ӑлла произведенисенчен уйрӑмах Александр



Кйлканйн Шупашкар хулипе Шупашкар уесӗнче Совет 
влаҫӗ туса хурассишӗн тата ӑна ҫирӗплетессишӗн пынӑ 
кӗрешӳ ҫинчен калакан «Октябрь хумӗ» пьесине палӑр- 
тас килет. Драмӑн тӗп геройӗ Иван Кадыков коммунист- 
сен партии Центральнӑй Комитечёпе Ленин кӑтартӑвӗсе- 
не пурнӑҫа кӗртессишӗн паттӑррӑн кӗрешет. Вилмеллех 
аманнӑ пулин те, вӑл халӑха буржуази тӗи пуласси ҫин- 
чен калать, рабочисемпе хресченсене Ленинпа пӗрле, 
Коммунистсен партийӗпе пӗрле пыма чӗнет. Драма хур- 
лӑхлӑ вӗҫленет, анчах унӑн шухйшӗ оптимизмла, вал 
Совет влаҫӗ ҫӗнтерес шанчӑка ҫирӗплетсе парать.

Пирён драматургсене Ульяновсен килйышӗпе Яков
лев килйышӗ хушшинчи туслӑх, И. Н. Ульянов чӑвашсем 
хушшинче культурӑна сарас, вӗсене ҫутта кӑларас ӗҫре 
мӗнле вырӑн йышӑнни уйрӑмах интереслентерет. Эпир 
Владимир Ульянов гимназист чӑваш учительне Никифор 
Охотникова университета кӗме хатӗрленме пулӑшнине 
лайӑх пӗлетпӗр. Ленин мӗн ачаранпах И. Я. Яковлев 
патне пырса ҫӳренё, унӑн вӗренекенӗсене налланӑ, ҫавйн 
пекех Чӗмпӗрти учительсем хатӗрлекен чӑваш шкулӗнчи 
ӗҫ-пуҫа пӗлсе тӑнӑ. И. Я. Яковлев чӑвашсене ҫутта кйла- 
расшӑн тӑрӑшнине Ленин пысӑка хурса хакланӑ. Ҫакна 
пирӗн халӑх пархатарлӑн асӑнать.

Нумаях пулмасть Николай Терентьев «Хумсем ҫыра- 
на ҫанаҫҫӗ» ятлӑ пьеса ҫырса пӗтерчӗ. Унта И. Н. Ульн- 
новпа И. Я. Яковлев пурнӑҫне, вӗсем чӑваш нацине ҫӗк- 
лес, чӑвашсене ҫутта кӑларас тӗлӗшпе епле ӗҫленнне, 
Владимир Ульяновӑн обществӑлла-политикӑлла тавраку- 
рӑмё мӗнле ӳссе аталаннине, вӑл Охотникова мӗнле 
вӗрентнине ҫырса кӑтартнӑ. Ку пьесӑна писательсен 
Союзе те, К. Иванов ячёпе хисеиленекен драма театре 
те пыейка хурса хакларӗҫ.

Эпир ҫавӑн пекех Мария Ухсаййн «Чёмпёр чанёсем» 
пьесипе те паллашрймйр. Кунта 1886— 1887 ҫулсенче Чём- 
пёрте тата Ульяновсен ҫемйинче пулса иртнӗ ӗҫсене кй- 
тартса панӑ. Ку пьеейра эпир Н. Терентьев пьесинче 
кйтартнй хйшпёр фактсене, событнсене куратийр, анчах 
драматург Ленина Совет влаҫӗн пӗрремёш ҫулӗсенче те 
кйтартса пама тйрйшнй.

В. И. Ленин ҫуралнйранпа 100 ҫул ҫитес кун ҫывхарса 
килнё май, ҫулпуҫ ҫинчен ҫырнй произведенисем ну- 
майлансах пыраҫҫӗ, вӗсене ҫыракан авторсен йышӗ те 
ӳснӗҫемӗн ӳсет. Пирӗн журналсемпе хаҫатсенче Ленин 
ҫинчен, уйрймах унйн Чӗмпӗрти иурнйҫӗ ҫинчен ҫырнй



ҫӗнӗ произведенисем пичетленсе тухрӗҫ. Анчах пурте вё- 
сем кирлӗ пек ҫӳллӗ, ленинианӑна тивӗҫлӗ илемлӗх ша- 
йӗнче тӑраҫҫӗ теме ҫук-ха. Пирӗн литературӑра Ленин 
темине ҫутатса парас ӗҫре татса паман ыйтусем те сахал 
мар. Ку енӗпе ҫитменлӗхсемпе йӑнӑшсем те пулкаларӗҫ. 
Съездра тухса калакансем Ленин тематикипе ӗҫлекен 
писателӗн уйрӑмах пысӑк ответлӑха туйма кирлине асӑр- 
хаттарчӗҫ. Кун пирки СССР писателӗсен IV съездёнче те 
питӗ витӗмлӗ каласа хӑварнӑччӗ: «Кирек хӑҫан та, кирек 
ӑҫта та, эпир Ленинпа революци темине пырса тёкёнет- 
пёр пулсан, пирён тарӑн содержанишӗн, партилле ҫирӗп 
тӗллевшӗн, художествӑлла лайӑх ӑсталӑхшӑн ответлӑха 
туйса ӗҫлемелле».

Писатель Ленин темипе ӗҫленӗ чухне ҫулпуҫ сӑнарӗ 
историллӗ фактсемпе, документсемпе килӗшсе тӑни тӗп 
вырӑнта пулмалла. Историлле событисен пӗлтерӗшӗпе 
тӗллевӗнчен кӑшт кӑна пӑрӑнса кайни те Ленин сӑнар- 
не — хӑйӗн пӗтӗм. пурнӑҫӗпе ӗҫне историпе ҫыхӑнтарнӑ 
ҫулпуҫӗн сӑнарне — пӑсса хума пултарать.

«Ленин сӑнарне ӳкерсе парас тесессӗн, писателе таса 
чун, уҫӑ чӗре кирлӗ,— тесе ҫырнӑччӗ нумаях пулмасть 
«Правда» хаҫат.— Ҫавӑн пек кашни ӗҫех вӑл — чун-чё- 
рене ҫӗнетекен процесс, таса чӗреллӗ пулма тунӑ тупа. Ку 
шӑпах ӗнтӗ Маяковский асран кайми сӑмахсемпе каласа 
хӑварни пулать: «Революцие малалла ишсе кӗрес тесе, 
эпӗ хама Ленинпа тасататӑп».

В. Долгов Г. Ефимовӑн «Амӑшӗпе ывӑлӗ» поэми пир
ки «Ялав» журнӑлта (1969 ҫ., 2-мӗш №) пысӑк статья 
ҫырса кӑларчӗ. Унта вӑл поэмӑн идейӑпа илемлӗх шайӗ 
ҫителӗксӗррине палӑртрӗ. Калас пулать: Г. Ефимов Л е
нин темине ҫутат*са парас енӗпе нумай, ҫине тӑрса ӗҫлет. 
Аслӑ ҫулпуҫӑмӑр ҫинчен вӑл сӑвӑсем те, калавсем те 
ҫырать. Анчах ҫав произведенисенчен хӑшпӗрисем илем- 
лӗх енчен, шухӑш-туйӑм енчен кӑйттӑрах, вӗсенче Ленин 
пурнӑҫӗнчен илнӗ уйрӑм фактсемпе эпизодсене рифмӑла- 
са ҫеҫ кайнисем те тӗл пулаҫҫӗ. Халӗ поэт, критикӑна 
шута илсе, «Амӑшӗпе ывӑлӗ» поэмӑна хушса, ҫӗнетсе 
ҫырчӗ, ҫавӑнпа та вӑл идейӑпа илемлӗх тӗлӗшӗнчен вӑй- 
лӑрах пулса тухасса шанас килет.

Темиҫе ҫул маларах Ю. Петровӑн «Ленинпа ача» ят- 
лӑ поэми тухнӑччӗ, анчах вал та хӑйӗн содержанийӗпе, 
илемлӗх шайӗпе имшеркке, вӑйсӑр произведени пулнине 
пирён критиксем те, вулакансем те тӗрӗс кӑтартнӑччӗ.

Чӑваш халӑх поэчӗ Я. Ухсай халӗ «Чӗмпӗр» ятлӑ пы-



сӑк поэма ҫырать, унан малтанхи тӑватӑ пайӗ «Тӑван 
Атӑл» журналта пичетленсе тухрӗ. Поэт каланӑ тӑрӑх, 
ку вӑл В. И. Ленинӑн ҫамрӑк чухнехи пурнӑҫӗ, паллӑ пе- 
дагог-просветительсем И. Н. Ульяновпа И. Я. Яковлев 
хушшинчи туслӑх ҫинчен ҫырнӑ произведени пулать. Пи
четленсе тухнӑ сыпӑксенче чӑннипех те интереслӗ, поэзи 
тӗлӗшӗнчен витӗмлӗ вырӑнсем пур. Ҫапах та авторӑн 
поэмӑна лайӑхлатас енӗпе татах ӗҫлес пулать-ха. Пичет- 
леннӗ сыпӑксенче вулакан тахҫанах пӗлекен фактсене 
асӑнса, иллюстрацилесе ҫеҫ иртсе кайнӑ тӗлсем пур. 
И. Я. Яковлева та поэт витӗмлех сӑнласа парайман. Ятлӑ 
поэтран вулакан идея енчен пуян та илемлӗ чӗлхепе ҫыр- 
нӑ произведени кӗтет. Эпир Я. Ухсай хӑйӗн ҫак ёҫне 
ӑнӑҫлӑ вӗҫлессе шанатпӑр, чӑваш ленинианинче вӑл ти- 
вӗҫлӗ вырӑн йышӑнтӑрччӗ.

Аслӑ ҫулпуҫӑмӑр ҫинчен ҫырнӑ хӑшпӗр произведени- 
сенчи ҫитменлӗхсем вӗсем пурте пирён парти историне, 
аслӑ Ленинӑн пурнӑҫӗпе ӗҫӗсене, унӑн вӗрентӗвне тарӑн 
тишкӗрсе тӗпчеменнинчен килеҫҫӗ. Ҫавӑн пекех тата пул
са ҫитмен произведенисене пичетлеме васкани палӑрать.

Ленин ҫинчен юлашки ҫулсенче ҫырнӑ произведенисе
не, паллах, пурне те асӑнса хӑварма май ҫук ӗнтӗ. Сӑмах 
кунта аслӑ ҫулпуҫӑмӑр сӑнарне ҫутатса парас ыйту пир
ки пырать, мӗншӗн тесен халӗ пирӗнте истори туйӑмӗ 
ҫав тери ҫивӗчленсе ҫитрӗ, эпир пурӑнса ирттернӗ аллӑ 
ҫулхи пурнӑҫ опычӗ пире революци исторйне, чи аслӑ та 
чаплӑ ҫыннӑмӑрӑн — Владимир Ильич Ленинӑн сӑнарне 
тарӑнрах тӗпчесе пӗлме май парать, писательсем умне 
ҫӗнӗ задачӑсем кӑларса тӑратать. Кун пирки КПСС 
Центральнӑй Комитечӗ «Владимир Ильич Ленин ҫурал- 
нӑранпа 100 ҫул тултарнине кӗтсе илме хатӗрленесси ҫин- 
чен» йышӑннӑ постановленире питӗ тӗплӗ каланӑ.

Пирӗн литераторсем иртнӗ вӑхӑт ҫинчен тата малалла 
талпӑнса пыракан пысӑк тапхӑр ҫинчен ытларах та ыт- 
ларах шухӑшлаҫҫӗ, вӗсем историре, совет тапхӑрӗнче 
пулса иртнӗ ӗҫсемпе улшӑнусене тарӑнрах тӗпчесе сӑнла- 
са пама тӑрӑшаҫҫӗ. Совет халӑхӗ коммунизм ҫӗнтерӗвӗ- 
шӗн кӗрешнине кӑтартакан лайӑх произведенисенчи 
герой шухӑш-туйӑмӗсенче, вёсен ӗҫӗ-хӗлӗнче яланах 
Ленин пурӑнать.

Совет Союзӗнче социализм ҫӗнтерни, коммунизм 
строительствинчи ҫитӗнӳсем пурте Ленин идейисемпе 
планӗсём пурнӑҫа кӗрсе пынине лайӑх кӑтартса параҫҫӗ. 
Елӗкхи Российӑн аграрлӑ районӗсенче ҫӗнӗ рабочи класс
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ҫуралса вӑй илни, хресчен ӑстӑнӗнче вак хуҫа пси- 
хологийӗ тӗп пулни, рабочи класпа колхозлӑ хресченсем 
хушшинче тӑванла ҫыхӑну ҫирӗпленсе ҫитни пӗтӗм совет 
обществин моральпе политика пӗрлӗхӗ аталанса пынине 
палӑртса тӑраҫҫӗ те ӗнтӗ. Анлӑ та хӗрӳ пурнӑҫпа пурӑ- 
нать халь пирён республика. Пӗтӗм Тӑван ҫӗршывӑмӑр 
пекех, вӑл ударлӑ стройка площадки пулса тӑчӗ.

В. И. Ленин литераторсене пурнӑҫа, унӑн аталанӑвӗн 
законӗсене тарӑннӑн тӗпчесе вӗренме чӗннӗ. Пуринчен 
малтан вӑл искусствӑра общество пурнӑҫне, уйрӑм ҫын 
пурнӑ-ҫне уҫса панине, ҫьшсен психологине, вёсен чун- 
чӗрипе кӑмӑлне тӗрӗс кӑтартса панине хакланӑ. Малта 
пыракан писатель куллен пулса иртекен ӗҫсене кӑтартса 
панипех ҫырлахмасть, вӑл пурнӑҫ аталанӑвӗн тӗп шӑнӑр- 
не, унӑн малалла туртакан вӑйне сӑнаса, тӗпчесе пырать, 
ҫынсен ӑстӑнне ҫӗнӗ самана ҫыннисен сӑнарӗпе, вёсен 
ӗмӗчӗсен хӑвачӗпе пуянлатать.

Пурнӑҫра, унӑн аталанӑвӗнче яланах хирӗҫлӗхсем 
пур. Творчествӑлла ӗҫлени, ҫӗнӗ пурнӑҫ тума хавхалан- 
са тӑрӑшни пулать те ӗнтӗ ҫав пурнӑҫа малалла аталан- 
тарса пыракан вӑй-хӑватсенчеи пӗри. Ҫакна литературӑ- 
ра тӗрлӗ майпа сӑнласа пама пулать. Ҫав майсем чӑн- 
чӑн пурнӑҫпа килӗшсе тӑмалла, унӑн тӗрлӗ енӗсене ти- 
вӗҫлӗ пек паха сӑрӑсемпе илемлетсе кӑтартса памалла.

В. И. Ленин ҫуралнӑранпа 100 ҫул, Чӑваш автономн
ые туса хунӑранпа 50 ҫул ҫитнине кӗтсе илме хатӗрле- 
несси Россия Федерацийӗнчи писательсен III съездне 
ирттерме хатӗрленнипе пӗр вӑхӑтра пулса иртет. Икӗ 
съезд хушшинче (1965— 1969 ҫулсем) чӑваш писателӗ- 
сен творчествӑлла ӗҫӗ чылай аталанса, ӳссе пычӗ. Прозӑ- 
ра та, поэзире те, драматургире те Чӑваш ҫӗршывӗнче 
Совет влаҫӗ туса хунӑранпа пулса иртнӗ социаллӑ улшӑ- 
нусене кӑтартса паракан пысӑк произведенисем пур. Ҫак 
икӗ съезд хушшинче кӑна пирӗн 16 роман, 38 повесть, 
14 поэма, 21 калав кӗнеки, 40 сӑвӑ кӗнеки, 30 пьеса гш- 
четленсе тухрӗҫ. Ача-пӑча литератури енӗпе вара ҫав 
вӑхӑтра 3 поэма, пёр повесть, калав кӗнекисем— 17, сӑвӑ 
пуххисем— 12 тухнӑ. Чӑваш республикинче пурӑнакан 
вырӑс гшс^телӗсем хӑйсен вулаканӗсём патне 3 повесть, 
калав кӗнекисем 5, сӑвӑ кӗнекисем те ҫавӑн чухлех ҫи- 
терчӗҫ.

Пирӗн литератӳрӑна тишкерсе тухни ҫакна кӑтартса 
парать: унта историпе революци, Совет влаҫне. туса хуни 
тата ӑна ҫирӗплетни ҫинчен ҫырнӑ произведенисем чылай



вырӑн йышӑнаҫҫӗ. Колхоз ӗҫӗнче палӑрнӑ ҫынсем, Тӑван 
ҫӗршывӑн вӑрҫинче тӗлӗнмелле харсӑр пулнӑ паттӑрсем 
ҫинчен чӑваш писателӗсем сахал мар кӗнеке ҫырса кӑ- 
ларчӗҫ.

Влае ИвановнПайменӑн «Кёпер» ятлӑ романӗ — Ок
тябрь'™ ооциализмла революци чӑваш халӑх пурнӑҫне. 
ҫӗнетсе улӑштарюине .кӑтартса паракан пысӑк щро- 
изведени. Революциччен тӗттӗм те чухӑн пурӑннӑ чӑваш 
халӑхӗ, хӑйӗн аслӑ тӑванӗ — вырӑс халӑхӗ пулӑшнипе, 
ӗлӗкхи хӗн-хурлӑ пурнӑҫран ҫутӑ пуласлӑха кӗпер хы- 
вать,— ҫакӑн пек ӗнтӗ романӑн тӗп шухӑшӗ. Романӑн 
геройӗсем революципе пӗрле ӳссе ҫитӗнсе пыраҫҫӗ, 
граждан вӑрҫин вут-хӗмӗнче хӗрсе ҫирӗпленеҫҫӗ. Комму- 
нист-ленинҫӑсен, революцилле массӑсене ертсе пыракан 
геройсен сӑнарӗсем асра чӗррӗн юлаҫҫӗ, вӗсене кура ро: 
манӑн ҫамрӑк геройӗсем те тӗрӗс воспитани илсе ҫирӗп- 
ленеҫҫӗ, ӳсеҫҫӗ.

Пирӗн шухӑшпа, хальхи ҫамрӑксемшӗн Пайменӑн 
«Аттесен палӑкӗ» ятлӑ калавсемпе асаилӳсен кӗнеки,
С. Шавлин «Кӗсле тытрӑм аллӑма» кӗнекинчи очерксем, 
А. Лазаревӑн «Хула хӗрӗ» повеҫӗ те пысӑк пӗлтерӗшлӗ, 
пурнӑҫа пӗлме пулӑшакан паха произведенисем.

1968— 1969 ҫулсенче «Ялав» журналта Леонид Атако
ван «Вырӑс каччи» ятлӑ повеҫӗн пӗрремӗш пайӗ пичет- 
ленсе тухрӗ. Унта революця пуҫламӑшӗнчех вырӑнти 
Советсене — ӗҫхалӑхӗн влаҫне ҫирӗплетме пулӑшма Чӑ- 
ваш ҫӗршывне килнӗ ҫамрӑк вырӑс рабочийӗ ҫинчен 
ҫырса кӑтартнӑ.

Василий Ржановӑн ҫӗнӗрен редакцилесе кӑларнӑ 
«Тӗнче ҫаврӑнать» («Энтип») драмине те ырӑ кӑмӑлпа 
асӑнас килет. Унта Энтип хресченӗн пурнӑҫ шӑпи урлӑ 
автор чӑваш ялӗнче Совет влаҫӗ туса хунине, чӑваш хрес- 
ченӗсем уйрӑм хуҫалӑхран куҫса, Ленин идейисем пу- 
лӑшнипе, коллективлӑ хуҫалӑхпа пурӑнма пуҫланине 
автор тӗрӗс те ӗненмелле кӑтартса пана. Пьесӑра путило- 
вец-коммунист Смолин сӑнарне лайӑх ӳкернӗ, тӗп геро- 
йӑн Энтипӑн шухӑш-кӑмӑлне, вӑл Ленин ҫинчен мӗн 
шухӑшланине уҫҫӑн кӑтартнӑ. Пьесӑн сюжечӗ революци 
тӑшманӗсемпе Совет влаҫӗн тӑшманӗсене хирӗҫ пыракан 
хаяр кӗрешӳ вутӗнче ҫуралса тухакан ҫивӗч хирӗҫӳ ҫинче 
никӗсленсе тӑрать.

Петр Осипов «Ёмӗтленнӗ ӗмӗт» пьесине революци 
вут-ҫулӑмӗнче ҫуралнӑ чӑваш театрне халалласа ҫырнӑ. 
Совет влаҫне туса хунипе пӗрле театрӑн ҫамрӑк коллек-



тивӗ ӳссех, вӑй илсех пынине куратпӑр эпир. Чӑвашсен 
куҫса ҫӳрекен театрӗн артисчӗсем граждан вӑрҫине ак- 
тивлӑн хутшӑнса кӗрешеҫҫӗ, ҫав вӑхӑтрах вӗсем чӑваш- 
сен тин ҫеҫ ҫуралса ҫирӗпленекен иекусствипе ҫирӗп 
ҫыхӑну тытаҫҫӗ, ӑна аталанма пулӑшаҫҫӗ. Пьесӑна исто- 
рнре чӑн пулнӑ тӗслӗхсемпе усӑ курса ҫырнӑ.

Кунта ҫакна та каласа хӑварас килет: пирён литера- 
турӑпа искусствӑри И. С. Максимов-Кошкинский, 
П. Н. Осипов, О. И. Ырзем, Б. А. Алексеев пек ҫынсем— 
чӑваш наци культурин паллӑ деятелёсем пулса тӑраҫҫӗ. 
Вёсен сӑнарӗсене илемлӗ литературӑра анлӑн та сумлӑн 
кӑтартса пама вӑхӑт ӗнтӗ. Ҫакӑ та вӑл Ленин социализм 
саманинче наци культури вӑйлӑн аталанасси ҫинчен ка
лана шухӑш ҫӗнтерӳллӗн пурнӑҫа кёрсе пынине тепӗр хут 
ҫирӗплетсе панӑ пулӗччӗ.

Иртнӗ ҫул эпир театрта Леонид РодиОновӑн «Вӗҫле- 
неймен юрӑ» пьесипе паллашрӑмӑр, куракансем ҫав 
спектакле кӑмӑллӑн йышӑнчӗҫ. Ку вӑл коллективизаци 
пынӑ ҫулсенчи хӗрӳллӗ класс кӗрешӗвӗ, революци тради- 
цийӗсем ӑруран ӑрӑва куҫса пыни ҫинчен калакан 
произведени.

Чӑваш халӑх историйӗнчи питӗ паллӑ та пысӑк пӗл- 
терӗшлӗ тапхӑра — чӑваш ҫӗршывӗ вырӑс государствипе 
пӗрлешнӗ тапхӑра—ҫырса кӑтартнӑ Кузьма Турхан хӑ- 
йӗн «Сӗве Атӑла юхса кӗрет» романӗнче. Вулакансем ку 
романӑн 'Икӗ кӗиекипе паллашрӗҫ, виҫҫӗмӗш кӗнекине 
автор ҫитес ҫулсенче ҫырса пӗтересшӗн.

Нумай ҫул хушши ӗнтӗ эпир пирён писательсем рабо- 
чи класс ҫинчен сахал ҫыраҫҫӗ тесе калаҫатпӑр. Ҫак те- 
мӑпа юлашки 2—3 ҫул хушшинче А. Талвирӑн «Вутлан 
зажигает огни» романӗ тата унӑн очеркӗсемпе калавӗ- 
сем, 3. Нестеровӑн «Ылтӑн пёрчисем» повеҫӗ, И. Гри
горьевна Л. Степановӑн калавӗсемпе повеҫӗсем ҫеҫ 
гшчетленсе тухрӗҫ. Нумаях пулмасть тата ҫамрӑк ҫырав- 
ҫӑ Н. Петровская издательствӑна ҫамрӑк рабочисем 
ҫинчен ҫырнӑ повесть тӑратрӗ. В. Ухли пир-авӑр ӑстисем 
ҫинчен роман ҫырса пӗтерет. Анчах ку, паллах, ҫителӗк- 
сӗр-ха.

Литературӑра рабочи класс пурнӑҫне кӑтартса парас- 
сине пысӑка хурса, ВЦСПС президиумӗпе СССР писате- 
лӗсен Союзӗн правленийӗн секретариачӗ 1968 ҫулхи 
апрелӗн 26-мӗшӗнче ятарласа постановлени йышӑнчёҫ, 
Владимир Ильич Ленин ҫуралнӑранпа 100 ҫул тултарни- 
не хисеплесе, рабочи класс ҫинчен ҫырнӑ илемлӗ прозӑн



Пӗтӗм Союзри ӳҫӑ конкурсне нрттересси ҫинчен пелтер- 
чӗҫ. Ҫав постановленире: «Конкурсӑн тӗп тӗллевӗ— 
ҫӗршыври писательсене героикӑлла рабочи класс ҫинчен 
романсем, повеҫсем, калавсем ҫырас ӗҫе явӑҫтарасси»,— 
тенӗ. Коммунизм обществи тӑвассишӗн пыракан кӗрешӳ- 
ре рабочи класс чи хастарлӑ, чи малти, ертсе пыракан 
вӑй-хӑват пулнине кӑтартса памалла. Ҫав произведени- 
сем рабочи класӑн паянхи ӑрӑвӗ, КПСС ертсе нынипе, 
хӑйӗн ашшӗсемпе аслӑ тӑванӗсен — Октябрьти социа- 
лизмла революци участннкӗсен ӗҫпе кӗрешӳ традицийӗ- 
сене малалла аталантарса пынине анлӑн ҫутатса памал
ла. Хальхи совет ӗҫченӗсен нумай енлӗ пуян шухӑш-кӑ- 
мӑлне, вӗсен анлэ техникӑлла пӗлӗвне, пысӑк культурине, 
государство ёҫне весем чӑн-чӑн хуҫа пек туса пынине, 
миршӗн, ирӗклӗхшӗн тата пӗтӗм этёмлӗх телейӗшӗн ҫине 
тӑрса кӗрешнине кӑтартса памалла.

Чӑваш писателӗсен те ҫак конкурса активлӑн хутшӑ- 
нас пулать.

Съездра тухса калаҫнӑ юлташсем (А. Галкин, А. Тал- 
вир) промышленность предприятийёсенче, строительство 
организацийӗсенче ӗҫлекен ҫамрӑк авторсене ҫырма пу- 
лӑшасси ппрки сӗнӳсем пачӗҫ. Писательсен Союзён 
правленийӗ ҫывӑх вӑхӑтра рабочи класс темипе ҫыракан 
писательсен канашлӑвне ирттерме хатёрленет. Паллах, 
ҫак канашлӑва ирттерни ҫамрӑк авторсемшён те усӑллӑ 
пулӗ.

Ёҫры коллективна тачӑ ҫыхӑну тытмасан, рабочи 
класс ҫинчен лайӑх кӗнеке ҫырма май ҫук. Рабочисен 
коллективӗнче ҫеҫ ҫынсен психологине, вёсен творчест- 
вӑлла ӗҫӗн уйрӑмлӑхӗсене туйса илме, ӗҫҫыннин кӑмӑл- 
туйӑмне, унӑн сӑнарне асӑрхаса ӑнланма пулать. Анчах, 
шел пулин те, халлӗхе республикӑри заводсене, Шупаш
кар ГЭСне тунӑ ҫӗре е ытти пысӑк промышленность 
объекчӗсене тухса ҫӳрекен писательсем пирӗн сахал-ха.

Халӗ пирӗн ялхуҫалӑх производствинче те, колхозник- 
оен пурнӑҫӗнче те ҫав тери пысӑк улшӑнусем пулса 
иртеҫҫӗ. Ял пурнӑҫӗ пӗр вырӑнта тӑмасть, вӑл улшӑнсах 
пырать, унти ҫынсем те ӳсеҫҫӗ.

— Пирӗн колхозниксем чӑваш писателӗсен кӗнекисе- 
яе юратса вулаҫҫӗ. Эпир писательсенчен чӑваш ялён 
хальхи пурнӑҫне тӗрӗс кӑтартакан, халӑх кӑмӑлне кая- 
кан, вулакана хумхантаракан, шухӑшлаттаракан кӗнеке- 
сем кӗтетпӗр,— терӗ съездра ялхуҫалӑх производствин 
талантлӑ организаторӗ, Муркаш районӗнчи «Знамя тру-



Да» Колхоз председателе, Социализмла Ёҫ Геройӗ 
Е. Андреев.

Ял ҫыннин пурнӑҫне, ӗҫне-хӗлне, шухӑш-кӑмӑлне 
кӑтартакан произведенисенчен А. Емельяновӑн «Ҫавал 
сарӑлсан», А. Эсхелӗн «Хӗвеллӗ ҫумӑр» повеҫӗсене, В. Ух- 
лин «Шуркелсем» романне палӑртса хӑвармалла.

А. Емельянов ялти пурнӑҫа лайӑх пӗлет. Ҫакӑ ӗнтӗ 
ӑна идейӑпа ӑсталӑх енчен паха произведени ҫырма май 
панӑ.

А. Эсхель те ялти пурнӑҫа, лару-тӑрӑва, унта пулса 
иртекен улшӑнусене куллен тӗпчесе пырать. «Хӗвеллӗ 
ҫумӑр» повеҫре вӑл ҫамрӑк агроном Николай Шангин 
институтран вӗренсе тухнӑ хыҫҫӑн колхозра мӗнле ӗҫле- 
нине кӑтартать. Ял ӗҫченӗсене артель хуҫалӑхне ҫӗклес 
тӗлӗшпе пур майпа та пулӑшма хатӗр вӑл, пулӑшать те. 
Ана ҫӗр ҫеҫ мар, ҫав ҫӗр ҫинче пурӑнакан ҫынсен шӑпи 
те интереслентерет. Пурнӑҫра повесть геройӗ пысӑк йы- 
вӑрлӑхсемпе тӗл пулать, анчах вӗсене пурне те ҫӗнтерсе 
пырать. Повеҫре мораль енӗпе чылай ҫивӗч ыйтусем 
лартнӑ, автор пирӗн вӑхӑтри ҫынсен шухӑш-кӑмӑлне уҫса 
парас тӗлӗшпе тӑрӑшса ӗҫлени курӑнать.

Хальхи вӑхӑтра ялти экопомикӑра, ҫынсен ӑстӑнӗпе 
кӑмӑл-туйӑмӗнче пысӑк улшӑнусем пулса иртеҫҫӗ, терӗ- 
мӗр. Вӗсене пӗлни, тӗпчени кирлӗ. Ҫак темӑпа ҫырнӑ та 
хӑйӗн «Ҫӑлтӑрсем Тапӑра анаҫҫӗ» романне Владимир 
Садай. Автор ҫак произведенире паянхи ял, унти ҫынсен 
психологийӗ мӗнле улшӑнса пынине кӑтартса парасшӑн 
пулнӑ. Романри нумай сӑнарсем, уйрӑмах ӗҫчен чӑваш 
хӗрарӑмӗсен сӑнарӗсем асра юлаҫҫӗ.

Пирён парти совет ҫыннисене аслӑ ӑрусен революци- 
ри традицийӗсем майлӑ воспитани парас ӗҫре литерату- 
рӑпа искусство питӗ пысӑк вырӑн йышӑннине, ку енӗпе 
вӑрҫӑпа патриотизм темипе ҫырнӑ произведенисем ытла- 
рах кирлине уйрӑмах палӑртать.

Вӑрҫӑ ҫинчен лайӑх кӗнекесем чылай тухрӗҫ, вӗсене 
вулакансем ырласа йышӑнчӗҫ, критика та тивӗҫлипе 
хакларӗ. Совет халӑхӗ Аслӑ Отечественнӑй вӑрҫӑра кӑ- 
тартнӑ паттӑрлӑх ҫинчен калакан кӗнекесем вӑрҫӑ вӑхӑ- 
тӗнче те, вӑрҫӑ хыҫҫӑн та иичетленсех тӑчӗҫ. «Вӑрҫӑра» 
ятлӑ антологипе «Наши земляки — Герои Советского 
Союза» кӗнекене пысӑк ӗҫ тесе шутлатпӑр.

Халӗ кӑна А. Алган «Хӗҫпе ҫурла» романӗн пӗрремӗш 
кӗнеки, Мётри Кибекӗн «Паттӑрсем хыпарсӑр ҫухалма- 
ҫҫӗ» ятлӑ пысӑк романӗ пичетленсе тухрӗҫ. Л. Агаков



«Сал'так ачисем», «Кӑсӑя» повеҫсем пичетлесе кӑларчӗ. 
Вӑрҫӑ теми В. Алендей, Н. Илпек, Г. Орлов, А. Яндаш,
А. Воробьев творчествинче те пысӑк вырӑн йышӑнать.

1970 ҫулта совет халӑхӗпе пӗтӗм прогрессивлӑ этем- 
лӗх совет ҫарӗсем фашистла Германие ҫӗнтернӗренпе 
25 ҫул тултарнине' паллӑ турӗҫ. Ҫав хаяр та хӑрушӑ 
вӑхӑт ҫинчен, совет воинӗсен фронтри хӑюлӑхӗпе паттӑр- 
лӑхӗ, рабочисемпе колхозниксен тылри хастарлӑхӗ ҫин- 
чен чылай ҫырнӑ пулин те, вӑрҫӑ темине манӑҫа хӑварма 
юрамасть.

Ку темӑпа ҫырнӑ кӗнекесем мӗн тери кирлине ҫакӑн- 
тан та курма пулать. Нумай пулмасть республикӑри 
библиотекӑсенче ӗҫлекенсен канашлӑвӗ пулса иртрӗ, 
унта вӗсем тӳрех ҫапла каларӗҫ: «Писатель юлташсем, 
фашизма хирӗҫ пынӑ вӑрҫӑра тӑван халӑхӑмӑр тунӑ пат- 
тӑрла ӗҫсем ҫинчен нумайрах ҫырасчӗ», терӗҫ. Пӗр ҫар 
чаҫӗнчи командирсемпе политработниксем ыйтнипе эгшр 
вӗсене «Вӑрҫӑра» кӗнекене, Кибекӗн «Паттӑрсем хыпар- 
сӑр ҫухалмаҫҫӗ» романне, Л. Атакован «Салтак ачисем» 
тата «Кӑсӑя» повеҫӗсене ярса патӑмӑр. Хамӑр республи- 
кӑри ҫар комиссариачӗсенче ӗҫлекенсем каласа панӑ 
тӑрӑх, пирӗн ҫамрӑксем призыв пункчӗсене ҫак авторсен 
кӗнекисемпе пыраҫҫӗ. Ку пире савӑнтарать.

Капитализм тӗнчине, унти халӑх пурнӑҫне тишкерсе 
ҫырнӑ, ҫав ҫӗршывсенчи ӗҫҫыннисен кӗрешӗвне кӑтартса 
паракан произведенисем те ҫамрӑксене патриотизмла 
воспитани парас ӗҫпе тачӑ ҫыхӑннӑ. Ку темӑпа эпир питӗ 
сахал ҫыратпӑр-ха. Кунта Уйӑп Мишшин «Кай енче» 
ятлӑ очерксен кӗнеки ҫеҫ вулакансемшӗн паха парне пул- 
чӗ. Нумай пулмасть ак «Тӑван Атӑлта» (1969 ҫ., 3-мӗш 
№) В. Никитинӑн «Англире — икӗ эрне» очеркӗ пичет- 
ленчӗ.

Активлӑ ӗҫлеҫҫӗ пирён поэтсем, нумай ҫыраҫҫӗ, анчах 
ҫырнинчен литературӑра ытла нумаях юлмасть пуль ҫав. 
П. Хусанкайӑн юлашки вӑхӑтра ҫырнӑ «Сллтак сӑмахӗ», 
«Ҫӑлтӑрлӑ ҫулпа», С. Шавлин «Матрос ташши», «Урук 
инке кин кӗртет», В. Давыдов-Анатрин, А. Кӑлканӑн,
А. Воробьевӑн, В. Урдашӑн тата ыттисен чылай лирикӑ- 
ллӑ сӑввисем савӑнтараҫҫӗ. Пире В. Урдашӑн «Апиа пат
не», М. Захаровӑн «Ылхан, пин хут ылхан» сӑввисем пек 
произведенисем кирлё, вӗсенче шухӑш тасалӑхӗ, кӑткӑс 
мар илемлё форма, пирён пурнӑҫӑн таппи, чӑн-чӑн граж- 
Данлӑх сисӗнсе тӑрать.

Поэзире пурте йӗркеллӗ пулса пырать теме ҫук-ха.



Нумаях пулмасть ҫамрӑк писательсен канашлӑвӗнче 
ҫакна палӑртса хӑварнӑччӗ: юлашки вӑхӑтра ытла та 
ҫӑмӑлкка, ачаш-селӗп, ӑнланмалла мар сӑвӑсем чылай 
пичетленсе тухкаларӗҫ. Хаҫатсемпе журналсенче совет 
халӑхӗн революцири, ӗҫри традицийӗсене мухтакан сӑвӑ- 
юрӑ сахал пичетленет, политикӑлла сатира вара ҫукиа 
пӗрех.
\/  Чӑваш писателӗсем КПСС Центральная Комитечӗпе 
СССР Министреен Оовечӗ «Совет ача-пӑча литератури- 
не малалла аталантарасси оинчсн» йышӑпнӑ постановле
ние пысӑк хаваслӑхпа йышӑнчӗҫ. Ҫакӑ вӑл пирӗн парти- 
пе правительство ҫамрӑк ӑрӑва тӗрӗс воспитани парса 
ӳстерессишӗн тимлӗн тӑрӑшнине тепӗр хут ӗненмелле 
кӑтартса парать.

Ачасемпе ҫамрӑксем валли ҫырасси — пархатарлӑ та 
ответлӑ ӗҫ, мӗншӗн тесен ҫамрӑк ӑрӑвӑн шухӑш-кӑмӑл 
тасалӑхӗ, идейӑлла ҫирӗплӗхӗ пирён ачасем пӗрремӗш 
хут уҫакан кӗнекесенчен килет. Пире пур жанрпа та 
Тӑван ҫӗршыва, Ленин партине юратма, ленинла пурӑн- 
ма тата ӗҫлеме вӗрентекен, гражданла таса туйӑм ҫура- 
такан произведенисем нумайрах кирлӗ.

Ачасемпе ҫамрӑксем валли ҫӗнӗ произведенисем 
ҫырас тӗлӗшпе писательсене хавхалантарас тесе, респуб- 
ликӑри писательсен Союзӗпе ВЛКСМ Чӑваш обкомӗ 
1966—67 ҫулсенче ятарласа конкурс ирттерчӗҫ. Ҫав кон
курса 35 произведени ытла тӑратнӑччӗ. Анчах конкурса 
хутшӑннисем хушшинче паллӑ писательсем питӗ сахал 
пулчӗҫ. Пӗрремӗш, иккӗмӗш, виҫҫӗмӗш премисем илме 
тивӗҫлӗ произведенисем те пулмарӗҫ. Икӗ автора ҫеҫ —
В. Алендее «Лаох» повеҫшӗн тата И. Петровӑна «Татюк» 
повеҫшӗн хавхалантармалли преми панӑччӗ. Ҫапла вара 
вӑл конкурса ӑнӑҫлӑ иртнӗ теме ҫук.

«Совет ача-пӑча литературине малалла аталантарма- 
лли мерӑсем ҫинче» йышӑннӑ постановлени писательсем 
умне ҫеҫ мар, ҫавӑн пекех издательсем, художниксем, 
библиотекӑсенче ӗҫлекенсем тата кӗнеке сутакансем 
умше те пысӑк задачӑсем лартать. Парии унта писатель
сене ҫеҫ мар, вӗсене хӑйсен ҫамрӑк вулаканӗсемпе ҫыхӑ- 
ну тытма пулӑшакансене те чёнсе каланӑ.

Чӑваш литературинче сатирӑпа юмор жанрӗ пысӑк 
вырӑн йышӑнать. Ана аталантарас енӗпе сатира журнале 
«Капкӑн» пысӑк ӗҫ тӑвать. Вулакансем Л. Атакован,
А. Эсхелӗн, С. Шавлин, Хв. Уярӑн, А. Кӑлканӑн, Н. Чере- 
пановӑн, В. Давыдов-Анатрин, А. Галкинӑн, Т. Иванов-



Гаҫукйн, Н. Волковӑн тата ыттисен йӗплӗ калавёсемпё 
фельетонӗсене, юптарӑвӗсене, шӳчӗсене питӗ лайӑх 
пӗлеҫҫӗ.

Пӗр актлӑ сатирӑллӑ пьесӑсем те тухсах тӑраҫҫӗ. 
Анчах та вӗсенче хӑшне-пӗрне, сӑмахран, Архип Алек- 
сандровӑн «Зкатрӗҫ», П. Торонеййн «Мулкач Иванӗ», 
П. Ялгирӑн «Кам чее» пьесисем пеккисене ӑнӑҫлӑ про
изведенисем теме ҫук. Вӗсем ытла та шупка, вӑйсӑр.

Пирӗн драматургире пуринчен ытларах чӑваш халй- 
хӗн ӗлӗкхи пурнӑҫне, Совет влаҫӗн малтанхи ҫулӗсене, 
Тӑван ҫӗршывӑн Аслӑ вӑрҫи вӑхӑтне сӑнласа панӑ. 
Ку, паллах, кирлӗ, усӑллӑ, анчах рабочи класс, стройкй- 
семпе заводсенче ӗҫлекен ҫамрӑксем ҫинчен пирӗн пӗр 
пьеса та ҫук-ха.

Литература критикӗсемпе тӗпчевҫисен ӗҫӗ те пӑртак 
ҫӗнӗ вӑй илчӗ! Ку енӗпе тарӑнрах та тӗплӗрех ӗҫсенчен 
ҫаксене палӑртмалла: М. Сироткинӑн «М. Горький тата 
чӑваш литератури», «И. Я. Яковлев тата чӑваш литера
тури», «Ленин ҫинчен хывнӑ юрӑсемпе юмахсем», В. Дол- 
говӑн «М. Горький тата чйваш халӑхӗ», чӑваш литерату- 
ринчи Ленин сйнарё ҫинчен ҫырнӑ статьясем, В. Канюко- 
вӑн «И р/такйнсан», И пп. Ивановйн «Халӑх чунӗ», Н. Пав- 
ловӑн «1967 ҫулхи драматурги», Н. Леонтьевӑн «Хальхи 
драматургии идейисемпе сӑнарӗсем». Г. Хлебниковйн 
«Митта Ваҫлейӗн пурнйҫӗпе творчестви», Уйрйм произве- 
денисемпе литературйри ыйтусем пирки Л. Агаков,
А. Алга, В. Алендей, Н. Иванов, И. Кузнецов, А. Эсхель, 
М. Юрьев тата ыттисем те интереслё статьясем ҫырса 
кйларчӗҫ.

«Литературйна малалла аталантарас, унйн идеййлйх- 
не ҫирӗплетес, художествйллй йсталйхне ӳстерес ӗҫре 
критикйпа литературоведени пысйк вырйн йышйнса тй- 
раҫҫӗ. Кучухнехи литература ӳсӗмне критика, ленинла 
партилӗх виҫиие виҫсе, тёплён те тёрёс анализ туса пы- 
малла, социализмла реализм принципӗсене ҫирӗплетме 
писательсене пур енчен те пулйшмалла, буржуалла 
идеологие хирӗҫ, мёнле те пулин пйсйк шухйш налйрни- 
не хирӗҫ, формалистла кукйр-макйрсене хирӗҫ ҫирӗп 
кӗрешмелле»,—тенӗ чйваш писателӗсен черетсӗр IX съез- 
чӗ иышйннй резолюцире.

Ку нта Юхма Мишшин «Дружба народов» журналта 
(1968 ҫ., 10-мӗш№) пичетленнӗ «Золотое руно традиций» 
ятлй статйине асйнса хйвармалла. Вйл статьян ҫитменлӗ- 
хӗсене И. Кузнецов профессорпа И. Кузьмичев журна-



Лист ҫырнӑ «В плену теоретической сумятицы» статьяра 
тӗрӗс кӑтартса панӑччӗ.

Юхма Мишшин статйинче сӑмах наци традицийёсен 
ыйтӑвӗ ҫинчен пырать. Ку — питё кирлё те вӑхӑтлӑ ыйту. 
Анчах ун пирки «манӑн ял» виҫипе ҫеҫ мар,— анлӑн та 
тарӑннӑн, марксистла-ленинла позицирен пӑхса ҫырмал- 
ла. Юхма Мишшин статйинче пирён культурӑн, литера- 
турӑн тата пурнӑҫпа йӑлан хальхи шайӗ ҫине шанчӑксӑр 
пӑхни, ӗлӗкхине ытлашши мухтама, идеализацилеме 
хӑтланни лалӑрать.

Ҫавӑнпа та халӑх традицийӗ ҫинчен каланӑ чухне 
халь социализмӑн хӑйӗн традицийӗсем, хӑйӗн обществӑл- 
ла ҫӗнӗ строй условийӗсенче тунӑ пысӑк культурипе пур- 
лӑх пуянлӑхӗсем пуррине те манма юрамасть. Халӗ 
малалла куҫса пырасси, коммунизм культурине тӑвасси 
пуринчен малтан совет халӑхӗ коммунизмшӑн кӗрешнӗ 
вӑхӑтра чикӗсленсе калӑпланнӑ культурӑна аталантарас- 
сине пӗлтерет.

Совет писателӗн сӑмахӗ литература произведенийӗн 
йӗркисене ҫеҫ кӗрсе юлмалла мар, вӑл — писатель-граж- 
данинӑн ҫулӑмлӑ сӑм ахӗ— анлӑ обществӑлла трибуна 
ҫинчен янраса тӑмалла. Ку .уйрӑмах халӗ, пирён литера
тура чӑннипех те халӑх ӗҫӗ, парти ӗҫӗ, хальхи вӑхӑтри 
идеологилле ӗҫӗн питӗ пысӑк пайӗ пулса тӑнӑ тапхӑрта, 
кирлӗ.

В. И. Ленин ҫуралнӑранпа 100 ҫул, Чӑваш республи- 
кине туеа хунӑранпа 50 ҫул тултарнине чыслӑн кӗтсе 
илме пӗтӗм халӑх хатӗрленни литературӑпа искусство 
ҫыннисене те творчествӑлла ҫӗнӗ вӑй парса хавхалантар- 
чӗ. Вёсен творчествӑлла планӗсенче—этемлӗхӗн аслӑ ге- 
нийё, Ленинӑн вилӗмсӗр идейисем пурнӑҫа кӗрсе пыяи 
ҫинчен ҫырма палӑртса хунӑ ҫӗнӗ ӗҫсем.

«Ленинизм ӗҫре» темӑна—пирӗн литературӑпа искус- 
ствӑн темине татса пама совет саманинчи пурнӑҫ чикӗсӑр 
анлӑ майсем туса парать. Вулакансем, куракансем, итле- 
кенсем пиртен ленинла парти ҫинчен, рабочи класс, ялти 
ӗҫченсем, совет интеллигенцийӗ ҫинчен, коммунизм ҫӗн- 
терӗвӗшӗн пӗтӗм халӑх кӗрешни ҫинчен паха ироизведе- 
нисем кӗтеҫҫӗ.

«Совет ҫӗршывӗн литераторӗ пулни вӑл — вӑхӑт 
таппине витӗр туйса тӑнине, ҫапӑҫура та, стройкӑра та 
халӑхпа пёр ретре пынине, халӑх ӗҫӗ-хӗлӗпе, ун шухӑш- 
ӗмӗчӗпе пурӑннине, хӑйӗн мӗнпур таланчӗпе ӑсталӑхне, 
чун-чӗре хӗлхемне халӑха парса тӑрӑшнине пӗлтерет»,—



терӗ КПСС Центральнӑй Комитечӗ СССР писателӗсен 
съездне янӑ саламлӑ ҫырура. Ҫакна пурсӑмӑрӑн та ял а 
нах асра тытас пулать, ун ҫинчен самантлӑха та манма 
юрамасть.

Пирӗн ӗҫ — пархатарлӑ. Яланах партипе пӗрле, яла
нах халӑхпа пӗрле пулар, коммунизм тӑвакан паттӑр 
халӑх валли лайӑх произведенисем ҫырар!

1969.

ACJIA ҪУЛПА

Патша Российи халӑхсен тӗрми пулнӑ, вак халӑхсем 
темиҫе ӗмӗр хушши нимле правасӑр, пусмӑрпа мӑшкӑл 
тӳссе пурӑннӑ. Патша влаҫӗ нацисен культурине пур 
майпа та пусарса тӑнӑ, тӗттӗмлӗхпе тӗшмӗшре тытнӑ. 
Ҫакна чӑвашсен революцичченхи литература историйӗ 
те лайӑх кӑтартса парать.

Октябрьти революциччен чӑвашсен журнал та, театр 
та, издательство та пулман. 1905— 1907 ҫулсенчи халӑх 
революдийӗ хумӗсем вӑхӑтӗнче тухма пуҫланӑ «Хыпар» 
хаҫат та ҫулталӑк ҫурӑ ҫеҫ тытӑнса тӑнӑ.

Ҫапах та, йывӑр пусмӑра пӑхмасӑр, И. Я. Яковлев 
каларӑшле, чӑваш халӑхӗ хӑйӗн виҫӗ пуянлӑхне — ҫӗр 
пин сӑмахне, ҫӗр пин юррине тата ҫӗр пин тӗррине упра- 
са хӑварнӑ.

Чӑваш литератури Октябрьти революци ҫӗнтернӗ 
хыҫҫӑн тин чӑннипе чечекленме пуҫлать. Чӑваш автоно- 
мийӗ туса хуни вара пирён халӑх историйёнче чи паллӑ 
событи. 1920 ҫулхи июнӗн 24-мӗшӗнче Чӑвашсен автоно- 
миллӗ облаҫӗ ҫурални ҫинчен декрет тухать. Ана
В. И. Ленинпа М. И. Калинин алӑ пусса ҫирӗплетеҫҫӗ. 
1925 ҫулта облаҫрен Чӑвашсен Автономиллӗ Советлӑ 
Социализмлӑ Республики пулса тӑрать.

Ҫур ӗмӗр каярах чӑваш совет поэзин малтанхи ҫу- 
лӑмлӑ поэт-коммунисчӗ Ҫеҫпӗл Мишши хӑйӗн «Чӑваш 
чӗлхи» сӑввинче мӑнаҫлӑн ҫапла ҫырнӑ:

Тӗнчене тасатрӗ ирӗк вут-кӑварӗ,
Ҫут тӗнче ҫуталчӗ, 'иртрӗ авалхи.
Тӗттӗмӗ тӗп пулчӗ, мӑшкӑл иртсе кайрӗ,—
Тин ирӗке тухрӑн, тӗп чӑваш чӗлхи.

Поэт ӗмӗтленнӗ вӑхӑт ҫитрӗ. Октябрь хӗвелӗпе чӑваш



чӗлхи чӑннипех ирӗке тухрӗ. Совет влаҫӗ ҫулӗсенче чӑ- 
ваш ҫӗршывӗ ешерсе чечекленчӗ. Вӑл шултра промыш- 
ленноҫлӑ, механизациленӗ ялхуҫалӑхлӗ, пурте хут пӗле- 
кен республика пулса тӑчӗ. Пирён халь паллӑ ученӑйсем, 
талантлӑ писательсемпе композиторсем, художниксемпе 
артистсем ӳссе ҫитӗнчӗҫ. Ҫаксем пурте Ленинла наци 
политики ҫӗнтернине пӗлтереҫҫӗ.

Чӑваш совет литератури социализм строительствин 
пур тапхӑрӗсенче те ҫӗнӗ общество тӑвассишӗн пыракан 
кӗрешӗве яланах активлӑ хутшӑнать, тӑван халӑхпа 
Коммунистсен партийӗн ӗҫне чӗререн парӑнса ӗҫлесе 
пырать.

Ёнтӗ Чӑваш республики 50 ҫул тултарчӗ. Ҫак хушӑра 
пирён литература Ҫеҫпӗл Мишшин лирикӑллӑ-патриотла 
сӑввисенчен пуҫласа кучухнехи пысӑк романсем таран 
вӑрӑм ҫул утса тухрӗ.

Контрреволюципе ичтервенцие хирӗҫ кӗрешес, ҫамрӑк 
совет республикине хӳтӗлес тата ӑна ҫирӗплетес шухӑш 
уйрӑмах Тал-Мӑрсапа Ҫеҫпӗл Мишши сӑввисемпе юрри- 
сенче, Ахах сӑввисемпе новеллисенче, Тӑхтин «Колчак» 
ятлӑ сатирӑллӑ поэминче уҫҫӑн палӑрать.

«Колчак» поэмӑна Хӗрлӗ Ҫар тӑшмансемпе хаяр 
ҫапӑҫнӑ вӑхӑтра, 1919 ҫулта, ҫырнӑ. Поэма фронт хаҫа- 
тӗнче маосӑллӑ тиражпа ҫапӑнса тухнӑ, часах вӑл Хӗрлӗ 
Ҫарти чӑваш салтакӗсемпе халӑх хушшинче анлӑн са- 
рӑлнӑ. Поэмӑра сӑвӑҫ шурӑ гвардеецсемпе империализм- 
лӑ ҫӑткӑнсен каварлӑ шухӑшӗсене кӑтартса панӑ, Хӗрлӗ 
Ҫар ҫӗнтерессе ҫирӗп шанса каланӑ.

Ҫеҫпӗл Мишши 23 ҫула яхӑн ҫеҫ. пурӑннӑ пулин те 
литературӑра нихӑҫан манӑҫми чаплӑ сӑвӑсем ҫырса 
хӑварнӑ. Унӑн поэзийӗнче Аслӑ Октябрь революци 
ҫӗнтерӗвӗ, тӑван халӑх ирӗклӗх илни тӗп вырӑн йышӑнса 
тӑрать. Вӑл, чӑваш халӑхне чӗререн шанса, унӑн пулас- 
лӑхӗшӗн савӑннӑ.

Совет влаҫӗн малтанхи ҫулӗсенчех чӑваш драматур- 
гийӗ те аталанма пуҫлать. Ана 1918 ҫулта чӑвашсен пӗр- 
ремӗш куҫса ҫӳрекен театрне туса хуни пысӑк пулӑшу 
панӑ. Унӑн сцени ҫинче вырӑссен тата урӑх ҫӗршывсенчи 
драматургсен, ҫавӑн пекех чӑваш драматургӗсен пьеси- 
сене кӑтартнӑ. (Ф. Павловӑн «Ялта», «Сутра», М. Аки- 
мовӑн «Вӑхӑтсӑр вилӗм» тата ытти т е ) .

Литературӑра ҫамрӑк вӑйсем ӳссе пыни тата литера
тура умне ҫӗнӗ задачӑсем тухса тӑни ҫыракансене пӗр- 
лештерес ыйтӑва татса пама пулӑшнӑ. 1923 ҫулта «Ка-



наш» хаҫат ҫумӗнче писательсемпе журналистсен Союзӗ 
ӗҫлеме пуҫланӑ, 1927 ҫулта ӑна Чӑваш пролетари писа- 
телӗсен ассоциацийӗ туса хунӑ.

Ҫамрӑк чӑваш совет литературные малалла аталан- 
тарас ӗҫре 1924 ҫулта партии XIII съезчӗ йышӑннӑ реше- 
нисем тата партии Центральнӑй Комитечӗ 1925 ҫулта 
«Партин илемлӗ литература ӗҫӗнчи политики» ҫинчен 
пышӑннӑ резолюци уйрӑмах пысӑк пулӑшу панӑ. Партин 
ҫак докуменчӗсенче писательсен организацийӗсене ҫи- 
рӗплетме, ҫыракансене коммунизмла воспитани пама, 
литературӑра тӑшманла шухӑшсемпе туртӑмсене хирӗҫ 
ҫивӗччӗн кӗрешсе ныма кирлине кӑтартнӑ. Ҫак задачӑсе- 
не пурнӑҫа кӗртме «Сунтал» журналпа (1924) «Капкӑн» 
журнал (1925) тухса тӑни нумай пулӑшнӑ.

Граждан вӑрҫипе выҫлӑх ҫулсем хыҫҫӑн тата малтан
хи пилӗкҫуллӑхсенче чӑваш литературинче халӑх хуҫа- 
лӑхӗпе культурине ура ҫине тӑратас, вӗсене социализмла 
ҫӗнетсе аталантарас тема тӗп вырӑн йышӑнать. Уйрӑмах 
ҫакӑ Н. Шелепи, С. Элкер, Н. Шупуҫҫынни, Н. Ваҫанкка, 
П. Хусанкай, И. Тукташ, Уйӑп Мишши сӑввисемпе юрри- 
сенче уҫӑмлӑн палӑрать.

Н. Шелепипе С. Элкер произведенийӗсенчи тёп герой- 
сем — хӑйсем ҫӗршывра чӑн-чӑн хуҫа пулса тӑнине ӑн- 
ланса илнӗ рабочисемпе хресченсем, халӑ,хпа Совет вла- 
ҫё умӗнче хӑйсен гражданла тивӗҫне пӗлекен ӗҫҫыннисем. 
Сӑмахран, С. Элкер, «Паян» ятлӑ сӑввинче (1924 ҫул) 
ҫӗнӗ ҫын ҫитӗнни ҫинчен ҫапла ҫырса кӑтартнӑ:

Паян эс нсторпн мӑн ҫулӗ ҫинче 
Умна та, хыҫна та пӑхса тӗлӗнен,
Тӑван ялусем, хулусем хушшинче 
Хӑвах чӑн хуҫа пулннпе хӗотӗртен.

Н. Шелепипе С. Элкер сӑввисем ӗҫҫыннисене общест- 
вӑпа полигикӑллӑ лару-тӑрӑва тӗрӗс ӑнланса илме пу- 
лӑшнӑ, вӗсене тимлӗ пулма вӗрентнӗ, хулара та, ялта та 
капитализмла элементсене хирӗҫ пӗтӗҫсе кӗрешме хав- 
халантарнӑ.

Ҫшрӗммёш ҫулсенче чӑваш прозн аталанма пуҫлать. 
Унӑн тёп темиоенчен пӗри — граждан вӑрҫи, чӑваш ха- 
лӑхӗ ҫак вӑрҫа активлӑ хутшӑнни. Ун чухнехи калавсем- 
пе повеҫсенче чӑваш ӗҫченӗсен паттӑрлӑхне, Коммунист- 
сен партийё вӗсене мӗнле ертсе пынине кӑтартса панӑ. 
1ӗслӗхрен, Исаев Мӗтрин «Лисук чӑптаҫӑ», «Отряд», 
Хумма Ҫеменӗн «Штрум», В. Краснов-Аслин «Шуррн-



семпе ҫапӑҫни», М. Данилов-Чалдунӑн «Левентей маса- 
рӗ», «Икӗ вӑй», Трубина Марфин «Хӗрлӗ галстук», «Ма
рине» произведенийӗсенче ҫакӑ лайӑх налӑрать.

Ҫав ҫулсенчех И. Максимов-Кошкинский, П. Осипов, 
Ф. Павлов драматургсем те ӑнӑҫлӑ ӗҫлеҫҫӗ.

Писательсем организаципе идея тӗлӗшӗнчен тачӑ 
пӗтӗҫни чӑваш совет литературине малалла аталанма 
вӑй парать. 1932 ҫулта КПСС Центральнӑй Комитечӗ 
«Литературӑпа художество организацийӗсене ҫӗнӗлле 
йӗркелесси ҫинчен» йышӑннӑ постановлена тӑрӑх чӑваш 
литература организацийӗн ӗҫӗ те ҫӗнӗлле йӗркеленет. 
1934 ҫулта чӑваш писателӗсен пӗрремӗш съезчӗ пулса 
иртет, унта чӑваш совет писателӗеен Союзне туса ху- 
раҫҫӗ.

Вӑтӑрмӗш ҫулсенче чӑваш литератури Л. Атако
ван, Н. Патманӑн, Хумма Ҫеменӗн, Иван Мучин, Трубина 
Мархвин, И. Тукташӑн, К. Пайрашӑн, А. Талвирӑн, Мит- 
та Ваҫлейӗн, А. Кӑлканӑн, Уйӑц Мишшин, Я. Ухсайӑн,
А. Эсхелӗн, А. Петтокин, И. Ивникӗн тата ытти писатель
сен ҫӗнӗ произведенийӗсемпе пуянланать.

Ҫак тапхӑртах литературӑра маларах ӗҫлеме тытӑннӑ 
писательсен пултарулӑхӗ те ҫӳле ҫӗкленет. С. Элкер 
«Хӗн-хур айӗнче» историллӗ поэмине ҫырса пӗтерет, мал
танхи чӑваш-рабочисем ҫинчен «Унтри» повесть, патша 
ҫарӗнчи ахаль салтакран пуҫласа ӑнланакан революци 
салтакӗ пулса тӑнӑ чӑваш ҫамрӑкӗн пурнӑҫ ҫулӗ ҫинчен 
«Вутпа тӑвӑл витӗр» роман-хроника, чӑваш ӗҫҫыннисем 
пӗрремӗш вырӑс революци ҫулӗсенче кӗрешни ҫинчен 
«Шурӑмпуҫ килсен» роман ҫырать.

Ку вӑхӑтрах талантлӑ поэтӑн П. Хусанкайӑн ячӗ чапа 
тухать. Унӑн лирикӑлла сӑввисене, «Ҫирӗм улттӑ», «Маг- 
нитту», «Ҫӗрйӗркелӳ» тата ытти поэмисене халӑх юратса 
вулать.

Уйӑп Мишши «Автозавод» тата «Машинӑсем кӗрленӗ 
ҫӗрте» очерксем пичетлет. Вӗсенче вӑл Горькири автомо
биль заводне туни ҫинчен, инҫетри рабочи центрӗсен— 
Сормовӑпа Канавина пурнӑҫне сӑнласа кӑтартать. Чӑ- 
ваш ҫӗршывёнче индустри аталаннипе чӑваш халӑхӗн 
рабочи класӗ ӳсни ҫинчен А. Талвирӑн очеркӗсем, Н. Айз- 
манӑн «Шав», Л. Агаковӑн «Хӑват» пьесисем уҫҫӑн 
каласа параҫҫӗ.

Коллективизаци ҫинчен чи малтан И. Тукташ 
1931 ҫулта «Вӑкӑр ҫырми» ятлӑ повесть ҫырса кӑларчӗ, 
унтан, 1933 ҫулта, Трубина Мархвин «Мучар» повеҫё,



B. Й. Краснов-Аслин «Тӑвалла» романе, П. Осиповӑн 
«Ҫӗнӗ хум» пьеси, А. Эсхелён калавёсем тата ытти писа
тельсен произведенийёсем те тухрӗҫ.

1939 ҫулта Л. Агаковӑн «Пӗрре, ҫуркунне...» повеҫё 
кун курчӗ. Унта вӑл чӑваш ҫӗршывӗнче халӑх хуҫалӑхне 
ура ҫине тӑратнӑ тапхӑра, вӑл вӑхӑтри чӑваш ялӗнчи 
класс кӗрешӗвне сӑнласа кӑтартать.

30-мӗш ҫулсенче Яков Ухсай тӑван тавралӑх ҫинчен 
йышлӑ сӑвӑсем ҫырать. Вӑл ҫырнӑ «Халӑхӑн ылтӑн кӗ- 
неки», «Туй» поэмӑсемпе «Тутимӗр» трагеди чӑваш лите- 
ратурине пултаруллӑ та ӑста поэт килни ҫинчен пӗл- 
терчӗҫ.

Аслӑ Отечественнӑй вӑрҫӑ ҫулӗсенче пӗтӗм совет ха- 
лӑхӗпе пӗрле чӑваш писателӗсем те Тӑван ҫӗршыва хас- 
таррӑн хӳтӗлерӗҫ. Вӑл ҫулсенче Тӑван ҫӗршыв ирӗклӗхӗ- 
пе чысӗшӗн кӗрешесси мӗнпур писательсен творчествинче 
тёп тема пулса тӑчӗ. Лирикӑлла сӑвӑ-юрӑсем, калав- 
очерксем тата вӑрҫӑ ҫинчен пысӑк произведенисем те 
тухрӗҫ. Ку произведенисем пирки эпир маларах кала- 
нӑччӗ.

Вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи литературӑра совет халӑхӗн куллен- 
хи паттӑр ӗҫӗсене тӗрӗс сӑнласа кӑтартакан пысӑк 
произведенисем палӑрчӗҫ. Вӑрҫӑ йывӑрлӑхӗсене тӳссе 
ирттернӗ, кӗрешӳпе ӗҫре ҫирӗпленнӗ, хамӑр халӑха, 
коммунистсен партине чӗререн парӑннӑ совет ҫынни — 
ҫакӑ ӗнтӗ вӑл пирӗн вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи литературӑн тӗп 
геройӗ. Вӗсем чӑваш писателӗсен художествӑллӑ пулта- 
рулӑхӗ чылай ӳснине кӑтартаҫҫӗ. Вӑл шутра — П. Хусан- 
кайӑн «Аптраман тавраш» сӑвӑлла романе, Яков Ухса- 
йӑн «Ҫул» сӑвӑлла романӗпе «Кӗлпук мучи» поэми, 
К. Турханӑн «Сӗве Атӑла юхса кӗрет», Н. Мранькан 
«Емӗр сакки сарлака», Илпек Микулайӗн «Хура ҫӑкӑр»,
C. Асланӑн «Ахрат», М. Ухсайӑн «Кӑра ҫилсем», В. Крас
нов-Аслин «Вутра», А. Талвирӗн «Пӑва ҫулӗ ҫинче» 
романӗсем. Ҫав ҫулсенчех И. Максимов-Кошкинский, 
П. Осипов, Н. Айзман, А. Кӑлкан, В. Ржанов, Н. Теренть
ев, Л. Родионов, Г. Харлампьев драматургсем ҫӗнӗ пье- 
сӑсем ҫырса кӑларчӗҫ.

Литературӑна талантлӑ писательсен ҫӗнӗ ушкӑнӗ 
хушӑнчӗ. Вёсен йышӗнче — А. Воробьев, В. Садай,
А. Артемьев, В. Давыдов-Анатри, Г. Ефимов, Н. Евстафь
ев, А. Лукин, А. Галкин, Г. Орлов, Ю. Скворцов. В. Бур- 
наевский, И. Григорьев, В. Урдаш, В. Игнатьев, Н. Санд- 
ров, Юхма Мишши тата ыттисем те.



1966 ҫулта литературӑпа искусствен лайӑх произведе- 
нийӗсене тӑтӑшах пахалама Константин Иванов ячӗпе 
хисепленекен Государство премине тата Чӑваш комсомо- 
лӗн Ҫеҫпӗл Мишши ячӗпе хисепленекен премине туса 
хуни пирён литература пурнӑҫӗнче пысӑк событи пулса 
тӑчӗ.

1970 ҫул — Ленин юбилейӗн ҫулӗ. Ҫав ҫулах пирӗн 
тӑван республика ҫур ӗмӗр тултарчӗ. Ку пирӗншӗн икё 
хут ытларах савӑнӑҫлӑ та хаваслӑ ҫул пулчӗ. Чӑваш 
писателӗсен Союзӗн пӗтӗм ӗҫӗсем ҫак чаплӑ уявсене ти- 
вӗҫлӗн кӗтсе илес тӗллевпе пулса пычӗҫ. Пирӗн поэтсемпе 
прозаиксем, драматургсемпе критиксем, литература тӗп- 
чевҫисем ленинизм идейисене халӑх хушшине ытларах 
сарас, хӑйсен произведенийӗсенче хамӑр пурӑнакан вӑхӑ- 
тӑн чапне сӑнласа кӑтартас тӗлӗшпе нумай ӗҫ турӗҫ.

Ленин теми литературӑра вӗҫӗмсӗр пысӑк, ответлӑ та 
хисеплӗ тема. Вӑл совет халӑх пурнӑҫӗн пур енне те 
ҫавӑрса илет. Ленинӑн пурнӑҫӗпе ӗҫӗсем ҫинчен ҫырнӑ 
малтанхи произведенисем пирӗн литературӑра ҫулпуҫӑ- 
мӑр пурӑннӑ чухнех тухнӑ. Чӑваш республикине туса 
хунӑранпа иртнӗ 50 ҫул хушшинче чӑваш писателӗсем 
Ленинӑн вилӗмсӗр вӗрентӗвӗпе ӗҫӗсем ҫинчен нумай сӑ- 
вӑ-юрӑ, калавсемпе очерксем ҫырнӑ. Маларах каларӑ- 
мӑр ӗнтӗ: вӗсенчен чи лайӑххисен шутне Н. Шелепин 
«Ленин», С. Элкерӗн «Хурҫӑ карап» сӑввисем, П. Хусан- 
кайӑн «Горкӑри ҫурт», «Аслӑ чӗре», Яков Ухсайӑн 
«Ёмӗт» тата «Телей ҫулӗ», А. Алган «Владимир Ильич 
Ленин» поэмисем, Стихван Шавлин «Аслӑ урам», «Ешӗл 
палӑк» сӑввисем, Уйӑп Мшшшин «Ленин мавзолейӗнче» 
сӑвви, В. Давыдов-Анатрипе В. Урдашӑн сӑвви-юррисем, 
Илпек Микулайён «Телей шыраса», И. Кузнецовӑн «Атӑл 
паттӑрӗ» калавӗсем, А. Кӑлканӑн «Октябрь хумӗ»,
В. Ржановӑн «Энтип» пьесисем кӗреҫҫӗ.

Н. Терентьев -драматург «Хумсем ҫырана ҫапаҫҫӗ» 
пьесӑра чӑваш драматурги историйӗнче малтанхи хут 
ҫамрӑк Володя Ульянов сӑнарне пысӑк ӑсталӑхпа кӑ- 
тартса пачӗ. Ҫак пьесӑна Россия Федерацийӗнчи писа
тельсен III съездӗнче те лайӑх хак пачӗҫ. Паллах ӗнтӗ, 
ку пире питех те савӑнтарать.

Ҫулпуҫ юбилейне хатӗрленнӗ кунсенче чӑваш писатс- 
лӗсен произведенийӗсене пухса, «Ленин пирӗнпе», халах 
пултарулӑх произведенийӗсенчен — «Ленин — халӑх чӗ-



ринче» сборниксем тата, ватӑ коммунистсен асаилёвёсене 
пухса, «Эпир Ленина курнӑ» кӗнекесем кӑлартӑмӑр.

Иртнӗ пилёк ҫул хушшинче пирӗн республикӑна Укра
ина, Белорусси, Молдави, Горький, Воронеж, Волгари, 
Венгри республикисен литературӑпа искусство деятелӗ- 
сем килсе курчӗҫ. Чӑваш литературипе искусствин эрни- 
сене В. И. Ленин ҫуралнӑ хулара — Ульяновскра, унтан 
Воронежра, Горькире, Тутар, Мари республикисен райо- 
нӗсенче ирттертӗмӗр. Ҫав эрнесем тӑванла культурӑсен 
чӑн-чӑн чашлӑ уявӗсем пулса тӑчёҫ.

Чӑваш писателӗсем ҫырнӑ лайӑх произведенисем 
нумай. Вӗсене хамӑр республикӑра кӑна мар, ытти рес- 
публикӑсенче те, урӑх ҫӗршывсенче те юратса кӗтсе ил- 
чӗҫ. Паянхи кун Ҫеҫпӗл Мишши сӑввисене тӗнчери 
53 чӗлхепе вулаҫҫӗ, П. Хусанкайӑн произведенийӗсене 
48 чӗлхене, А. Талвирӗн «Пӑва ҫулӗ ҫинче» повеҫне 
18 чӗлхене куҫарнӑ, Илпек Микулайӗн «Хура ҫӑкӑр» 
романне вырӑсла, белорусла, эстонла, пӑлхарла пичетле
се кӑларнӑ. Чӑваш наци культури епле чечекленни ҫин- 
чен, тӑван чӗлхе пуянлӑхӗ ҫинчен паян кун эпир чӑннипех 
те савӑдса калаҫма пултаратпӑр.

Вӑрҫӑпа патриотизм темипе ҫырнӑ произведенисен 
«Вӑрҫӑра» ятлӑ антологие тата «Пирӗн янташсем — Со
вет Союзён геройӗсем» ятлӑ документлӑ очерксен сбор- 
никне кӑларни те чӑваш литературишӗн паллӑ ҫитӗнӳ 
пулчӗ. Гитлерла Германие аркатас ӗҫре Совет Союзӗнчи 
халӑхсен туслӑхӗпе тӑванлӑхӗ аслӑ вӑй пулса тӑчӗ. Ана 
эпир А. Алган «Хӗҫпе ҫурла» романӗнче, Л. Агаковӑн 
«Салтак ачисем», «Кӑсӑя» В. Алендейӗн «Лаох» повеҫӗ- 
сенче, Г. Орловӑн «Совет салтакӗ», «Экзамен» поэмисен- 
че лайӑх куратпӑр.

Юлашки ҫулсенче ҫамрӑк писательсем питӗ тӑрӑшса 
ӗҫлерӗҫ. Георгий Красновӑн «Асамлӑ ҫӑлкуҫ», «Инҫетри 
сасӑсем», Л. Степановӑн «Аҫта эс, Сильва?», Г. Лучӑн 
«Эпир те салтаксем», В. Захаровен «Этем чӗри» тата 
ытти кӗнекесене те вулакансем хапӑл туса йышӑнчӗҫ.

Эпир кунта чӑваш писателӗсем ҫырнӑ произведеннсен 
пӗр пайне ҫеҫ асӑнтӑмӑр. Анчах вӗсем те чӑваш халӑхё 
тӑванла ытти халӑхсемпе пӗрле Ленин партийӗ ертсе 
пынипе этемлӗхӗн ҫутӑ пуласлӑхне — коммунизма ҫул 
хывни ҫинчен уҫҫӑн каласа параҫҫӗ.

Пирӗн ҫӗршывра Ленинла наци политики ҫӗнтернине 
пула чӑваш литератури, Совет Союзӗнчи тӑванла ытти 
мӗнпур халӑхсен литературмсем пекех, малалла шанчӑк-
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лӑн аталанса пырать. Уйӑн ӗҫҫыннйсене Идейапа воспи- 
Тани парас витӗмлӗхӗ чылай ӳсрӗ. Литература халӑха 
коммунизмла воспитани памалли хӑватлӑ вӑй пулса тӑчӗ.

В. И. Ленин ҫуралнӑранпа 100 ҫул ҫитнине тата Чӑ- 
ваш республики 50 ҫул тултарнине уявлани литературӑ- 
па искусство ҫыннисене ҫӗнӗ хӑват кӳчӗ. Вёсен малашне- 
хи планӗсенче—ҫӗнӗ ӗҫсем, Ленинӑн вилӗмсӗр идейисене 
пурнӑҫламалли ҫӗнӗ произведенисем.
1970.

Ю М А Х П А  ГТУРНАҪ

Чӑвашра авалтанах юрӑ ҫинчен юмах ҫӳрет. Пусмӑр 
айӗнчи тӗттӗм чӑваш сӗм-сӗм вӑрманта, ватӑ юман хӑвӑ- 
лӗнче хӑйӗн шӑхличне епле пытарса усрани ҫинчен кала
на ҫав юмахра. Шӑхличне чӑваш юман хӑвӑлӗнчен уяв- 
сем вӑхӑтӗнче ҫеҫ кӑларнӑ иккен. Вара сӗм вӑрмансемпе 
тарӑн варсенче ирӗклӗхпе телейлӗ пурнӑҫ пирки тунсӑх- 
лакан, асап ҫинчен калакан хурлӑхлӑ юрӑсем янӑранӑ.

Тепӗр юмахне пирӗн халӑх Улӑп-паттӑр ҫинчен хыв- 
нӑ. Вӑхӑт ҫитӗ, тенӗ унта, чӑваш ҫӗрне Улӑп-паттӑр килӗ, 
вӑл вара, ҫухалнӑ «ылтӑн кӗнекене» шыраса тупса, ӑна 
ҫынсене каялла тавӑрса парӗ...

Нумай-нумай ӗмӗр кӗтнӗ чӑвашсем хӑйсен тӑван чӗл- 
хипе ҫырнӑ кӗнекине, анчах ӑна, чӑватн халӑхне ҫутта 
кӑларакан Иван Яковлевич Яковлев ҫырнӑскере, ҫӗр ҫул 
каялла ҫеҫ пӗрремӗш хут алла тытса пӑхма пултарайнӑ. 
Кӗнеки «Букварь» пулнӑ. Букварьпе пӗрле илемлӗ лите- 
ратурӑн пӗрремӗш хунавӗсем — пӗчӗкҫӗ юрӑ-сӑвӑ, калав- 
сем — ҫуралса тухнӑ. Ҫапах та революцичченхи чӑваш 
литератури патша тытӑмӗ питӗ хаяррӑн хӗсӗрленӗ ҫул- 
сенче аталаннӑ, чӑвашла хаҫат-журнал та, культурӑпа 
искусство учрежденийӗсем те пачах пулман-ха ун чухне. 
Социализмлӑ строй ҫеҫ мӗнпур вак халӑх ӗҫҫыннийӗсене 
хӑйсен вӑй-халне кӑтартма, хӑйсен пултарулӑхне, талант- 
не аталантарма майсем туса панӑ, тенӗ В. И. Ленин. Пул- 
тарулӑхӗ-таланчӗ халӑхра вара, каллех Ленин сӑмахӗ- 
семпе калас пулсан, «иксӗлми ҫӑлкуҫ пек тапса тӑнӑ, ка
питализм вӗсене пинӗ-пинӗпе, мӗльюн-мӗльюнӗпе лапчӑт- 
са, пусса, нӑвса пурӑннӑ».*

* В. И. Ленин. Ҫырнисен тулли пуххи, 26 т., 195 стр.



Октябрьти социализмлӑ Аслӑ революци хыҫҫӑн чӑваш 
халӑхӗ, Совет Союзӗнчи ытти мӗнпур халӑхсем пекех, 
хӑйӗн государственноҫне туса хучӗ, экономикӑна, культу- 
рӑна, литературӑпа искусствӑна аталантарма пур майсем 
те илчӗ. Ҫур ӗмӗр каялла чӑваш совет поэзине пуҫарса 
яракан кӑвар чӗреллӗ Ҫеҫпӗл Мишши поэта Ленинла 
наци политики ҫӗнтерессине ӗненни-шанни акӑ епле мал 
ӗмӗтлӗ йӗркесем шӑратса кӑларма хавхалантарнӑ:

Вӑхӑт ҫитӗ — Чӑваш ҫӗрӗн 
Кӑмӑллӑ чӗлхи 
Чаплӑ пулӗ,— вӑлах пулӗ 
Ҫамрӑк чун пахи.

П улӗҫ ӗмёрлӗх илемлӗ 
Сӑвӑ-юрӑоем,
Пулӗҫ аслӑ, ҫивӗч ӑслӑ 
Кӗнекеҫӗсем.

Савнӑ ҫӗршывӑмӑн пулӗҫ 
Чаплӑ сӑвӑҫсем,
Чаплӑ та илемлӗ ҫырӗҫ 
Ун чухне вӗсем.

 ̂ Поэт-коммунист ун чухнех тӑван Чӑваш ҫӗрӗ ҫийӗн 
шӑхлич юррипе пӗрле урӑх ю рӑсем — телей ҫинчен, 
ирӗклӗ ҫӗн пурнӑҫ ҫинчен калакан юрӑсем ҫӗкленӳллӗ 
янӑрассине илтнӗ. Ёҫчен халӑх тӗнче умне хӑйӗн тӗлӗн- 
мелле пултаруллӑ поэчӗсене кӑларассшне, халӑхсен тӑ- 
ванла ҫемйинче нациллӗ чӑваш литератури те калама 
ҫук вӑйлӑ чечекленессине пӗр иккӗленмесӗр ӗненнӗ. 
«... Ҫӗн ҫул ҫине, ҫӗн чечексем чӗртсе, Интернационал 
цӗперӗ анӗ»,— тесе тӗнчене пӗлтернӗ вара ҫавна май чӑн- 
чӑн коммунист шанӑҫӗпе.

Ҫавӑн пек вӑхӑт пирӗншӗн тахҫанах ҫитрӗ ӗнтӗ. Совет 
влаҫӗ ҫулӗсенче Чӑваш ҫӗрӗ пысӑк промышленноҫпа 
механизациленӗ ялхуҫалӑх республики, хутпӗлменлӗхе 
талккӑшӗпех пӗтернӗ республика пулса тӑчӗ. Литерату- 
рӑпа искусство хӑватлӑн аталанчӗҫ. Чӑваш халӑхӗн паян 
кун талантлӑ писательсен, композиторсен, художниксен, 
артистсен пысӑк отрячӗ пур...

Иртнӗ пилӗкҫуллӑхра кӑна лирӗн республика пурнӑ- 
ҫӗнче калама ҫук паллӑ ӗҫсем пулса иртрӗҫ: Чсӑвашсен 
И. Н. Ульянов ячӗпе хисепленекен патшалӑх университе- 
чӗ уҫӑлчс, наци балечӗ ҫуралчӗ, анлӑ Атӑл ҫинче Шупаш-



кар ГЭСне тӑва пуҫларӗҫ, ҫӗнӗ хула ӳссе ларчӗ, хӑватлӑ 
тракторсен заводне ударлӑ ҫеклеме тытӑнчӗҫ. Ҫав строй- 
кӑсенче СССРти 38 халӑх ҫынни ӗҫлет. Советлӑ Социа- 
лизмлӑ Республикӑсен юбилейне вӗсем пирӗн ҫӗршыври 
нацисемпе халӑхсен чӑн-чӑн туслӑхӗпе тӑванлӑхӗн уявӗ 
вырӑнне хурса кӗтсе илчӗҫ.

50 ҫул! Историшӗн ку нумай вӑхӑтах та мар. Анчах 
ҫак тапхӑрта чӑваш литератури Ҫеҫпӗл Мишшин лири- 
кӑллӑ-патриотизмлӑ сӑввисенчен пуҫласа паянхи романа 
ҫити аталанса ҫӗкленчӗ те нумай нациллӗ совет литера- 
туринче хӑйӗн тивӗҫлӗ вырӑнне йышӑнчӗ. Вӑл социализм 
строительствин пур тапхӑрӗнче те пирӗн тӑван Комму- 
нистсен партине ҫӗнӗ общество тӑвас ӗҫре пулӑшса пычӗ, 
пулӑшса пырать те.

КПСС Центральнӑй Комитечӗн «СССР туса хунӑран- 
па 50 ҫул ҫитнине палӑртма хатӗрленесси ҫинчен» 
йышӑннӑ постановление чӑваш писателӗсем пӗтӗм халах- 
па пӗрле пысӑк савӑнӑҫпа кӗтсе илчӗҫ. Ҫак уява хатӗр- 
леннӗ май, эпир хамӑрӑн иртнӗ ҫул-йӗре чӑннипех те пӗр 
ӳпкелешмесӗр ҫаврӑнса пӑхма пултаратпӑр. Ку вӑл 
литературӑпа халӑх хушшинчи ҫыхӑнӑва тата та ытларах 
ҫирӗплетнӗ тапхӑр, социализмлӑ реализм меслетне, лите- 
ратурӑри партилӗхпе халӑхлӑх принципне ҫирӗплетнӗ 
тапхӑр пулса тӑрать.

Пӗчӗк статьяра, паллах ӗнтӗ, чӑваш совет литерату- 
рин пӗтӗм ҫул-йӗрне пӑхса тухаймӑн. Хальхи вӑхӑтри 
литературӑн тӗп ыйтӑвӗсем пирки тата СССР юбилейне 
кӗтсе илнӗ май чӑваш писателӗсен Союзӗ мӗнле ӗҫсем 
туни пирки ҫеҫ кӗскен чарӑнса тӑрӑпӑр.
, >Л. И. Брежнев КПСС XXIV съездӗнче тунӑ отчетлӑ 
докладра илемлӗ литературӑра ҫак ҫулсенче Ленин теми 
уйрӑмах пысӑк вырӑн йышӑнни ҫинчен каланӑччӗ. Чӑваш 
литературинче те художествӑллӑ ленинианӑна писатель
сем пысӑк вырӑна хучӗҫ. Ку ыйтӑва чӑваш писателёсен 
черетсӗр IX съезчӗ ятарласа пӑхса тухнӑ хыҫҫӑн (1969 ҫ.) 
Чӑваш АССР писателёсен Союзён правлении ларӑвӗсен- 
че, парти пухӑвӗсенче, творчествӑллӑ секцисенче пӗрре 
мар сӳтсе явнӑ. Идейӑллӑ-организациллӗ ӗҫре писатель
сен Союзён правленийӗ писательсене Ленин темине 
малалла та вӑйлӑ ҫӗклеме сахал мар пулӑшу ианӑ. Сӑ- 
махран, ҫыравҫӑсене В. И. Ленин пурӑннӑ-ӗҫленӗ вырӑн- 
сене кайса курма янӑ. Писательсем Ильич ҫӗршывне—■ 
Ульяновск хулине, Куйбышева, Хусана, Ленинграда, 
Мускава, Шушӑна, Польшӑна кая-кая килчӗҫ. Ульяновск



хулипе Ульяновск облаҫӗнчи районсенче ирттернӗ чӑваш 
литературипе искусствин Кунӗсем пирёншён те, унти ха- 
лӑхшӑн та чӑн-чӑн творчествӑллӑ уяв пулчӗҫ.

Ленинианӑна кӗрекен чи лайӑх произведенисене эпир 
ӗнтӗ палӑртнӑччӗ.

Халӑхра уйрӑмах Н. Терентьевӑн «Хумсем ҫырана 
ҫапаҫҫӗ» пьеси ырӑ ят илчӗ. Чӑваш драматургийӗнче 
пӗрремӗш хут кунта Володя Ульянов сӑнарне, XIX ӗмӗрте 
халӑха ҫутта кӑларас тӗлӗшпе ӗҫленӗ икӗ чаплӑ ҫын тус- 
лӑхне — И. Н. Ульяновпа И. Я. Яковлев туслӑхне—тӗрӗс 
ҫугатса панӑ. К. В. Иванов ячӗие хисепленекен Чӑваш- 
сен государство драма театрӗн сцени ҫинче ҫак пьеса 
тӑрӑх лартнӑ спектакле 1971 ҫулта К. С. Станиславский 
ячӗпе хисепленекен РСФСР Государство премине парса 
чысларӗҫ.

Ленин теми чӑваш писателёсене яланах хумхантарнӑ, 
хумхантарать те. Вёсен произведенийӗсенчи Ленин — ас- 
лӑ революционер, ӑслӑран та ӑслӑ государство деятелӗ, 
ӗҫхалӑхне тӑванран та ҫывӑх ҫын, мӗнпур пусмӑрти ха- 
лӑха телейлӗ те ирӗклӗ пурнӑҫ тумалли ҫул кӑтартакан 
паттӑр.

Чӑваш писателӗсенчен чылайӑшӗ хамӑр халӑхпа 
республика тӗслӗхӗсем урлӑ халӑхсен туслӑхӗпе 
интернационаллӑ пӗрлӗхӗн темине, ленинла наци полити
ки пурнӑҫа епле кӗрсе пынине илемлӗ литературӑра сӑ- 
нарлӑн кӑтартса парас тӗлӗшпе ӑнӑҫлӑ ӗҫлерӗҫ. Тёслӗх- 
рен, чӑваш литературинче 20-мӗш ҫулсенчех ӗҫлеме пуҫ- 
ланӑ В. Иванов-Паймен икӗ пайлӑ «Кӗпер» роман пичет- 
лерӗ, 1972 ҫулта романӑн иккӗмӗш кӑларӑмё тухрӗ. Аслӑ 
Октябрь вырӑс халӑхӗпе чӑваш халӑхӗ хушшинчи туслӑ- 
хӑн символикӑллӑ кӗперне хывни ҫинчен ёненмелле те 
анлӑ кӑтартса панӑ ку романра. Роман геройӗсем рево- 
люципе пӗрле ӳсеҫҫӗ, граждан вӑрҫи вутӗнче туптанаҫҫӗ. 
Чӑваш ҫӗрӗнчи революциллӗ массӑсене ертсе пыракан- 
сен, коммунистсен сӑнарӗсем В. Паймен романне вуланӑ 
хыҫҫӑн асра чсрӗ ҫынсем пекех нумайлӑха юлаҫҫӗ.

Ҫак романшӑн В. Паймен Чӑваш АССРӗн К. В. И ва
нов ячепе хисепленекен Государство премине илме 
тивёҫлӗ пулчӗ. Паллах, ку пирӗн 1972 ҫулхи литературӑ- 
шӑн — нысӑк уяв.

Юлашки ҫулсенче ҫарпа патриотизм темипе ҫырнӑ 
кӗнекесем — фашизма хпрӗҫ пынӑ Аслӑ вӑрҫсӑра нумай 

: миллионлӑ совет халӑхӗ мён тери исторнллӗ пысӑк пат-
\  тӑрлӑх кӑтартнине вулакансене тӗплӗн те сӑнарлӑн



каласа таракан романсемпе повеҫсем, калавсемпе 
сӑвӑ-поэмӑсем сахал мар тухрӗҫ. Халӑхра вӗсене ӗнтӗ 
лайӑх пӗлеҫҫӗ.

Чӑваш литературинче героикӑпа патриотизм теми 
тахҫантанпах малти вырӑнта тӑнӑ, паян кун та эпир ун 
пирки ҫавнах калама пултаратпӑр. Пирён писательсен- 
чен чылайӑшӗ хӑйсем те иртнӗ вӑрҫӑра нимӗҫ фашисчӗсе- 
не хирӗҫ паттӑррӑн ҫапӑҫрӗҫ. Аслӑ Отечественнӑй вӑрҫӑ 
ҫинчен ҫырса, паян кун та вӗсем чӑн-чӑн халӑх ӗҫне тӑ- 
ваҫҫӗ. Фашизма хирӗҫ ҫапӑҫнӑ чух халӑх массисен пат
риотизме, совет ҫыннин пуян чун-чӗри, паттӑрлӑхӗ-хас- 
тарлӑхӗ нихҫаихинчен вӑйлӑрах, уҫӑмлӑрах палӑрчӗҫ, 
Иртнӗ вӑрҫӑн йывӑр, вут-ҫулӑмлӑ кунӗсем ҫинчен кӗнеке- 
сем ҫырса, пирён писательсем ҫамрӑксене Тӑван ҫӗршыва 
юратма, кирлӗ пулсан, уншӑн пурнӑҫа памашкӑн хатёр 
пулма вӗрентеҫҫӗ.

Ҫарпа патриотизм темипе юлашки вӑхӑтра ҫырнӑ 
кӗнекесем хушшинче, ман шутпа, чи малтан Л. Атакован 
«Шанчӑк» романӗпе «Бруствер ҫинчи чечексем» кӗнеки- 
не палӑртмалла. Вӗсенче тӗрлӗ халӑх ывӑлӗ-хӗрӗсен, 
тӗрлӗ професси ҫыннисен яаттӑр ӗҫӗсене кӑтартса панӑ. 
Геройсене пурне те пӗр ту й ӑ м — Тӑван ҫӗршыва вӗҫсӗр- 
хӗрсӗр юратни, тӑшмана чун-чӗререн курайманни пӗр- 
лештерсе тӑрать. Романри ҫынсен фронтрипе тылри пат- 
риотизмлӑ паттӑрлӑхне, вёсен шанӑҫне-ӗненӗвне писа
тель художествӑллӑ меслетсемпе чӑннипех те ӗненмелле 
ҫырса кӑтартнӑ.

Темиҫе ҫул каялла эпир хамӑр лиГературӑра 
мемуарлӑ жанрпа ҫырнӑ произведенисем тӗл пулайма- 
стӑмӑрччӗ пулсан, халь вара ку тӗлӗшпе ӗҫсем кӑшт 
улшӑнчӗҫ. Нумаях та пулмасть-ха В. Ржановӑн фронтри 
дневникӗсемпе усӑ курса вырӑсла ҫырнӑ «Своими глаза
ми» документлӑ повеҫӗпе А. Тарасовӑн «Этого забыть 
нельзя» асаилӳ кӗнеки пичетленсе тухрӗҫ.

Рабочи класс темине те манса хӑвармаҫҫӗ чӑваш пи- 
сателӗсем, паянхи ӗҫҫынни чун-чӗрине тарӑнрах та 
тарӑнрах тӗпчеме тӑрӑшаҫҫӗ вӗсем. А. Талвирӑн «Никӗс» 
романӗпе В. Ухлин «Хӗрсем пурҫӑн тӗртеҫҫӗ» романӗ 
чӑвашла кӑна мар, Мускавра вырӑсла та пичетленсе 
тухрӗҫ. «Тӑван Атӑл» журналта ҫамрӑк рабочисем ҫин- 
чен Г. Краснов «Ҫамрӑклӑх ӗмӗрте пӗрре» романӑн пӗр 
пайне пичетлерӗ. И. Григорьев та рабочи класӑн куллен- 
хи пурнӑҫне кӑтартакан темиҫе повеҫпе калав ҫырчӗ.

Чӑваш ялӗнче хальхи вӑхӑтра пысӑк улшӑнусем пул-



Са йртеҫҫӗ. КолхозникСен ёҫӗ халь ӗнтӗ тӳрременех ма- 
шинӑпа та тӗрлӗ механизмсемпе ҫыхӑннӑ, колхозри 
хресченӗн пӗлӗвӗсем те ӗнерхи мар — ӗнерхинчен вӗсем 
чылай ҫӳлӗрех шая ҫӗкленнӗ. Рабочи класпа хресчен, 
интеллигенци пӗр-пӗринпе ҫывӑхланнӑҫем ҫывӑхланса 
пыраҫҫӗ. Ҫак процессене пирён писательсем вӑй ҫитнӗ 
таран хӑйсен творчествинче кӑтартма тӑрӑшаҫҫӗ. Вула- 
кансем уйрӑмах А. Емельяновӑн «Ҫавал сарӑлсан», 
«Чапшӑн пурӑнмастпӑр» повеҫӗсене, А. Медведевӑн 
«Урапа та пӗр йӗрпе чупмасть» повеҫне, В. Садайӑн 
«Ҫӑлтӑрсем Тапӑра анаҫҫӗ» романне, В. Алендейӗн «Пи- 
леш пӑхма хитре те...» иовеҫне, А. Артемьевӑн «Улма 
йывӑҫ авӑнать» повеҫне, А. Эсхелӗн «Ҫӗрлехи тӑвӑл» 
кӗнекине юратса йышӑнчӗҫ. Вӗсенче пуринче те паянхи 
хресчен чун-чӗрин пуянлӑхне, илемне кӑтартса панӑ.

Очерк жанрӗ чӑваш литературинче юлса пыни ҫинчен 
сахал мар калаҫрӑмӑр ӗнтӗ эпир. Юлашки ҫулсенче ҫак 
ҫивӗч жанр та пирӗн литературӑра хӑйӗн тивӗҫлӗ вырӑн- 
не йышӑнса пырать. Очерк пурнӑҫӑн конкретлӑ материа- 
лӗ ҫинче никӗсленнине пурте пӗлетпӗр. Ҫа,к жанрпа 
ҫырса, писатель событисемпе фактсене хак парать, ҫын- 
сен чӑн-чӑн пурнӑҫӗпе ӗҫне-хӗлне ҫӑнарлӑ кӑтартать.

Юлашки пилӗк ҫул хушшинче пирӗн журналсенче 
сахал мар художествӑллӑ тата документлӑ очерк пичет- 
ленчӗ. Вӗсенче писательсем промышленноҫра, ялхуҫалӑ- 
хӗнче, наукӑпа искусствӑра ӗҫлекенсем ҫинчен ӗненмелле 
каласа пачӗҫ.

Литература аталанӑвӗнчи ҫитӗнӳсене кӑтартнӑ май, 
ҫитменлӗхсем пирки те каласа хӑвармалла. Хулапа ялти 
ёҫҫыннисен пурнӑҫӗ ҫинчен ҫырнӑ чух эпир час-часах 
производствӑра пултаруллӑ ертсе пыракансене, комму- 
нист-руководительсене тивӗҫлӗ таран сӑнласа кӑтартма 
ӑсталӑх ҫитерейместпӗр-ха. Чылай произведенири персо- 
нажсем хушшинче парти райкомӗн секретарьне те, пар
торга та куратпӑр, анчах вӗсем массӑсен чӑн-чӑн ҫулъер- 
тӳҫисем иккенне тӗплӗн сӑнарланине кураймастпӑр.

Паянхи пурнӑҫа кӑтартнӑ майӑнах чӑваш литератури 
хӑй халӑхӗн иртнӗ кунҫулне те — историне — манса хӑ- 
вармасть. Писательсене — ҫапла пулмалла та ӗнтӗ вӑл — 
халӑхӑн иртнӗ иурнӑҫӗнчи вут-ҫулӑмлӑ тапхӑрсем, унӑн 
революциллӗ активлӑ вӑйне палӑртма май панӑ вӑхӑтсем 
интереслентереҫҫӗ. Ҫавна май пирӗн литературӑна уйрӑ- 
мах К. Турханӑн «Сӗве Атӑла юхса кӗрет», Н. Мранькан 
«Ёмӗр сакки сарлака», Юхма Мишшин «Мускав ҫулӗ»,



В. Краснов-Аслин «Вутра», И. Салампекён «ПёрремеШ 
юрату» романӗсем, Тихӑн Петӗрккин «Кушкӑ ачи»,
А. Артемьевӑн «Хунавлах хӑрнисем», Г. Харлампьевӑи 
«Илемлӗ ир» повеҫӗсем, А. Калканӑн «Октябрь хумӗ», 
П. Осиповӑн «Емӗтленнӗ ӗмӗт», В. Ржиновӑн «Тӗнче ҫав- 
рӑнать» пьесисем, В. Пайменӑн «Аттесен палӑкӗ» кӗне- 
кинчи калавсемпе очерксем пуянлатрӗҫ.

Ҫапах та, сӑмах май пулин те, ҫакна асӑрхаттармал- 
ла: истори темипе ҫырнӑ хӑшпӗр произведенисёнче иртнӗ 
пурнӑҫа тӗрӗсех ҫутатса паман. Историллӗ чӑнлӑха ҫите- 
лӗклӗ ӑнланмасӑр е пӑсса ҫырнисем те пур-ха. Ҫав 
йӑнӑшсене Чӑваш АССР Министрсен Совечӗ ҫумӗнчи 
Аслӑлӑхпа тӗпчев институчӗ ятарласа ирттернӗ наука 
сессийӗнче пирӗн историксем тӗрӗс асӑрхаттарчӗҫ.

Ҫак ҫулсенче пирён литературӑра сатирӑпа юмор 
жанрӗ пысӑк вырӑн йышӑнчӗ. Ана аталантарма халӑхра 
тахҫанах ырӑ ят илтнӗ сатира журналӗ «Капкӑн» пысӑк 
ӗҫ тӑвать. «Капкӑн» журнал страницисенче вулакансем 
тӑтӑшах Л. Агаковӑн, А. Эсхелӗн, С. Шавлин, А. Кӑлка- 
нӑн, А. Галкинӑн, Т. Иванов-Таҫукӑн, П. Ялкирӑн тата 
ыттисен ҫивӗч калавӗсемпе фельетонӗсене, сӑввисемпе 
юптарӑвӗсене вулаҫҫӗ. Халӑх «Капкӑн» журналпа Чӑваш 
АССР кӗнеке издательстви кӑларса тӑракан сатирӑпа 
юмор кӗнекисене питӗ хапӑлласа йышӑнать.

Аталанакан чӑваш литературинчи тӗрлӗ пулӑмсене 
тӗпчесе, литература критикӗсемпе литературоведсем 
ӑнӑҫлӑ ӗҫлеме тытӑнчӗҫ.- Халӗ «Ялавпа» «Тӑван Атӑл» 
журналсен пёр номерё те литературӑллӑ-критикӑллӑ 
статьясӑр тухмасть. Уйрӑмах эпӗ В. Алендейӗн 1972 ҫул- 
та пичетленнӗ «Ял ӗҫченӗсен сӑнарӗ — чӑваш литерату- 
ринче», А. Артемьевӑн «Пурнӑҫ чӑнлӑхӗпе писатель ӑс- 
талӑхӗ», С. Горскийӗп «Яков Ухсай чӗлхипе стилӗн 
хӑшпёр уйрӑмлӑхӗсем», В. Долговӑн «Хумсем ҫырана 
ҫапаҫҫӗ» драмӑрш истори тӗрӗслӗхӗ ҫинчен» ятлӑ статйи- 
сене палӑртса хӑварасшӑн. Критикӑпа литературоведени 
вӑй илме пуҫланине уйрӑм кӗнекесенчен курма пулать. 
Акӑ, вырӑсла — Е. Владимиров «Межнациональные свя
зи чувашской литературы», В. Канюков «От фольклора 
к письменности», Г. Хлебников «Современная чувашская 
литература» ятлӑ кӗнекесем, чӑвашла — В. Долгов «Ле
нин сӑнарӗ — халӑх чёринче», Ипп. Иванов «Халӑх чунё» 
ятлӑ статьясен пуххисене пичетлесе кӑларчӗҫ. Чӑваш 
литературовечӗсем ҫырнӑ «Чӑваш совет литературин 
историйӗ» кӗнеке те вулакансем патне ҫитрӗ. Ҫывӑх



вӑхӑтра А. Алга, Л. Агаков, Я. Ухсай, С. Элкер ҫинчен 
ҫырнӑ литературӑллӑ портретсем вулакансем патне ҫит- 
мелле. Ҫапах та халлёхе пирён критика парти кӑтартнӑ 
шая хӑпарса ҫитрё тесе калама пултараймастпӑр эпир. 
КПСС Центральнӑй Комитечӗ «Илемлё литература кри
тики ҫинчен» кӑларнӑ Постановление пурнӑҫа кӗртсе 
пымашкӑн писательсен Союзӗн правленийӗпе критика 
Совечӗ ятарласах организациллӗ-творчествӑллӑ ӗҫсем 
ирттерме темиҫе ҫуллӑх пысӑк план туса хатӗрлерӗҫ.

Творчествӑллӑ секцисен ӗҫӗ нумай лайӑхланчӗ. Вёсен 
ларӑвӗсенче писательсем пирён литература аталанӑвӗнчи 
проблемӑллӑ ыйтусене сӳтсе яваҫҫӗ. Уйрӑмах «Чӑваш 
поэчӗсен творчествинчм гражданлӑх», «Историллӗ тата 
художествӑллӑ тӗрӗслӗх», «Чӑваш прозин чӗлхипе сти- 
лӗ», «Ҫамрӑксем валли ытларах лайӑх кӗнеке ҫырасси- 
шӗн» темӑсемпе тунӑ докладсене сӳтсе явнӑ ҫӗре секци 
членӗсем активлӑ хутшӑнчӗҫ. Писатель-коммунистсем 
хӑйсен пухӑвӗнче «Критика мӗнле шайра тӑни тата ӑна 
чӑвашсен литература журналӗсенче вӑйлатасси ҫинчен» 
лартнӑ ыйтӑва тӗплӗн пӑхса тухрӗҫ. Парти пухӑвёсенче 
писательсен творчествӑллӑ отчечӗсене итлесси йӑлана 
кӗчӗ. *

Г. Я- Хлебниковӑн малта асӑннӑ «Современная чу
вашская литература» кӗнеке пирки пирӗн хаҫат-журнал- 
сенче тӗрлё шухӑшсем пулчӗҫ. Пӗрисем ӑна ырларёҫ, 
теприсем, автор ырӑ ӗмӗтпе ҫырнине палӑртнӑ вӑхӑтрах, 
унӑн ҫитменлӗхӗсене те кӑтартса пачӗҫ. Пирӗн шутиа, 
унта чӑнах та ҫитменлӗхсем пур пулин те, вӑл пӗтӗмӗшпе 
хурламалли кӗнеке мар.

Чӑваш литераторӗсен йышне ҫуллен-ҫулах ҫамрӑк 
авторсем хутшӑнаҫҫӗ. Пултаруллӑ ҫӗнӗ вӑйсем ӳсни ҫы- 
равҫӑсен ватӑ ӑрӑвне, писательсен Союзне яланах савӑн- 
тарнӑ, савӑнтарать те. Ҫавӑнпа та ҫамрӑк литераторсем- 
пе ӗҫлесси — Союз правленийӗпе унӑи пичет органӗсем 
шӗн чи пысӑк ӗҫсенчен пӗри.

Литературӑри ҫӗнӗ ӑрӑва ӳстерессин политикӑлла 
пысӑк пӗлте|рӗшне шута илее, писательсен Союзён прав- 
ленийӗпе ВЛКСМ Чӑваш обкомӗ ҫамрӑк литераторсемпе 
ӗҫлекен Совет туса хучӗҫ. Совет составне республикӑри 
парти, комсомол, профсоюз организацийӗсен представи- 
телӗсене, паллӑ чӑваш писателӗсене, хӑшпӗр литература 
пӗрлешёвӗсене ертсе пыракансене кӗртнӗ.

Халӗ пирӗн республикӑра активлӑ ӗҫлекен ҫамрӑк 
авторсен шучё 200 ытла, вӗсем — район хаҫачӗсемпе вӗ-



ренӳ заведенийӗсенчи, тӗрлӗ предприятири литература 
пӗрлешӗвӗсен членӗсем. Виҫ-тӑватӑ ҫул каялла ҫеҫ ҫам- 
рӑк ҫыравҫӑ шутланнисенчен хӑшӗ-пӗрисем ӗнтӗ (Г. Крас
нов, Г. Луч, В. Погильдяков, В. Захаров, Ю. Айдаш, 
М. Сениэль, Ю. Семенов, Н. ГТетровская, Л, Степанов- 
Маяксем т. ыт. те) вулакансемшӗн паллӑ писательсемех 
пулса тӑчӗҫ. Вӗсем ӗнтӗ икшер-виҫшер кӗнеке те кӑ- 
ларчӗҫ.

Уйрӑмах эпир чӑваш писателӗсен кӗнекисем СССРти 
ытти халӑхсемпе социализмлӑ ҫӗршывсенчи халӑхсене 
вулама юрӑхлӑ пулнишӗн хытӑ хӗпӗртетпӗр. Кун пирки 
«Аслӑ ҫулпа» статьяра ҫырнине тепӗр хут асӑрхаттарас 
килет. Ҫеҫпӗл Мишши сӑввисене халь тӗнчери 53 халӑх 
хӑй чӗлхипе вулать, П. Хусанкай сӑвви-юррине 48 чӗлхе- 
не. Я. Ухсай сӑввисемпе поэмисене 28 чӗлхене, А. Талви- 
рӑн «Пӑва ҫулӗ ҫинче» повеҫне 18 чӗлхене, Илпек Мику- 
лайӗн «Хура ҫӑкӑр» романне вырӑсла, белорусла, эстон- 
ла, -пӑлхарла куҫарнӑ. Ҫавӑн пекех С. Шавлин,
А. Воробьевӑн, В. Давыдов-Анатрин, Г. Ефимовӑн тата 
ыттисен нумай сӑвви-юрри украинла, белорусла, эстонла, 
аварла, лезгинла, лакла, пушкӑртла, тутарла, М кш ӑлла, 
ирҫелле, марилле пичетленсе тухнӑ.

Совет ҫӗршывӗнчи литературӑсен туслӑ ҫемйинче чӑ- 
ваш литературине чечекленме уйрӑмах вырӑс чӗлхи — 
нацисене пӗрлештерсе туслаштаракан аслӑ вырӑс чӗлхи 
нумай пулӑшать. Шӑпах ӗнтӗ вырӑс чӗлхине пула чӑваш 
писателӗсен кӗнекисем пӗтӗм Союзӗпе те тӗнчипе сарӑл- 
чӗҫ. Юлашки виҫ-тӑватӑ ҫул хушшинче кӑна Мускавра 
П. Хусанкайӑн «Дальний полет» кёнеки, Я- Ухсайӑн 
«Звезда моего-детства», «Сильбийский родник» повм-исем, 
Л. Атакован «Солдатские дети», В. Садайӑн «Повесть 
о крылатых друзьях», «Запах тумана» повеҫӗсем, М. Юх- 
ман «Цветы Эльби» кёнеки, А. Воробьевӑн «Красные 
колосья», Г. Ефимовӑн «Девичья роща» сӑвӑ кёнекисем, 
М. Кипекён «Герои без вести не пропадают», А. Талви- 
рён «Вутлан зажигает огни», В. Ухлин «Ткут девушки 
шелка», А. Емельяновӑн «Разлив Цивиля» романёсем, 
«Чувашские сказки» юмах кёнеки тата «Земля Улыпа» 
калавсен пуххи пичетленсе тухрӗҫ. Ҫак ҫулсенчех тата 
магазинсенчи кӗнеке ҫӳлӗкӗсем ҫинче нумай нациллӗ 
совет поэзийӑн антологийё, «Песня, ставшая книгой» ят- 
лӑскер, курӑнса кайрӗ. Илемлӗ, витӗмлӗ янӑраҫҫӗ унта 
15 чӑваш поэчӗн сӑввисем.

Хамӑр та эпир вырӑс писателӗсен, Атӑл тӑрӑхӗнчи



халӑхсен ҫыравҫисен, Дагестан, Украина, Белоруссм, Эе- 
тони тата ытти республикӑсенчи чӗлхе ӑстисен сахал мар 
произведеннне чӑвашла куҫартӑмӑр. Сӑмахран, журнал- 
семпе хаҫатсенче вырӑс авторӗсемсӗр пуҫне, украинецсен, 
латышсен, эстонсен, аварсен, лаксен, пушкӑртсен, тутар- 
сен, марисен, тувинсен т. ыт. халӑхсен прозаикӗсемпе 
поэчӗсем чӑваш вулаканӗпе чӑвашла калаҫса курчӗҫ.

Республикӑн культура пурнӑҫӗнчи пысӑк событи вӑл 
1970 ҫулхи ноябрь уйӑхӗнче Мускавра чӑваш литерату- 
рипе искусствин Кунӗсене ирттерни пулчӗ. Библиотекӑ- 
сенче, заводсенчи клубсенче, Мускавпа Мускав облаҫӗн- 
чи культура ҫурчӗсенче, МХАТ филналӗн залӗнче пирӗн 
поэтсем, прозаиксем, драматургсем вулакансем умӗнче 
туха-туха калаҫрӗҫ, хӑйсен произведенийӗсене вуларӗҫ, 
чӑваш ҫӗрӗпе унти маттур та ӗҫчен ҫынсем ҫинчен каласа 
кӑтартса тӗлӗнтерчӗҫ. Писательсемпе пӗрлех Мускав 
халӑхне чӑваш искусствин маҫтӑрӗсем хӑйсен пултарулӑ- 
хӗпе паллаштарчӗҫ.

Чӑваш ҫыравҫисем ҫавӑн чухне тата РСФСР писате- 
лӗсен Союзён Правлени секретариатӗнче Мускаври паллӑ 
писательсемпе, критиксемпе, литературоведсемпе пӗрле 
хамӑрӑн чӑваш романне тишкӗрсе сӳтсе яврӗҫ. Унта ну
май ӑшӑ сӑмах, ҫавӑнпа пӗрлех асӑрхаттарусемпе канаш- 
сем пулчӗҫ. Н. Идпекӗн «Хура ҫӑкӑр», А. Талвирӗн 
«Никӗс» («Вутлан зажигает огни»), Хв. Уярӑн «Таната», 
В. Ухлин «Шуркелсем», Юхма Мишшин «Мускав ҫулӗ» 
романӗсене тйшкӗрнӗ чух вырӑс критикӗсем пурте чӑваш 
романӗ нумай нациллӗ совет литературинче тивӗҫлӗ 
вырӑн йышӑнни ҫинчен каларӗҫ.

Халӗ ӗнтӗ чӑваш писателӗсем тӑван халӑх вулаканӗ- 
семпе, ҫавӑн пекех ытти республикрсенчи, облаҫсенчн 
вулакансемпҫ творчествӑлла тӗлпулусем тӑтӑшах иртте- 
ресси — йӑлана кӗчӗ. Ку вӑл литература ҫитӗнӗвӗсене 
иропагандӑлама, СССРти халӑхсен туслӑ ҫемйинчи пин- 
шер вулаканпа, вёсен ҫыравҫисемпе тачӑ ҫыхӑну тытма 
питӗ лайӑх пулӑшать.

Туслӑхпа тӑванлӑх уявӗ терӗмӗр эпир Ульяновскпа 
Воронеж облаҫӗсенче, Пушкӑртра, Тутарта , Мари 
АОСРӗнче ирттернӗ Чӑваш литературипе искусствин Ку- 
нёсене. Вӗсене ватӑ писательсем те, ҫамрӑккисем те йыш- 
лӑн хутшӑнчӗҫ. Хӑйсен черечӗяе, ҫав реопубликӑсемшео^б- 
лаҫсенчи литературӑша искусство ҫынчисем те пирён пата 
килсе курчӗҫ. Никам аркатайми туслӑха кӑтартакан кун- 
сем пулчӗҫ вӗсем! Хӑйсен илемӗпе халӑха савӑнтарчӗу.



Юлашки вӑхатра уйрӑмах Дагестанца Чӑваш ӗҫҫын- 
нисем хушшинчи ырӑ ҫыхӑнусем ҫирӗпленчёҫ. Ун ҫинчен 
пирӗн халӑхра та, Дагестанра та А. Воробьев сӑвви тӑрӑх 
ҫырнӑ юрӑ сарӑлнӑ ӗнтӗ. Акӑ епле каланӑ «Салам, Д а 
гестан» ятлӑ ҫав юрӑра поэт:

Чӑвашсем кунта пурнаҫҫӗ,
Килнӗ аслӑ нимеяе.
Хӗрӗсем савса тухаҫҫӗ  
Дагестан каччисене.
Дагестан, Дагестан,
Эсӗ пӗлӗш, эс  тӑван!..

1970 ҫулта Дагестанри нумай районсем ҫӗр чӗтренни- 
пе хӗн курчӗҫ. Сӑрт-ту ҫӗршывӗнчи халӑхсене пулӑшма 
Тӑван Ҫӗршывӑн нумай-нумай кӗтесӗнчен ҫынсем кайрӗҫ. 
Дагестан халӑхӗсене пулӑшас ӗҫре чӑваш строителӗсем 
те тӑванла алӑ пачӗҫ.

Кӑҫалхи март уйӑхӗнче Чӑвашра Дагестанӑн культу
ра Кумӗсем иртрӗҫ, май уйӑхӗнче — Дагестана эпир кай- 
рӑмӑр. Пирён республика ӗҫҫынниеем Дагестан литерату- 
рипе искусствин деятелӗсене калама ҫук ӑшшӑн кӗтсе 
илчӗҫ, чӑвашсене те Дагестанра сӑрт-ту ҫыннисен тара- 
ватлӑхӗпе йышӑнчӗҫ. Ҫав уяв кунӗсенче эпир пӗр-пӗрин- 
пе тата ҫывӑхрах паллашрӑмӑр, пӗр-пӗрин творчествине 
тӗпчерӗмӗр, хаҫатсемпе журналсенче пӗр-пӗрин сӑвви- 
юррине, калавӗсемпе очеркӗоене куҫарса пичетле- 
рӗмӗр.

Литературӑпа искусствӑн ҫавнашкал Кунӗсем малал
ла та час-часах пулса пырӗҫ. Вӗсем пӗр-пӗрин нациллӗ 
культурисене пуянлатма, творчествӑра хавхалану ӳстер- 
ме пулӑшаҫҫӗ.

Писательсен Союзён правленийӗпе унӑн пропаганда 
бюровӗ республикӑри предприятисемпе вӗренӳ заведени- 
йӗсенче, колхозсемпе совхозсҫнче литературӑпа музыка 
каҫӗсем йышлӑ ирттереҫҫӗ. Ҫав тематикӑллӑ пултарулӑх 
каҫӗсене Л. Агаков, Н. Илпек, А. Кӑлкан, А. Воробьев, 
В. Давыдов-Анатри, Г. Краснов, А. Галкин, Ю. Петров, 
В. Краснов-Асли, А. Эсхель, С. Шавли, В. Ухли, Н. Ев
стафьев тата ыт'ти писательсем хӗрӳллӗ хутшӑнаҫҫӗ.

Ялти культурӑллӑ-шефлӑ ӗҫсемшӗн писательсене на- 
градӑсем пачӗҫ. Ку ӗҫ — питех те кирлӗ, пархатарлӑ ӗҫ. 
Ялти культурӑллӑ-шефлӑ ӗҫе активлӑ хутшӑннӑшӑн чӑ- 
ваш писателӗсен Союзне СССР культура министерствипе



ялхуҫалӑх работы и кӗоен профсоюзён Центральнӑй Коми- 
течӗн Дипломне пачӗҫ, уйрӑм писательсем—А. Алендей,
А. Кӑлкан, Н. Илпек, "В. Ухли, В. Урдаш, П. Ялкир «От
личник шефской работы над селом» значок илме тивӗҫлӗ 
пулчӗҫ.

Статья пуҫламӑшӗнче эпир халӑх юмахӗсемпе хамӑ- 
рӑн юратнӑ поэтӑмӑра Ҫеҫпӗл Мишшине ахальтен мар 
аса илтӗмӗр. Чӑваш юрри-сӑвви «Шупашкартан Кавал 
таран» кайӗ тесе ӗмӗтленнӗ Совет влаҫӗн малтанхи ҫулё- 
сенче Ҫеҫпӗл. Анчах вӑл ун чухне 'чӑваш сӑвви-юрри 
асӑннӑ хулапа ял таран ҫеҫ мар, пӗтӗм тӗнчипе каясси 
ҫинчен калама пултарайман. Халь чӑваш культури улӑп- 
ла утӑмсем турӗ: Балвикӑран пуҫласа Цейлон тардн, Вен- 
грирен, Болгарирен, Румынирен пуҫласа Вьетнам, Авст- 
рали таран илтӗнет паян чӑваш совет литературипе му- 
зыкин сасси! Чӑвашӑн ҫӑнӗ ҫырулӑхне пуҫарса яракан, 
пӗрремӗш «Букваре» кӑларакан И. Я- Яковлев, «чӑваш- 
сен нациллӗ ӳсӗмӗшӗн 50 ҫул хушши ӗҫленӗ тата патша 
йӗрки хӗсӗрленине чылай тӳссе курнӑ ҫын» (В. И. Ленин) 
паян кун пирӗн хушӑра пулас пулсан, мӗн каланӑ пулё- 
ччӗ-ши хӑй хыҫҫӑнхи ҫӗнӗ ӑрусене? Тӑван халӑхӑн 
ҫитӗнӗвӗсене хӑй куҫӗпе курса, хӑй хыҫҫӑнхи ҫӗнӗ ӑрусе- 
не вӑл малалла та малаллах утма, коммунизм ҫӗнтерӗвӗ 
патне Ленин кӑтартнӑ ҫулпа пыма каланӑ пулӗччӗ. Вилес 
умён хӑйӗн «Халалӗнче» ҫырса хӑварнӑ сӑмахӗсене тепӗр 
хут аса илтернӗ пулӗччӗ: «Аслӑ та ырӑ чунлӑ аслӑ вырӑс 
халӑхне юратӑр. Ҫак халӑх сире хӑйӗн ҫемйине тӑван 
шутне хурса йышӑнчӗ... Раҫҫее ӗненӗр, сирӗншӗн вӑл 
аннӗр вырӑнӗнче пулӗ».

Ленинла наци политикине пула чӑваш литератури, 
Совет Союзӗнчи ытти тӑванла литературӑсем пекех, ҫӗк- 
ленӳ ҫулӗпе ҫирӗппӗн утать. Унӑн идейӑллӑ хӑвачӗ, ҫын- 
сен чун-чӗрине хускатакан художествӑллӑ-эмоциллӗ 
вӑйӗ ӳснӗҫем ӳсет.

Виҫӗ орденлӑ тӑван республика ӗҫҫыннийӗсем вӗресе 
тӑракан ӗҫ пурнӑҫӗпе пурӑнаҫҫӗ халь. Писательсем хӑй- 
сен тӗп тӗллевӗ тесе, рабочи класӑн нумай енлӗ пурнӑҫне, 
ҫӗнӗ ял ҫыннисемпе халӑх интеллигенцийӗн паттӑр ӗҫне- 
хӗлне тӗрӗс кӑтартса парассине шутлаҫҫӗ.

Халӑхшӑн тӑрӑшасси, коммунизм керменне хӑпарта- 
кан халӑхшӑн ӗҫлесси — творчествӑллӑ интеллигенции 
пӗрремёш тивӗҫӗ.



«ЯЛАВ» Ж У Р Н Л Л Ӑ Н  ҪУР ЁМЁР ХИ 
ЁҪЁ-ХӖЛЁ

Чӑваш писателӗсен Союзён илемлӗ литература тата 
обществӑпа политика журналӗ «Ялав» тухма тытӑннӑ- 
ранпа 50 ҫуд ҫитрӗ.

«Ялав» журналӑн иоторине чӑваш совет лштературин 
чӗрӗ летопиҫӗ теме пулать. Ҫур ӗмӗр ӗнтӗ вӑл хӑйӗн 
страницинче хамӑр литературӑн гражданлӑхӗпе ӑсталӑ- 
хӗшӗн, ҫӗршывра коммунизмла общество тӑвассишӗн 
ырми-канми кӗрешет.

Пурте лайӑх пӗлеҫҫӗ ӗнтӗ, Октябрьти Ооциализмла 
Аслӑ революциччен чӑвашсен пӗр культурӑпа искусство 
учрежденийӗ те, пӗр хаҫатпа журнал та пулман. 1905-— 
1907 ҫулсенчи халӑх революдине пула, чӑнах та, «Хыпар» 
хаҫат тухма тытӑннӑ, анчах унӑн ӗмӗрӗ ҫулталӑк дура- 
ран та иртеймен.

Чӑваш литератури, Совет Союзӗнчи ытти вак халӑх- 
сен литературисем пекех, Аслӑ Октябрь хыҫҫӑн ҫеҫ хӑ- 
ватлӑн чечекленме май тупнӑ. Чӑваш халӑх пурнӑҫӗнчи 
паллӑран та паллӑ событи в ӑ л — 1920 ҫулта пирӗн халӑ- 
ха автономи туса пани пулнӑ. Халӑх хуҫалӑхне ура ҫине 
тӑратса аталантарнипе пӗрлех ҫа.в ҫулсенче издательство 
ӗҫӗ те хӗрӳллӗн тапранса кайнӑ. Чӑваш совет поэзийӗн 
никӗсне хывнӑ кӑвар чӗреллӗ поэт-коммунист Ҫеҫпӗл 
Мишши, Мускавран тин ҫеҫ аслӑ Ленин тухса калаҫнине 
итлесе таврӑннӑскер, тӑван халӑха акӑ мӗнле сӑмахсем- 
пе хавхалантарнӑ:

Кӑмӑллӑ ҫӗршывӑн кӑмӑллӑ чӗлхиҫӗм!
Иртнӗ хурлӑхуш ӑн ҫитӗ ырлӑху:
Хӗрлӗ хӗрнӗ хурҫа, ҫунтаракан ҫиҫӗм,
Вӗри вутлӑ ҫулӑм эсӗ пулӑн ху.

Е тата: ,
\

П улӗҫ ӗмӗрлӗх илемлӗ
Сӑвӑ-юрӑсем, ]
П улӗҫ аслӑ, ҫивӗч ӑслӑ 
Кӗнекеҫӗсем.

Автономии малтанхи ҫулёсенче Чӑвашри литература 
вӑйӗсем ытларах культурӑпа ҫутёҫ учрежденийёсем тав
ра, ҫавӑн пекех облаҫри «Канаш» хаҫат тавра пётӗҫсе



чӑмӑртаннӑ. 1923 ҫул варринче «Канаш» хаҫат ҫумӗнче 
«Чӑваш писателӗсемпе журналисчӗсен «Канаш» Союзне 
йӗркелеҫҫӗ. Ҫак Союз ватӑ ҫыравҫӑсемпе ҫамрӑк ҫырав- 
ҫӑсен пултарулӑхне организацилле тата творчествӑлла 
пӗтӗҫтерес тӗлӗшпе сахал мар ӗҫ тунӑ. Тепӗр ҫулталӑкра- 
нах вӑл, 1924 ҫулхи июль уйӑхӗнче, хӑйӗн «Сунтал» ятлӑ 
журналӗн пӗрремӗш номерне пичетлесе кӑларать. 50 ҫул 
хушшинче ку журнал (1946 ҫултанпа «Ялав» ятпа ту- 
хать) Совет Союзӗнчи пысӑк журналсен ретне тӑчӗ, унӑн 
тиражӗ 3 пин экземпляртан 60 пине ҫити ӳсрӗ, халь ӗнтӗ 
вӑл пӗтӗм ҫӗршывӗпех саланать.

Ж урналӑн пӗрремӗш номерне мӗнлерех хуплашкапа 
кӑларнине астутарса хӑварас килет. Хуплашка варрин
ч е — пысӑк сунтал, ун айӗнче — хӗрлӗ ҫӑлтӑр, ҫурлапа 
мӑлатук; вёсен хыҫӗнчен вара мӑнаҫлӑ та хаваслӑ рабо- 
чипе хресчен тата чӑваш ӗҫхӗрарӑмӗ, рабочи класпа 
хресченӗн арканми союзне символла палӑртса, инҫетелле 
тинкереҫҫӗ. Журналӑн идейӑпа художествӑлла туртӑмӗ 
мӗнлерех иккенне ҫак хуплашка хӑех лайӑх кӑтартса 
панӑ ӗнтӗ.

Хӑйӗн задачисем ҫинчен журнал умстатьяра акӑ епле 
сӑмахсемпе каласа нарать: «Вулакана ҫак журнал чӑваш 
ӗҫҫынни пурнӑҫӗпе, унӑи ӑсхакӑлӗпе паллаштарӗ... Чӑ- 
ваш ҫыннине вӑл ҫӗнӗ йӑласемпе пурӑнма чӗнӗ... Хуйхӑл- 
лӑ кӗвӗсем хыҫҫӑн савӑнӑҫ ҫулне тупмалли йӗркесене 
кӑтартӗ. Ҫамрӑксене ӑслӑ, йӗркеллӗ, ҫивӗч, хастар, мат- 
тур пулма чӗнӗ... Журналти вут-хӗмлӗ чӑваш чӗлхи ҫыру- 
ҫӑсене ҫыхса тӑрӗ, вёсен ҫарне нумайлатма пулӑшӗ... 
Пурнӑҫ никӗсӗсене ҫирӗплетекен тӗкӗ ҫак журналта ҫи- 
рӗп вырӑн йышӑнса тӑрӗ. Киввине ишекен, ҫӗннине тӑва- 
кан «Сунталӑн» ӗмӗрне вӑрӑмлатма пулӑшар».

Тӑван халӑх пурнӑҫне, унӑн социализмла общество 
тӑвас ӗҫри хавхалануллӑ кӗрешӗвне пултаруллӑ кӑтартса 
парасси, мире, прогреса хӳтӗлесси, совет патриотизмӗпе 
социализмла интернационализм идейисене ҫӳле ҫӗклес- 
си—акӑ мӗнле ӗмӗтпе ӗҫленӗ «Сунтал» журнала пуҫласа 
кӑларакансем.

Малтанхи утӑмсенчен пуҫласах журнал хӑй тавра 
ҫамрӑк чӑваш совет литературин пултаруллӑ вӑйӗсене 
явӑҫтарать. Пӗрремӗш номерсенчех кунта Николай Ше- 
лепш, Семен Элкер, Петӗр Хусанкай, И. Максимов-Кош- 
кинский, Петр Осипов, Хумма Ҫеменӗ, Никифор Ваҫан- 
кка, Трубина Мэрфи, Николай Шупуҫҫынни ҫырнӑ чи 
дцйӑх произведенисем пичетденсе тухаҫҫӗ.



Чӑваш литературинчи Лениниана та «Сунталӑн» пӗр- 
ремӗш номерӗнчен пуҫланса кайнӑ. 1924 ҫулхи январӗн 
21-мӗшӗнче тӗнчери ӗҫҫыннисен аслӑ ҫулпуҫӗн Владимир 
Ильич Ленинӑн чӗри тапма чарӑнать. Ж урналта ҫак ят- 
па пичетленнӗ чӑваш поэчӗсен сӑввисенче мӗнпур халӑхӑн 
пысӑкран та, пысӑк хурлӑхӗ, ҫав вӑхӑтрах ленинизма 
халӑх мӗн тери шанни-ӗненни уҫҫӑн курӑнать. Вёсен 
хушшинче уйрӑмах Н. Шелепин паян кун та шкул хрес- 
томатийӗсене кӗрекен халӑх поэзийӗн меслечӗсемпе ӑста 
усӑ курса ҫырнӑ «Ленин» сӑввине палӑртмалла. С. Элке- 
рӗн «Хурҫӑ карап» сӑвви те (1925) пуҫласа «Сунтал» 
журналта пичетленнё. Поэт кунта Ленина ирёклёхён 
чӑн-чӑн кӗрешӳҫи, патша хӗссе пурӑннӑ халӑхсене телей 
паракан ҫын туса кӑтартса парать. Малаллахи ҫулсенче 
журнал страницисенче П. Хусанкайӑн, Я- Ухсайан, 
И. Ивникён, А. Алган, С. Шавлин, Г. Ефимовӑн Ленин 
ҫинчен ҫырнӑ сӑвви-поэмисем, Н. Илпекӗн, В. Долговӑн,
В. Садайӑн тата ытти писательсен калавӗсем, чӑвашпа 
ытти халӑхсен сӑмах вӗҫҫӗн ҫӳрекен произведенийӗсем 
тӑтӑш пичетленсе пыраҫҫӗ,

Ҫамрӑк чӑваш совет литературине ҫирӗп ҫул ҫине 
тӑма тата журналӑн идейӑпа художество шайне ҫӗклеме 
партии XIII съезчӗ пичетпе литература ыйтӑвӗсем пирки 
йышӑннӑ решенисем (1924), ҫавӑн пекех партии Цент- 
ральнӑй Комитечӗ «Партин илемлӗ литературӑри поли
тики ҫинчен» йышӑннӑ постановленийӗ (1925) калама 
ҫук пулӑшнӑ. Парти хӑйӗн ҫак докуменчӗсенче литерату- 
рӑпа халӑх пурнӑҫӗ хушшинчи ҫыхӑнусене ҫирӗплетес 
программӑна уҫҫӑн кӑтартса панӑ, писательсене комму- 
низмла воспитани парасси ҫинчен, илемлӗ литературӑра 
тӗл лулакан сиенлӗ шухӑшсене хирӗҫ активлӑ кӗрещесси 
ҫинчен питех те уҫӑмлӑн каланӑ.

20-мӗш ҫулсен вӗҫӗнче «Сунтал» журнал халӑх хуҫа- 
лӑхӗпе культурӑна социализмла аталантарас темӑна 
хӑйӗн тёп теми вырӑнне хурса ӗҫленӗ. Ҫӗнӗ пурнӑҫ пал- 
лисем ҫав ҫулсенче уйрӑмах Н. Шелепи, С. Элкер, Н. Ва- 
ҫанкка сӑввисенче, Д. Исаев, Хумма Ҫеменӗ, В. Краснов- 
Асли, С. Лашман, М. Данилов-Чалтун, Иван Мучи кала- 
вёсемпе повеҫӗсенче, П. Осипов, И. Максимов-Кошкин- 
ский тата ыттисен пьесисенче лайӑх палӑрнӑ.

Вӑтӑрмӗш ҫулсем—социализмла ҫӗнтерӳсён чаплӑ та 
хӗрӳллӗ ҫулӗсем пулчӗҫ. Совет Союзӗнчи ытти халӑхсем- 
пе пӗрлех Советлӑ Чӑваш республикинчи ӗҫҫыннисем те 
хуҫалӑхра, культура хирӗнче пысӑк ҫитӗнӳсем турӗҫ.



Чӑваш ҫыравҫисем вара идейӑпа организацилӗх тӗлӗшпе 
пӗрлӗхлӗ пулса тӑчӗҫ. Партин Центральнӑй Комитечӗ 
«Литературӑпа художество организацийӗсене урӑхлатса 
ҫӗнетесси» ҫинчен йышӑннӑ постановлени (1932) тата 
РАППа пӗтернӗ хыҫҫӑн чӑвашсен литература организа- 
цийӗпе унӑн пичет органӗн ӗҫӗсем те чылай улшӑнаҫҫӗ. 
Совет писателӗсен Пӗтӗм Союзри съезчӗ умён 1934 ҫулта 
чӑваш писателӗсен 1-мӗш съезчӗ пулса иртет. Ҫакӑн чух
не ӗнтӗ Чӑваш АССР писателӗсен Союзне туса хураҫҫӗ, 
Пӗтӗм Союзри писательсен 1-мӗш съездне делегади суй- 
лаҫҫӗ.

30-мӗш ҫулсенче чӑваш литературипе вырӑс литерату
ри хушшинче, ҫавӑн пекех СССРти тӑваила ытпи лите- 
ратурӑсем хушшинче те творчествӑлла ҫыхӑнусем них- 
ҫанхинчен анлӑ сарӑлса каяҫҫӗ. Ҫак пархатарлӑ ӗҫре 
«Сунтал» журнал калама ҫук пысӑк вӑй хурать. Чӑваш 
литературинче социализмла реализм меслетне ҫирӗплв' 
тессине, пурнӑҫа историлле тӗрӗс кӑтартса парассине 
журнал ку тапхӑрта хӑйӗн чи пысӑк тӗллевӗсенчен пӗри 
тесе шутлать. «Ялав» журналӑн 50 ҫулне уявланӑ май, 
эпир халӗ СССР писателӗсен пӗрремӗш съезчӗпе чӑваш 
писателӗсен малтанхи съезчӗ 40 ҫул тултарнине паллӑ 
тӑватпӑр. Пирӗн Союзӑн мӗнпур организациллӗ-твор- 
чествӑллӑ ӗҫӗ паянхш кунсенче ҫак чаплӑ. датӑсене тивӗҫ- 
лӗ кӗтсе илессишӗн пулса пырать.

30-ҫулсенче пирӗн ҫыравҫӑсене чӑваш халӑх пурнӑ- 
ҫӗнчи ҫӗнӗ пулӑмоем — ҫӗршыва индустриализацилессипе 
ялхуҫалӑхне колхозлӑ ҫул ҫине тӑратасси пӗтӗм вӑя 
хурса ӗҫлеме хистенӗ. Ҫакна эпир Шӑпчӑк, Талвир, Уйӑп, 
Агаков, Еллиев, Тукташ, Эсхель, Митта калавӗсемпе 
очеркӗсенчен, Хусанкай, Ухсай, Янкас, Бараев, Шавли, 
Алга сӑвви-юррисенчен, Осипов, Айзман, Трубина М эр
фи пьеоисенчен питех те лайӑх .куратпӑр.

Ун чухнехи чӑваш прозинче Л. Атакован «Пӗрре, 
ҫуркунне...» повеҫӗ паллӑ вырӑн йышӑнать. 1939 уулта 
«Сунтал» журналта пичетленнӗ ҫак повеҫре писатель 
Чӑваш ҫӗрӗнче халӑх хуҫалӑхне епле майсемпе ура ҫине 
тӑратни ҫинчен художествӑлла меслетсемпе ӑста ҫырса 
кӑтартать. Ялти коммунистсемпе комсомолецсем юхӑннӑ 
хуҫалӑха ура ҫине тӑратас ӗҫре партипе совет правитель- 
ствин чӑн-чӑн тӗрекӗ пулнӑ, чӑваш ялӗн экономикипе 
культурине ҫӗклессишӗн вӗсем, вӑй-халне шеллемесӗр, 
ҫанӑ тавӑрса ӗҫленӗ, вырӑнти Советсене ҫирӗплетнӗ, ку- 
лаксемпе юнлӑ тытӑ>ҫӑва тухнӑ.
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Ҫав ҫулсенчех литература киртики те ӑнӑҫлӑ аталан- 
нӑ. Чӑваш литературин ҫулӗ-йӗрӗ ҫинчен А. Золотов, 
И. Кузнецов, В, Долгов парти позицийӗнчен тӗрӗс пӑхса 
ӑста статьясем ҫыраҫҫӗ.

Вӑрҫӑ умӗнхи ҫулсенче чӑваш литературинче ҫарпа 
патриотизм теми гражданла пысӑк пафоспа янрама ты- 
тӑнать. Вулакансем уйрӑмах М. Данилов-Чалтунӑн 
«Тайгара», «Ҫӑлтӑрлӑ ҫӗлӗк», «Икӗ вӑй» калавӗсене, 
Леонид Агаков, Федот Ҫитта калавӗсемпе очеркӗсене, 
Уйӑп Мишши, Александр Алга сӑввисене хапӑл туса йы- 
шӑнаҫҫӗ. Ҫак произведенисенчи геройсем Тӑван ҫӗршыв 
чиккисене тӗплӗ сыхлаҫҫӗ, чикке пӑсакансемпе кӗрешнӗ 
чухне чӑн-чӑн паттӑрлӑх тӗслӗхӗсем кӑтартаҫҫӗ.

1941 ҫулхи июнӗн 22-мӗшӗнче фашистла Германи 
пире хирӗҫ вӑрҫӑ пуҫарса ярсан вара журнал авторӗсен- 
чен нумайӑшӗ хӑйсен ирӗкӗпех фронта туха-туха каяҫҫӗ. 
Тӑван ҫӗршыв ирӗклӗхӗшӗн ку ҫулсенче «Сунталӑн» 
нумай авторӗ — П. Хусанкай, Я. Ухсай, А. Алга, Н. Ил- 
пек, В. Долгов, Л. Агаков, М. Сироткин, А. Талвир,
В. Алакӗр, М. Кипек, Уйӑп Мишши, К- Пайраш хӑйсен 
пурнӑҫӗсене шеллемесӗр вӑрҫӑра паттӑррӑн ҫапӑҫнӑ. 
М. Данилов-Чалтун, Андрей Петтоки, Владимир Бараев, 
Йлья Думилин, Максим Ястран, Кӗҫтук Кольцов, Арсен 
Орлов, Федот Ҫитта, Василий Васькин, Иван Викторов 
тата ыттисем те ӗмӗрлӗхех вӑрҫӑ хирӗнче выртса юлнӑ. 
Тӑван халӑх нихӑҫан та асран ямё вёсене, фашизма ҫӗн- 
терессишӗн вӑрҫӑра пуҫ хунӑ хӑйӗн ҫыравҫисене.

1946 ҫулхи январь уйӑхӗнчен пуҫласа чӑваш писате- 
лӗсен Союзён журналӗ «Ялав» ятпа пичетленме тытӑ- 
нать, терӗмӗр. Хӑйӗн тӗллевӗ вырӑнне вӑл «Сунтал» 
журналӑн традицийӗсене малалла аталантарасси вырӑн- 
не хурать. «Литературӑра ӗҫсем нумай, ӗмӗтсем пысӑк. 
Пӗтӗмӗшпе илсе каласан, акӑ ҫаксене... асра тытса тӑма 
кирлӗ: вӑл марксизм-ленинизм наукине вӗренсе пырса, 
идеологи ӗҫне вӑйлатасси... пурнӑҫа тарӑннӑн вӗренесси, 
произведенисенче пуринчен ытла паянхи пултаруллӑ ӗҫ- 
ҫыннисене сӑнласа кӑтартасси»,— акӑ епле ҫырать 
«Ялав» хӑйӗн вӑрҫӑ хыҫҫӑн тухнӑ малтанхи номерӗсен- 
чен пӗринче.

Вӑрҫӑ хыҫҫӑхи ҫулсенче пирён писательсем ытларах 
ҫарпа патриотизм темипе, мир темипе ҫырчӗҫ. Ҫавӑн пе
кех вӑрҫӑ юхӑнтарнӑ хуҫалӑха ура ҫине тӑратас тема та 
вёсен творчествинче тӗп вырӑн йышӑнчӗ. Александр 
Алган «Хӗҫпе ҫурла», Мӗтри Кипекӗн «Пагтӑрсем хы-



парсӑр ҫухалмаҫҫӗ» романӗсенче, Леонид Агаковӑн «Сал- 
так ачисем», «Ылтӑн вӑчӑра», Владимир Садайӑн «Лет- 
чиксем» повеҫӗсенче фашизма хирӗҫ пынӑ вилӗмле ҫапӑ- 
ҫура совет халӑхӗ мӗн тери паттӑрлӑх кӑтартнине ӑста 
ҫырса панӑ. Халӑхсене ирӗке кӑларакан паттӑр салтак 
сӑнарӗсем, мирлӗ пурнӑҫ тӑвакан ёҫчен ҫын сӑнарӗсем 
ҫавӑн пекех Илпек Микулайӗн, Куҫма Турханӑн, Аркадий 
Зсхелӗн, Александра Лазаревӑн, Валентина Элпин, Вла
димир Ухлин, Григорий Лучӑн тата ыттисен калавӗсемпе 
очеркӗсенче, Петӗр Хусанкай, Ухсай Яккӑвӗ, Александр 
Алга, Стихван Шавли, Алексей Воробьев, Георгий Орлов, 
Георгий Ефимов, Александр Кӑлкан, Александр Галкин, 
Валентин Урдаш сӑввисемпе поэмисенче, Николай Те
рентьев, Герасим Харлампьев, Мария Ухсай, Леонид Ро
дионов, Александр Калкан тата ыттисен пьесисенче чёр- 
рён тухса тӑраҫҫӗ. Малтанласа хӑйоен произведенийӗсене 
пурте тенё пекех вёсем «Ялав» журналта пнчетлерӗҫ, 
вёсенче эпир кулленхи пурнӑҫӑн героикине, советла Чӑ- 
вашьенчи рабочисен, колхозииксен, интеллигенции хар- 
сӑр ӗҫне-хӗлне куратпӑр.

Партн халӑх хуҫалӑхне малалла аталантарас тӗлӗш- 
пе туса ирттернӗ мерӑсене пула вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи ҫулсенче 
пирӗн республика экономики те вӑйлӑ ҫнрӗпленчӗ. Ҫӗнё 
заводсем, фабрикӑсем ҫӗкленсе ларчӗҫ, тырӑ тухӑҫлӑхӗ, 
аш-какай туса илесси ӳсрӗ. Паллах, «Ялав» та ҫак кирлӗ 
ӗҫсенчен айккинче тӑма пултараймарӗ, пудтараймасть те. 
Унӑн страницисенче номертен номере промышленность 
предприятийӗсенчи, стройкӑсенчи, колхозсемпе совхоз- 
сенчи ӗҫ паттӑрӗсем ҫинчен калавсемпе очерксем, тӗрлен- 
чӗксемпе репортажсем пичетленсе пычӗҫ. Малта пыракан 
опыта анлӑн сарма, ырӑ пуҫаруоене ҫунат пама юратнӑ 
журналӑмӑрта пичетленнӗ ҫавӑн пек произведенисем 
чылай пулӑшрӗҫ, пулӑшаҫҫӗ. Вёсенче эпир республикӑра 
пулса иртекен паллӑ процессен социаллӑ тымарне, ком
мунизм тӑвакан совет ҫынни епле куллен-кун ӳссе пыни
не куратпӑр.

Редакци Чӑваш АССРӗнчи чн пысӑк стройкӑсенче 
писательсен посчӗсем уҫрӗ. Ҫакна пула вӑл республикӑра 
пулса нртекен чн паллӑ ӗҫсене тӗплӗн сӑнаса тӑрать. 
Вӑхӑт туйӑмӗ уйрӑмах Василий Алендей, Аркадий Эс- 
хель, Алексей Талвир, Владимир Ухли, Анатолий Емель
янов, Алексей Медведев, Владимир Садай, Георгий Крас
нов, Иван Григорьев, Степан Аслан, Иван Лисаев, Юхма 
Мишши, Юрий Семенов тата ыттисен произведенийёсенче



сисӗнет. Вӗсенче асӑннӑ юлташсем хулапа ялти чи лайӑх 
ҫынсем ҫинчен, республикӑри ӗҫченсем умне куллен тух
са тӑракан проблемӑсем ҫинчен тӗрӗс каласа параҫҫӗ. 
Юлашки вӑхӑтра журналӑн кашни номерӗнче тенӗ пекех 
Шупашкарти тракторостройпа ГЭСстрой пурнӑҫне кӑ- 
тартакан очерксемпе репортажсем тухса ныраҫҫӗ.

«Ялав» хӑйӗн страницисенче ӗлӗк те, халь те историл- 
лӗ темӑпа ҫырнӑ произведенисем нумай пичетленӗ, пичет- 
лет. Аса илер-ха С. Элкерӗн «Хӗн-хур айӗнче» поэмине, 
П. Хусанкайӑн «Ҫирӗм улттӑ», «Ҫӗрте те ҫӗрместпӗр» 
поэмисене, Я. Ухсайӑн «Чапаевпа тӗл пулни» поэмине, 
Н. Мранькан «Ёмӗр сакки сарлака», В. Пайменӑн «Кӗ- 
пер», Г. Харлампьевӑн «Илемлӗ ир» романӗсене. Паян 
кун та халӑх вӗсене юратса вулать.

Чӑваш вулаканӗсене тӑванла республикӑсенчи, социа- 
лизмла республикӑсенчи ҫыравҫӑсен тата пӗтӗм тӗнчери 
прогрессивлӑ писательсен произведенийӗсемпе анлӑн пал- 
лаштарас тӗллевпе «Ялав». хӑйӗн страницисенче вӗсеи 
произведенийӗсене пичетлет. Ҫак ырӑ йӑла журналӑн 
малтанхи номерӗсенчех ҫирӗп тытӑнса пырать. 1924 ҫул- 
та «Сунталта» Н. А. Некрасовӑн «Манӑҫнӑ ял» сӑввине, 
Александр Блокӑн «Вуниккӗ» поэмине, А. П. Чеховӑн 
калавӗсенче пичетленӗ пулнӑ. Ун хыҫҫӑн пирӗн вулакан- 
сем А. Пушкинӑн, М. Лермонтовӑн, Л. Толстойӑн, Н. Го- 
гольӑн, И. Тургеневӑн, Н. Чернышевскин, Ш. Руставелин 
Т. Шевченкон, И. Франкон, М. Горькин, В. Маяковскин, 
М. Шолоховӑн, Н. Островскин, Б. Горбатовӑн, М. Шаги- 
нянӑн, Н. Погодинӑн, А. Сурковӑн, Н. Тихоновӑн, Г. Ту- 
кайӑн, Ч. Айтматовӑн, Р. Гамзатовӑн, С. Михалковӑн. 
М. Каримӑн, К. Кулиевӑн, П. Тычинӑн, М. Рыльскин, 
О. Гончарӑн, Ю. Збанацкин, М. Танкӑн, М. Казаковӑн 
тата ытти нумай яисательсен произведенийӗсемпе пал- 
лашрӗҫ. Урӑх ҫӗршывсенчи малта пыракан писательсем 
те — Ю. Фучик, А. Тодоров, П. Неруда, Н. Хикмет 
Ш. Петефи т. ыт. те, т. ыт. те — «Ялав» страницисенче 
хӑйсем валли вырӑн тупсах пычӗҫ.

Союзлй тата автономиллӗ республикӑсенчи, облаҫсен- 
чи ҫыравҫӑсемпе чӑваш писателӗсем хушшинчи ҫыхӑну 
питех те ҫирӗп. Эпир тӑтӑшах пӗр-пӗрин патӗнче литера
тура кунӗсем, эрнисем ирттеретпӗр, пӗр-пӗрин произведе- 
нийӗсене куҫара-куҫара пичетлетпӗр, кӗнекесем кӑларат- 
пӑр. Ҫак туслӑха «Ялав». журнал уйрӑмах вӑйлӑ пропа- 
гандӑлать. Паян эпир, тӑванла литература представите- 
лӗсем кунта хӑнана килнипе усӑ курса, Украина писате-



лёсене «Украина» журналан главнӑй художникӗ Чичка- 
нов урлӑ, тутарсен литераторёсене — «Казан утлары» 
журнал сотрудникё Нуруллин урлӑ, Пушкӑртри туссе- 
не — «Агидель» журналӑн главнӑй редакторе Низамов 
урлӑ, мари ҫыравҫисене «Онычко» журналӑн ответлӑ сек- 
ретарӗ Галкин урлӑ, Ярославль™ тӑвансене Ярославль- 
ти писательсен организацийӗн ответлӑ секретарё Смирнов 
урлӑ хӗрӳллӗн саламлатпӑр. Килӗрсене таврӑнсан, тус- 
сене пӗлтерӗр: вёсен произведенийӗсене чӑваш вулаканӗ- 
сем юратса, пысӑк хак парса йышӑнаҫҫӗ. Ҫакнашкал тус- 
лӑ ҫыхӑнусем пирӗн тӑванла культурӑсене малашне те 
пуянлатассине, арканми туслӑха татах ҫирӗплетессине 
эпир ҫирӗп шанса пурӑнатпӑр.

Чӑваш писателӗсен Союзӗн правленине, ҫавӑн пекех 
журналсен редакцийӗсане мӗнпур организациллӗ-твор- 
чествӑллӑ ыйтупа КПСС обкомӗ, Верховнӑй Совет Пре- 
зидиумӗ тата ЧАССР Министрсен Совечӗ куллен пу- 
лӑшса пыраҫҫӗ, пирӗн ӗҫе вӗсем яланах тивӗҫлипе 
хаклаҫҫӗ. Ҫакна писательсемпе культура работникӗсем 
валли К. Иванов ячӗпе хисепленекен Государство преми- 
йӗ, комсомолӑн Ҫеҫпӗл Мишши ячӗпе хисепленекен пре- 
мийӗ, Элкер ячӗпе хисепленекен преми туса пани те, 
халӑх поэчӗпе халӑх писателӗн ячӗсене ҫирӗплетни те 
лайӑх кӑтартаҫҫӗ.

Нумаях пулмасть КПСС Чӑваш обкомӗн бюровӗ 
КПСС Центральнӑй Комитечӗ «Илемлӗ литература кри
тики ҫинчен» йышӑннӑ постановление эпир мӗнле пур- 
нӑҫласа пынине сӳтсе яврӗ. Бюро юлашки вӑхӑтра кри- 
тикӑпа литературоведени статйисен шайӗ идейӑпа теори 
енчен ӳснине, алҫырӑвӗсене рецензилес, редакцилес ӗҫ 
лайӑхланнине, авторсен активӗ ҫирӗпленнине палӑртрӗ. 
Ҫав вӑхӑтрах бюро ку ӗҫре ҫитменлӗхсем пуррине те, 
вӗсене мӗнле ҫул-йӗрпе пӗтермеллине кӑтартса пачӗ. 
Ҫакна май, «Ялав» журнал чӑваш литературинчи пулӑм- 
сене анализлакан статьясем чылай хатӗрлерӗ, КПСС 
Центральнӑй Комитечӗ йышӑннӑ постановление епле 
пурнӑҫласси пирки конкретлӑ мероприятисем палӑртрӗ.

«Ялавӑн» тӗп ӗҫӗсенчен пӗри вӑл — ҫамрӑк ҫыравҫӑ- 
семпе ӗҫлесси, литературӑра ҫӗнӗ ӑру хатӗрлесси. 
М. Горькинченех пуҫланнӑ ҫак йӑла журналӑн пӗтӗм 
биографийӗпе ҫыхӑннӑ. Пултаруллӑ ҫӗнӗ авторсем, пурте 
тенӗ пекех, хӑйсен произведенийӗсене пуҫласа «Ялавра» 
пичетлеҫҫӗ. Вӗсем халь сахаллӑн мар: Юрий Петров, 
Юрий Семенов, Юрий Айдаш, Федор Агивер, Порфирий



Афанасьев, Леонид Маяксем, Мария Волкова, Владимир 
Харитонов, Раиса Яковлева, Анатолии Ерусланов ячёсе- 
не вулакансем лайӑх пӗлеҫҫӗ ӗнтӗ.

Усет те ҫирӗпленет пирён литература, ӳсет те ҫирӗп- 
ленет «Ялав» та. Кашни чӑваш писателӗн пултарулӑхне 
ырӑ вёрентекен пулса кӗрсе пычӗ вӑл. Калама ҫук пысӑк 
савӑнӑҫпа кӗтсе илтӗмӗр эпир СССР Верховнӑй Совет 
Президиумӗ «Ялав» журнала «Хисеп Палли» орденпа 
наградӑласси ҫинчен» 1974 ҫулхи июлӗн 5-мӗшӗнче кӑ- 
ларнӑ Указа.

Ҫавӑн пекех ЧАССР Верховнӑй Совечӗн Президиуме 
тата КПСС Чӑваш обкомӗпе Министрсен Совечӗ журна- 
лӑн активлӑ авторӗсене Хиоеп Грамотисемпе налрадӑла- 
ни те пире чунтан-чӑререн савӑнтарчӗ.

Унсӑр пуҫне ,авторсен пысӑк ушкӑнне, редакци сот- 
рудникӗсене, полиграфистсене Чӑваш писателӗсен Сою
зён правленийӗ грамотӑсем пачӗ.

Паян, чаплӑ юбилей кунӗнче, эпир уйрӑмах «Ялав» 
журнал сӑпки умӗнче тӑнӑ ҫынсене — журналӑн малтан
хи редакторӗсемпе сотрудникӗсене ырӑпа аса илсе тав 
тӑватпӑр. Вӗсем — Николай Яковлевич Золотов, Данил 
Семенович Эльмень, Аркадий Иванович Золотов, Григо
рий Тимофеевич Алендей, Андрей Трофимович Петтоки, 
Николай Васильевич Шупуҫҫынни, Николай Федорович 
Данилов, Хумма Ҫеменӗ, Михаил Данилович Шумилов- 
Уйп, Семен Васильевич Элкер... Ҫак ҫынсем ӗнтӗ чӑваш 
совет литературине аталантарас, республикӑри писатель
сен вӑйне пӗрлештерес, тӑван литературӑра ленинла пар- 
тилӗх, халӑхлӑх принципӗсене ҫирӗплетес ӗҫре хӑйсен 
мӗнпур вӑйне, пултарулӑхне панӑ. Ҫавӑнпа пӗрлех эпир 
журналта каярахпа ӗҫленӗ е редакцире паян кун вӑй ху- 
ракан ҫынсене тав тума та манмастпӑр.

Илемлӗ литература тата обществӑпа политика журна- 
лӗ пурнӑҫиа тан утма, пурнӑҫ таппине пӗр самантлӑха 
манмасӑр туйса пыма тивӗҫ. Халӗ ак пилӗкҫуллӑхӑн тй- 
ваттӑмӗш ҫулӗнче ӗҫлетпӗр ӗнтӗ. Ҫавна май журнал 
халӑхӑн ӗҫри паттйрлйхне ахаллӗн фотографилесе кй- 
тартнипе ҫеҫ ниепле те ҫырлахма пултараймасть. Унӑн 
тӗп тӗллевӗ — ҫӗршыв ӗҫне-хӗлне художествӑлла пӗтӗм- 
летсе кӑтартаоси, совет обществинчи проблемӑсене кон- 
кретлӑ палӑртса вӗсене конкретлӑ татса парасси пулса 
тӑрать. Писательсен, хаҫат-журналсен ҫавӑн пек сӑмахӗ 
ҫеҫ партипе халӑха кирлӗ пулӑшу пама пултарать.

Хамӑр вӑхӑтра пурӑнакан ҫынна, унӑн ӗҫне-хӗлне, ун



ӗмӗчӗсен мӑнаҫлӑхне тӗрӗс те тарӑн кӑтартса парасси, 
паянхи ҫынра малашлӑх ҫыннин сӑнарне курасси, кул- 
ленхи пурнӑҫа коммунизм идеалӗн ҫутипе ҫутатса пырас- 
с и а к ӑ  мӗнле тӗллевсем тӑраҫҫӗ пирён паянхи литера
тура умӗнче.

Ҫак задачӑсем вӗсем пысӑк та кӑткӑс. Вӗсем пирки 
КПСС XXIV съезчӗн тата парти Центральнӑй Комитечӗн 
Пленумӗсен решенийӗсенче уҫӑмлӑ каласа хӑварнӑ.

Чӑваш писателӗсен Союзӗн ячӗпе, хамӑр авторсен 
коллективӗн ячӗпе эпир паян «Хисеп Палли» орденлӗ 
«Ялав» журнал парти шанӑҫне малашне те тӳрре кӑлар- 
са пырасси пирки КПСС Центральнӑй Комитетне пӗр 
иккӗленмесӗр ҫирӗппӗн шантарма пултаратпӑр. Журнал 
малашне те хӑйӗн ӗҫӗнче илемлӗ пултарулӑхри ленинла 
партшлӗх тата халӑхлӑх принципӗсене ҫирӗп тытса пырё, 
вулакансене идея тӗлӗшӗнчен ҫирӗп те художество тӗлӗ- 
шӗнчен ӑста произведенисем ҫеҫ парӗ.

Хамӑрӑн сӑмаха Чӑваш писателӗсен Союзӗ «Ялав» 
журнала уяв ячӗпе саламласа халалланӑ сӑвӑпа вӗҫлес 
килет:

Паян эс аллӑра,
Хӑмач сӑну сан шупкалман.
Эс ҫирӗп, шанчӑклӑ алра,
Са«а ӳкермӗпӗр нихҫан!

Литература лаҫҫинне 
Асталӑх хӗмӗпе, хастаррӑн  
М алтанласа «Сунтал» ҫинче 
Тӑван сӑмахлӑха туптарӑн.

Ялан малти ретре пыран.
Ш ӑпу пулмарӗ ҫӑмӑл санӑн.
Эс пӑрӑнмарӑн тӗп ҫулран,
Эс парти ҫулӗпе утатӑн.

Мӗн сывлӑшпа еывлать тӗнче —
Курса тӑран,— эс витӗр кӳҫлӑ.
Тӑванлӑх аслӑ килӗнче 
Пур халӑхпа та эсӗ туслӑ.

Пайтах ӗҫ турӑн ҫӗр ҫинче,
М ухтавӗ пур эс утнӑ ҫулӑн.
Кашни писатель чӗринче 
Ҫунса тӑрать эс чӗртнӗ ҫулӑм.



Ялан тӑр вӗлкӗшсе, «Ялав»! 
Ан сӳнтӗр пултару кӑварӗ. 
Салам сана, хисеп те тав, 
Тӑван культура юбилярӗ!

1974.

Б У К В А Р Ь Т Е Н  — ПЫСАК Л И Т Е Р А Т У Р А Н А  ҪИТИ

Ку вӑл XIX ӗмӗрти 60-мӗш ҫулсен пуҫламӑшӗнче пул- 
нӑ. Ҫамрӑк чӑваш ачи, вунҫиччӗ те тултарайманскер, 
шухӑша каять: мӗншӗн чӑвашла ҫырнӑ кӗнекесем ҫук? 
Ку чӗлхепе ҫӗршер пин ҫын калаҫать-ҫке? Сӑлтавне туп- 
ма йывӑр килнӗ ӑна. Чӗри вара хӑйӗннех каланӑ: чӑваш- 
ла кӗнекесем пулмаллах!

Чӑнах та ӗнтӗ, чӑващсен ӗлӗк-авал ҫырулӑхӗ пулнӑ, 
анчах таҫта темле майпа ҫӗтсе ҫухалнӑ вӑл. «Чӑваш кӗ- 
некине ӗне ҫинӗ» текен сӑмахах ҫирӗплетмест-и-ха ҫакна? 
Пирӗн халӑхӑн авалхи пёр легендинче тата чӑваш ҫӗрӗ 
ҫине Улӑп-паттӑр килсе тӑван халӑхӑн ылтӑн кӗнекине 
шыраса тупасси ҫинчен, ӑна вӑл ҫынсене каялла тавӑрса 
парасси ҫинчен калани те пур...

Ҫав хӑюллӑ чӑваш — Иван Яковлев хушаматлӑ ҫам- 
рӑк ҫын пулнӑ. Асаплӑ пурнӑҫра туптанса ҫирӗпленнӗ 
унӑн чун-хавалӗ. Иывӑр ӗҫе пуҫӑнасси — вӗренесси, кай- 
ран тӑван халӑха ҫутта кӑларасси ҫинчен ӗмӗтленме 
тытӑнать вӑл. Анчах та Иван Яковлева калама ҫук пы- 
сӑк чӑрмавсем кансӗрлесе тӑраҫҫӗ; ҫулталӑк ытла вӑл 
ҫӗрвиҫекен ӗҫӗнчен хӑтӑлаймасӑр пурӑнать, аслӑ пӗлӳ 
илмешкӗн укҫа-тенкӗ тупаймасӑр хӑшкӑлать. Ҫапах та 
ҫамрӑк ҫынна нимӗн те чарса тӑраймасть, хӑй умне ларт- 
нӑ тӗллеве пурнӑҫласси ҫинчен ӗмӗтленме вӑл тем тусан 
та пӑрахаймасть.

Вунтӑххӑрта Иван Яковлев гимназие вёренме кӗрет, 
гимназие ылтӑн меДальпе вӗренсе пӗтерсен, Хусан уни- 
верситетне каять. Кунта ӗнтӗ вӑл хӑйӗн халӑхне ҫутта 
кӑларас ӗмӗтпе пушшех те хавхаланса ҫунма тытӑнать. 
Пӗр япалана лайӑх ӑнланать вӑл: хамӑрӑн кӗнеке ҫук 
пулсан, халӑха ҫутта кӑларасси ҫинчен ан та ӗмӗтлен. 
Ҫав кӗнекене тума тытӑнать те вара Иван Яковлев. Пуҫ 
ватса, канма пӗлмесӗр ӗҫлет, 1871 ҫулта — ҫёр ҫул ӗлӗк- 
р ех — ӑна ҫырса пӗтерет.

Калас пулать, малта пыракан вырӑс ученӑйӗсем



XVIII ӗмӗртен пуҫласах чӑвашсем валлй ҫырулӑх тумаш- 
кӑн пӗрре мар тытӑнса пӑхнӑ. Сӑмахран, 1769 ҫулта чӑ- 
ваш чӗлхин малтанхи грамматикине — «Сочинения, при
надлежащие к грамматике чувашского языка» ятлӑскер- 
не, пичетлесе кӑларнӑ, 1785 ҫулта 11 пин сӑмахлӑ чӑваш 
чӗлхин словарӗ тухнӑ, 1836 ҫулта миссионерла тӗллевпе 
«Начертания правил чувашского языка» вӗренӳ пособийӗ 
пичетленӗ. Анчах вӗсене пурне те вырӑс графикипе ҫыр- 
нӑ, чӑваш сӑмахӗсене унта ӑнланса илмелле мар хытӑ 
пӑснӑ. Чӑваш грамматикине, куҫару меслечӗсене вырӑс- 
сен ученӑйӗ-филологӗ Н. И. Золотницкий нумай лайӑх- 
латнӑ. Ҫӗнетнӗ алфавит никӗсӗ ҫинче вӑл «Чуваш кнеге» 
ятлӑ чӑваш букварьне (1867), ««Корневой чувашско-рус
ский словарь» (1875), чӑвашла ҫырнӑ пӗрремӗш кален
даре («Сьолдалык кнеге», 1867, 1874 ҫҫ.) пичетлесе 
кӑларать. Анчах ҫак ӗҫсенче чӑваш чӗлхин уйрӑмлӑхӗсе- 
не тӗплӗн шута илмен. Мӗнпур чӑваш халӑхне ӑнланмал- 
ла ҫырулӑх кирлӗ пулнӑ. Ҫакна И. Я- Яковлев лайӑх 
туйса тӑнӑ. Халӑха тӑван чӗлхесӗр ҫутта кӑларасси ҫин- 
чеп шухӑшламалли те ҫук, тенӗ вӑл. Тӑван чӗлхе, ун 
шучӗпе, вулама-ҫырма вӗренмелли хатӗр ҫеҫ мар, тӑван 
чӗлхе — пӗтӗм халӑх хушшинче культура сармалли, наци 
литературине аталантармалли лайӑ&хатӗр те пулса тӑма 
тивӗҫ.

Хусан университетӗнче вӗреннӗ чухнех И. Я. Яковлев 
вырӑс студенчӗ Б. А. Белилин тата ытти юлташӗсем пу- 
лӑшнипе чӑваш алфавичӗн ҫирӗп йӗркеленӗ системине 
туса хатӗрлет. Тӑван чӗлхе уйрӑмлӑхӗсене тарӑннӑн тӗп- 
чесе, ытти халӑхсен алфавичӗсемпе тӗплӗн паллашса, 
Яковлев чӑваш алфавитӗнче 25 саспалли хӑварать. Вӗ- 
сенчен 17-шӗ вырӑс чӗлхипе чӑваш чӗлхинчи пёр пек 
сасӑсене палӑртнӑ, 8 саспаллийӗ вара — чӑваш чӗлхинчи 
спецификӑллӑ сасӑсене кӑтартнӑ.

1871 ҫулхи ноябрь уйӑхӗнче И. Я. Яковлев ӗмӗчӗ ти- 
нех пурнӑҫа кӗрет: вӑл хӑйӗн букварьне, чӑваш чӗлхи 
фонетикин, морфологийӗн, синтаксисӗн мӗнпур уйрӑмлӑ- 
хӗсене шута хурса ҫырнӑскерне, пичетлесе кӑларма ирӗк 
и лет, унӑн пӗрремӗш экземплярне 1872 ҫулхи январь 
уйӑхӗнче алла тытса курать. Ку вӑл чӑвашсен пӗрремӗш 
нацилле кӗнеки пулнӑ. Ҫак кӗнекенех ҫамрӑк чӑваш ли- 
тературин пӗрремӗш анатологийӗ теме те май пур: вӗрен- 
мелли материалсӑр пуҫне, Иван Яковлевич унта 23 пӗчӗк 
калав, 45 тупмалли юмах, ваттисен сӑмахёсемпе каларӑ- 
шӗсене 400-е яхӑн кёртнё. Яковлев «Букварӗ» пурӗ 20 хут



Ытла пичетленсе тухна, XIX ӗмӗрти 70—90-меш ҫулсенче 
вӑл чӑваш литературин тӗп кёнеки шутланнӑ.

Хӑй пуҫарса янӑ чаплӑ ӗҫе малалла аталантармашкӑн 
И. Я- Яковлева малта пыракан вырӑс деятелёсем нумай 
пулӑшса хавхалантарнӑ. Типографирен «Букварь» эк- 
земплярне алла илнё-илменех Яковлев йна Чёмпёре 
И. Н. Ульянов патне ӑсатать. Ҫамрӑк тусӗн паттӑр ӗҫӗ- 
шӗн Илья Николаевич чун-чӗререн хӗпӗртет, ӑна ҫапла 
ҫырса ярать: «Енер эпӗ Сирӗн кӗнекӗрӗн экземплярне те 
илтӗм. Питӗ савӑнатӑп Сирӗншӗн, кӗнекӗре пичетленӗ- 
шӗн. Ана чӑваш шкулӗсене салатмашкӑн май килнӗ та 
ран пулӑшӑп».

Яковлев алфавичӗ чӑваш ҫырулӑхӗнче ӗмӗрлӗхех ҫи- 
рӗпленсе юлнӑ ӗнтӗ, паян кун унта хӑшпӗр улшӑнусемпе 
хушса кӗртнисем ҫеҫ пур.

И. Н. Ульянов пулӑшнипе И. Я. Яковлев уҫнӑ Чӗм- 
пӗрти чӑваш шкулӗ Октябрьти революциччен чӑвашсем 
валли наукӑпа вӗренӳ литератури, илемлӗ литературӑпа 
куҫару литератури кӑларса тӑракан центр шутланнӑ. 
Кунтах малтанхи чӑваш писателӗсем ӳссе ҫитӗннӗ. Вёсен 
шутӗнче — вилӗмсӗр «Нарспи» авторе К. Иванов, поэт- 
революционер Тайӑр Тимкки, поэт, куҫаруҫӑ. фолькло
рист Н. Шупуҫҫынни, М. Акимов журналист, И. Макси- 
мов-Кошкинский драматург т. ыт. те пур. Чӑвашсен 
пӗрремӗш хаҫатне «Хыпара» (1906— 1907 ҫҫ.) кӑларса 
тӑракансем те И. Я- Яковлев вӗренекенӗсемех пулнӑ. Ку 
хаҫатра вӗсем публицистикӑллӑ ҫивӗч статьясем, очерк
сем, патша йӗркине хирӗҫ кёрешме чёнекен калавсемпе 
сӑвӑсем пичетленё.

В. И. Ленин, И. Я. Яковлева ачаранпах ҫывӑх пёлнё- 
скер, унӑн обществӑлла-педагогикӑлла ӗҫӗсене пысӑк хак 
ианӑ. 1918 ҫулхи апрелӗн 20-мӗшӗнче вӑл Чӗмпӗр Сове- 
чӗн адресӗпе ятарласа телеграмма янӑ: «Мана Иван 
Яковлевич Яковлев шӑпи интереслентерет. 50 ҫул чӑваш 
халӑхне ҫӗклессишӗн ӗҫленӗ вӑл, патша тытӑмӗ хӗсӗр- 
ленине сахал мар тӳснӗ. Яковлева ун пурнӑҫӗн ӗҫӗнчен 
уйӑрмалла мар пуль, тетӗп».

Ҫӗр ҫул... Ҫак тапхӑр хушшинче, уйрӑмах Аслӑ Ок
тябрь хыҫҫӑ-н, чӑваш халӑхӗ социаллӑ-политикӑллӑ тата 
культурӑллӑ пурнӑҫра калама ҫук пысӑк ҫул утсатухрӗ. 
Паянхи Чӑваш ҫӗрӗнче хутла пӗлмен ҫынна тупаймӑн 
ӗнтӗ. Шупашкарта халь И. Н. Ульянов ячӗпе хисеплене
кен университет, И. Я- Яковлев ячёпе хисепленекен пе-



дагогика институчӗ, ялхуҫалӑх институчӗ, темиҫе наукӑ- 
па тӗпчев институчӗ пур.

Ҫӗр ҫул каялла И. Я. Яковлев пуҫарса янӑ ҫӗнӗ ҫыру- 
лӑх чӑваш халӑхӗн культурные, литературные аталанта- 
рас ӗҫре калама ҫук пысӑк усӑ кӳчӗ. Халӗ ЧАССР кӗнеке 
издательстви ҫулсеренех 200 ытла ятпа кӗнеке кӑларать, 
вӑл шутра — Марксӑн, Энгельсӑн, Ленинӑн вилӗмсӗр 
ӗҫӗсем, чӑвашла хаҫат-журналсем, вырӑс литературные 
ытти лйтературӑсенчен куҫарнӑ кӗнекесем пысӑк тираж- 
па пичетленеҫҫӗ.

Чӑвашсен ҫӗнӗ ҫырулӑхӗн ҫӗр ҫулне паллӑ тунӑ май, 
пирӗн ӗҫҫыннисем чӑваш алфавичӗые ҫырулӑхне пуҫарса 
янӑ И. Я. Яковлева чун-чӗререн хисеплесе, пархатарлӑ 
сӑмах каласа чыслаҫҫӗ.

1971.

ПИ Р Ё Н  Т У С Л А Х — ӖМӖ Р Е

«... Этемлӗхӗн мӗнпур хуҫалӑхӗ, политикӑллӑ тата 
культурӑллӑ пурнӑҫӗ капитализм тапхӑрӗнчех интерна- 
ционализациленсе пырать. Социализм вара ӑна пӗтӗмпех 
интернационализацилет»,— тенӗ В. И. Ленин, общест- 
вӑлла пурнӑҫ мён.ле аталанса пынине тӗпчесе. (Ҫырнисен 
тулли пуххи, 23 т., 23 стр.) Октябрьти социализмлӑ Аслӑ 
революци ҫӗнтерсен, этемлӗх историйӗнче ҫӗнӗ ӗмӗр — 
социализм ӗмӗрӗ — пуҫланчӗ. Революци патша импери- 
йӗн ҫӗрӗ ҫияче халӑхсем хушшинчи танмарлӑха, соцшал- 
лӑ тата нациллӗ пусмӑра тӗппипе пӗтерчӗ, халӑхсене тӑ- 
ванла ҫемьене пӗрлештерчӗ.

Халӑхсен туслӑхӗн хӑйӗн историллӗ тарӑн тымарӗсем 
пур. Ҫав туслӑх социаллӑ-политикӑллӑ ирӗклӗхшӗн 
пыракан пӗрлешӳллӗ кӗрешӳре ҫуралса ҫирӗпленнӗ. Чӑ- 
ваш халӑх интернационализмӗн идейисем иртнӗ ӗмӗрте 
халӑха ҫутта кӑларассишӗн ҫав тери пысӑк вӑй хунӑ
С. М. Михайлов, И. Я. Яковлев, К. В. Иванов, Тайӑр 
Тимкки тата ыттисен ӗҫӗсенче уйрӑмах уҫҫӑн палӑрнӑ.

Халӑхсем хушшинчи туслӑхшӑн чунне парса тӑрӑша- 
кансенчен пӗри, И. Я. Яковлев, «... 50 ҫул хушши чӑваш 
халӑхне ҫӗклессишӗн ӗҫленё, патша тытӑмё хӗсӗрленине 
сахал мар тӳснӗ» (В. И. Ленин) ҫын пулнӑ. Вӑл хӑйӗн 
халӑхне чунтан юратнӑ, анчах ӑна вырӑссенчен, Раҫҫейри 
ытти халӑхсенчен уйӑрман, нацисем хушшинче пӗртан-



лӑх, тӑванла туслӑх ӗмӗрлӗхе ҫирӗпленессине чӗререн 
шаннӑ. Ҫӗр ҫинчи мӗнпур халӑхсем пӗр тан пулмалла 
тесе вӗрентнӗ вӑл ӗмӗрӗ тӑршшӗпех. Ахальтен ма£ ӗнтӗ 
«Пулӑ сӗрни» ятлӑ шӳтлӗ калавне те Яковлев: «Вырӑс, 
тутар, чӑваш — пурте ҫын»,— тесе вӗҫленӗ.

Чӗмпӗрти чӑваш шкулӗнче вӗреннӗ Тайӑр Тимкки 
поэт-революционер 1905— 1907 ҫулсенчи Раҫҫейри рево- 
люди тапхӑрӗнче «Интернационалпа» «Марсельезӑна», 
ытти революдиллӗ сӑвӑ-юрӑсене чӑвашла куҫарнӑ, хӑйӗн 
сӑввисенче ӗҫ хресченӗсене рабочи класс ертсе пынипе 
пӗрлӗхлӗ, пӗр шухӑшлӑ пулма чӗннӗ.

Чӑваш литературине пуҫарса янӑ К. В. Иванов аслӑ 
вырӑс халӑх поэчӗсен М. Ю. Лермонтовӑн, Н. А. Некра- 
совӑн, А. В. Кольцовӑн тата ыттисен произведенийӗсене 
юратса куҫарнӑ. «Хальхи самана» сӑввинче вӑл чӑваш 
халӑх пурнӑҫӗн шӑпинче вырӑс халӑхӗ епле прогрессив- 
лӑ вырӑн йышӑнса тӑни ҫинчен каланӑ!

Совет влаҫӗн малтанхи ҫулӗсенче ҫулӑм чӗреллӗ поэт- 
коммунист Ҫеҫпӗл Мишши «революци пурнӑҫа пур енчен 
те ҫӗнӗ сывлӑш, чӗрӗ сывлӑш кӗртрӗ. Пур ӗҫре те Чӗрӗ- 
лӗх» тесе хавхаланнӑ: Чӑваш халӑхӗнчен тӗлӗнмелле 
пултаруллӑ ҫыравҫӑсем тухассине, халӑхсен туслӑ ҫем- 
йинче чӑвашсен нациллӗ литератури калама ҫук вӑйлӑ 
аталанса каяссине вӑл чунтан ӗненсе тӑнӑ. «... Ҫӗн ҫул 
ҫине, ҫӗн чечексем чӗртсе, Интернационал кӗперӗ анӗ»,— 
акӑ епле хӑватлӑ сӑмахсемпе вӗҫлет поэт хӑйӗн «Ҫӗн Кун 
аки» сӑввине. Ҫав вӑхӑт ҫитрӗ. Ҫеҫпӗл Мишши поэзийё 
пирӗн литературӑна хамӑр тата урӑх ҫӗршывсенчи ну- 
май-нумай халӑхсен литературисемпе ҫывӑхлатса тус- 
лаштарчӗ. Унӑн сӑввисене аллӑ виҫӗ халӑх халь хӑй чӗл- 
хипе вула/ть. Атӑл тӑрӑх «Михаил Сеспел» ятлӑ пӑрахут 
ҫӳрет, Украинӑра Ю. Збанацкин «Ҫеҫпӗл» романӗ пичет- 
ленсе тухрӗ. Украинӑрах Ҫеҫпӗл ҫинчен халӗ пӗтӗм 
ҫӗршывёпе кӑтартакан илемлӗ фильм кӑларчӗҫ.

КПСС Центральнӑй Комитечӗ партии XXIV съездӗн- 
че тунӑ отчетлӑ докладра пирён парти ленинла наци 
политики.не — халӑхсен пӗртанлӑхӗпе туслӑхӗ политики- 
не пурнӑҫа кӗртнине ятарласа палӑртнӑ, ку вӑл социа- 
лизмӑн пысӑк ҫӗнтерӗвӗсенчен пӗри пулнине пӗлтерет. 
Ҫӗршыври мӗнпур обществӑлла-политикӑллӑ пурнӑҫри 
пекех, социализмла интернационализм идейисем илемлӗ 
литературӑна та ҫирӗп кӗрсе вырнаҫрӗҫ, ҫавна май СССР 
халӑхӗсен туслӑхӗпе тӑванлӑхне кӑтартса пама калама 
ҫук анлӑ ҫулсем уҫӑлчӗҫ.



Калас пулать, чӑваш совет литератури пуҫланса кай- 
нӑ тапхӑрта хӑшпӗр произведенисенче ун чухнехи пур- 
нӑҫа буржуалла-националистла пӑсса кӑтартнӑ тёслёх- 
сем те пулкаланӑ. Сӑмахран, Д. Юман хӑйӗн историпе 
экономика ыйтӑвӗсемпе ҫырнӑ ӗҫӗсенче ҫеҫ мар, литера
тура произведенийӗсенче те чӑваш аваллӑхӗн «ылтӑн 
ӗмӗрне» мухтанӑ. Юман ҫырнисене вуласан, вӑл кӳршӗ 
халӑхсене, уйрӑмах вырӑссене юратманни, чӑваш халӑх 
аталанӑвӗн ҫулӗ пӗтӗм ҫӗршыв ҫулӗнчен уйрӑм пулмалла 
тени курӑнать.

Ҫӗнӗ пурнӑҫа буржуалла-националистла пӑсса кӑтар- 
такансене хирӗҫ пынӑ кӗрешӳре пирӗн литературӑн ҫам- 
рӑк кадрӗсем идея енчен пиҫӗхсе ҫирӗпленнӗ. Ҫакӑнта 
чӑваш писателӗсене партии облаҫри комитечӗ нумай пу- 
лӑшнӑ. Ҫӗршывра наци политики ҫирӗппӗн пурнӑҫланса 
пынине тӗрӗс сӑнлакан паха произведенисем пичетре 
йышлӑ курӑнма тытӑннӑ. Хӑйсен чи лайӑх произведени- 
йӗсенче чӑваш ҫыравҫисем марксизм-ленинизм идейисем- 
пе, Коммунистсен партийӗн программипе туптанса пӗр- 
лешнӗ тӗрлӗ наци ҫьгннисён туслӑ пурнӑҫне, вӗсем комму
низм- обществине тӑвас ӗҫре тимлӗн кӗрешнине кӑтартса 
пама тӑрӑшнӑ. Ҫӗршыври историллӗ ӗҫсене айккинчен 
курса тӑрса ҫеҫ мар, ҫав ӗҫсене хӑйсем те хӗрӳллӗ хут- 
шӑнса, поэтсем, прозаиксем, драматургсем Тӑван ҫӗршыв 
темине, халӑхсен туслӑхӗн темине вӑйлӑ аталантараҫҫӗ. 
Вёсен произведенийӗсенчи геройсем хӑйсене пӗтӗм совет 
халӑхӗн уйрӑлми пайӗ пек туяҫҫӗ, ҫӗнӗ пурнӑҫшӑн ҫанӑ 
тавӑрса кӗрешеҫҫӗ.

Совет влаҫӗн малтанхи кунӗсенчен пуҫласах халӑх 
хушшинчи обществӑллӑ тата культурӑллӑ пурнӑҫа чӑ- 
вашсен ватӑ поэчӗ Н. Шелепи хастар хутшӑнать. Хӑйӗн 
сӑввисемпе сӑмахӗсенче вӑл халӑха Октябрьти револю
ции аслӑ пӗлтерӗшне ывӑна пӗлми ӑнлантарать.

М. Я. Сироткин профессор «Очерки истории чуваш
ской советской литературы» кёнекинче Шелепи пултару- 
лӑхне тӗплӗн тӗпчет. Тӑван халӑх пурнӑҫӗнчи историллё 
тапхӑрсем поэт творчествинче пёри те манӑҫа юлман. 
Чӑваш автономиллӗ облаҫӗнчен автономиллё республика 
туса хураҫҫӗ-и, чӑвашра пӗрремӗш заводсемпе фабрикӑ- 
оем ӳсбе ла|раҫҫӗ-и, ялсене коллективизацилеме тытӑна- 
ҫҫӗ-и, хутпӗлменлӗхе пӗтереҫҫӗ-и — пурне те поэт хӑйӗн 
произведенийӗсенче илемлӗ меслетсемпе сӑнлать, вӗсем 
ҫинчен халӑха ҫийӗнчех каласа пама тӑрӑшать. Вӑл, тет 
М. Я. Сироткин, чӑваш ҫӗршывӗн экономикипе культури-



не аталантарас тӗлӗшпе буржуалла националистсем «уй- 
рӑм ҫулсем-йӗрсем» шыранине, вӗсемех чӑваш халӑхне 
ытти тӑванла халӑхсемпе вырӑссенчен пистерме тӑрӑш- 
нине тӑрӑ шыв ҫине кӑларать.

Халӑхеен туслӑхӗн темине Н. Шелепин хӑйӗн твор- 
чествинче пӗрре мар хускатнӑ. Вӑл вырӑссен аслӑ писа- 
телӗ Максим Горький ҫинчен, украинсен поэт-революцио- 
нерӗ Тарас Шевченко ҫинчен манӑҫа тухми сӑвӑсем ҫыр- 
са хӑварнӑ. Ҫавӑн пекех «Савӑн, савнӑ Джамбул» 
сӑввине те поэт халӑхсен никам аркатайми ҫирӗп туслӑ- 
хӗн идейипе никӗсленӗ.

Халӑхсен туслӑхӗн аслӑ вӑйӗ ҫинчен Чӑваш халӑх 
поэчӗ С. Элкер сахал мар кӗвӗленӗ. Чӑваш литературин- 
че чи малтан аслӑ В. И. Ленин сӑнарне кӑтартакансен- 
чен пӗри те вӑлах пулнӑ («Хурҫӑ карай»). Писатель тӗр- 
лӗ халӑх ҫыннисен ҫирӗп туслӑхне, вӗсем ҫӗнӗ пурнӑҫ- 
шӑн пӗр кӑмӑллӑн кӗрешнине «Шурӑмпуҫ килсен» рома- 
нӗнче тарӑннӑн кӑтартса парать. Ку романра вырӑссен 
пӗрремӗш революцийӗ вӑхӑтӗнче чӑваш ӗҫҫыннисен ирӗк- 
лӗхшӗн пынӑ кӗрешӗвне чӑннипех те ӑста сӑнланӑ. Кӗре- 
шӳре пӗрлешме чӑваш ӗҫҫыннисене Сормовӑри вырӑс 
рабочийӗ Григорий Бурцев большевик нумай пулӑшать.

«Вӑрҫӑ кунӗсем» роман-хроникӑра вара вулакан умён-, 
че пӗрремӗш тӗнче вӑрҫин, февральти революции, граж 
дан вӑрҫин картинисем чӗррӗн сӑнланаҫҫӗ. Романӑн тӗп 
геройӗ Семен Васильев, вырӑс рабочийӗсем — Февра- 
лев, Щербаков, Новиков коммунистсем пулӑшнипе, 
вӑрҫӑн йывӑр лару-тӑрӑвӗнче, тыткӑнра, класлӑ тытӑҫу- 
сенче туптанса, Совет влаҫӗшӗн хастар кӗрешекен ҫын 
пулса тӑрать.

Сормово заводӗнчи рабочисен коллективӗнче виҫӗ 
йӗкӗт — Ванька вырӑс, Ваҫка чӑваш тата Ахмет тутар 
епле пӗр шухӑшлӑ пулса туслашнине И. Тӑхти хӑйӗн 
«Ваҫка, Ванька, Ахмет» очеркӗнче ӗненмелле кӑтартса 
панӑ. Вёсен тӑванла шухӑш-туйӑмӗпе ӗмӗт-тӗллевӗ ҫин- 
чен ҫырса кӑтартнӑ май, писатель пӗр пӗтӗмлетӳ патне 
ҫитсе тухать: пур ҫӗрте те, пӗтӗм Совет Союзӗпех, пирӗн 
халӑхсем пӗртӑван пек туслӑ та тату пурӑнаҫҫӗ.

Социализм строительствипе халӑхсен туслӑхӗн теми
не П. Хусанкай чи малтан «Автономи маршӗ» сӑвӑра 
хускатать:

М ӗнпурӗ пӗр ҫӑлтӑр айне!
Чӑваш-и, вырӑс-и, тутар-и,



Пӗтӗм Союзӑмӑр —  ударник,
Утать социализм патне! —

Хӑвхӑлайса ҫырать поэт ҫав сӑвӑра.
П. Хусанкайӑн «Паянхи поэми»—Чӑваш АССРӗ 10 ҫул 

тултарнӑ ятпа ҫырнӑ произведени. Кунта автор тӑван 
республика ҫитӗнӗвӗсене, унӑн чаплӑ ҫыннисене кӑтартса 
парать. Поэмӑра эпир автонимие пула, халӑхсем пӗр-пӗ- 
ринпе социализм тӑвассишӗн килӗштерсе ӗҫленине пула 
чӑваш халӑхӗ мӗн тери ирӗклӗн аталана пуҫланине ла- 
йӑх куратпӑр. Вӑл ӗнтӗ хӑйӗн государственноҫне туса 
хунӑ, кунта ачасене тӑван чӗлхепе вӗрентеҫҫӗ, литерату- 
рӑпа искусство хӑватлӑн аталанса чечекленет.

30-мӗш ҫулсенчи чӑваш поэзийӗнче П. Хусанкайӑн 
«Магнитту» поэми (1933) паллӑ вырӑн йышӑнать. Поэ- 
мӑра поэт строительсен нумай пинлӗ ҫарӗ социализмла 
индустрии пӗрремӗш «ачине» — Магнитогорск гигантне 
епле ҫӗкленине кӑтартса панӑ. Стройка ӗҫне хӑй те тӳр- 
ремӗнех хутшӑннӑ май, поэт ҫак произведенире герои- 
калла вӑхӑт сывлӑшне, хӗрӳллӗ ӗҫ пафосне уйрӑмах 
ӗненмелле сӑнарланӑ. Тӗрлӗ халӑх ҫыннисем тӑрӑш са- 
вӑй хураҫҫӗ индустри гигантне тунӑ ҫёрте. Кашнин хӑйӗн 
чӗлхи, хӑйӗн йӑли-йӗрки, хӑйӗн лайӑх енӗ, ҫитменлӗхё. 
Ҫапах та творчествӑллӑ хавхалануллӑ ӗҫре стройкӑри 
ҫынсен кӑмӑл-туйӑмӗ, мораллӗ сӑн-сӑпачӗ куҫ умӗнчех 
улшӑнса ҫӗнелет. Поэмӑра автор , социализм строитель
ств пне пётӗм халӑх хутшӑннине, чӑваш ӗҫҫыннисем те 
ҫӗршыв ӗҫӗнчен айккине тӑрса юлманнине витӗмлӗ сӑн- 
ласа парать.

Пӗр ҫемье туйӑмӗ, нимрен те хаклӑ социализмла 
ҫӗршывшӑн, тӑван халӑхшӑн чун-чӗререн савӑнни нумай 
прозаиксемпе сӑвӑҫсен произведенийӗсенче сисӗнеҫҫӗ. 
Кунта уйрӑмах Уйӑп Мишшин «Тӑван ҫӗршыв» кӗнекин- 
ч|и «Ҫурҫӗр сӑввиоем» ярӑмне палӑртса хӑвармалла. Ҫав 
сӑвӑсенче поэт совет патриотизмне уйрӑм тӗслӗхсемпе 
питех те ӑста сӑнласа кӑтартнӑ. Совет салтакне халӑх 
мирлӗ ӗҫе хӳтӗлеме хӗҫпӑшал шанса панӑ. Салтак сӑна- 
рӗнче эпир совет ҫынни шухӑш-кӑмӑлӗн чи лайӑх енӗсене 
куратпӑр. Ҫӗршыв ырлӑхӗшӗн вӑл хӑйӗн пурнӑҫне пама 
хатср: уншӑн пулсан, ҫӗршыври кашни халӑх — тӑванла 
ҫывӑх халӑх, уншӑн пулсан, ҫӗршывӑн кашни кӗтесӗ — 
ҫывӑх-и вӑл, инҫе-и — унӑн тӑван кӗтесӗ.

Чӑваш халӑхӗн ӗлӗкхи хӗн-хурлӑ кунҫулӗпе хальхи 
ҫутӑ та телейлӗ пурнӑҫне Я. Ухсай хӑйӗн «Халӑхӑн ыл-



тӑн кӗнеки» поэминче тарӑннӑн кӑтартнӑ. Ахальтен мар 
ӗнтӗ ҫав поэма чӑваш литературин ылтӑн фондне тивӗҫ- 
лӗн кӗрсе юлчӗ. Ана поэт СССР Конституции ироектне 
пӗтӗм халӑх пӑхса тухнӑ май ҫырнӑ. Вӑл кунта чӑваш 
халӑхӗ хӑйӗн ӗмӗрхи ӗмӗчӗсене вырӑс халӑхӗ пулӑшнипе 
туни ҫинчен, вырӑс халӑхӗ ирӗклӗхшӗн, патша пусмӑрне 
сирпӗтессишӗн пыракан кӗрешӳре ӗмӗртенпех пирӗн ҫы- 
вӑх тус пулни ҫинчен калать.

Саккун тивлечёпе пирте 
Асаплӑх пӗтрӗ, иртрӗ сивӗ.
Тавралӑхӑм, чӑваш ҫӗршывӗ,
Кӑвак та оимӗс пёлӗте 
Ҫӗкленнӗ пек куллен ӳссе  
Чакми вӑй илчӗ, ҫунатланчӗ,—

шӑрантарать сӑвӑҫ.
Совет Союзӗнчи халӑхсен нихҫан арканми ҫирӗп тус- 

лӑхӗ совет халӑхне социализм тума ҫеҫ мар, Тӑван ҫӗр- 
шывшӑн пынӑ Аслӑ вӑрҫӑра нимӗҫ фашисчӗсене ҫӗмӗрсе 
тӑкма та питӗ нумай пулӑшрӗ. Совет ҫӗршывӗшӗн кала
ма ҫук йывӑр килнӗ ҫав ҫулсенче чӑваш литератури 
Тӑван ҫӗршыв умӗнчи хӑйӗн тивӗҫне чыслӑн пурнӑҫларё. 
Литературӑн тӗп геройӗ — мирпе мӗнпур халӑхсен ирӗк- 
лӗхне хӳтӗлекен, этемлӗхе ирсӗр фашизм пусмӑрӗнчен 
хӑтаракан социализмла общество салтакӗ пулса тӑчӗ.

Ҫӗршыври ытти халӑхсен литературисем пекех, чӑваш 
литератури те иртнӗ вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче интернационализм 
туйӑмне, халӑхсен фронтпа тылри туслӑхне витӗмлӗ кӑ- 
тартса пачӗ.

Халӑх поэчӗ Н. Шелепи вӑрҫӑн малтанхи кунӗсенчех 4 
Совет Союзӗнчи ӗҫхалӑхне Тӑван ҫӗршыва хӳтӗлемешкӗн 
пӗр пӗтӗмлӗ фронтпа тухма чӗнчӗ. Хӑйӗн «Чӗнетӗп» сӑв- 
винче вӑл, сӑмахран, ҫапла ҫырнӑччӗ:

М ухтавлӑ республик 
Ёҫ паттӑрӗсем —
Октябрь ҫулӑмпе  
Ҫӗнтерекенсем.
Украинец, белорусе,
Кабардинец-балкар,
Ҫӗнтерӳ ялавне 
Ҫӳлерёх йӑтар.
Тӑванла х а л ӑ х сем —



Литовец, латыш,
Сирён ӗҫхалӑхне  
Пусмӑрлать фашист,
Айтӑр-ха, юлташсем,
Харӑс ҫӗкленер,
Фашизм никӗсне 
Ҫапса ҫӗмӗрер!

Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче фронтра ҫапӑҫнӑ хушӑрах П. Хусан
кай, Я. Ухсай, А. Алга, Л. Агаков, В. Долгов, Д. Кипек, 
Н. Илпек, Уйӑп Мишши тата ытти писательсем те нумай 
паха произведенисем ҫырма пултарчӗҫ. Вӗсем Мускавпа 
Сталинград патёнче, Брянск вӑрманёсемпе Смоленск 
ҫӗрӗсенче, тӑшман тытса илнё Польша, Румыни, Волга
ри, Венгри ҫӗрӗсенче паттӑррӑн ҫапӑҫакан салтаксене 
хӑйсен калавӗсемпе очеркӗсенче, поэмисемпе сӑввисенче 
ӑста кӑтартса пачӗҫ.

Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче Совет Союзӗнчи пур халӑх салтакӗ- 
сем те тӗлӗнмелле паттӑрлӑх кӑтартрӗҫ. Алла-аллӑн ты- 
тӑнса ҫапӑҫрӗҫ вӗсем ирсӗр тӑшманпа. Ахальтен мар 
ӗнтӗ хӑйӗн пӗр сӑввинче П. Хусанкай вырӑс йӗкӗчӗ Пуш
кин хыр тӑррине пытанса ларнӑ фашист «куккукне» епле 
чеен персе антарни ҫинчен, пушкӑрт халӑх ывӑлӗ Рашид 
Радельшин траншейӑна барс пек вирхӗнсе кӗни ҫинчен 
ҫырать.

Совет Союзӗнчи халӑхсен вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи ҫирӗп тус- 
лӑхне П. Хусанкай «Аслӑ туслӑх» сӑвӑра питӗ аван 
кӑтартнӑ:

Аманнӑ снайпер Георгадзе —
Хӑюллӑ, витӗмлӗ грузин.
Ана йӑтса тухать ал вӗҫҫӗн 
Калуга вырӑсӗ Ильин.

Суранлӑ лейтенант Сурбанов —
Чӑваш ачи —■ аптранӑ-мӗн.
Ана карел хёрӗ юн панӑ,
Ҫӑлса хӑварнӑ вилӗмрен.

Хастар казах-пилот тӑшманӑн 
Умнех самолетпа анса,
Хӑпарнӑ ҫӗклесе аманнӑ 
Артиллерист-белоруса...
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«Ҫапӑҫу умӗнхй каҫ» сӑвӑра (1942) поэт-салтак кал- 
лех ҫартн туслӑх вӑйне, пӗр шухӑш-кӑмӑллӑ совет сал- 
такӗсен тӑванлӑхне кӑтартать. Ҫапӑҫу умён Каримов 
тутар, Сабир Баязин казах, Хамид узбек, Искендеров 
чӑваш рядювойӗсем, отделени командирё Квитко украи
нец пӗр-пӗрне мирлӗ калаҫура хӑйсен вӑрҫӑ умӗнхи те- 
лейлё пурнӑҫӗ ҫинчен, тӑван енӗн пуянлӑхӗ ҫинчен каласа 
параҫҫӗ. Пурте вӗсем ҫав пуянлӑха хӳтӗлессишӗн юлаш
ки юн тумламӗ юлмиччен ҫапӑҫма хатӗр.

Йывӑр вӑрҫӑ ҫулӗсенче пирӗн республика эвакуаципе 
ш л н ӗ  лумай-нумӑй ачана, хӗрарӑма, старике тӑванла 
йышӑнчӗ. Ҫакна Л. Агаков «Салтак ачисем» повеҫӗнче,
С. Шавли «Матур Якур» поэминче ененмелле кӑтартрӗҫ. 
Ку произведенисенчи геройҫем хӑйсен патриотизмла 
тивӗҫне ялан туйса тӑраҫҫӗ, эсӗ урӑх халӑх ҫынни тесе 
пӗр-пӗринчен ютшӑнмаҫҫӗ.

Л. Атакован «Салтак ачисем» повесне пирӗн ҫамрӑк- 
сем уйрӑмах юратса вулассӗ.~кунта~писатель цӑрсӑ пуҫ- 
лансан эвакуаципе килнӗ белоруссемпе эстонецсен ачи- 
семпе пӗр ялта пурӑнйкан чӑ"вгГш ачисен патриотизмла 
ӗҫӗсене сӑнлать. Ҫӳл хыҫҫӑн ҫул иртет. Ваттисене те, 
хӗрарӑмсене те нумай йывӑрлӑх тӳсме тивет. Аякран 
килнӗ ҫынсемшӗн чӑваш колхозӗ вёсен иккӗмӗш килӗ 
пулса тӑрать. йы вӑр  вӑрҫӑ ҫулӗсенче ачасем малтанхин- 
чен те тӑрӑшарах вӗренеҫҫӗ, колхозра пысӑккисемпе тан 
ӗҫлеҫҫӗ. Вулакансене уйрӑмах Иллепе Аркаш чӑваш ачи
сен, Янпа Юули эстонецсен, Рина Иетровна учительни- 
цӑн, Назар Егорович председателӗн, ватӑ эстонец Иауль 
Оскаровичӑн сӑнарӗсем кӑмӑла каяҫҫӗ. Иурте вӗсем — 
куҫ умне чӗррӗн тухса тӑракан ҫынсем.

Ялти мӗнпур ачана ертсе пыраканӗсем повеҫре — 
йллепе Аркаш. Ҫак икӗ хастар ача пуҫарса янипе вёсен 
юлташӗсем Совет Ҫарӗ валли ӑшӑ тумтир, тимӗр-тӑмӑр 
пухаҫҫӗ, «фронт пахчи» йӗркелеҫҫӗ, хирти ӗҫсене хӗрӳл- 
лӗн хутшӑнаҫҫӗ. Вӑрҫӑ ҫулӗсенче вӗсем фронта пулӑшма 
мӗн май пуррине пӗтӗмпех тӑваҫҫӗ, йывӑр ӗҫре пиҫӗхсе 
ҫирӗпленеҫҫӗ.

Вӑрҫӑра ҫапӑҫнӑ чӑваш поэчӗсем, тылра юлнӑ ватӑ 
Н. Шелепи пекех, мӗнпур совет салтакӗсене Тӑван ҫӗр- 
шывӑн тӗп хулине Мускава, Белоруссипе Украинӑна, 
Сталинградпа Одессӑна — хамӑрӑн нумай нациллӗ ҫӗр- 
шывӑмӑра хӳтӗлеме чӗнсе, ҫав ҫулсенче сахал мар ҫу- 
лӑмлӑ сӑвӑ ҫырнӑ. Уйӑп Мишши поэт, сӑмахран, нумай- 
нумай ишӗлнӗ хулапа ял урлӑ иртнӗскер, ҫавнашкал



чӗнӳллӗ сӑвӑсем темиҫе те ҫырнӑ. («Малалла, хӗвеланӑҫ- 
нелле», «Ҫӗр ҫунать», «Ан ман эс, чунӑм».) Вӗоенче поэт 
салтаксене малта Советлӑ Украина, Советлӑ Белорусси, 
хӑватлӑ Днепр, кӑвак Дунай кӗтни ҫинчен калать, тата 
хӑватлӑраххӑн ҫапӑҫма чӗнет.

«Мускав» ятлӑ сӑвӑра Я. Ухсай хамӑрӑн тӗп хуламӑ- 
ра чун-чӗререн тав тӑвать. Вӑл (Мускав хули), анне 
вырӑнӗнче пулса, ӗлӗк пусмӑрта пурӑннӑ вак халӑхсен 
ачисене вӗрентнӗ, вӗсене Пушкинӑн, Некрасовӑн, Менде- 
леевӑн гениллӗ ӗҫӗсемпе паллаштарнӑ. Гитлер пирӗн 
тӗп хулана ҫиҫӗмле хӑвӑрт тытса илесшӗн пулнӑ, анчах 
унӑн сӑхӑ ӗмӗчӗ ҫилпе вӗҫсе каять: Совет Союзӗнчи пӗ- 
тӗм халӑхсеы — вырӑссем, чӑвашсем, тутарсем тата' 
ыттисем те — Тӑван ҫӗршыва, унӑн тӗп хулине Мускава 
хӳтӗлеме алла хӗҫпӑшал тытса пӗр ҫын пек харӑссӑн 
ҫӗкленеҫҫӗ.

С. Асланӑн ҫав ҫулсенче ҫырнӑ «Аслати» повеҫӗнче 
эиир нимӗҫ фашисчӗсем совет ҫыннисене юнлӑ террорпа 
пӑхӑнтарса, хӑрушӑ пусмӑра кӗртсе ӳкерме ӑнтӑлнине 
куратпӑр. Повеҫри геройсем — чӑваш салтакӗсем Павел 
Призантинпа Сергей Комков, Добровпа Трухин вырӑс- 
сем, Самхарадзе грузин, украина партизанӗсем Оксанӑпа 
Станислав ҫӗршыв ирӗклӗхӗшӗн, никама пӑхӑнманлӑхӗ- 
шӗн паттӑррӑн ҫапӑҫаҫҫӗ.

— Кала-ха эсӗ, вырӑс, ӑҫта тӑратӑн ҫак самантра?
— Эпӗ вырӑс мар. Эпӗ — чӑваш,— ҫирӗппӗн каласа 

хучӗ Комков.
— Тшуаш? — тӗлӗнсе кайрӗ офицер, хӑй вара сасар- 

тӑк йӑвашланнӑ пек те пулчӗ.
— Тшуаш... Тшуаш... М-м-м.... Тшуаш,— мӑкӑртатса 

илчӗ офицер,— апла эсӗ мӗншӗн вырӑссемшӗн ҫапӑҫа- 
тӑн-ха?

— Эпӗ Тӑван ҫӗршывшӑн, тӑван халӑхшӑн ҫапӑҫа- 
т ӑ п !— хуравлать тыткӑна лекнӗ Комков чӑваш хӑйне 
тӗпчекен нимӗҫ офицерне.

Ҫавӑн пекех А. Кӑлканӑн «Октябрь хумё», И. Макси- 
мов-Кошкинскин «Савнисем» тата «Сенкер двойка», 
Н. Терентьевӑн «Куккук ҫаплах авӑтать», В. Ржановӑн 
«Энтип» пьесисенче те халӑхсен туслӑхӗ паллӑ вырӑн 
йышӑнать.

Чӑваш писателӗсем хаяр вӑрҫӑ ҫулӗсенче ҫырнӑ сӑвӑ- 
сене, калавсемпе очерксене, повеҫсене вулатӑн та, куҫ 
умне аслӑ ҫӗршывӑн шанчӑклӑ ывӑлӗсем — совет салта- 
кӗн чӗрӗ сӑнарӗсем тухса тӑраҫҫӗ. Шӑпах ҫав салтаксем



ӗнтӗ, ҫӗршыв чысӗпе никама пӑхӑнманлӑхне хӳтӗлесе, 
вӑрҫӑн асаплӑ ҫулӗсем витӗр Берлина ҫити утса тухнӑ. 
Вӗсемех Европа халӑхӗсене фашизм пусмӑрӗнчен хӑтар- 
«ӑ. Халь акӑ вӗсем, иаггӑр ҫӗнтерӳҫӗсем, киле таврӑна- 
ҫҫӗ, хӑвӑртрах мирлӗ ӗҫ умне тӑрасси ҫинчен ӗмӗтленеҫҫӗ. 
Совет салтакӗн шухӑш-туйӑмне А. Алга поэт-салтак 
«Манӑн туссем» сӑвӑра асра юлмалла палӑртса ҫырнӑ:

Пурнӑҫра тус-йышӑмсем нумай ман,
Н ихӑҫан каймаҫҫӗ асӑмран.
Н ихӑш не те нимӗнле хурлаймӑн  
Кашниех-ҫке паттӑр пулнӑран.

Астӑватӑп: аслӑ вӑрҫӑ хумӗ  
Ҫитерсен пире ют ҫёрсене,
Пӗринче пӗр вӑйлӑ тӑвӑл умён 
Эп тӗл пултӑм акӑ камсене:

Вӗсенчея пӗрийӗ Уралтанччӗ,
Тепӗри Армени чиккинчен.
Пурччӗ хӗр,— саркайӑк пек юрлатчӗ 
Украина хирёсем ҫинчен.

Ак, вута кӗрейрӗмӗр пӗр харӑс  
Ҫулӑм вӗҫрӗ пёр юлташ патне —
Вилӗмрен ҫӑлса хӑварчӗ вырӑс 
Кӑмӑллӑ Армени йӗкӗтне.

Ҫумӑр мар — хӗрӳ тӑхлан ҫӑватчӗ.
Укрӗм эп суранлӑ ҫӗр ҫине,
Самантрах чупса иырса хӑтарчӗ 
Днепр хӗрӗ Атӑл каччине...

Ҫапӑҫу урса иртсе кайсассӑн,
Тӑвӑл лӑпланеан йӗри-тавра,
Тӑвансем, тин курнӑ пек, хавассӑн  
Калаҫма пуҫларӑмӑр вара.

Емӗтсем пулайрӗҫ те ҫунатлӑ  
(Тав сире, салтак ӗмӗчӗсем!)

^  Савнӑ аннесем пире ҫуратнӑ
Ҫӗршыва та ҫитрӗмӗр вӗҫсе.

Ак, часах, теетпӗр, вӑрҫӑ иртӗ,
Лӑпкӑн юхӗ пӗлӗт тӳпере.
Ш авлӑ хуласем те, ешӗл хир те 
К ӗгсе илӗҫ савӑнӑҫлӑн пире.



Пӗр-пӗрне вара эпир пӗр харӑс:
«Хӑнана пыратӑр-и» тесен,
Урала ҫитмешкӗн чӗнчӗ вырӑс,
Ҫырлипе тек илӗртрӗ эрмен;

Украина хӗрӗ йӑл кулса тек 
Илӗртрӗ cap ылтӑн хирӗпе.
Эпӗ: — Атӑл хумӗсем сӑпка пек.
Ярӑнтарӑп, терӗм, кимӗпе...

В. Долговӑн «Тӑван ҫӗршыв юрри», «Радисткӑсём» 
очеркӗсенче те, Л. Атакован «Салтак чунӗ», «Старик 
№ 33», «Партизан Мурат», «Вилӗмрен те вӑйлӑрах» 
калавӗсемпе повеҫӗсенче те, Илпек Микулайӗн «Госпи- 
тальте», «Эпир совет салтакӗсем» калавӗсенче те, М. Да- 
нилов-Чалдунӑн «Фронтра» кӗнекинче те, В. Садайӑн 
«Летчиксем» романӗнче те куҫ умне мӑнаҫлӑн, паттӑр- 
рӑн, ырӑ чунлӑн тухса тӑраҫҫӗ пирӗн ҫёнтерӳҫӗ-сал- 
таксем.

Тӑван ҫӗршывшӑн пынӑ Аслӑ вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче чӑваш 
поэчӗсем пысӑк калӑплӑ произведенисем те сахал мар 
ҫырчӗҫ. Вӗсем П. Хусанкайӑн «Таня», А. Эсхелӗн «Амӑрт- 
кайӑк», С. Элкерӗн «Вӑл вилӗмсӗр» поэмисем. Ҫак про- 
изведенисенчи геройсем пуринчен ытла пурнӑҫ ҫине 
интернационалист куҫӗпе пӑхнипе палӑрса тӑраҫҫӗ. «Вӑл 
вилӗмсӗр» поэмӑрм геройсемшӗн, сӑмахран, ҫӗршыв 
в ӑ л — хӑйсем ҫуралса ӳснӗ Атӑл тӑрӑхӗ е Украина ҫеҫ 
мар, Нева хӗрринчи пӗчӗкҫӗ ҫӗр лаптӑкӗ те — Тӑван ҫӗр- 
шывах. Кунта вӗсем революци сӑпкине, Ленин хулине — 
хӳтӗлесе паттӑр ҫапӑҫаҫҫӗ.

П. Хусанкайӑн сӑвӑлласа ҫырнӑ «Аптраман тавраш» 
романӗ— чӑ.ваш халӑхӗ Тӑван ҫӗршывшӑн пынӑ Аслӑ 
вӑрҫа чӑн-чӑн патриотла хутшӑннине, совет халӑхӗсен 
никам аркатайми ҫирӗп пӗрлӗхне кӑтартакан анлӑ произ- 
ведени. Романти тёп герой Энтри Аптраман Горький 
хулинчи Виктор Басов слесарьпе питӗ ҫывӑх туслашнӑ, 
иккӗшӗ пӗрле вӑрҫӑ ҫулӗсем тӑрӑх Берлина ҫитнӗ. Ҫӗнте- 
рӳ хыҫҫӑн та вӗсем киле пӗрлех таврӑнаҫҫӗ. Йывӑр вӑр- 
ҫӑ кунӗсенче туптанса ҫирӗпленнӗ туслӑх чӑн-чӑн тӑван- 
ла туслӑх пулса тӑрать.

Ун юлташӗ Викторах-мӗн,
Кӑвак куҫлӑ Басовах.
Пӗр-пӗрне вӗсем пӑрахмӗҫ



Виличчен те, ахӑрах.
Шывра путмӗ, тенӗ евӗр,
Вутра ҫунмӗ, тенӗ пек,
Туслӑх ҫав пурнать пӗртен-пӗр 
П архатарлӑ ӗмӗтпе:
Хамӑр ҫӗршӗн, ҫӗнтерӳшӗн,
Чи таса тӑванлӑхш ӑн  
Пӗрле вӑрҫӑн, пӗрле тӳсӗн,
Вилӗн те кирлех пулсан.

Романра Аптрамансен темиҫе несӗлӗн пурнӑҫне кӑ- 
тартса панӑ. Аптраман сӑмахӑн пӗлтерӗшӗ вулакана 
паллӑ: ҫирӗп кӑмӑллӑ, нихҫан та пуҫ усман, чӑтӑмлӑ 
тенине пӗлтерет вӑл. Юлашки сыпӑкра поэт пӗтӗм чӑваш 
халӑхӗ ҫинчен ҫак сӑмахсене савӑнса калать:

Вара ӑнлантӑм эп — мӗн маншӑн,
Кам маншӑн вӑрҫӑри чӑваш.
Самаев пек калас пулсассӑн,
Й ӑлтах вӑл — Аптраман тавраш.

Аптрамансен сӑнарӗ урлӑ эпир чӑваш халӑхӗн чи ла- 
йӑх енӗсене — ҫӗршыва чун-чӗрепе парӑннине, ҫапӑҫура 
ҫирӗп, килте е- халӑх ҫииче сӑпайлӑ пулнине куратпӑр.

Хаяр вӑрҫӑра фашизма ҫӗнтерме пире фронтпа тылӑн 
ҫирӗп пӗрлӗхӗ пулӑшрӗ. Ҫакна К- Турхан хӑйӗн «Иӑм- 
раллӑ ял» романӗнче анлӑн кӑтартса панӑ. Романри 
ӗҫсем Тӑван ҫӗршывшӑн пынӑ Аслӑ вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче тата 
вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи малтанхи мирлӗ строительство ҫулӗсенче 
пулса иртеҫҫӗ. Писатель кунта хамӑр республикӑра пу- 
рӑнакан чӑвашпа тутар колхозникӗсем ҫав йывӑр тап- 
хӑрта вӑй-хала шеллемесӗр ӗҫленине кӑтартса парать. 
Вӑрҫӑ хирӗнче те Элекҫей чӑвашпа Арифулла тутар тӑш- 
мана хирӗҫ пӗрле.ҫапӑҫаҫҫӗ. Вёсен колхозӗсенчен фронта 
ҫамрӑксем пӗрин хыҫҫӑн тепри килсе тӑраҫҫӗ. Вӑрҫӑра 
ҫапӑҫакансем вырӑнне уй-хирсемпе фермӑсенче хӗрарӑм- 
сем, стариксем, ачасем ӗҫлеме пуҫлаҫҫӗ. Вӑрҫӑ асапӗ 
чӑвашпа тутар колхозникӗсен ӗҫри хастарлӑхне чакар- 
масть, пушшех вӑйлатса пырать, вёсен туслӑхне ҫирӗп- 
летсе, патриотизмла туйӑмне чи ҫӳлти пусӑма ҫӗклет. 
Вӑй ҫитнӗ таран фронта пулӑшмалла! — акӑ мӗнле шу- 
хӑшпа ӗҫлеҫҫӗ кӳршӗллӗ пурӑнакан чӑвашсемпе тутар- 
сем. Икӗ колхоз, пӗр-пӗринпе калаҫса татӑлса, пӗрле 
электростанци тӑвать, ҫырма урлӑ пысӑк кӗпер хывать, 
каярахпа пӗр пысӑк хуҫалӑха пӗрлешсе ӗҫлеме тытӑнать.



Иккӗмӗш тёнче варҫи пӗтнӗренпе ӗнтӗ чылай вахӑт 
иртрӗ, анчах вӑрҫӑпа мир теми .совет литературинче ҫав- 
ҫавах сарӑлса пырать. Ку ҫапла пулмалла та, мӗншӗн 
тесен иртнӗ вӑрҫӑра совет халӑхӗсем хӑйсен мораллӗ- 
политикӑлла пахалӑхне, нихҫан арканми туслӑхне вут- 
ҫулӑм ӑшӗнче туптаса ҫирӗплетрӗҫ.

Вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи социализмлӑ мирлӗ строительство 
ҫулӗсенче чӑваш писателӗсем халӑхсен туслӑхӗн темиие, 
ленинла наци политики хӑватлӑн чечекленсе пынине ха- 
мӑр халӑхпа ытти халӑхсен, республикӑсен пурнӑҫӗнчи 
тӗслӗхсем урлӑ конкретлӑ та тарӑннӑн ҫутатса пачӗҫ. 
Ку тӗлӗшпе эпир чи малтанах П. Хусанкайӑн «Тӑван 
ҫӗршыв» поэмине (1948— 1956) кӑтартма тивӗҫлӗ. Поэт 
ҫӑк паха произведенире шкул ачисен пӗр ущкӑнне хамӑр 
тӑван чӑваш ҫӗрӗ тӑрӑх ҫеҫ мар, мӗнпур тӑванла халӑх- 
сен ҫӗрӗсем тӑрӑх илсе ҫӳрет, вёсен тулӑх та пуян, тӗлӗн- 
мелле тӗрлӗ енлӗ иурнӑҫӗпе паллаштарать.

Мӗн-ши вӑл Тӑван ҫӗршыв,
Аякра-ши, ҫывӑх-ши?
Аякра та, ҫывӑх та,—
Каласа парам, тӑхта,—

акӑ мӗнле сӑмахсемпе пуҫлать сӑвӑҫ хӑйӗн поэмине. Ис
тори тӗслӗхӗсене ӑнлантарса, Совет Союзӗнчи халӑхсен 
пурнӑҫӗпе ӗҫне-хӗлне тӗплӗн кӑтартса парса, поэт ачасе- 
не хамӑрӑн нумай нациллӗ патшалӑхӑн чапӗпе илемне 
ҫывӑххӑн ӑнлантарма пулӑшать.

Чӑваш совет прозинче 20-мӗш ҫулсенчех ӗҫлеме ты- 
тӑннӑ В. Паймен писатель икӗ пайлӑ «Кӗпер» ромад 
ҫырса кӑларчӗ. Роман геройӗсем революципе пӗрле ӳсе- 
ҫҫӗ, граждан вӑрҫин вутӗнче пиҫӗхсе тунтанаҫҫӗ. Автор 
кунта чӑваш ҫӗрӗнче ӗҫлекен ленинец-коммунистсене, 
революдилле массӑсене ертсе пыракансене чӗрӗ ҫынсем 
пек ӑста кӑтартса пама пултарнӑ.

Ҫапла, совет халӑхӗсен туслӑхӗ ҫинчен сахал мар 
произведени ҫырчёҫ чӑваш писателӗсем. Анчах, калас пу
лать, ҫак темӑна ҫутатса кӑтартакан произведенисем 
хушшинче те тепӗр чух ӑшӑхрах содержаниллӗ, идея 
тӗлӗшӗнчен тӗрӗс мар шухӑшлӑ сӑвӑсем е калавсем тӗл 
пулкалаҫҫӗ-ха. Ансӑртран мар чӑваш писателӗсен пухӑ- 
вӗсенче Хветӗр Уяра «Писательпе паллашни» кӗнекере 
(1972) пичетленнӗ «Аҫта эс, тинӗс?» калавшӑн хытӑ 
ятларӗҫ.

Хальхи вӑхӑтра халӑхсене пӗр-пӗринпе тата та ҫывӑх-



pax туслашма тӗрлё нацисенчен тӑракан производство 
коллективӗсем чӑмӑртанса ҫирӗпленни уйрӑмахнумай пу- 
лӑшать. Чӑваш республикинчех, сӑмахран, паян кун 
СССРти вӑтӑр ытла халӑх ҫыннисем пурӑнаҫҫӗ. Пурте 
вӗсем нумай нациллӗ фабрикӑсемпе заводсен, колхозсем- 
пе совхйзсен туслӑ коллектшвӗнче ӗҫлеҫҫӗ. Ҫавнашкал 
условисенче СССРти надисемпе национальноҫсен пӗр 
пӗтӗмле енӗсем— интернадионаллӑ шухӑшлав, ҫынсен 
лӗр-пӗтӗмлӗ культурӑллӑ сӑн-сӑпачӗ, мораллӗ тради- 
цийӗ малти вырӑна ҫӗкленсе тухать, урӑхла каласан, со
вет халӑхӗсен пӗтӗм пурнӑҫӗ, йӑли-йӗрки интернациллен- 
се пырать.

Ҫӗршыв коммунизм патнелле ҫывхарнӑ май, нациллӗ 
культурӑсем чечекленсе, пӗтӗм Союзпа тӗнче арени ҫине 
тухса пынӑ май пирӗн вӑхӑтри литературӑра интерна
ционализм теми пушшех те вӑйлӑн ҫунат сарса атала- 
нать. Чӑваш писателӗсем, ҫӗршыври ытти сӑмах ӑстисем 
пекех, хӑйсен произведенийӗсенче хамӑр вӑхӑтри ҫынсен 
пуян шухӑш-кӑмӑлӗпе чун-чӗрине нумай енлӗн кӑтартса 
параҫҫӗ. Вёсен геройӗсем — коммунизм тӑвакан таса 
чунлӑ ҫынсем. Малта пыракан этемлӗхе пурнӑҫра мӗн 
ытларах хумхантарать.дирён писательсен дроизведенийӗ- 
сенчи геройсене те паян кун ҫавӑ хумхантарать, ҫавӑ 
канӑҫ памасть.

Халӑхсем хушшинчи туслӑха сарса, ҫирӗплетсе пырас 
тӗлӗшпе писательсен произведенийӗсене Дӗр чӗлхерен 
тепӗр чӗлхене куҫарни пысӑк вырӑн йышӑнать. Ҫак пар- 
хатарлӑ ӗҫ пӗр халӑха тепӗр халӑх литературипе, унӑн 
культурипе, пурдӑҫӗпе, шухӑш-кӑмӑлӗпе ҫывӑхрах пал- 
лашма май парать. Куҫару ӗҫӗ пирӗн республикӑра ҫул- 
лен сарӑлса иырать. Сӑмахран, юлашки ҫулсенче вырӑс 
тата ытти халӑх писателӗсен — украинецсен, белоруссен, 
латышсен, эстонсен, тутарсен, пушкӑртсен, марисен, ав- 
арсен, лаксен, мӑкшӑсен прозаикӗсемпе поэчӗсен произ- 
веденийӗсене сахал мар чӑвашла куҫартӑмӑр. Ҫавӑн 
некех чӑваш писателӗсен кӗнекисене СССРти халӑхсемпе 
социализмлӑ ҫӗршывсенчи халӑхсен чӗлхисене куҫарасси 
те лайӑхлансах пырать.

Чӑваш литератури ӳсӗм ҫулӗпе кунран-кун, ҫултан- 
ҫул сулӑмлӑн аталанать. Ёҫҫыннисене интернационалла, 
патриотла воспитани парас ӗҫре вӑл чӑннипех те хӑват- 
лӑран хӑватлӑ вӑй пулса тӑчӗ.

1Ӳ74. • • .  -  • -  -.



ЙАНАШ М Ӗ Н Р Е Н  К ИЛ НЁ ?  *

Чӑваш совет литератури, пирён ҫӗршыври ытти ха- 
лӑхсен литературисем пекех, ҫултан-ҫул вӑй илсе аталан- 
са пырать. Халӑхпа тачӑ пулни, пурнӑҫ чӑнлӑхне тӗрёс 
сӑнласа кӑтартни, ӗҫҫыннисене коммунизм идеалӗсем- 
шӗн пӗтӗм чуна парса кӗрешме хавхалантарса тӑни унӑн 
пӗлтерӗшне калама ҫук ӳстерет, малалла аталанма чӗрӗ 
вӑй кӗртсе тӑрать.

Юлашки ҫулсенче халӑх юратса вулакан кӗнекесем 
вуншар пичетленсе тухрӗҫ. Ку вӑл пирён писательсен 
идейӑлӑхӗпе ӑсталӑхӗ ӳссе пынине, вӗсем пурнӑҫри пу- 
лӑмсене парти вӗрентнӗ пек пӑхса хаклама пӗлнине 
лайӑх ҫирӗплетсе парать. Ҫавӑнпа та уйрӑм писательсем, 
хӑш чухне тӗрӗс ҫул-йӗртен пӑрӑнса, пурнӑҫ чӑнлӑхне 
пӑсса кӑтартма хӑтланни питӗ тӗлӗнтерет.

Хветӗр Уяр «Писательпе паллашни» кӗнеке пичетлесе 
кӑларчӗ. Ҫав кӗнекери «Аҫта эс, тинӗс?» калав вара пур- 
нӑҫ чӑнлӑхне тӗрӗс мар кӑтартакан произведенисенчен 
пӗри пулчӗ. Кун пирки Чӑваш область парторганизаци- 
йӗн XXXV конференцийӗнче туса панӑ отчетлӑ докладра 
та асӑннӑ: «Хветӗр Уярӑн хӑшпӗр произведенийӗсем наци 
хутшӑнӑвӗсемпе культура аталанӑвӗн проблемисене йӑ- 
нӑш ӑнлантараҫҫӗ»,— тенӗ унта.

«Аҫта эс, тинӗс?» калаври ӗҫсем Инҫет Хӗвелтухӑҫӗн- 
че, тайгара, вӑтӑрмӗш ҫулсенче пулса иртеҫҫӗ. Унта икӗ 
тёп герой: пӗри — чӑваш ачи Петӗр, тепри — эвенк ачи, 
вунтӑватӑ ҫулти Амикан. Автор пӗлтернӗ тӑрӑх, Амикан 
Петӗртен кӗҫӗнрех, вӗренме те унран сахал вӗреннӗ, кӗ- 
неке вулама та хальтерех ҫеҫ хӑнӑхса пырать...

«Тайга законӗ хытӑ»,— тет писатель. Унтан вара ка- 
лавра вӑл акӑ мӗнле шухӑш аталантарать: тайга тӗнчи, 
тайгари пурнӑҫ йывӑр пулсан та, ирӗклӗ тӗнче, ирӗклӗ 
пурнӑҫ. Тайган «хытӑ законӗ» ҫынна обществӑри пурнӑ- 
ҫа, общество йӗркшне этемӗн унти шухӑш-туйӑмне, к ӑ - ' 
мӑлне мантарать, ӑна урӑхларах, тискер кайӑк пек ирӗк- 
лӗрех тыткалаттарать.

Автор тайгара ҫӗтсе ҫӳрекен ачасем ҫинчен ҫырнӑ, 
вӗсене пӗр-пӗринпе калаҫтарнӑ, тавлаштарнӑ, харкаш- 
тарнӑ вӑхӑтрах калава хӑйне те кӗртсе ярать, вара вырӑ- 
нӗ-вырӑнӗпе хӑй пирки те ҫырса каять, хӑйӗн шухӑшӗсе- 
не те тӳрремӗн е ачасен чӗлхи-сӑмахӗпе каласа парать.

* Ку статьяна В. Долговпа пӗрле ҫырнӑ.



«Ку калаври» ӗҫсене,— тет вӑл скобкӑра,— Амиканпа 
пёрле эпё хам та хутшӑнтӑм...»

 ̂ Автор (унпа пёрле икё пёчёк герой та) калав пуҫла- 
мӑшӗнчех, тайгари «ирӗклӗ пурнӑҫа» мухтас тесе пулас, 
хулари пурнӑҫа ҫакӑн пек тиркеме хӑтланать:

^«Халӗ шухӑшлатӑн та — мӗн туртнӑ пире ун чухне 
тайгана Ҫавӑн пекех? Амикана илсен, ӑна тӑван тавралӑх 
чӗннӗ тейӗпӗр. Мана та, хресчен ачине, ирёк уйсемпе вӑр- 
мансем илӗртнӗ. Ку — пӗрре. Анчах вӑл ҫеҫ мар-ҫке унта. 
Тата мӗн, ЭП.ПИН? Тен, пире хулари акӑш-макӑш пуян- 
л ӑ х — ӑстӑн пурнӑҫӗ (?) сасартӑк хӑратса (?) пӑрахнӑ? 
Халиччен шухӑшли-шухӑшлами ҫӳренӗ, курӑк ӳснӗ пек 
васкамасӑр пурӑннӑ ачасем умӗнче тӗлӗнмелле пуянлӑх 
танчи яр уҫӑлса кайнӑ та, менле хӑраса (?) ӳкмӗн мал- 
танах. Хулари пурнӑҫ хӑвӑртлӑхӗ те шиклентеретчӗ (?) 
пире. Пӗрмай васка, сехет тӑрӑх ҫӳре, кая юласран се- 
хӗрлен. Паян та лӑпӑс-лӑпӑс чуп, ыран та дӑпӑс-лӑпӑс. 
Хӑнӑхсан пырать пуль те, унччен йӑлӑхтарать-ҫке».

Ку вырӑна писатель уҫӑмлӑ ҫырман: ӑна Петӗр кала- 
нӑ тесе ӑнланма та, автор хӑй калать тесе ӑнланма та 
пулать, ҫапах та авторах калать тесе шутлас пулать, 
мёншён тесен унта Амикан ҫинчен ҫеҫ мар, Петёрпе 
иккӗшин ҫинчен те сӑмах пырать («... ачасем умёнче те- 
лӗнмелле пуянлӑх тёнчи яр уҫӑлса кайнӑ...» — тет писа
тель хӑйӗнчен каласа, хӑй шухӑшне палӑртса).

Тепӗр ҫӗрте «хуларан», унӑн «ӑстӑнӗнчен», «цивили- 
зацирен тарма чӗнекен шухӑш» акӑ мӗнле курӑнать: 
«Унӑн (Петӗрӗн — Авт.) ирӗке тухса курас килет пӗрре. 
Никам ан хӗсӗрлетӗр ӑна. Ан вӗренттӗр. Пусса ан тӑтӑр. 
Выртас тесен, вырттӑр вӑл, Петӗр, ларас тесен, лартӑр. 
Вара пурте майла.шӑнӗччӗ. Йӗркене кӗрӗччӗ».

Хуларан тарма, хула ӑстӑнӗнчен хӑтӑлма вӗрентнё 
вӑхӑтрах писатель телӗр ыйту ҫине куҫать. «Тата: — ыйт- 
ма тытӑнать вӑл,— мӗнле ҫынсем ытларах ҫутҫанталӑка 
юратаҫҫӗ?» «Пёр енчен,— ответлет ҫакна хирӗҫ автор,— 
пӗччен юлма тӑрӑшакансем, пурӑнса курнисем... Тепӗр 
енчен, канакансем».

Хветӗр Уяр кӑмӑллакан этемсем ҫутҫанталӑка, хула
ран, ушкӑнран тарса, пӗччен юлнине юратаҫҫӗ. Ку, пал- 
лах, йӑнӑш. Тӗрӗссипе, этем ҫутҫанталӑка юратасси riy- 
ринчен ытла ӗҫре пуҫланна, обществӑпа ҫутҫанталӑк 
хушшинчи хутшӑнусенче аталанса иынӑ,— вӗс.ем халӗ те 
ҫав йӗрпех пыраҫҫӗ, малашне те ҫавӑн пекех нулӗҫ.

Ҫын, общество ин/тересӗпе, халӑх интересӗпе пурӑнать.



пулса-н, нихҫан та «хӑйӗнчен тармасть», хӑйне общест,ва
ра, хӑюлӑхпа пёрле туять, хай камне, мён тума пултар- 
нине пёлет.

Коммунизм тӑвакан совет ҫыннисем хуласенчен, хула 
культуринчен, ӑстӑнӗнчен лиҫта та тарма шутламаҫҫӗ. 
Вӗсем хӑйсен ӗҫӗпе тӗнчене улӑштараҫҫӗ, хуласене ҫӗне- 
теҫҫӗ, хулари, ялти пурнӑҫа пуянлатаҫҫӗ, коммунизмшӑн 
пыракан ӗҫре, кӗрешӳре, хӑйсем те, вёсен шухӑш-кэмӑлӗ 
те урӑхланюа, ҫӗнелсе пырать.

... «Аҫта эс, тинӗс?» калавӑн юлашки сыпӑкӗнче Хве- 
тӗр Уяр («хальхи» (!) е тахҫанхи «куҫпа пӑхса») вунтӑ- 
ватӑ ҫулти Амикана, кӗнеке вулама та хӑнӑхса ҫитеймен 
ачана, акӑ мӗнле калаҫтарать:

«Ман шухӑшпа, ҫынсем пекех, халӑхсем те тӗрлӗ. 
Пӗлессе эпӗ, паллах, виҫ-тӑват халӑха ҫеҫ пӗлетӗп, ҫапах 
ҫапла пулассӑн туйӑнать. Тен, йӑнӑшатӑп эпӗ? Чӑнах 
йӑнӑшатӑп пулмалла. Пурпӗрех шухӑшлама интереслӗ. 
Ан тив, гипотеза ҫеҫ пултӑр вӑл, ун пек шухӑшлани... 
Тӗрӗс пулсан та пырать, тёрӗс мар пулсан та тем мар...»

«Халӑхсем те тёрлё...» тени -— абзац пуҫламӑшӗ. М а
лалла мён-мён каланине шута илмесен, паллах, халӑхсем 
те, ҫынсем пекех, тӗрлӗ пулаҫҫӗ тенинче йӑнӑшши ним те 
сук. Анчах Амикан (автор калаттарнипе) ку шухӑша, 
вӑл тёрёс пулин те, «гипотеза» вырӑнне хурать, унтан 
вал .сианлё шухӑшсен картине кӗрсе ӳкет. Вӑл «хӑй тӗл- 
лӗн» ҫапла калаҫать-юмахлать: халӑхсенчен — «пӗри, 
сӑмахран, гени — халӑх, тепри — талант. Тата тепри — 
айванни, ҫӗр хурчӗ. Халӑх-салтак, халӑх-полководец. 
Чейисем те, халӑхсем — ӑстаҫӑсем те пур-тӑр. Йӑваш 
халӑх, пуҫтах халӑх. Хӑй тӗллӗн пурӑнма тӑрӑшаканни. 
Ыттисен ҫумӗнче хӳтлӗх шыракании. Халӑх — кил пуҫӗ, 
халӑх — ун ывӑлӗ...»

Тӗнчери халӑхсенчен хӑшне ҫӗр хурчӗ, йӑваш, хӑшне 
пуҫтах, куштан халӑх тет-ши писатель? Ун пек халӑх 
ыттисемпе мӗнле пурӑнать-ши? «Мир», «ирӗклӗх», «тус- 
лӑх» тенисене вӑл мӗнле ӑнланать-ши?

Халӑхсене ҫапла пайласа тухни вӑл автор социализм- 
ла обществӑри халӑхсен туслӑхӗпе ҫыхӑнӑвӗсене тӗрӗс 
мар ӑнланни ҫинчен калать. Пӗр халӑха тепринчен мала 
хума хӑтланнн вӑл йӑнӑш шухӑшсем патне илсе пырать.

Л. И. Брежнев юлташ «Социализмлӑ Совет Респуб- 
ликисен Союзӗ 50 ҫул тултарни ҫинчен» тунӑ докладра 
ҫапла каларӗ: «Совет ҫыннисемшӗн пӗр халӑхсем тепри- 
сенчен пахарах пулни ҫинчен калакан каппайчӑк шухӑш-



сем, наци е раса тӗлӗшӗнчен уйрӑмах малта тӑни ҫинчен 
калакан ӑссӑр идейӑсем пушшех те ют шухӑшсем, ирсӗр 
шухӑшсем пулса тӑраҫҫӗ. Совет ҫыннисем -— интернацио. 
налистсем». Ҫакӑ вӑл Коммунистсен партийӗн, совет ха- 
лӑхӗн, кашни совет ҫыннин позицийӗ, ҫак позицире вӗсем 
ҫирӗп тӑраҫҫӗ, ӑна паттӑр ӗҫпе хӳтӗлеҫҫӗ, ҫирӗплетсе 
пыраҫҫӗ. Халӑхсен туслӑхӗнче — нихҫан иксӗлми вӑй, 
никам ҫӗнтерейми хӑват.

... Илемлӗ литература произведенийӗ вулакансем 
ыйтнине пур тӗлӗшпе те тивӗҫтермелле: унӑн содержани- 
йӗ тӗрӗс шухӑшсенчен тӑмалла, форми лайӑх пулмалла. 
Произведени чӗлхи, кирек хӑш писатель ҫырнӑ пулсан та, 
чӑн-чӑн литература чӗлхи, халӑх ӑнлавакан, юратакан, 
хисеплекен чӗлхе пултӑр.

«Аҫта эс, тинӗс?» калавра унта та кунта чӗлхе шӑйрӑ- 
кӗсем сике-сике тухаҫҫӗ. Чылай ҫӗрте вӗсем шухӑша 
иӑсаҫҫӗ.

Акӑ темиҫе тӗслӗх. «Амикан» пусмӑрӗнчен» хӑтӑлма 
хӑтланса, вӑхӑт-вӑхӑт Петӗр «бунтӑ» тӑвать: юриех ҫын- 
сем умӗнче хирӗҫлет ӑна. Итлемелле ҫӗртех итлемест. 
Ун пек «нюанссене» чухламан Амикан кӑн-кан пӑхкаласа 
илет те ырӑ та, усал та шарламасть. Хӑйӗн пуҫӗнчи шу- 
хӑшсенчен те уйрӑлса ӗлкӗреймест пулмалла вӑл».

Кунта мӗнле «ҫынсем» пирки каланӑ? Петӗрпе Ами
кан тайгара иккӗн кӑна марччӗ-и? Чӑвашоем «вӑхӑт-вӑ- 
хӑт» тес вырӑнне «вӑхӑчӗ-вӑхӑчӗпе» темеҫҫӗ-и? «Бунтӑ», 
«нюанссем» пек сӑмахсем кунта чӗлхене ҫӳпӗлемеҫҫӗ-и? 
Ҫитменнине тата, «бунт» сӑмаха «бунтӑ» тесе ҫырни 
вырӑс чӗлхинче те, чӑваш чӗлхинче те ҫук. Сӑмахсене 
ҫавӑн пек кавычкӑсем ӑшне вырӑнлӑ е вырӑнсӑр лартса 
мӑкӑлтаса ҫырнисем калавра нумай.

«Ку пӗрлехи юлашки каҫне пӗлнӗ пулсан вӗсем! Них- 
ҫан та ырана шанса ан тӑр ҫав, паян каламаллине ӳлӗм- 
рене ан хӑвар, кайран мирлешӗпӗр тесе, ҫынна ан кӳрен- 
тер. Паян, ак. халӗ ырӑ ҫын пулма ваш а. Ы р а н х и  кун 
с а н ш ӑ н  килмес ен те п ул та рать . . .»— тенӗ тепӗр ҫӗрте.

Ку сӑмахсене питех те хуҫкаласа, авкаласа каланӑ, 
ҫапах та шухӑшне пытарайман.— «Ыранхи кун саншӑн 
килмесен те пултарать» (?)

... Тепӗр вырӑнта: «Этем чунӗ пек п ӑ т р а в л и  те ҫук- 
мӗн тӗнчере .  Унӑн кашни хуеканӑвне ҫырса пырсан, та
кам та хӑраса ӳкӗ», тенӗ.

Ку пуплевсем чӗлхе тӗлӗшпе ҫеҫ мар, шухӑшӗпе те 
пӑтранчӑк.



Тата тепӗр-ик «хитре» пуплев: «Сӑмах чӗнмесӗр пынӑ 
чухне сӑмах чӗнменни тарӑхтарать. Хӑраманнине кӑтарт- 
ни хӑратать»; «Вӑл ҫӗре пӗшкӗнчӗ те курӑк айӗпе упа- 
ленме тытӑнчӗ». Курӑк айӗпе упаленме» пулать-и — пул- 
масть-и,— кун пирюи калаҫса тӑ-ма кирлех мар, анчах 
«хӑраманнине кӑтартни хӑратать» тенӗ пирки /сӑмах чӗн- 
месӗр иртсе кайма ҫук. Вӑл — юрӑхсӑр шухӑш. Пирӗн 
шутпа, пачах урӑхла: «хӑраманнине кӑтартни» ҫынсен 
кӑмӑлне, вӑй халне ҫӗклет, ӗҫре йывӑрлӑхсене ҫӗнтерме 
хаваҫлӑха ӳстерет, паттӑр кӗрешме хавхалантарать.

Произведенире, паллах, тӗрлӗ геройсем пулма пулта- 
раҫҫӗ. Калӑпӑр, пӗри — ырӑ герой, тепри — сивлек герой. 
Анланмаллах ӗнтӗ, вёсен калаҫӑвӗ те, шухӑшӗсем те тӗр- 
лӗ. Сивлек геройӑн шухӑшӗ тепӗр чухне пачах ют шухӑш 
пулма пултарать. Анчах ҫакна мӗнле калаттарнӑ — ҫап- 
липех хӑварма юрамасть: ӑста писатель ҫав киревсӗр 
шухӑша ытти геройсем каланипе сирсе пӑрахать, тӑрӑ 
шыв ҫине кӑларать. Уяр калавӗнче вара Амикан калани- 
сем мӗнле каланӑ — ҫаплипех юлаҫҫӗ.

Произведенире пур ҫӗрте те, пур сӑнарта та, ыйтура 
та авторӑн ҫирӗп позидийӗ, шухӑш-кӑмӑлӗпе ырӑ туртӑ- 
мӗ палӑрмалла.

Калаври ҫитменлӗхсемпе йӑнӑшсем мӗнрен килнӗ-ха? 
Вӗсем унӑн авторӗ хальхи пурнӑҫ лартакан хӑшпӗр ый- 
тусене, уйрӑмах наци ыйтӑвне, тӗрӗс ӑнланманнинчен, 
вӗсене пӑтраштарнинчен килнӗ.

Аҫта эс, тинӗс?« калав вулакана нимӗн чухлӗ те усӑ 
памасть, унӑн шухӑш-кӑмӑлне ҫӗклемест, ӑстӑнне пуян- 
латмасть. Ана пӗтӗмӗшпе хаклас пулсан, вӑл Хв. Уяр 
пултарулӑхӗнче йӑнӑш утӑм пулса тӑрать тес пулать.

1974.

ВУТРА ШАР АННА КАМАЛ

Вуншар-ҫӗ|ршер ҫулсем, сахал мар ӗмӗрсем шуса ир- 
тӗҫ, аччах миллионшар совет сыннисем Тӑван ҫӗршыв- 
шӑн пынӑ Аслӑ вӑрҫӑ ҫулӑмӗнче тӗлӗн^гелле паттӑрлӑх 
кӑтартнине пархатарлӑ совет халӑхӗ, пӗтӗм тӗнчери ӗҫ- 
чен те ырӑ кӑмӑллӑ этемлӗх нихҫан та манас ҫук. Урса 
кайнӑ нимӗҫ фашисчӗсен тискер кӗтӗвӗсем пирӗн капмар 
хуласёмпе ялсене, вӗҫӗ-хӗррисӗр уй-хирсемпе ешӗл вӑр- 
мансене ылханлӑ вӑрҫӑ вучӗпе тустарма тытӑнсан, пат-



тар совет халӑхӗ хӑраса ӳкмерӗ. Коммунистсен партийӗ 
чӗннипе Тӑван ҫӗршыв чысӗпе ирӗклӗхне, никама пӑхӑн- 
манлӑхне хӳтӗлеме пӗр ҫын пек кар ҫӗкленчӗ. Сахал мар 
хура-шур куртӑмӑр, сахал мар ҫухату тӳсрӗмӗр эпир 
пурнӑҫпа вилӗм хушшинчи хаяр тытӑҫу кунӗсенче, анчах 
нимӗнле йывӑрлӑха та парӑнмарӑмӑр, нимӗнле хӗн-асап 
умӗнче те чунпа хуҫӑлса пуҫа усмарӑмӑр. Лайӑх хӗҫпӑ- 
шалланнӑ вӑйлӑ тӑшманпа урӑм-сурӑм харсӑррӑн ҫа- 
пӑҫса, совет халӑхӗ вӑрҫӑ ҫулӑмӗнчен чаплӑ ҫӗнтерӳпе 
тухрӗ. Гитлер вӑрӑ-хурахӗсем хӑйсен вилӗмне хӑйсен ху- 
ра йӑвинче— Берлинра тупрӗҫ.

Вӑрҫӑн малтанхи кунӗсенчех миллионшар совет ҫын- 
нисемпе пӗрле чӑваш писателӗсем те нумайӑшӗ фронта 
тухса кайрӗҫ. Хаяр тӑшманпа паттӑррӑн ҫапӑҫса, М. Да- 
нилов-Чалтун, Владимир Бараев, Илья Думилин, Ефрем 
Еллиев, Кӗҫтук Кольцов, Максим Ястран, Андрей Петто- 
ки, Федот Ҫитта т. ыт. те юнлӑ ҫапӑҫу хирӗнче пуҫӗсене 
хучӗҫ. Сахал пулнӑ-и тата вӑрҫӑран таврӑнайманнисем 
хушшинче тӑван литературӑра ҫунат сарса ӗлкӗреймен 
талантлӑ чӑваш ҫамрӑкӗсем?

Калас пулать, аслӑ тӗрӗслев ҫулӗсенче пирён писа
тельсем нимӗҫ фашисчӗсене вутпа та, ҫыравҫӑн вичкӗн 
сӑмахӗпе те ним хӗрхенмесӗр ҫунтарчӗҫ. Вӗсем хушшин
че эпир Л. Агаков, А. Алга, В. Алагер, В. Долгов, И. Б аш 
ки, Илпек Микулайӗ, М. Кибек, В. Ржанов, М. Сироткин, 
А. Талвир, И. Тукташ, Уйӑп Мишши, Я- Ухсай, Хв. Уяр 
тата ытти юлташсене те тав туса аса илетпёр. Вёсенчен 
нумайӑшӗ, вӑрҫӑн малти линийӗсенче ҫапӑҫса, тӑшмана 
кун ҫути кӑтартмасӑр тустарнӑ, ҫар хаҫачёсенче ёҫленӗ, 
подразделенисен командирӗсемпе политработникӗсем 
пулнӑ, ҫав хушӑрах вӑрҫӑ темипе ҫулӑмлӑ сӑвӑ-поэмӑ- 
сем, калавсемпе очерксем, фашизма питлекен ҫивӗч 
статьясемпе памфлетсем ҫырма та вӑхӑт тупнӑ.

Ҫав хаяр кунсене аса илсе, Чӑваш халӑх поэчё Петӗр 
Хусанкай каярахпа ҫапла ҫырнӑччӗ: «Тӑван ҫӗршывӑн, 
халӑхӑн, пирӗн кашнийӗн пурӑнмалла-и, ҫук-и? — акӑ 
мӗнле ыйту тухса тӑнӑччӗ ун чухне пирён ума.— Пурӑн- 
м ал л а !— терӗмӗр эпир. Вара кашниех вӑй-халпа пулта- 
рулӑхӑмӑр ҫитнӗ таран пӗтӗм халӑх ӗҫне кӳлӗнме тӑрӑш- 
рӑмӑр. Чӑваш поэзийӗн пӗтӗм хёҫпӑшалё, пӗтӗм жанр- 
с е м — поэма, лирикӑллӑ монолог, халӑх ячӗпе унӑн 
вӑрҫӑри ывӑлӗ-хӗрӗсем патне янӑ наказ-ҫырусемпе сал- 
таксен тупа туса ҫырнӑ явапӗсем, васкасарах хайлацӑ 
сӑвӑ-юрӑсем — ҫаксем пурте ҫӗнтерӳшӗн ӗҫлерӗҫ».



Поэтӑн ҫак кӗске, питӗ тӗрӗс те вырӑнлӑ каланӑ сӑ- 
махӗсем ҫумне, тен, урӑх нимӗнех те хушмалла мар пулё. 
Ҫапла, пирӗн поэзм, пирӗн пӗтӗм чӑваш совет литератури, 
ҫӗршывӑмӑр ҫине ылханлӑ фашистсем юнлӑ аллине ҫӗк- 
лесенех, пӑтӗм халӑх ӗҫне кӳлӗнчӗҫ, ҫӗнтерӳшӗн ӗҫлерӗҫ. 
Аса илер-ха, эппин, Чӑваш халӑх поэчӗ Н. И. Полорусов- 
Шелепи вӑрҫӑ пуҫламӑшӗнчех ҫырнӑ «Чӗнетӗп», «Тӑр- 
шшӗ икӗ метр, урлӑшӗ пӗрре — территори кирлӗ Гитле
ре»; «Паттӑр летчик юрри» сӑвӑсене е чӑваш акынӗн 
Кашкӑр Микулин «Тӗп пултӑр фашист!» сӑввине. Вёсен
че хамӑр ҫӗршыва, партипе халӑха, аслӑ Ленин уҫнӑ 
чаплӑ саманана чи вӗри юратупа юратни, ҫав вӑхӑтрах 
сӗмсӗр тӑшмана вилесле хаяр курайманни кашни сӑма- 
хӗнчех вшерӳллӗн курӑнса тӑрать.

Талантлӑ чӑваш поэчӗ Иван Ивник нимӗҫ захватчи- 
кссене хирӗҫ алла хӗҫпӑшал;тытса тухаймарӗ, вӑрҫӑ пуҫ- 
ланнӑ хыҫҫӑнах ӳпке чирӗпе сакӑр уйӑх вырӑн ҫинчен 
тӑрайми чирлесе выртнӑ хыҫҫӑн, 1942 ҫуЛхи майӑн 28-мӗ- 
шӗнче, вӑхӑтсӑр ҫӗре кӗчӗ. Анчах вӗри чунлӑ сӑвӑҫшӑн 
унӑн ҫулӑмлӑ сӑввисем хӑйсен ӗҫне турӗҫ, ирсӗр тӑшмана 
аҫа-ҫиҫӗмле ҫунтарса тавӑрчӗҫ.

Ак каллех килсе капланчӗ 
Урнӑ йытӑ анӑҫран;
Ш ӑммисем ҫеҫ выртса юлӗҫ 
Урнӑ йытӑ фашистран,—

хӑюллӑн шантарса калать Ивник хӑйён 1941 ҫулта ҫырнӑ 
«Халь те, малашне те...» ятлӑ сӑввинче. Мӗн тери вӑйлӑ, 
ҫивӗч, хаяр тата поэтӑн халӑх сӑмахлӑхӗнчи калама ҫук 
витерӳллӗ тӗслӗхсемпе питӗ меллӗ те вырӑнлӑ усӑ курса 
ҫырнӑ «Ылхан» поэмин сыпӑкӗ! Кунта кашни сӑмах, 
кашни йӗрке фашист йӑх-яхие вичкӗн хӗҫ пек ваклать:

Ылхан сана, пин хут ылхан 
Аркатнӑшӑн хуласене,
Ҫак ҫут тӗнче ниҫта, ннхҫан 
Сана ан илтӗр ытамне.

Ҫӗр ҫӗклейми ылхан сана 
Пур ёмӗр-ӗмӗр тӑршшипе!
Аҫа кикен те тӑпруна
Ш ӑтса ан палӑрттӑр санне! (1942 ҫ.)



Фашист йӑх-яхӗ пирён Тӑван ҫӗршыв ҫине хура пӗлӗт 
пек капланса килсен, чи малтанхи уйӑхоенчех, чӑваш 
писателӗсем тӑшмана ним хӗрхенӳсӗр питлекен. халӑх 
чун-чӗринчи патриотизмла туйӑма ҫивӗччӗн палӑртакан 
витӗмлӗ произведенисем ҫырчӗҫ. Поэзмре илсен, ҫав вӑ- 
хӑтра халӑх патне ҫитнӗ хӗрӳллӗ сӑвӑсем хушшинче
С. Элкерӗн «Юншӑн юн», П. Хусанкайӑн «Тӑван Мускав- 
шӑн», Ухсай Яккӑвӗн «Винтовка», А. Алган «Чӑваш 
ачине», И. Тукташӑн «Асату», А. Эсхелӗн «Халӑх хаяр- 
лӑхӗ», В. Бараевӑн «Тупа тунӑ чух», М. Ястранӑн «Вилнӗ 
тусӑма» сӑввисем уйрӑмах асра юлаҫҫӗ. Вӗсем чӑваш 
халӑхӗн ывӑлӗ-хӗрӗсене тӑшманпа юмахри Улӑп-паттӑр 
пек харсӑррӑн кӗрешме чӗнчӗҫ, ҫапӑҫу хирӗнче яланах 
паттӑр та хӑюллӑ пулма хавхалантарса тӑчӗҫ.

Петӗр Хусанкайӑн фронтра ҫырнӑ лирикӑллӑ сӑвви- 
сенче героикӑллӑ хавхалану хӑватлӑн тапса тӑрать. Хаяр 
вӑрҫӑ вут-ҫудӑмӗнче алла винтовка тытса кӗрешнӗ поэт 
ҫапӑҫусенче темиҫе хут аманнӑ, госпитальсенче сывалса 
тухнӑ хыҫҫӑн каллех фронта таврӑннӑ. «Хӑюллӑн м алал
ла!», «Тӑван ҫӗршывшӑн, ирӗклӗхшӗн, чысшӑн», «Фронт- 
па тыл пёр пулсан—ҫӗнтереймӗ тӑшман», «Сӳтӗк Гитлер 
ухмаххин сӳтӗлен суя ҫӑмхи», «Геббельс е кукша Иван— 
вуласан пӗлен ав а н » — ҫак сӑвӑсемпе сӑвӑласа ҫырнӑ 
сатирӑллӑ фельетонсен ячӗсемех поэтӑн чун-чӗринче пат- 
риотла туйӑм мӗн тери вӑйлӑ пулнине, вӑл Тӑван ҫӗр- 
шыва, аслӑ совет халӑхне чи хӗрӳ юратупа юратнине 
уҫҫӑн кӑтартса параҫҫӗ. П. Хусанкайӑн ҫав вӑхӑтри поэ- 
зийӗнче Совет ҫӗршывӗн сӑнарӗ тӑван республикӑпа, 
унӑн ӗлӗкхи тата хальхи кунҫулӗпе уйрӑлми тачӑ ҫыхӑн- 
нӑ. Чӑваш ҫӗршывӗ, аслӑ Атӑл, тӑван-хурӑнташсемпе 
ҫывӑх ҫынсем, чӑваш чӗлхи — ҫаксем поэтшӑн нихҫан 
асран каймалла мар пысӑк пӗлтерӗшлӗ пулса тӑнӑ. Ҫав 
хушӑрах П. Хусанкай совет ҫӗршывӗнчи халӑхсен ик- 
сӗлми ҫирӗп туслӑхӗ, кӗрешӳри тӑванлӑхӗ ҫинчен те чуна 
тытса илекен вичкӗн сӑвӑсем кӗвӗлет.

Нева хаяррӑн хумханать...
Ан ур, тӑшм.ан, ан антӑх:
Памастпӑр ирӗк хулана  
Н ихҫан та! Никама та!

Хӑватлӑ броневик ҫинче, 
Ҫӗнтерӗве пилленӗн,



Тӑрать вӑл хӑйӗн хулинче — 
А.тне ҫӗкленӗ Ленин;

Тӑрать ҫӗршывӑн чунӗ пек,
Вӑл бронва мар, вӑл чӗрӗ;
Тӑрать йыхрав пек, ӗмӗрех 
Ҫав вырӑнта вӑл тӑрӗ.

Акӑ мӗнлё хумханса ҫырать поэт Аслӑ Ленин хули 
пысӑк хӑрушлӑха кӗрсе ӳкнӗ вӑхӑтра хӑйӗн «Памастпӑр 
ирӗк хулана!» сӑввинче.

Петӗр Хусанкайӑн вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи лирикинче эпир 
совет салтакӗсем Тӑван ҫӗршывшӑн пурнӑҫа шеллемесӗр 
кӗрешнине витӗр курса тӑратпӑр. Сӑвӑсенчи кашни ге- 
ройӑн пӗр ӗмӗт, пӗр шухӑш, пӗр ҫутӑ тӗллев: вӑл — тӑш- 
мана хӑвӑртрах ҫӗнтерсе, совет халӑхӗн телейлӗ пурнӑҫ- 
не каялла тавӑрасси.

Вӑрҫӑ ҫулӗсенче Ухсай Яккӑвӗ нумай ӗҫлерӗ. 
1943 ҫулта пичетленсе тухнӑ «Ҫапӑҫу хирӗнче» ятлӑ сӑвӑ 
кӗнекине поэт, тӗпрен илсен, фронтра ҫырнӑ сӑввисене, 
балладисемпе лирикӑллӑ ҫырӑвӗсене кӗртнӗ. Фашизма 
хирӗҫ пыракан кӗрешӳ гуманизмлӑ та тӗрӗс кӗрешӳ пул- 
нине ҫав произведенисенче тарӑннӑн уҫса панӑ. Ухсай 
сӑнласа кӑтартнӑ фронтовик тӑшмана хирӗҫ алла пӑшал 
тытс'а ҫапӑҫакан ахаль ҫын кӑна мар. Вӑл пирён ума 
аслӑ ҫӗршывӑн хуҫи пек, Тӑван ҫӗршывпа халӑх шӑпи 
ҫинчен канӑҫсӑррӑн шухӑшлакан, тӑван ҫӗр илемне пӗ- 
тӗм чунӗ-юнӗпе туйса сӑнлакан патриот пулса тухса тӑ- 
рать. Ҫавӑнпа та поэтӑн лирикинче ҫутҫанталӑк хӑй те 
совет салтакӗпе пӗрле тӑшмана хирӗҫ тӑрать. «Ҫумӑр» 
ятлӑ сӑввинче Ухсай, халӑх поэзийӗнчи традиципе усӑ 
курса, ҫурхи шалкам ҫумӑра ҫапла калать:

Чир кайтӑр! Вилнӗ нимӗҫ
мурён

Шӑрши ҫухалтӑр ҫӗр ҫинчен!
Ҫёртӗр тӑшман вилли, ҫӗр

чирӗ!
Ҫу, ҫучӑр, чашкӑр! Вӑрҫӑ хнрӗ
'Гасалтӑр, уҫӑлтӑр тӗнче!

Тёрӗслӗхшӗн ҫапӑҫакан Совет салтакӗн сӑнарӗ урлӑ 
поэт нимӗҫ вӑрӑ-хурахӗсем нихҫан пӗлме пултарайман 
чӑн-чӑн вӑйлӑ та илемлӗ туйӑмсене уҫса парать:
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Ш ииеллӗ тусӑрсем, тӑнлатпӑр 
Хурлаинӑ йывӑр сассӑра.
Пӑшалсене патвар тытатпӑр 
Тӗреклӗ, ҫирӗп алӑра.

Хуллен-хуллен эсир иртетӗр,
Ёшен-нӗ-мӗн ҫунатӑрсем.
Чуна татса ҫӳлте йӗретӗр 
Эсир, мӑнтарӑн тӑрнасем!

(«Тӑрнасем», 1942 ҫ.)

Ухсай поэзийӗнче вӑрҫӑри совет салтакӗ — ҫапӑҫу 
вут-ҫулӑмӗнче те ырӑ чунлӑ, ӑслӑ, пултаруллӑ этем. 
Шӑпах ҫавӑн пек куратпӑр эпир «Шӑпчӑк» поэмӑри 
Александр Туринге лейтенанта. Йывӑр тытӑҫу вӑхӑтӗнче 
фашистсен «тигрне» ҫӗнтернӗ танкист, вӑрҫӑччен консер- 
ватори студенчӗ пулнӑскер, вӑл ҫапӑҫу лӑпланнӑ самант- 
сенче киленсех шӑпчӑк юрланине тӑнлать, «Хӑюллӑ шан- 
чӑк ҫинчен» юрӑ кӗвӗлет.

Поэтӑн 1944 ҫулта ҫырнӑ «Шӑллӑм» поэминче пирӗн 
ума Ельня хули патӗнче пуҫ хунӑ салтакӑн лирикӑллӑ 
сӑнарӗ тухса тӑрать. Салтак вӑрҫӑра вилнӗ шӑллӗне тё- 
лӗкре курать. Поэма А. Твардовскин «Я убит подо Р ж е
вом» сӑввипе пёр майлӑрах. Калас пулать, Я. Ухсай пул- 
тарулӑхӗ нумай енчен А. Твардовский поэзийёпе пёр 
сасӑллӑн янӑрать. Ку вӑл поэт ытларах чухне пирён пур- 
нӑҫӑн эпикӑллӑ темисем патнелле туртӑннинчен, вула- 
канпа чи ҫывӑх ҫыннипе калаҫнӑ пек чӗререн, ирӗклӗн 
калаҫма пӗлнинчен, халӑх пултарулӑхӗнчи поэтикӑллӑ 
мелсемпе нумай енлӗн усӑ курнинчен килет.

Ухсай Яккӑвӗ вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче ҫырнӑ сӑвӑсемпе поэ- 
мӑсен ярӑмӗ «Влтава шывӗ хӗрринче» (1945 ҫ.) ятлӑ ли- 
рикӑллӑ хроникӑпа вӗҫленет. Поэт кунта хӑйӗн лирикӑл- 
лӑ геройне чех хӗрӗпе калаҫтарать, совет салтакӗшӗн 
Тӑван ҫӗршыв пурнӑҫра нимрен те пахи, нимран те хакли 
пулнине кӑмӑла хумхантармалла ӑшшӑн ҫырса кӑ- 
тартать.

Александр Алга поэт 1939 ҫултах Совет Ҫарӗн ретне 
тӑчӗ. Аслӑ Отечественнӑй вӑрҫӑра чи малтанхи кунран 
тытӑнса вӑрҫӑ ҫӗнтерӳпе вӗҫленичченех фашистла зах- 
ватчиксене хирӗҫ ҫапӑҫрӗ. Ҫав ҫулсенче вӑл хӑйӗн чылай 
сӑввисене окопсенче е йывӑр ҫапӑҫусем хыҫҫӑн каннӑ се- 
хетсенче ҫырнӑ. Вӑрҫӑ вут-ҫулӑмӗнче пайтах ҫунса курнӑ 
поэтӑмӑр ҫак тапхӑрта совет салтакӗсен паттӑр чун-чӗри-



не уҫса паракан сӑвӑсем нумай ҫырчӗ, вёсенче вӑрҫӑри 
ёҫсен хаяр та хурлӑхлӑ енӗсене сӑнласа кӑтартма та 
шикленсе тӑмарӗ. Анчах Алга поэзийӗнчи чи драмӑллӑ 
картинӑсенче те пессимизмла сӑрсем ҫук, мӗншӗн тесен 
ҫав сӑвӑсенче совет халӑхӗ тӑшмана пурпӗрех ҫӗнтерессе 
поэт ҫирӗп ӗненни уҫҫӑн палӑрса тӑрать.

Тен, куҫӑм хупӑнӗ... Анчах
унччен

„ Асапшӑн, тертшӗн тавӑрасчӗ,
Усал тӑшманӑн хӑрнӑ ӳтӗнчен
Пӳрсем сӑрхӑннине курасчӗ.
Ан тив, вӑл хапсӑннӑ ҫӑкӑр-тӑвар,
Тӑхлан пулса пырне-и лартӑр!
Ан тив, вӑл чӗртнӗ ҫулӑмпа

кӑвар,
Пуҫне пулса, хӑйне ҫунтартӑр!
Эппин, пӗр хыпнӑ ҫулӑм,

ялкӑш, ҫун!
Хӗрӳллӗ пулччӑр тӳсӗмлӗ

кунсемӗр.
Эппин, вилӗме — вилӗм, юна —

юн!
Хӗҫе хӗҫпе хуҫар, атьсемӗр! —

тет чунӗнче вӗрн курайманлӑх тулса капланнӑ поэт 
«Аманнисене курсан» еӑввинче. (1941 ҫ.)

А. Алга сӑввисенче ҫапӑҫу хирӗнчи совет ҫыннин пат- 
риотла шухӑш-туйӑмӗпе кӑмӑлӗ тарӑннӑн та витӗр ку- 
рӑнса тӑрать. Ун лирикӑллӑ геройӗ ҫӗршывӑн хӗвеланӑҫ 
чиккинчен пуҫласа Атӑл таран, унтан Атӑл хӗрринчен 
тытӑнса Берлина ҫити тӑсӑлнӑ вӑрҫӑ ҫулӗ ҫинче пиҫӗхсе 
ҫирӗплекнӗ. Тӑшмана пурпӗр аркатса тӑкасса шанасси 
ун патне йывӑр тӗрӗслевсем витӗр пырса ҫитет.

Вӑрҫӑн юлашки уйӑхӗсем, ҫывхарса килекен ҫӗнтерӳ
А. Алга поэзине ҫӗнӗ сӑрсем кӗртеҫҫӗ. Унӑн тертлӗ те 
хӗн-хурлӑ вӑрҫӑ ҫулӗпе вӑрах утса курнӑ геройсем час- 
часах ӗнтӗ хӑйсем ҫывӑх вӑхӑтра мирлӗ ӗҫе тытӑнасси 
ҫпнчен шухӑша каяҫҫӗ:

Вӑхӑт — ӳстермешкӗн сарӑ тырӑ 
Хир тулли, куҫ виҫейми;
Кӗрекемӗр пултӑрччӗ пит ырӑ,
Тултӑрччӗ ӗҫчен пӳлми;



В ӑхӑт — Атӑл хӗррине ансассӑн,
Ю ратса юрра яма;
Вӑхӑт, ырнӑ чунӑмҫӑм, хавассӑн  
Ёҫлеме те выляма...

«Д унай  хумӗсем», 1945 ҫ.
Аслӑ Отёчественнӑй вӑрҫӑ ҫулӗсенче чӑваш поэчё 

Уйӑп Мишши этемлӗхе вилӗмпе хуйхӑ-суйхӑ кӑна кӳре- 
кен фашизма хирӗҫ кӗрешме чӗнсе, хёрӳллӗ сӑвӑсем 
нумай ҫырчё. Унӑн 1943 ҫулта «Малалла, хӗвеланӑҫнел- 
ле!» ятлӑ сӑвӑ кӗнеки пичетленсе тухрӗ. Чӑваш халӑхӗ 
йоэтӑн вичкӗн сатирӑллӑ сӑввисене уйрӑмах хапӑлласа 
йышӑнчӗ. Вёсенче вӑл гитлеровецсен пӗтӗм тӗнчипе пуҫ 
пулса тӑмалли ӑссӑр планӗсене хӑюллӑн питлерӗ, тӑрӑ 
шив ҫине кӑларчӗ. Уйӑп Мишши ҫав сӑвӑсенче халӑх 
творчествинчи сӑнарсемпе тата салтаксен кулӑшӗпе сар- 
лакан та ӑста усӑ курм.а пӗлнӗ. Сӑмах май каласан, чӑ- 
вашсен сатирӑллӑ поэзийӗ вӑрҫӑ ҫулӗсенче чӑннипех те 
витӗмлӗ хӗҫпӑшал пулса тӑчӗ. Нумай-нумай сӑвӑллӑ 
фельетонсем, памфлетсем, юптарусем, эпиграммӑсемпе 
такмаксем сӗмсӗр фашистсен тискер сӑн-сӑпатне тӗрлӗ 
енчен уҫса пама пулӑшрӗҫ, вӗсене чи ҫивӗч сатира вучӗпе 
хӗртсе ҫунтарчӗҫ (Н. Шелепи «Тӑршшӗ ик метр, урлӑшӗ 
п ӗрре—• территори кирлӗ Гитлере», халӑх юмахҫи Каш- 
кар Микули ҫырнӑ «Фюрер хӳри татӑлнӑ» т. ыт. те).

Пӗтӗм совет'халӑхӗ юратнӑ Тӑ1ван ҫӗршывӑмӑр ячӗпе 
аслӑ вӑрҫа кӗнӗ ҫулсенче чӑваш литературипе искусст- 
винче масӑллӑ тата лирикӑллӑ юрӑсен пӗлтерӗшӗ уйрӑ- 
мах ӳсрё. Ҫав вӑхӑтри юрӑҫӑ-поэтсем хушшинче Илья 
Тукташ пултарулӑхӗ уйрӑмах паллӑ вырӑн йышӑнать. 
Поэтӑн кашни сӑвви-юрриех вёсенче совет ҫыннин пат- 
риотла туйӑмӗ хӑватлӑн тапса тӑнипе кӑмӑла хускатса 
илӗртет, чуна уҫса ярать. Поэт ҫав сӑвӑоенче асран тухми 
тӑван вырӑнсене тарӑн шухӑша кайса аса илет, савнӑ 
ҫӗршывшӑн, халӑха ирӗклӗ те телейлӗ пурнӑҫ туса панӑ 
со,вет 'Саманишӗн чӑн-чӑн паттӑрла кӗрешме чӗнет 
(«Асату», «Ҫӗр-паттӑр», «Амӑрткайӑк» т. ыт. те).

Тукташӑи пултарулӑхӗпе ӑсталахӗ чӑваш литерату- 
ринче вӑрҫӑ умӗнхи ҫулсенчех палӑрса ҫитрӗ. Унӑн кала
ма ҫук илемлӗ те ҫепӗҫ лирики иурнӑҫ ҫине ҫутӑ чунпа, 
мал ӗмӗтлӗн пӑхма вӗрентет. Пурнӑҫӑн нихҫан иксӗлми 
хӑватне, ҫӗнтерӗве пӗтӗм чун хавалӗпе ӗненсе тӑыине 
поэт вӑрҫӑ темипе ҫырнӑ «Лантӑш» (1942 ҫ.), «Сывлӑм» 
(1944 ҫ.), «Пурнӑҫпа юрату» (1944 ҫ.), «Хӗҫ» (1945 ҫ.) 
тата ытти нумай сӑввисенче курма пулаиь.



Ш ӑрагнӑ кӗмӗл пек ҫут пӗлӗтё 
Вӗл-вӗл вӗҫет кӑвак ҫилхеллӗ

тӗтӗм.
Хумхатрӗ вӑл ӑшри ыр ӗмёте,
Салтакӑн кӑмӑлне лӑпкарӗ питӗ.

Ытла та ырӑ эс, тӑван кӗтес!
Чуна уҫать can Ҫӗн Кунун хӗвелӗ.
Тем чухлӗ йывӑрлӑх тӳссессӗн те,
Тӑван ҫӗршывра ҫеҫ эпир телейлӗ,—

пӗтӗм чӗререн калать поэт вӑрҫӑ вӗҫленес умён хӑйӗн 
кӗске кӑна ҫырнӑ «Тӗтӗм» ятлӑ сӑввинче (1945 ҫ.).

Фашистла Германие аркатса тӑкас умён Илья Тукташ 
«Иҫӗм ҫырли пахчи» ятлӑ сӑвӑ ярӑмӗ хатӗрлерӗ. Ҫав 
тӗлӗнмелле ӑста ҫырнӑ сӑвӑсем ҫамрӑк ӑрӑва Тӑван 
ҫӗршыв, паттӑр та ӗҫчен совет халӑхӗ ячӗпе ҫичӗ ют 
тӑшмансемпе аҫа-ҫиҫӗм пек хаяррӑн кӗрешме, паттӑрлӑх 
кӑтартма чӗнеҫҫӗ. Асӑннӑ ярӑма кӗнӗ сӑвӑсем содержа- 
нийӗпе, чӗлхе илемӗпе ҫеҫ мар, ритм енчен те пуян: вӗсе- 
ие кашнинех хӑйне уйрӑм виҫепе ҫырнӑ, халӑх юрри сӑв- 
висенче илемлӗ сӑмах ҫаврӑнӑшӗсемпе питӗ пӗлсе те 
меллӗн усӑ курнӑ май, шухӑш-кӑмӑла хускатмалла та- 
рӑннӑн уҫса панӑ («Тыткӑнри юрӑ», «Вӑрман кашлать», 
«Иҫӗм ҫырли пахчинче», «Салтаксем иртеҫҫӗ» т. ыт. т е ) .

Тукташӑн вӑрҫӑ ҫулӗсенчи поэзине ҫӗнӗ жанр — про- 
зӑлла сӑвӑсем («Лантӑш», «Шӑпчӑк», «Савӑнӑҫ хӗвелӗ», 
«Кӑнтӑр хӗрӗсем», «Аманнӑ салтак» т. ыт. те) хутшӑна- 
ҫҫӗ. Вёсенче поэт совет салтакӗсен вӑрҫӑри паттӑр ӗҫӗсе- 
не сӑнласа кӑтартать кӑна мар, вӑл хӑй те, пур ҫӗрте те 
«лантӑшсем ҫеҫке ҫурччӑр, шӑпчӑксем юрӑ шӑратчӑр», 
ҫӗнтерӳ хӑвӑртрах килтӗр тесе, ҫапӑҫу хирне кайнӑ ҫутӑ 
чунлӑ салтак пек куҫ умне тухса тӑрать. Тукташӑн про- 
зӑлла сӑввисем ҫӗкленӳллӗ, вӗсем финалти рефренсем- 
пе, шухӑша витӗмлӗн уҫса паракан илемлӗ сӑмах ҫаврӑ- 
нӑшӗсемпе пуян.

В. Долговӑн прозӑллӑ сӑввисене те асӑнмасӑр иртме 
ҫук. Унӑн «Тӑван ҫӗршыв» ятлӑ лирикӑллӑ монологӗ, 
сӑмахран, ҫапӑҫури чӑваш салтакӗ Тӑван ҫӗршывшӑн 
юлашки юн тумламӗ юлмиччен ҫапӑҫма хатӗррине, ӑна 
вӑл нихҫан та манма пултараяс ҫуккине сӑнарласа 
парать:

«Хӗрелсе, шуралса ҫутӑ ир килет-и, колхоз каччи-хӗ- 
рӗсем, ҫӗнӗ юрӑ юрласа, чечек ҫырне утаҫҫӗ-и, сарӑ



ыраш хушшинче кӗлте ҫыхаҫҫӗ-и, ҫурласене ҫӗклесе яла 
таврӑнаҫҫӗ-и...

Тӑван ҫӗршыв, сана аса илетӗп,— сана асра тытатӑп!» 
т. ыт. те.

Писателӗн «Ёмӗт» ятлӑ прозӑлла сӑввине те хумхан- 
масӑр вулама ҫук. Унти лирикӑллӑ герой ҫапӑҫури хӑйӗн 
тусне каланӑ кашни сӑмах чуна пырса тивет, ҫутӑ ӗмӗт 
вӑратать:

«Тӑван ҫӗршывшӑн кӗрешӗпӗр, вилес пек ҫапӑҫӑпӑр. 
Анчах, тусӑм, вилмӗпӗр. Тӑван ҫӗршывӑн чечекӗсем 
хушшинче вӑтӑр ҫул, хӗрӗх ҫул пурӑнӑпӑр. Ҫакӑн пек 
ман ӗмӗт!»

Иртнӗ вӑрҫӑ ҫулӗсенче чӑваш поэзийӗнче поэма жан- 
рӗ те ҫӗнӗлле вӑй илсе чечекленчӗ. Вӗсем хушшинче Пе- 
тӗр Хусанкайӑн «Таня» поэми поэт творчествишӗн ҫеҫ 
мар, пӗтӗм чӑваш совет литературишӗн те паллӑ утӑм 
пулчӗ. Ахальтен мар ӗнтӗ ҫак нихҫан киведми чаплӑ 
произведение пирӗн халӑх ҫав тери юратса та хумханса 
вулать.

Паттӑр партизанка Зоя Космодемьянская ҫинчен ҫыр- 
нӑ «Таня» поэма (1942 ҫ., апрель) шухӑш тарӑнлӑхӗпе 
те, ритмикипе те, чӗлхе пуянлӑхӗпе те вулакан чун-чӗри- 
не тытса илет. Халӑх каларӑш, кунта кашни сӑмахӗ хӑй 
пӗр ылтӑн.

Поэмӑра вырӑс хӑйӗн паттӑрлӑхӗ мӗнле социаллӑ- 
психологиллӗ факторсенчен килнине тӗп вырӑна хунӑ. 
Поэт героиньӑн пурнӑҫ ҫулне сӑнласа кӑтартать, ҫемйи 
ҫинчен, ӑна вӗрентсе ӳстернӗ шкулпа комсомол ҫинчен, 
Таня ӑс-хакӑлӗпе чун-чӗрине ҫирӗпленсе ҫитме мӗн-мён 
пулӑшни ҫинчен хумханса каласа парать. Вырӑс хӗрӗн 
биографийӗнчи эпизодсем авторӑн тӗлӗнмелле ӑста ҫыр- 
нӑ лирикӑллӑ отступленийӗсемпе, вырӑс ҫутҫантӑлӑкӗн 
картинисемпе ылмашӑнса пыраҫҫӗ. Ҫаксем пурте Таньӑ- 
на вӑл пётӗм чунӗ-юнӗпе вырӑс ҫӗрӗпе нихҫан уйрӑлми 
тачӑ ҫыхӑннине кӑтартма май параҫҫӗ.

Героиня паттӑрлӑхне сӑнланӑ май, П. Хусанкай типӗ 
фактсене «чун кӗртнипе» кӑна ҫырлахмасть, халӑх пӗле- 
кен документлӑ материалсем ҫинчен те тепӗр хут каласа 
кайма тӑрӑшмасть. Вӑл вулакана вӑрҫӑри лару-тӑрӑва, 
Таньӑн шухӑш-туйӑмӗсене, унӑн кӑмӑлӗпе чун-чӗре хӑ- 
вачӗн ҫирӗплӗхне ӗненмелле те тарӑннӑн уҫса парать.

Поэмӑра чӑн пурнӑҫри ӗҫсене чӑваш халӑх легендин- 
чи Хӗвел хӗрӗ — Хӗвелпи паттӑрлӑхӗпе сӑнарлӑн ҫыхӑн- 
тарса танлаштарнӑ. Хӗвелпи тӗтӗм пуҫлӑхӗпе — усал



Вупӑрпа вӑрҫма каять, ӑна ухӑпа тирсе вӗлерет. Хӗвелпи 
пекех, Таня та хӑйне пӑхса ӳстернӗ тӑванран та тӑван 
амӑшӗшӗн — юратнӑ ҫӗршывӑмӑршӑн кӗрешме юнлӑ 
вӑрҫӑ хирне тухса каять.

Вӑрҫӑ пынӑ ҫулсенчех Петӗр Хусанкай хӑйӗн «Аптра- 
ман тавраш» ятлӑ поэмине ҫырма пуҫларӗ. Унӑн уйрӑм 
сыпӑкӗсемпе чӑваш вулаканӗсем ҫавӑн чухнех «Илемлӗ 
литература» альманахра паллашма пултарчӗҫ. Каярахпа 
поэт ӑна нумай ҫӗнетрӗ, юсарӗ, анлӑлатрӗ, вара вӑл 
сӑвӑллӑ роман пулса кайрӗ.

Романра Аптрамансен темиҫе ӑрури йӑхне сӑнласа 
кӑтартнӑ. Вӗсем пурте куҫ умне чӗррӗн тухса тӑраҫҫӗ: 
пурӑнаҫҫӗ, нушине те сахал мар тӳсеҫҫӗ, кӗрешеҫҫӗ, савӑ- 
наҫҫӗ, ҫӗнтереҫҫё, Нихӑҫаи та ниҫта та хурланса-хуйхӑр- 
са пурӑнмалла мар, яланах хӑюллӑ, харсӑр, хаваслӑ 
пулмалла — ҫак тӗп шухӑш палӑрса тӑрать Петӗр Хусан- 
кайӑн романӗнче. Аптраман таврашӗсем чӑваш халӑхён 
чун-чӗрине, вӑл нихҫан та, темле йывӑрлӑхра та пуҫ ус- 
маннине палӑртса тӑраҫҫӗ.

«Эпир вӗт Аптраман-тавраш! Салтак парса, вӑрҫӑ 
вӑрҫсах хунанӑ пирӗн хурӑнташ»,— тесе ҫырать романти 
ватӑ Аптраман, хӑйӗн фронтра ҫапӑҫакан ывӑлне Энтрие 
хавхалантарса.

Совет халӑхӗн ҫавӑн пек харсӑр ывӑлӗ-хӗрӗсем пурте 
пӗр кӑмӑллӑн кар тӑрса ҫӗкленнипе кӑна эпир хаяр тӑш- 
мана вирлӗн ҫапса аркатма пултарнине поэт чӑнахах та 
уҫҫӑн та ӗнентерӳллӗ кӑтартса пама пӗлнӗ.

Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи чӑваш поэзийӗнче тӑван Совет ҫӗр- 
шывӗ ячӗпе паттӑр ӗҫ тума хӑйӗн ывӑлӗ-хӗрӗсече вӑрҫа 
ӑсатнӑ амӑшӗн сӑнарӗ те пысӑк вырӑн йышӑнать. Ҫак 
сӑнар уйрӑмах Уйӑп Мишши ҫырнӑ «Салтак амӑшӗ» поэ- 
мӑра витӗмлӗ, нумай енлӗ, вулакана ҫав тери хумхантар- 
малла пулса тухнӑ. Кунта лирика та, героикӑлла роман
тика та вӑйлӑ палӑрать. «Салтак амӑшӗ» поэмӑра поэт 
фронтри эпизодсене тылри пурнӑҫ картинисемпе питӗ 
меллӗн ҫыхӑнтарма пӗлнӗ. Ватӑ амӑшӗ хӑйӗн пӗртен-пӗр 
ывӑлне, Куҫука, вӑрҫӑ хирне ӑсатать. 1918 ҫулта нимӗҫ 
интервенчӗсем вӗлернӗ ашшӗшӗн, пиншер амӑшӗсемпе 
ачисен куҫҫулӗшӗн тӑшмана хаяррӑн тавӑрма пиллет. 
Амӑшӗн патриотла шухӑш-туйӑмӗ унӑн ҫырӑвӗсемпе мо- 
нологӗсенчен те уҫҫӑн курӑнать. Акӑ кӗҫех тан мар ҫапӑ- 
ҫура Куҫук паттӑррӑн пуҫ хуни ҫинчен сирсе сирӗлми 
хурлӑхлӑ хыпар килсе ҫитет. Ватӑ хӗрарӑмӑн пысӑк хуй- 
хине поэт чӑваш халӑх сӑмахлӑхӗнчи хӳхлевсем манер-



лӗрех ҫырса кӑтартнӑ. Ҫавна май вӑл вырӑнсем сирсе 
сирӗлми йывӑр хуйхӑ пек те, хаяр тарӑху майлӑ та янӑ- 
раҫҫӗ.

Салтак амӑшӗ патне вилнӗ ывӑлӗн фронтри тусӗсем 
янӑ ҫыру ҫепӗҫ те ӑшӑ лирикӑпа пуян. Вӗсем, тӑван амӑ- 
шӗсене вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче ҫухатнӑскерсем, Куҫук амӑшне 
хӑйсен иккӗмӗш амӑшӗ пулма ыйтаҫҫӗ. Ҫынсемпе, халӑх- 
па пӗрле пулни хӗрарӑмӑн асаплӑ хуйхине тамалтарать. 
Вӑл каллех ӗнтӗ пурнӑҫ ҫине мал ӗмӗтлӗн пӑхма пуҫлать, 
ҫаиӑҫура пӗтнӗ ывӑлӗн тусӗсене хал ҫитнӗ таран пулӑш- 
ма тӑрӑшать. Поэмӑри героиньӑна нимӗнле хуйхӑ-суйхӑ 
та, йывӑр ҫухатусем те хуҫмаҫҫӗ. Вӑл чӑн-чӑн совет хӗр- 
арӑмӗн паттӑр чун-чӗрине, унӑн ырӑ та таса кӑмӑлне, 
патриотла туйӑмӗсене тарӑннӑн уҫса паракан сӑнар пулса 
тухнӑ.

Аслӑ Отечественнӑй вӑрҫӑ .паттӑрӗсем ҫинчен А. Эс- 
хель «Амӑрткайӑк», (1943 ҫ.), Чӑваш халӑх поэчӗ
С. В. Элкер «Вӑл вилӗмсӗр» (1945 ҫ.), С. Шавли «Зоя» 
(1945 ҫ.) поэмӑсем ҫырчӗҫ.

«Амӑрткайӑк» поэмӑра чӑваш халӑхӗн мухтавлӑ ывӑ- 
лӗн, Совет Союзён Геройӗн Федот Орлов летчикӑн пур- 
нӑҫӗпе ҫапӑҫури ӗҫӗсене ӑста сӑнласа кӑтартнӑ. «Вӑл 
вилӗмсӗр» поэма Ленинград патӗнче ҫапӑҫура пуҫ хунӑ 
чӑваш лейтенанчӗн Иван Смирновӑн паттӑр сӑнарне куҫ 
умне илсе тухать. А. Эсхельпе С. Элкер асӑннӑ произве- 
данисенче тӗп геройӗсен характерӗсене уҫса параҫҫӗ ҫеҫ 
мар, вёсен чи ырӑ енӗсем, патриотла шухӑш-туйӑмӗсем 
пӗтӗм совет халӑхӗшӗн те типлӑ пулнине ӗнентерсе кӑ- 
тартаҫҫӗ. С. Шавлин чӑваш хӗрӗ-радистка Зо-я Семенова 
паттӑрлӑхне халалласа ҫырнӑ «Зоя» поэми те тӑшман ты- 
лӗнче хӑюллӑн ҫапӑҫса вилнӗ героиньӑн сӑнарне кӑмӑла 
тытса илмелле ӑшшӑн уҫса пама пӗлнипе асра юлать. 
Ҫавӑн пекех поэтӑн вӑрҫӑ темипе ҫырнӑ «Киев пионерӗ», 
«Матур Якур» поэмисемпе «Вырӑс салтакӗ» балладине 
те хумханмасӑр вулама ҫук.

Аслӑ Отечественнӑй вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче чӑваш поэзийӗ 
ҫёнӗ шая ҫӗкленет. Ҫак тапхӑрта ҫырнӑ чи лайӑх сӑвӑ- 
семпе поэмӑсем чӑваш литературин тӗп фондне яланлӑ- 
хах керсе юлаҫҫӗ. Кунпа пӗрлех чӑваш прозин вӑрҫӑ ҫу- 
лӗсенчи диапазонӗ сарлака пулнине те палӑртмасӑр 
хӑварма ҫук. Вӑл пирӗн халӑхпа пуринчен ытла илемлӗ 
публицистика чӗлхипе хӗрӳллӗн калаҫрӗ. Ҫак енӗпе 
уйрӑмах Л. Агаков, В. Алагер, В. Долгов, Н. Илпек,
А. Талвир, И. Тукташ, С. Элкер, А. Эсхель писательсем



ТимЛё еҫлёрӗҫ. Вёсен публидистикӑллӑ статйисем чаваШ 
халӑхне совет салтакӗсен ҫапӑҫу хирӗнчи паттӑрлӑхӗ 
ҫинчен, вӗсем Тӑван ҫӗршыва пӗтӗм чун хавалӗпе парӑн- 
ни ҫинчен каласа пачӗҫ, кунпа пӗрлех чи ирсӗр те сӗмсӗр 
Гитлер эшкерне хӗрӳллӗн те хаяррӑн питлерӗҫ.

Ҫав вӑхӑтри илемлӗ публицистикӑн чи лайӑх произ- 
веденийӗсен шутне С. Элкер, И. Тукташ, А. Эсхель т. ыт. 
те пӗрле ҫырса хатӗрленӗ «Чӑваш халӑхӗ хӑйӗн фронтри 
ывӑлӗсем патне янӑ ҫырӑва» та (1943) кӗртмелле. Ана 
чӑваш чӗлхинчи илемлетмелли мелсемпе, унӑн синтак- 
сисла стройӗпе тата сӑмах пуянлӑхӗпе ҫав терн пӗлсе те 
ӑста усӑ курса ҫырнӑ.

Акӑ мӗнле пуҫланать вӑл:

«ПИРЁН МУХ ТАВ ЛА  ЫВӐЛӐМӐРСЕМ!»

Хӗрлё Ҫарӑн хастар воинӗсем, Улӑп-паттӑрӑн тивӗҫлӗ 
йӑхӗсем, халӑх ирӗклӗхӗшӗн кӗрешнӗ Атӑл пӑлхавҫисен 
вӗри юнлӑ ӑрӑвӗсем, ылханлӑ тӑшмана хирӗҫ кӗреш 
юман пек ҫирап тӑрса пире хӳтӗлекен паттӑрсем!

Сире пётӗм чӑваш халӑхӗ чӗререн хӗрӳллӗ салам 
ярать!

Пирён таса Тӑван ҫӗршыва ултавлӑн килсе тапӑннӑ 
нимӗҫ тискер кайӑкӗоене пуҫӗпех ҫапса аркатма, совет 
ҫӗрӗн аслӑ талккишӗсене тӗпӗ-йёрӗпех тасатса ҫитерме 
сире, пирӗн паттӑр ывӑлӑмӑрсем, ырӑ сывлӑх сунатпӑр: 
хамӑрӑн тӑван ҫӗр, сирӗн чӗрӗрсене хӑйӗн хаватлӑ сӗт- 
кенне парса, иксӗлми вӑй кӗрттӗр! Сире ҫапӑҫу хирӗнче 
паттӑр та чаплӑ ӗҫсем тума пехиллетӗр! Пирӗн асаттесен 
хӗҫӗ нихҫан та тутӑхман, эпир нихҫан та тӑшмана пӑхӑн- 
ман. Хӑюллӑ та хастар пулӑр, пирӗн паттӑрсем!

Сире аслӑ Атӑл хӑйӗн хумӗсем ҫинче чӑпӑл туса ҫи- 
тӗнтерпӗ. Тӑван Совет ҫӗршывӗ сире ӑмӑрткайӑк пек вӗҫ- 
ме сарлака та хӑватлӑ ҫунатсем панӑ, ирсӗр тӑшмана 
таптама — танксем, фашистла тискер кайӑксене вӗлерсе 
пӗтерме — шанчӑклӑ хӗҫпӑшал панӑ. Пуринчен пахарах- 
хи — ҫапӑҫура шшӗнрен хӑрама пӗлми чӗресем панӑ. 
Ҫапӑҫу хирӗнче арӑслан пек пулӑр! Чыслӑ тытӑр асатте- 
семпе аттесен ятне, чӗрере усрӑр халӑх тивӗҫне!»



«Ҫыру» темиҫе ӗмер хушшинче асла вырӑс халӑхӗпё 
пӗрле пӗрре кӑна м арТ ӑван  ҫӗршыва хӳтӗлеме ҫӗкленнӗ 
чаваш воинӗсен ҫаиӑҫу хирӗсенчи паттӑрлӑхӗ ҫинчен чап- 
лӑн та мӑнаҫлӑн каласа кӑтартакан юрӑ пек янӑрать. 
«Ҫыру» авторӗсен сӑмахӗсемпе чӑваш халӑхӗ хӑйӗн вӑр- 
ҫа кайнӑ ывӑлӗ-хӗрӗсене ҫапӑҫура хӑватлӑ чӑваш юманӗ- 
сем пекех ҫирӗп пулма пиллет.

ҫулсенчи чӑваш прозинче вӑрҫӑччен ге 
ӑнӑҫлӑ аталанса пынӑ очерк жанрӗ пысӑк вырӑн йышӑн- 
ч '̂ Пирӗн республикӑра ҫуралса ӳссе Отечественнӑй 
вӑрҫӑра чапа тухнй паттӑрсем ҫинчен ҫав ҫулсенче илем- 
лӗ  ̂ очерксем сахалах пулмарӗҫ. Вӗсем «Паттӑрсем», 
«Чӑваш ывӑл-хӗрӗсем>* ятлӑ сборниксенче те, кӗнекесем- 
пе брошюрӑсем халлӗн те, хаҫатра т-а нумай пичетленчёҫ.

В. Долговӑн фронт темипе ҫырнӑ «Радисткӑсем», 
«Лӑпкӑ ҫын», «Тӗлӗнмелле винтовка», «Снайпер» тата 
ытти очеркесем вӑрҫӑри совет ҫыннисен хӑюлӑхӗпе хар- 
сӑрлӑхне сӑнласа панӑ хушӑрах вёсен ҫарти пултарулӑ- 
хӗ, ҫапӑҫура тӑшмана пӗтерсе тӑкма пулӑшакан чеелӗхӗ- 
пе ӑслайӗсем ҫинчен ӑшӑ туйӑмпа каласа параҫҫӗ. 
И. Тукташ писатель хӑйӗн «Павел Лаптев», «Ылтӑн ҫӑл- 
тӑр» т. ыт. очеркӗсенче геройсен пурнӑҫӗпе кӗрешӗвӗнчи 
фактсене тӗп-тӗрӗс ҫырса кӑтартрӗ, кунпа пӗрлех вӑрҫӑ- 
ри ентешӗмӗрсен ырӑ шухӑш-кӑмӑлне те тарӑнраххӑн 
сӑнлама, вёсен чун-чӗринчи таса туйӑмсене мораллӗ сӑн- 
сӑпачӗпе психологи енчен уҫса пама та пӗлчӗ.

Совет халӑхӗн вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи тӗлӗнмелле паттӑрлӑ- 
хӗ чӑваш писателӗсен ҫав ҫулсенче ҫырнӑ калавӗсемпе 
повеҫӗсенче те витӗмлӗн палӑрать. М. Данилов-Чалдун. 
Л. Агаков, В. Долгов, Иван Мучи, Илпек Микулайӗ, 
Ф. Ҫитта, Хв. Уяр, А. Эсхель ҫырнӑ чылай калавсем уй- 
рӑм событисемпе характерсене очерксенчи майлӑрах 
ҫутатса параҫҫӗ, ҫав хушӑрах вӗсем очерксенчен событи
семпе фактсене авторсем хӑйсен ӑс-хакӑлӗпе виҫсе, хай- 
сен чунне килӗшнӗ пек туйса, хӑйсене кирлӗ пек сарса- 
тарӑнлатса анлӑраххӑн уҫса панипе уйрӑлса тӑраҫҫӗ.

Совет ҫӗршывӗнче ылханлӑ вӑрҫӑ ҫулӑмӗ хыпса илсе- 
нех чӑвашсен паллӑ прозаикӗ, ватӑ коммунист М. И. Да- 
нилов-Чалтун, ҫулӗсем иртнине пӑхмасӑрах, хӑйӗн ирӗ- 
кӗпе Хӗрлӗ Ҫара тухса каять, икӗ ҫул хушши пӗрмаях 
фронтра, фашистсен урнӑ йыттисемпе ҫапӑҫать. Акӑ 
мӗнле ҫырать вӑл Шупашкара, «Чӑваш Коммуни» (халь
хи «Коммунизм ялавӗ») хаҫат редакцине ярса панӑ «34- 
мӗш атака умён» ятлӑ статйинче:



«... Виҫҫӗмӗш хут вӑрҫӑра пуласси ҫинчен эпӗ мирлё 
вӑхӑтра шухӑшламан та темелле. Аллӑ ҫула ҫитнӗскер, 
хам ирӗкпе вӑрҫӑ ҫынни пулса тӑтӑм.

1941-мӗш ҫулта пирӗн Тӑван ҫӗршыва хаяр тӑшман 
тапӑнса кӗчӗ. Ҫамрӑксене вӑрҫа иле пуҫларӗҫ. Тӑван ҫӗр- 
шывӑмӑра хаяр та усал тӑшманран сыхламалла. Эпӗ 
хамран хам ыйтатӑп: аллӑ ҫула ҫитрӗл^ эпӗ ватӑ ӗнтӗ, 
вӑрҫӑ ҫыннисен ретӗнчен тухнӑ. Икӗ хутчен вӑрҫӑра пул- 
нӑ. Анчах халӗ, ҫӗршывшӑн питех те хӑрушӑ кунсем кил- 
се тухнӑ вӑхӑтра, мӗнле килте ларас-ха? Ҫук, эпӗ ун пек 
ҫын мар. Маншӑн Тӑван ҫӗршыв хаклӑ. Эпӗ ӑна вӗҫӗм- 
сӗр юрататӑп, уншӑн вӑрҫма граждан вӑрҫи вӑхӑтӗнче те 
хамӑн ирӗкӗмпе Хӗрлӗ Ҫар ретне тӑтӑм, тӑшмана ҫӗмӗр- 
се тӑкичченех ҫапӑҫрӑм... Тӑван ҫӗршывран мӑшкӑлласа 
ӑна чуралӑха кӗртсе ӳкерес шутпа килнӗ ирсӗр тӑшмана 
ҫивӗч шӑлсемпе туртса ҫурас килет...

... Фашистсем манӑн пӗртен-пӗр ывӑлӑма вӗлерчӗҫ. 
Унӑн вырӑнне эпӗ вӗсене ҫӗр хут ытларах тавӑрӑп. Эпӗ 
ашшӗ. Манӑн алӑ чӗтресе тӑмӗ...»

Чӑнах та, алли чӗтресе тӑман аслӑ Тӑван ҫӗршыва ҫав 
тери вӑйлӑ юратупа юратнӑ ватӑ коммунистӑн. Йывӑр 
суранланса, 1944 ҫулхи мартӑн 2-мӗшӗнче ӗмӗрлӗхе куҫ 
хупичченех вӑл паттӑр совет салтакӗсен малти ретӗнче 
пулнӑ. Ҫапӑҫусенчи йывӑр лару-тӑрура та М. Данилов- 
Чалтун хӑйӗн юратнӑ ӗҫне— литература ӗҫне пӑрахман. 
Вӑл окопсемпе блиндажсенчен ҫырса янӑ «Красноармеец 
Самсонов», «Вӑрманта», «Кам айӑплӑ», «Лизавета Его
ровна», «Антун ҫемйи» калавӗсемпе очеркӗсене чӑваш 
халӑхӗ килӗштерсе йышӑнчӗ. Вёсенче ырма-канма пӗл- 
мен писатель хӑй пекех тӳрӗ те таса чунлӑ ҫынсен вӑрҫӑ- 
ри патриотла ӗҫӗсем ҫинчен ӑшӑ кӑмӑлпа каласа катар- 
тать.

Ҫавӑн пекех Л. Агаковӑн «Старик № 33», «Салтак чу- 
нё», «Медаль», Илпек Микулайён «Пёчёк Клавди», «Вё- 
ри кун», «Госпитальте» калавёсем те вутлӑ вӑрҫӑ хирӗн- 
че ҫырнӑскерсем. Асӑннӑ произведенисем, калӑпӑшӗпе 
илсен, кӗске, анчах шухӑшӗпе вӗсем тарӑн. Ахальтен 
мар ӗнтӗ ҫав калавсенчи совет патриочӗсен сӑнарӗсемпе 
вёсен фронтри кулленхи ӗҫӗ-хӗлӗсем куҫ умне чӗррӗн 
тухса тӑраҫҫӗ.

Нимӗҫ фашисчӗсене хирӗҫ вилӗмле кӗрешӳ пынӑ вӑ- 
хӑтра тылри пӗтӗм халӑх, ватти-вӗтти фронтшӑн, ҫӗнте- 
рӳшӗн, ҫӗршывпа халӑх пуласлӑхӗшӗн вӑя шеллемесӗр 
ӗҫлерё. Чӑваш писателӗсем ҫак пархатарлӑ та кирлӗ те-



мӑна та хӑйсенчен пӑрса хӑвармарӗҫ, ӑна тӗрлӗ енчен, 
тишкерӳЛлӗн, чуна хускатмалла, туллинрех ҫутатса пама 
тӑрӑшрӗҫ. Ку тӗлӗшре Иван Мучин «Стариксей», «Ыр- 
ан», А. Эсхельӗн «Ш артлама сивӗре», «Ҫӗр илемӗ», Тру
бина Мархвин «Килйыш», Хв. Уярӑн «Ҫыру», К. Пайра- 
шӑн «Пуҫламӑшӗ» ятлӑ калавсене пирӗн вулакансем 
уйрӑмах килӗштерсе йышӑнчӗҫ. Ҫав калавсем тыла юлнӑ 
чӑваш ӗҫченӗсен шухӑш-кӑмӑлӗпе хастар ӗҫне-хӗлне 
тӗрлӗ енчен тата хумханмалла сӑнласа катартаҫҫӗ.

Вӑрҫӑ ҫулӗсенче пирён писательсем хушшинче пысӑк 
мар повеҫсемпе ӗҫлекенсем те пулчӗҫ. Сӑмахран акӑ, 
J1. Агаков ҫамрӑк вулакансене «Партизан Мурат» 
(1942 ҫ.), «Вилӗмрен те вӑйлӑрах» (1945 ҫ.) повеҫӗсене 
парнелерӗ, С. Аслан «Аслати» (1942 ҫ.), И. Саламбек 
«Иксӗлми шанчӑк» (1944 ҫ.) ятлӑ повеҫсем ҫырчӗҫ. Ан
чах та вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи пурнӑҫа повеҫсемпе рбмансенче 
нумай енлӗн те тарӑннӑн ҫырса кӑтартасси, тӗпрен илсен, 
вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи ҫулсенче ҫеҫ ҫӗкленсе кайрӗ.

Вӑрҫӑ теми чӑвашсен нациллӗ драматургийӗнче те 
хӑйне тивӗҫлӗ вырӑн йышӑнчӗ. Чӑнах та, малтанхи вӑ- 
хӑтра Е. Никитинӑн «Тӑван ҫӗршывшӑн», Н. Айзманӑн 
«Патриотсем» майлӑ ӑшӑхрах ҫырнӑ пьесӑсем те пулка- 
ларӗҫ. Анчах ҫав пьесӑсене, вёсенче совет ҫыннисен пат- 
риотизмла ҫӗкленӗвне, тӑшмана хирӗҫ ҫирӗп тӑнине ҫиел- 
тен те схемӑллӑрах кӑтартнӑ пулин те, тиркесе тӑкмах 
кирлӗ мар. Ҫапах та, чӑваш совет драматургийӗнче вӗсем 
Аслӑ Отечественнӑй вӑрҫӑ темине хускатнӑ пӗрремӗш 
«чӗкеҫсем» пулнӑ-ҫке-ха.

Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи драмӑллӑ ӗҫсем ҫинчен чӑвашсен 
паллӑ драматургӗ, чӑваш театрӗн ветеранӗ И. С. Макси- 
мов-Кошкинский «Савнисем», «Сенкер двойка», «Пирӗн 
ачасем», «Телейлӗ ҫуркунне» иьесӑсем ҫырчӗ. Идейӑллӑ 
содержанипе ӑсталӑх енчеп вӗсем нурте пёр шайра мар 
пулин те, ҫак пьесӑсем фронтри хаяр кӗрешӳ картинисем- 
пе совет ҫыннисен тылри ӗҫне-хӗлне куҫа курӑнмалла, 
асра юлмалла сӑнласа кӑтартаҫҫӗ. «Сенкер двойка» пье- 
сӑри (1943 ҫ.) тӗп сӑнар — чӑвашсен паллӑ летчикӗ, Со
вет Союзён Геройӗ Федот Орлов. Пьеса сюжечё Федот 
Никитич Орловӑн вӑрҫӑра чухне пулса иртнё эпизочёпе 
ҫыхӑннӑ. Унта чаплӑ вӗҫевҫӗсен ирӗксӗрех хӑйӗн са- 
молетне тӑшман тылне антарса лартма тивнине, анчах 
вӑл партизансем пулӑшниие машинӑна ӑнӑҫлах ҫӑлса 
хӑварма пултарнине сӑнланӑ. Ҫиелтен пӑхма ку эпизод 
«приключениллӗ» кӑна пек туйӑнать. Ҫанах та И. Макси-



мов-Кошкинский унпа пирён герой характерёнчи чи паха 
та кӑткӑс енёсене туллин те ёненмелле кӑтартса пама 
пултарнӑ.

Чӑваш драматургийӗнче вӑрҫӑ ҫулӗсенчи иурнӑҫ ҫин- 
чен ҫав вӑхӑтра ҫырнӑ произведенисенчен Н. Айзманӑн 
«Лиза Короткова» (1943 ҫ.), А. Эсхелӗн «Ҫӗрпе кӑвак 
тӳпе»^ (1944 ҫ.) пьесисене те палӑртса хӑвармалла.

Айзман пьесинчи Лиза Короткова, вӑрҫа тухса кайнӑ 
мӑшӑрӗ вырӑнне юлса, колхоз председателӗнче ӗҫлеме 
тытӑнать. Драматург унӑн сӑнарӗ урлӑ чӑваш хӗрарӑмӗн 
чун-чӗре тасалӑхӗпе ҫирӗплӗхне ҫутатса пама тӑрӑшнӑ. 
Лиза Короткова фронтра ҫапӑҫакан упӑшкине таса та 
хӗрӳ юратупа юратать. Вӑл тӑван ялӗнчи ҫынсемпе ял а 
нах пӗр кӑмӑллӑ, пӗр чунлӑ, туслӑ. Ҫавна май вӗсем Л и
зана пӗр хирӗҫмесӗр итлеҫҫӗ, вӑл хушни-каланисене вӑя 
хӗрхеисе тӑмасӑр пурнӑҫлама тӑрӑшаҫҫӗ. Пурнӑҫра йы- 
вӑр килнӗ самантсенче ӑна хуняшшӗ те— Ҫпритун му- 
чи — ӑшӑ сӑмахпа та, ӗҫпе те пулӑшма тӑрӑшать. Ватӑ 
Ҫпритун сӑнарӗпе драматург йывӑр вӑхӑтсенче яланах 
хӑюллӑ та чӑтӑмлӑ чӑваш халӑхӗн ӗмӗртеи килекен ӑс- 
хакӑлне, ырӑ чунне, килӗшӳллӗ шухӑш-кӑмӑлне палӑрт- 
ма пӗлнӗ.

А. Кӑлкан вӑрҫӑ умӗнхи ҫулсенчех «Иван Кадыков» 
(1942 ҫ.) драми валли материал пухма пуҫланӑ. Ҫав 
драмӑра автор, историри тӗрӗс фактоемпе событисене пӗ- 
тӗмлетсе, 1918 ҫулта Шупашкарта Совет влаҫӗшӗн пынӑ 
кӗрешӗвӗн картинине кӑтартать.

Ҫав хаяр тытӑҫу вӑхӑтӗнче пуҫне хунӑ Иван Кадыков, 
Шупашкар^ хула Совечӗн председателӗ, пьесӑра асра 
юлакан ӑнӑҫлӑ сӑнар пулса тухнӑ. Вӑл халӑх маесисен 
революциллӗ ӑстӑнне палӑртса тӑнине, ӗҫҫыннпсен кӗ- 
решӗвне хастарлӑн йӗркелесе ертсе пыма пӗлнине пӗр 
иккӗленмесӗр ӗненетӗн. А. Кӑлкан кунта чӑваш геройӗн, 
коммунистӑн, чи лайӑх енӗсене питӗ ӑста сӑнласа пама 
пултарнӑ. Ахальтен мар драмӑра революцилле кӗрешӳн 
хӗрӳллӗ романтики вӑйлӑ сисӗнсе тӑрать. Паллах, ҫакна 
текста сӑвӑласа ҫырни те нумай пулӑшать, драмӑна вӑй- 

* лӑрах, ҫӗкленӳллӗрех, героикӑллӑрах янӑратать.
«Иван Кадыков» — чӑваш драматургийӗнче сӑвӑласа 

ҫырнӑ чи малтанхи нсториллӗ-героикӑллӑ драма. Ҫак 
жанр хӑватлӑ та внтерӳллӗ сӑмаха, чӑн-чӑн геронкӑллӑ 
искусствӑна ыйтакан вӑрҫӑ ҫулӗсем пулӑшмасӑр ҫурал- 
ман ӗнтӗ. А. Кӑлкан драми вӑрҫӑ хыҫҫӑн та сцена ҫинче 
нумай пурӑнчӗ. Улнӑн ҫӗнӗ варианчӗ вара «Октябрь хумӗ»



ятпа 1957 ҫулта каллех Чӑваш Государство Академи те- 
атрӗн сцени ҫине тухрӗ.

Паллах ӗнтӗ, пирён писательсем Асла Отечественнӑй 
вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче ҫырнӑ пур произведенисем те илемлёх 
енчен пиҫсе ҫипнӗ, вёсен пурин те ӗмӗрӗсем пӗрешкел вӑ- 
рӑм теме ҫук. Ҫапах та чӑваш совет литератури 1941 — 
1945 ҫулсенче пысӑк утӑм тун/и куҫ умӗнчех. Ун чухнехи 
сӑвӑ-поэмӑсем, очерксем, калавсемпе повеҫсем, хӑшпӗр 
драмӑллӑ произведенисем, хамӑр халӑхӑн чи ырӑ енӗсе- 
не ҫӗнӗлле уҫса пачӗҫ. Ҫавна май пирён литература ҫӗиӗ 
жанрсемпе, ҫӗнӗ формӑсемпе, ҫӗнӗ сӑнарсемпе пуянланчӗ.

Хӑйӗн хӑюллӑ Та ӗҫчен халӑхӗпе пӗрле тӑван чӑваш 
совет литератури фашизма хирӗҫ кӗрешнӗ вӑхӑтри хаяр 
вӑрҫӑ ҫулне мухтавлӑн утса тухни пире савӑнтарать, ма- 
лашне ӑна тэтах та илемлӗрех, витӗмлӗрех, тарӑнрах 
тӑвас тесе пӗтӗм вӑя хурса ӗҫлеме хавхалантарать.

Ҫулла — тусан, хӗлле — юр юнлӑ, тарӑн,
Ялсем те хуласём ҫинче хӗлхем.
Танкра та нӳрӗ окопра тӑнларӑм  
Тӗреклӗ сассуна. тӑван чӗлхем! —

ҫырнӑ 1945 ҫулта Ухсай Яккӑвӗ хӑйӗн «Чӑваш чӗлхи» 
ятлӑ сӑввинче.

Эппин, Аслӑ Отечественнӑй вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче ҫӗнӗ вӑй- 
па ҫӗкленсе кайнӑ чӑваш литератури те пиншер чӑваш 
салтакӗсемпе тылри ӗҫченсемшӗн Тӑван ҫӗршывӑн ҫавӑн 
пек хӑватлӑ сассиех пулнӑ.
1968.

ВАРҪА ПАТТАРӖСЕМ

Чӑваш кӗнеке издательстви JI. Агаковпа Г. Орлов пух- 
са хатӗрленӗ калавсемпе сӑвӑсен «Вӑрҫӑра» кӗнекине 
кӑларчӗ. Унта 59 авторӑн 108 произведемине кӗртнӗ. 
Авторсенчен нумайӑшӗ фронтра пулнӑ, нимӗҫ фашисчӗ- 
сене хирӗҫ хӗҫпӑшал гытса ҫапӑҫнӑ. Хӑшӗсем вара Бер
лина та ҫштнӗ, киле наградӑсемпе таврӑннӑ.

Кӗнеке умсӑмахӗнче ҫапла каланӑ: «Ҫак кӗнекене 
кӗртнӗ калавсемпе сӑвӑсем — чӑваш писателӗсем ҫарпа 
патриотизм темипе ҫырнӑ произведвнисен пӗр пысӑк мар



пайӗ кӑна. Эпир кашни прозаикпе поэт творчествинчи 
чи паха произведенисене еуйласа илме тӑрӑшрӑмӑр... Ун 
пек произведенисем ҫамрӑк ӑрӑва ҫирӗп кӑмӑллӑ, хӑюл- 
лӑ та хастар пулма, хамӑрӑн идеалсене, Тӑван ҫӗршыва 
пӗтӗм чунпа парӑнса тӑма вӗрентеҫҫӗ.

«Вӑрҫӑра» кӗнекене антологи теме те пулать. Вула- 
кансем унта чӑваш пшсателӗсемпе поэчӗсем граждан 
вӑрҫипе Финлянди вӑрҫи, Аслӑ Отечественнӑй вӑрҫӑ 
паттӑрӗсем ҫинчен ҫырнӑ калавсемпе, сӑвӑсемпе палла- 
шаҫҫӗ. Вёсем пурте — пирӗн литературӑра палӑрса тӑра- 
кан лайӑх произведенисем. Кӗнекене кӗртнӗ калавсемпе 
сӑвӑсене умсӑмахра каланӑ пек «тӗрлӗ вӑхӑт ҫинчен 
ҫырнӑ пулсан та, вӗсене пёр тёп тема, пӗр тӗл шӑнӑр пӗр- 
лештерее тӑрать: совет ҫыннисен кӑвар пек хӑрӳ патрио- 
тизмӗ, вӗоем Тӑван ҫӗршыва тӗнчере нимрен те ытла 
юратни, Коммунистсен партийӗ ертсе пынипе Аслӑ Ок
тябрь ҫӗнтерӗвӗсене, коммунизмла идеалсене пур чухне 
те паттӑррӑн хӳтӗлени, халӑх телейӗшӗн пурнӑҫа шелле- 
месӗр ҫапӑҫма хатӗр пулни».

Нумай нациллӗ совет литературин туслӑ йышӗнче чӑ- 
ваш совет литератури пур чухне те — ӗҫре те, кӗрешӳре 
те — яланах халйхпа пёрле пулчӗ, тӑшмана ҫапса аркат- 
са ҫӗнӗ пурнӑҫ тума хавхалантарса пулӑшса пычё.

Ун ҫинчен Чӑваш халӑх поэчӗ П. Хусанкай «Эп — 
Советлӑ Союз гражданинӗ» сӑвӑра питё тёрёс те витёмлё 
каланӑ:

Ҫаврака Ҫӗр тавра сахал мар ҫӗршывсем,
Кӗҫённп те, асли те тёл пулё.
Ёлёкрея-авалтан тӗрлӗ-тӗрлӗ ҫынсен 
Хӑй чӗлхи, хӑй йӑли, хӑй кунҫулӗ.
Анчах эп хапсӑнмастӑп ютри ҫӗрсене,
Эп кунта кун курса ҫынна ҫитнӗ.
Ак каллех харсӑр сӑвӑҫ сасси илтӗнет:
Эп — Советлӑ Союз гражданинё!

Ҫак сӑвӑпа уҫӑлать те «Вӑрҫӑра» кӗнеке. Тепӗр сӑв- 
винче гюэт чӑваш писателӗсем, яланах халӑхпа пӗрле 
пулса, Тӑван ҫӗршыва тӑшмансенчен сыхлама хатӗр тӑ- 
нине кӑтартса, ҫапла ҫырать:

Самана салтакӗ эпӗ:
Пӑшалпа е перопа —
Пӗтиччен кунҫул хисепӗ *
Хуралта эп тӑрапах!



Граждан вӑрҫи... Ҫӑмӑл пулман пирен халӑхан ҫав 
ҫулсенчи пурнӑҫӗ. Коммунистсен партийӗ Октябрьти ре
волюци ҫӗнтерсе илнӗ кунҫула сыхлама, рабочисемпе 
хресченсен ирӗклӗхне хӳтелеме Совет Ҫарне туса хурать. 
Ҫав вӑхӑтри тапхӑра кӑтартнӑ произведенисене вуласан, 
пирӗн куҫ умне хӑрушӑ, юнлӑ вӑрҫӑ кунӗсем, тӑшман 
умӗнче хӑраса тӑман, ӑна хирёҫ паттӑррӑн, пултаруллӑн 
ҫапӑҫнӑ рабочисемпе хресченсен сӑн-сӑпачӗсем тухса 
тӑраҫҫӗ.

Акӑ, В. Пайменӑн «Комиссар» калавӗ чи малтанах 
ҫак чаплӑ ҫапӑҫу кунӗоене аса илтерет. Кунта эпир граж 
дан вӑрҫи вӑхӑтӗнчи чаплӑ та мухтавлӑ комиссарӑн ӗҫӗ- 
семпе, вӑл ертсе пынӑ хӗрлӗ салтаксем телейлӗ те тӑнӑҫ 
пуриӑҫшӑн, ҫӗнӗ ӑрусемшӗн тӑшмана хирӗҫ хаяррӑн 
ҫапӑҫнине куратпӑр.

Ҫеҫпӗл Мишшин «Пурнӑҫпа вилӗм» сӑвви, И. Ахахӑн 
«Икё виле» новелли, Хумма Ҫеменӗн «Штрум», В. Крас- 
нов-Аслин «Сӗве ста-нци патӗнче» калавӗсем, Н. Янгасӑн 
«Мухтавлӑ вилӗм» сӑвӑлла калавӗ ҫав тапхӑрах кӑтарт- 
са нараҫҫӗ.

Паллах, «Вӑрҫӑра» кӗнекене граждан вӑрҫи ҫинчен 
ҫырнӑ произведенисене пурне те кӗртме май ҫук. Эпир 
пурте И. Тӑхтин «Колчак» поэмине, С. Элкерӗн «Вунсак- 
кӑрмӗш ҫу.л» драмӑлла поэмине, М. Данилов-Чалтунӑн 
«Партизансем», «Лубков отрячӗ», «Ункӑраи» калавӗсем- 
пе повеҫӗсене пӗлетпӗр, юратса вулатпӑр.

1941 — 1945 ҫулсем... Нпхҫан та сӳнмӗ, манӑҫа юлмӗ 
Аслӑ Отечественнӑй вӑрҫӑ паттӑрӗсен пӗтӗм этемлӗхе 
тӗлӗнтернӗ паттӑрлӑхӗпе хӑюлӑхӗ. Ҫак вӑрҫӑра Совет 
Ҫарӗн вӑй-хӑвачӗ нумай-нумай халӑхсем умие куҫкӗре- 
тён тухса тӑчӗ. Пӗтӗм халӑхпа пёрле чӑваш писателӗсем 
те Тӑван ҫӗршыва хӳтӗлекенсем хушшинче хӑйсен чыслӑ 
вырӑнне йышӑнчӗҫ. Писательсем совет салтакӗсемпе 
пёрле чи хаяр ҫапӑҫусенче пулчӗҫ. Вӗсенчен нумайӑшӗ 
(М. Данилов-Ча.ттун, Л. Агаков, А. Атга, В. Алагер, 
В. Долгов, В. Бараев, Илпек Микулайӗ, М. Кипек, 
В. Ржанов, М. Сироткин, А. Талвир, И. Тукташ, Уйӑп 
Мишши, Я. Ухсай, П. Хусанкай, т. ыт. те) вӑрҫӑн малтн 
линийӗсенче ҫапӑҫнӑ хушӑрах вӑрҫӑ темипе ҫулӑмлӑ сӑ- 
вӑсемпе поэмӑсем, калавсемпе очерксем, повеҫсем^ стать
ясем ҫырчӗҫ. Ҫав вӑхӑтра ҫырнӑ калавсемпе сӑвӑсене 
пирӗн вулакансем лайӑх астӑваҫҫӗ.

Иртнӗ вӑрҫӑ паттӑрӗсене, Совет халӑхӗн ӗҫпе кӗре- 
шӗвне лайӑх кӑтартса паракан сӑвӑсемпе калавсенчен



нумайӑшне эпир «Вӑрҫӑра» кӗнекере куратпӑр. Вӗсенчен 
пуринчен ытла М. Данилов-Чалтунӑн «34-мӗш атака 
умён» тата «Лизавета Егоровна», А. Алган «Ҫулеем-йӗр- 
сем», В. Долговӑн «Тёлёнмелле винтовка» тата «Пур- 
нӑҫпа вшлём», А. Эсхелӑн «Ҫӗр илемё», Иван Мучпн 
«Тавӑрпи», Хв. Уярӑн «Ҫыру», В. Урдашӑн «Сенкер че- 
чек» калавёсене тата Л. Агаковӑн «Кӑсӑя» ятлӑ пӗчӗк 
повеҫне палӑртса хӑварас килет.

Акӑ тата халӑх чун-чӗринчн патриотизмла туйӑма 
ҫивёччӗн палӑртакан витӗмлӗ сӑвӑсене пӑхар. Вӗсем чӑ- 
ваш ывӑл-хӗрӗсене тӑшманпа юмахри Улӑп-паттӑр пек 
харсӑррӑм кӗрешме чӗнчӗҫ, ҫапӑҫу хирӗнче яланах хӑюл- 
лӑ пулма хавхалантарса тӑчӗҫ.

«Вӑрҫӑра» кӗнекеве кӗртнӗ калавсемпе сӑвӑсем хуш
шинче совет халӑхӗ миршӗн, телейлӗ пурнӑҫшӑн кёреш- 
нине кӑтартаканнисем те пур (А. Артемьев — «Миршӗн», 
В. Давыдов-Анатрм — «Вилиисен ячёпе», Г. Ефимов — 
«Чёре», А. Каттай—«Берлинри палӑк»). Анчах Совет 
Ҫарӗн мирлӗ вӑхӑтри пурнӑҫӗ ҫинчен, совет воинӗсем 
аслӑ ҫӗршыв чиккиеене тимлӗн сыхлани ҫинчен калакан 
произведенисем сахал-ха. Ун пек илемлӗ произведенисем 
ҫырасси — вӑл пшрӗн писательсем умӗнче тӑракан зада- 
чӑсенчен пӗри.

Совет халӑхӗпе унӑн Ҫарӗ тӗнчене ҫав терп пысӑк 
хӑрушлӑхран хӑтарчӗҫ. Пирӗн ҫӗнтерӳ ытти ҫӗршывсенчи 
ӗҫҫыннисене татӑклӑнах революциллӗ кӗрешӗве ҫӗклерё, 
наци ирӗклӗхӗшӗн пыракан юхӑма нихҫанхинчен те ытла
рах вӑйлатрӗ.

Фашизма ҫӗмӗрсе тӑкни пӗтӗм тӗнчипех историллӗ 
ҫӗнтерӳ пулчӗ, вӑл тӗнчен сӑн-сӑпатне улӑштарчӗ. Хӗвел- 
анӑҫӗпе Хӗвелтухӑҫӗнче социализмлӑ ҫӗнӗ государствӑ- 
сем ҫуралчӗҫ, тӗнчери социализм системи пулса тӑчӗ.

Истории тимӗр хӑмнсем ҫине
Хушаматна штыкпа ҫырса хӑвартӑн.
М ухтав — Раҫҫейӗн паттӑр салтакне!
Европӑна эс вилӗмрен хӑтартӑн,—

тет С. Шавли «Чӗррисемпе юнашар» сӑввинче, Совет 
Ҫарӗн вӑрҫӑра вилнӗ салтакӗсене асӑнса.

Иртнӗ вӑрҫа аеӑнсан, ҫакна манмалла мар: пирӗн 
планета ҫинче унта та кунта лару-тӑрӑва йывӑрлатакан 
вучахсем чӗрӗлеҫҫӗ, хӑшпӗр тӗлте вӑрҫӑсем те пуҫланаҫ- 
ҫӗ. Ҫавӑнпа та пирён яланах сыхӑ пулмалла, мир вӑйӗсе-
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не куллен-кун ҫирӗплетмелле, ҫамрӑк ӑрӑва патриотизм- 
ла воспитана парассишӗн ырми-кашми ӗҫлемеллс. Ҫав 
пархатарлӑ ӗҫре чӑваш писателӗсен «Вӑрҫӑра» кӗнекери 
прошзведенийӗсем те пысӑк вырӑн йышӑнасса шансах 
тӑратпӑр.

1968.

П И С А Т Е Л Ь - С А Л ТАК М А Л А Л Л А  УТАТЬ

Тӑван ҫӗршывӑн Аслӑ вӑрҫи пирӗн ҫарсен чаплӑ 
ҫӗнтерӗвӗпе вӗҫленнӗ хыҫҫӑн Чӑваш халӑх писателӗ Лео
нид Агаков тискер фашизма хирӗҫ пынӑ хаяр кӗрешӳ 
ҫулӗсем ҫинчен, ҫав тапхӑрта чӑн-чӑн паттӑрлӑх кӑтарт- 
нӑ совет патриочӗсем ҫинчен сахал мар паха произведена 
ҫырчӗ. Тӗрӗссипе илсен, унӑн вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи пултарулӑ- 
хӗнче ҫарпа патриотизм теми чи пархатарлӑ вырӑн йы- 
шӑнчӗ. Фронтран таврӑнсан, вӑл Тӑван ҫӗршыв, тӑван 
халӑх ирӗклӗхӗпе телейӗшӗн пынӑ ҫапӑҫусенче чӑн-чӑн 
паттӑрлӑх кӑтартнӑ хастар ҫынсем ҫинчен чылай калав- 
па очерк ҫырнӑ хушӑрах чӑваш вулаканӗсене вӑрҫӑ вӑ- 
хӑтне тӗрлӗ енчен сӑнлакан пысӑк калӑплӑ произведени 
те нумай парнелерӗ. Кунта пирӗн уйрӑмах унӑн «Ылтдн 
вӑчӑра» (1947), «Пёр хулара» (1947), «Салтак ачисем» 
(1958— 1964), «Кӑсӑя» (1965), «Яланах салтаксем» 
(1966— 1971) повеҫӗсене, «Шанчӑк» (1969— 1970) роман- 
не палӑртса хӑварас килет.

Паллӑ ӗнтӗ, вӑрҫӑ ҫулӗсенче фашистла вӑрӑ-хурахсе- 
не хирӗҫ кӗрешес ӗҫре пӗтӗм совет халӑхӗпе пёрле ачасем 
те пысӑк паттӑрлӑх кӑтартнӑ. Вӗсем ун чухне никам 
тытайми связнойсем, разведчиксем, питӗ лайӑх стрелок- 
сем, хареӑр партизансем пулнине пурте пӗлеҫҫӗ. Кунпа 
пӗрлех ҫав йывӑр вӑхӑтра ачасем, колхозсенче, фабрнкӑ- 
семпе заводсенче ырми-канми ӗҫлесе, фронта сахал мар 
пулӑшнӑ. Фронтра е партизансен отрячӗсенче паттӑррӑн 
ҫапӑҫнӑ тата пӗтӗм вӑя хурса ӗҫленӗ чылай ачасем пра
вительство наградисене илме тивӗҫлӗ пулнӑ. Шӑпах ҫа- 
вӑн пек хастар чун-чӗреллӗ ҫамрӑк патриотсене сӑнласа 
кӑтартать те ӗнтӗ ЛеО|Нид Агаков эпир ҫӳлерех асӑннӑ 
произведенисенче. Вёсенче совет ачисен вӑрҫӑ ҫулӗсенчи 
паттӑр ӗҫӗ-хӗлӗ куҫа курӑнмалла уҫҫӑн тухса тӑрать, ну- 
майлӑха асра юлать.

Акӑ, «Ылтӑн вӑчӑра» повеҫех илӗпӗр. Ҫак произведе-



ние мӗнле ҫырма пуҫлави ҫинчен автор ҫапла аса илет:
«1943 ҫулхи февраль уйӑхӗнче, Курск облаҫӗнчи Чер- 

нихово ялӗнче, эпӗ блокнота ҫапла ҫырса хунӑ: «Ёнен- 
мелле мар хӑрушӑ историсем каласа кӑтартаҫҫӗ. Нимӗҫ- 
сеы пирӗн ҫынсене ҫӗршерӗн-ҫӗршерӗн персе пӑрахнӑ, 
вутта пӑрахса ҫунтарнӑ. Паян пӗр хӗрарӑмпа калаҫрӑм. 
Ку ялсем мар вӑл, темиҫе ҫухрӑмри Веретенино ялӗнчен, 
халь вӑл ял ҫук, ҫунтарса янӑ. Нимӗҫсем вёсен ялне тӑ- 
рук хупӑрласа илсе, пурне те хӑваласа кӑларса, 197 ҫын- 
на персе пӑрахнӑ. Ку хӗрарӑмӑн 7 ачипе упӑшкине вӗ- 
лернӗ, хӑй аманса тӑнсӑр пулса выртса юлнӑ. Унсӑр 
пуҫне тепӗр арҫын ача— вӑл та аманнӑ — чӗрӗ юлнӑ». 
Ҫакӑн ҫинчен писатель тепӗр икӗ кунта.нах вырӑсла 
«Убийцы» ятлӑ очерк ҫырса дивизири «Советский пат
риот» хаҫатра пичетлет. Чӑвашла вӑл «Ленин ҫулӗпе» 
хаҫатра (1943 ҫулхи июнӗн 26-мӗшӗнче) «Нимӗҫсем — 
ҫынсем мар, ҫынҫиенсем» ятпа ҫапӑнса тухнӑ. Ҫак ма- 
териалла усӑ курса ҫырма пуҫлалӑ повеҫе автор малта- 
нах «Персе вӗлернӗ ача» тесе ят панӑ пулнӑ, анчах ӑна 
вӑл вӑрҫӑ хыҫҫӑн тин ҫьирса пӗтерет, вара ҫав повесть 
«Ялав» журналта «Ылтӑл вӑчӑра» ятпа 1947 ҫулта пи- 
четл-енсе тухать.

Повеҫрп тёп герой — Ваня Долбин. Вӑл пурӑнакан 
яла фашистоем пӗтӗмпех ҫунтарса-аркатса пӗтереҫҫӗ, 
ҫыннисене пурне те — ваттисене те, ачасене те — хире 
хӑваласа тухса пере-пере пӑрахаҫҫӗ. Ваня Долбин ӑн- 
сӑртран кӑна вилӗмрен ҫӑлӑнса юлать, унтан вӑл, аман
са пӗтнӗскер, партизансем патне пырса ҫитет, хӑйӗн вӑ- 
хӑтсӑр вилнӗ тӑванӗсемшӗн, ялйышӑшӗн май килнӗ таран 
тӑшмана ытларах тавӑрма тупа тӑвать. Уйрӑмах вӑл 
фашистсен тискертен те тискер карательне Генрих Ш вар
ца вилесле кураймасть. Ҫамрӑк партизан куҫӗ умне яла
нах ҫав «тимӗр хӗреслӗ», «ылтӑн вӑчӑраллӑ» Гитлер 
вӑрӑ-хурахӗ тухса тӑрать. Ун хыҫҫӑн йӗрлесе ҫӳресен- 
ҫӳресен, Ваня пурпӗр ӑна тавӑрать-тавӑратех.

Ваня Долбин — вырӑс ачи, пионер. Вӑл хамӑрӑн Тӑ- 
ван ҫӗршыва чи хӗрӳ туйӑмпа юратать, Совет Ҫарӗ фа- 
шистсене пурпӗр ҫӗнтерессе ҫирӗп шанса-ӗненсе пурӑнать. 
Ваньӑн чи ҫывӑх тусӗ пур. Вӑл — тӑлӑха юлнӑ чӑваш 
ачи Санька, вӑрҫӑччен чикӗ хӗрринче пурӑннӑ совет офи- 
церён ывӑлӗ. Санька амӑшӗн ылтӑн вӑчӑраллӑ сехетне те 
ҫав ирсӗр Генрих Шварцах туртса илнӗ иккен, амӑшне 
хӑйне персе вёлернӗ. Ҫапла вара фашпст-чунилли икӗ 
ачана тӑлӑха тӑратса хӑварнӑ.



Икӗ ҫамрӑк патриот пӗр-пӗринпе калама ҫук туслӑ 
пурӑнать. Хӑйсене питӗ йывӑр хуйхӑ килнӗ пулсан та, 
вӗсем ӑна тӳссе ирттерме чӑтӑм ҫитереҫҫӗ, чунӗсемпе 
хаярланса, тӑшмана тавӑрма ӗмӗтленеҫҫӗ. Ваня Долбин- 
па Санькана кӗрешӳре ҫирӗп те хастар пулма партизан 
отрячӗн командирӗпе комиссарӗ, Федор Иванович фельд
шер, хастар разведчик Михаҫ, Тюня учительница тата 
ыттисем те хӑйсем тӗслӗх кӑтартса вӗрентеҫҫӗ, куллен 
пулӑшса пыраҫҫӗ. Повеҫре Ваня Долбинпа Санька тӑш- 
ман аллинчи кӗпере сывлӑша сиктерсе янине, фашистсен 
тыткӑнӗнчен хӑтӑлса тухса, отряда пӗр сутӑнчӑк старо- 
стӑна тытса таврӑннине, Генрих Шварца вӗлернине та
та ытти эпизодсене те ӑста ҫырса кӑтартнӑ.

Писатель фашистсен тискерлӗхне повеҫре пигӗ ёнен- 
мелле кӑтартса парать. Тӑшман — тултан пӑхма ҫын 
ӗвёрлех, ^анчах чунӗпе — хӑрушӑ. Пӑхӑр-ха, Генрих 
Шварцӑн шрсӗр сӑнарӗ хӑй кӑна мӗне тӑрать. Ҫак чун- 
иллин нимӗнле намӑс-симӗс те ҫук, этём тивӗҫне нихҫан 
та пӗлменскер, кашкӑр чӗреллӗскер, вӑл ватӑ ҫынсене те, 
алӑри ачасене те хӗрхенсе тӑмасть, тискеррӗн пере-пере 
пӑрахать, хӗрарӑмсене пуемӑрлать, хурах пусать, ҫара- 
тать...

«Ылтӑн вӑчӑра» уйрӑм кӗнекепе тухсан, хӑй вӑхӑтӗн- 
че А. Артемьев писатель «Ачасем юратса вулакан кӗне- 
ке» статьяра («Ялав», 1950 ҫулхи 2-мӗш номер) повеҫе 
шкул ачисем мёнле хаклани ҫинчен калакан ҫырусене 
и лее кӑтартнӑччӗ. «Кӗнекере ҫыроа кӑтартнӑ ӗҫсем, унти 
геройсен паттӑрлӑхӗпе хӑюлӑхӗ пире Тӑван ҫӗршыва 
пӗтём чунтан юратма, мирлӗ пулсан — уншӑн хамӑр riyp- 
нӑҫа та хӗрхенсе тӑмасӑр ҫапӑҫма, тӑшмансене пӗтӗм 
тарӑхупа курайми пулма вӗрентеҫҫӗ»,—■ тесе ҫырнӑ, сӑ- 
махран, Йӗпреҫ районӗнчи Тури Кӗлешкасси шкулӗнчи 
вӗре!некенсем.

Кун пек ҫырусем сахал мар пулнӑ. Ҫакӑ та ӗнтӗ 
Л. Агаков ачасемшӗн иртнӗ вӑрҫӑ ҫинчен усӑллӑ, кирлӗ, 
паха произведени ҫырса кӑларнине пӗлтерет.

Повесть ҫӑмӑллӑн вуланать. Сюжет ҫивӗччӗн атала- 
нать. Геройсен пяттӑр ӗҫӗсем асра юлаҫҫӗ. Ҫапах та хӑй 
вӑхӑтӗнче критиксем те, вулакансем те повеҫӗн хӑшпӗр 
ҫитменлӗхӗсене палӑртнӑччӗ. Чи малтанах вӗсем герой
сен сӑнарӗсем, характерӗсем, калаҫӑвӗ пӗр-пекрех пулнн 
ҫинчен каланӑччӗ тата хӑшпӗр перганажсем сюжетпа 
ҫыхӑнманнине те асӑрхаттарнӑччӗ.

«Пёр хулара» повесть калӑпӑшӗпе пысӑк мар. Автор



кунта иртнӗ вӑрҫӑ вӑхатенчи ҫамрӑк паттӑрсем ҫршчен 
ҫырать. Анчах та сӑнласа кӑтартнӑ ӗҫсен масштабне 
шута илсен, ӑна вӑрҫӑ вӑхӑчӗ.пе, совет ҫынниеен фашист - 
сене хирӗҫ пынӑ кӗрешӗвӗпе анлӑн паллаштаракан про
извел они теме те май пур.'

1941 ҫулхи кёр кунёсем. Пите йывӑр .вӑхӑт. Фронтран 
кунсерен хӑрушӑран хӑрушӑ хыпарсем килсе тӑраҫҫӗ. 
Фашистсем кӗҫ-вӗҫ Мускава тытса илесаипе, Хёрлё пло- 
щадьре парад ирттерессипе каппайса мухтанаҫҫӗ. Анчах 
та, пирён нумай хуласемпе ялсем вӑхӑтлӑха вёсен ал- 
линче юлнӑ пулии те, совет халӑхӗ урса кайнӑ тӑшмана 
парӑнмасть, ӑна хирӗҫ пӗтӗм вӑя хурса кӗрешет. Комму- 
нистсем ертсе пынипе ҫак кӗрёшӗве ачасем те йышлӑн 
хутшӑннӑ. Шӑпах ҫакна кӑтартса парать те Л. Агаков 
писатель 1947 ҫултах ача-пӑча литературин конкурсӗнче 
преми илме тивӗҫлӗ пулнӑ «Пёр хулара» повеҫӗнче.

Праизведенири ёҫсем пёр пысӑках мар хулара пулса 
иртеҫҫӗ. Вӗсем ҫинчен вулакансене Репкин, Мускав ҫы- 
вӑхӗнче пурӑннӑ вырӑс ачи, нумай пулмасть улттӑмӗш 
класран вӗренсе тухнӑскер, каласа парать. «Манӑн ат- 
те,— тет вӑл,— граждан вӑрҫи вӑхӑтӗнчех взвод коман- 
дирӗ пулнӑ. Нумай фронтсенче ҫапӑҫнӑ... Ҫапӑҫусенче 
темиҫе хут та аманнӑ... Пӗр сӑмахпа каласан, хамӑрӑн 
Тӑван ҫӗршывшӑн пӗтӗм пурнӑҫне, чунне пама хатӗр 
ҫын, чӑн-чӑн вырӑс салтакӗ пулнӑ. Ҫавӑнпа та Аслӑ Оте- 
чественнӑй вӑрҫӑ пуҫлансан тепӗр куннех, хӑйне повест
ка пырса парасснце кӗтмесӗрех, ҫурӑмӗ хыҫне кутамкка 
ҫакса, вӑл военкомата тухса утрӗ...»

Ҫакӑн пек килйышра ӳснӗ Юрӑпа унӑн Коля ятлӑ 
шӑллӗ. Вӑрҫӑ пуҫлансан, вӗоен пурнӑҫӗ йӑлтах улшӑ- 
нать. Темӗн те курма, темӗн те тӳсме тивет вёсен, анчах 
та ҫамрӑк патриотсем нимӗнле йывӑрлӑхран та хӑрамаҫ- 
ҫӗ, нимӗнле кӑткӑс лару-тӑрура та аптраса ӳҫмеҫҫӗ, хай- 
сен тусӗсемпе — Сережӑпа Ваҫҫа Авдеевсемпе хаяр 
тӑшмана хирӗҫ пыракан кӗрешӗве хӑюллӑн хутшӑнаҫҫӗ. 
Юра Репкин Сережӑпа Ваҫҫана: «Хальхи вӑхӑтра вот... 
фронта .кайнисем вырӑнне тӑмалла! — 'тет.—Фашистсене 
хӑваласа янӑ хыҫҫӑн кашнинченех ыйтаҫҫӗ акӑ: вӑрҫӑ 
вӑхӑтӗнче эсӗ мӗн турӑн? Ҫӗнтерӳ валли мӗн панӑ?»

Типографи директорӗ пулӑшнипе ҫамрӑк патриотсем 
кӗҫех типографире ӗҫлеме пуҫлаҫҫӗ. Хуланӑ..„нимӗҫ фа- 
шисчӗсем пырса кӗрсен вара вӗсем тӑшмана хирӗҫ кӗ- 
решме чӗнекен листовкӑсем пичетлеҫҫӗ, хӑйсемех хӳме- 
сем ҫумне ҫыпӑҫтарса ҫӳреҫҫӗ, халӑх хушнтне салатаҫ-^



ҫӗ. Паллах, ҫав вӑхӑтра вӑрҫӑ ҫинчен, Хӗрлӗ Ҫар ҫинчен, 
фашистсен тискерлӗхӗсем ҫинчен, вӗсене хирӗҫ ним хӑра- 
масӑр кӗрешмелли ҫинчен чӑн сӑмах сарасси питӗ йывӑр 
та кӑткӑс ӗҫ пулнӑ. Ку ҫеҫ те мар-ха, ҫамрӑк паттӑрсем 
аслисем вӗрентнипеле фашистсем иртсе ҫӳрекен ҫулсем 
ҫине минӑсем лартса вёсен машинисене, салтакӗсене сыв- 
лӑша сирпӗтеҫҫӗ. Пӗррехинче вӗсем вӑрманта фашистсем 
йывӑр амантнӑ совет воинӗсем патне пырса тухаҫҫӗ, вӗ- 
сене хулана вӑрттӑн илсе пырса шанчӑклӑ вырӑна пыта- 
раҫҫӗ, унтан Авдеевсен аппӑшӗ пулӑшнипе сиплесе сыва- 
таҫҫё. Аманнӑ воинсен шухӑш-кӑмӑлне те автор вулакана 
хумхантармалла ҫырса кӑтартать. Подвалта дежурствӑ- 
ра пулнӑ чух, сӑмахран, Юра Репкинпа аманнӑ лейте
нант хушшинче ак ҫакӑн пек калаҫу пулса иртет:

— «Эс ӑҫтисем, пичче? — тесе ыйтатӑп эпӗ, ун ҫумне 
ларса.

— Атӑл таврашӗнчен...— тет лейтенант.— Илтнӗ-и эс 
Атӑл ҫшнчен?

— Питӗ лайӑх пӗлетӗп, вӑл Калинин облаҫӗнчен пуҫ- 
ланса Каспи тинӗсӗ таран юхать.

— Тӗрӗс,— тет лейтенант. Унтан сывлӑш ҫавӑрса 
илет те куҫне уҫмасӑрах, ерипен, хӑйӑлтатакан сасӑпа 
калама тытӑнать.

— Ҫав Аслӑ Атӑл ҫинче Чӑваш ҫӗршывӗ пур... К ала
ма ҫук илемлӗ, чечекленекен ҫӗршыв... Унта паттӑр Ч а 
паев ҫуралнӑ... Эпӗ те ҫавӑнта ҫуралса ӳснӗ... Анчах эпӗ 
паттӑр ӗҫсемех тӑваймарӑм-ха ку таранччен. Пӗтӗмпе те 
темиҫе фашиста ҫеҫ тӗп тунӑ. Манӑн вӗсене ҫӗр, икҫӗр, 
пинӗ-пинӗпе пӗтересчӗ. Унтан вёсен шуйттан йӑвине, Beip- 
линне, кайса аркатасчӗ. Сываласчӗ часрах!.. Сываласчӗ 
те каллех ҫапӑҫӑва каясчӗ.

Вӑл кӑштах чӗнмесӗр выртать те, вӗри тутмне ҫуласа, 
шӑлӗсене шатӑртаттарса илет.

— Фаншстсене Атӑл шывне ӗҫтерес марччӗ...
— Вӗсем Атӑл шывне ӗҫесси нихҫан та пулмасть, 

пичче, нихҫан та пулмасть,— тесе лӑплантаратӑп эпӗ 
ӑна».

Икӗ совет ҫынни: нӗри — лейтенант, тепри — пионер. 
Иккӗшин те пӗр шухӑш, пӗр ӗмӗт. Вӗсем нихҫан та тӑш- 
ман умӗнче пуҫа чиксе тӑрас ҫук—хамӑр Тӑван ҫӗршыв 
ирӗклӗхӗшӗн юлашки юн тумламӗ юлмиччен ҫапӑҫма 
хатӗр.

Сережӑпа Юра подвала Хӗрлӗ Ҫар ҫӗнтерсе килни 
ҫинчен пӗлтерекен листовкӑсем илсе пырсан, лейтенант



вӗсене ҫав тери хыпӑнса вулама пуҫлать. «КуҫесеМ енчей 
енне сиккелесе кӑна тӑраҫҫӗ. Тепӗр минутран унӑн сӑнӗ 
ҫуталш кайрӗ, хӑй темшӗн хашкама пуҫларӗ, унӑн тути- 
сем кулма пуҫларӗҫ... Листовкӑна вуласа тухсан вара 
пачах та чирлӗ мар ҫын пек сиксе тӑрса, юлташӗсене 
силлеме тытӑнчӗ.

— Тӑрӑр-ха! Тӑрӑр! Викулов! Кукушкин! Юрамасть 
ҫывӑрма!..

— Мӗн пулнӑ? Мӗн пулиӑ? — хӑраса вӑранса кайрӗҫ 
лешсем.

— Тем те пулнӑ! Хӗвел урӑх майлӑ ҫаврӑнма тытӑн- 
нӑ, хӗл варринче чечексем ҫурӑлма пуҫланӑ.

... Ну ӗнтӗ, ниҫта кайеа кӗме, ним тума пӗлмерӗҫ вара 
пирӗн салтаксем! Пӗр-пӗршне ыталаҫҫӗ, пӗрне-пӗри чуп- 
тӑваҫҫӗ. Савӑннипе пирён те куҫҫулӗ тухса кайрӗ».

Чӑнах та нумай паттӑр ӗҫ тӑваҫҫӗ ачасем. Юлашкил- 
чен, Мускав енчен ҫӗнтерсе килекен Хӗрлӗ Ҫар вёсен 
тӑван хулине ирӗке кӑларнӑ чух, тӑшманпа алла пӑшал 
тытса ҫапӑҫаҫҫӗ. Нимӗҫ вӑрӑ-хурахӗсене хӗвеланӑҫнелле 
хӑваласа ярсан, вӗсем фашистсен пусмӑрӗ вӑхӑтӗнче сы- 
вӑ юлнӑ рабочисемпе пӗрле каллех ӗҫе тытӑнаҫҫӗ. «Эпир 
пӗр-пӗрне алӑ парса хыттӑн чӑмӑртарамӑр. Ҫакӑ вӑл 
эпир малашне хамӑрӑн ҫӗнтерӳшӗн, хамӑрӑн телейшён 
пӗтӗм чун-чӗрсрен тӑрӑшса, вӑя шеллемесӗр ӗҫлеме ха- 
тӗррине палӑртса ҫирӗплетрӗ»,— тет таса чун-чӗреллӗ, 
хастар та ырӑ кӑмӑллӑ Юра РепКин.

Ҫамрӑк паттӑрсем ҫинчен ҫырнӑ «Пёр хулара» повеҫе 
хумханмасӑр вулама ҫук.«Повеҫри ачасемпе ватӑ ҫынсен 
сӑнарӗсем ӗненмелле пулса тухнӑ, кӗнекене вуланӑ хыҫ- 
ҫӑн вӗсене манмастӑн, нумайччен aicpa усратӑн»,— тесе 
хак пачӗ ӑна пирӗн паллӑ критик В. Долгов Л. Агаковӑн 
«Вӑрҫӑ кӗрленё чух...» кӗнекинчи хыҫсӑмахра.

«Салтак ачисем» повесть Леонид Агаков ача-пӑча 
валли ҫырнӑ произведенисем хушшинче уйрӑмах палӑрса 
тӑрать. Ана пирён критиксем те (В. Долгов, М. Юрьев) > 
вулакансем те хак парса ырларӗҫ. Ахальтен мар ӗнтӗ ҫак 
повесть вырӑсла та икӗ хутчен ҫапӑнса тухрё.

Произведенире сӑнласа кӑта.ртнӑ ӗҫсем вӑрҫӑ вӑхӑтӗн- 
че чӑваш ялӗнче пулса пртеҫҫӗ.

... 1941 ҫул. Хура тинӗсрен пуҫласа Пӑрлӑ океан та 
ран хаяр та хӑрушӑ вӑрҫӑ ахӑрашать. Кӗркунне. Сивӗ. 
Асар-писер вӑрҫӑ пыракан вырӑнсенчен тӑшман пусмӑ- 
рӗнче асаплаиса вилесрен хӑтӑлас тесе, хӗрарӑмсем, ват- 
тисемпе пӗчӗк ачасем хӗвелтухӑҫнелле, вӑрҫӑ ҫук ҫӗрел-



Ле куҫса килеҫҫӗ. Вӗсем Чӑваш республйкине те ҫйтеҫҫӗ. 
Темиҫе ҫемье — эстонецсемпе белоруссем — «Ҫӗиӗ сама- 
на» колхоза пырса лекеҫҫӗ. Ҫав тери ачашшӑн, чӑн-чӑн 
тӑванла кӗтсе илеҫҫӗ вӗсене чӑваш ялӗнче. Инҫетрен куҫ- 
са килнӗ ачасемпе «Ҫӗнӗ самана» колхоз ачисем хуш
шинче иксӗлми ҫирӗп туслӑх пуҫланать. Вӗсем пӗрле ял- 
хуҫалӑхӗнче, вӑрҫа кайнӑ ашшӗсемпе пиччӗшӗсем вырӑн- 
не тӑрса, ҫштӗнниеемпе тан ӗҫлеҫҫӗ, тӑрӑшса вӗренеҫҫӗ, 
пӗр-пӗрне ҫывӑххӑн пулӑшаҫҫӗ. Ҫапла вара писатель пи
рён ҫёршыври тӑванла халӑхсем хушшиичи туслӑх хурҫӑ 
пек ҫирӗп пулнине, вӑл нихҫан та арканас ҫуккине ӗнен- 
мелле те питӗ лайӑх кӑтартса панӑ.

Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче, тылри мӗнпур халӑх «Пӗтӗмпех 
фронт валлм! Пӗтӗмпех ҫӗнтерӳ валли!» лозунгпа ырми- 
канми ёҫленӗ чух, фронта ачасем тс ҫав тери нумай пу- 
лӑшнӑ. «Ҫӗнӗ самана» колхозра та акӑ утмӑлтан иртнӗ 
колхоз председателё Назар Егорччӑ, Рина Петровна 
учительница ертсе пынипе ачасем фронт валли апат-ҫи- 
мӗҫ, кӗпе-тумтир, алсиш-чӑлха пуҫтараҫҫӗ, госпитальте 
сывалакан ҫар ҫыннисем патне кайса ҫӳреҫҫӗ, вӗсене 
хӑйсен вӑйӗпе концертсем кӑтартаҫҫӗ. Ачасем амӑшӗсем- 
пе тата аппӑшӗсемпе пӗрле тырӑ акаҫҫӗ, выраҫҫӗ, кӗлте 
турттараҫҫӗ, авӑн ҫапаҫҫӗ, выльӑх-чӗрлӗх пӑхаҫҫӗ, 
«фронт пахчи» тӑваҫҫӗ.

Салтак ачисем — Евгенипе Аркаш — чӑн-чӑн ҫамрӑк 
патриотсем. Вӗсем килте те, колхозра та канӑҫа пӗлме- 
сӗр ӗҫлеҫҫӗ, Белоруссипе Эстонирен килнӗ юлташӗсене 
вырӑсла та чӑвашла калаҫма вӗрентеҫҫӗ, хӑйсемпе пӗрле 
концертсемпе субботншксем ирттернӗ ҫӗре хутшӑнтараҫ- 
ҫӗ... Л Агаков хӑйӗн ҫамрӑк геройӗсен психологине, шу- 
хӑш-кӑмӑлне лайӑх лӗлет. Пурте вёсен ача-пӑчаллӑ пул
са пырать, пурне те хӑйсем ӑнланнӑ пек тума пултараҫ- 
ҫӗ, ҫав вӑхӑтрах кирек хӑш ӗҫе те аслисенчен вӗренсе 
пыма тӑрӑшаҫҫӗ^ Ҫавӑнпа та ача-пӑча ӗҫӗ ача вӑййи 
кӑна пуле а юлмасть.

Повесть пӗтӗм халӑхӑн чаплӑран та чаплӑ уявӗ — Ас- 
лӑ Ҫӗнтерӳ кунӗ ҫитнипе вӗҫленет; Совет Ҫарӗ фашистла 
Еерманин ҫарне тӗпӗ-йӗрӗпех аркатса тӑюнӑ, тӑшмана 
ҫӗнтернӗ паттӑр совет салтакӗсем тӑван килӗсене таврӑ- 
наҫҫӗ, Чӑваш ҫӗршывне эвакуаци йӗркипе куҫса килнӗ 
ҫемьесем хӑйсем ҫуралса ӳснӗ вырӑнсене каяҫҫӗ. «Киле 
пирён васкасах каяс пулать. Пурнӑҫ тумалла. Ҫӗнӗ пур- 
нӑҫ...» — тет Пауль Киккас. Чӑваш йӑлипе Назар Егор- 
ччӑ, туссене ятарласа тутарнӑ кӑпӑклӑ сӑра ӗҫтерсе, вшҫ-



шер хутчен чуптуса тухать. Унпа пёрлех вёсене пётём ял 
ӑшӑ кӑмӑлпа ӑсатать.

Аслӑ Ҫӗнтерӳ! Тинех тӗп пулчӗ ылханлӑ фашист эш- 
керӗ, тинех шалчи тулчӗ унӑн. Ҫак савӑнӑҫлӑ хыпар ялта 
мӗнле сарӑлни ҫинчен Л. Агаков пӗтӗм чуна ҫӗклентерсе 
хускатмалла ҫырса кӑтартнӑ. Акӑ, хирте ачасем суха 
тӑваҫҫӗ. «Аркаш гилхепе тытса лашасене касӑ йӗрӗпе 
уттарать, Евгени плуг хыҫҫӑн пырать. Сухаламалли 
лаптӑк пысӑк, йӗри-тавра пӗр-шк километр та пулать 
пулӗ... Таврара ҫав тери шӑп, тӳпере ҫеҫ тӑрисем каҫса 
кайса юрлаҫҫӗ... Ачасен ҫывӑрасси те килет, уя ирех тух- 
нӑ вӗт-ха вӗсем. Анчах ҫывӑрма юрамасть, ӗҫлемелле. 
пӗр чарӑнмасӑр, ҫине тӑрсах ӗҫлемелле. Вӑхӑт кӗтмест. 
Ака-суха тунӑ чух пёр кун та тем пекех тӑрать, ялти ача
сем ӑна пит лайӑх пӗлеҫҫӗ».

Ҫынҫиен Гитлера пирӗннисем ярса тытсан мӗн тӑвас- 
си ҫинчен, вӑрҫӑ пӗтсен ӑҫта вӗренме каясси ҫинчен ача
сем тӗплӗ шухӑшлаҫҫӗ. Ёмӗчӗсем пысӑк, анчах вӑрҫӑ 
пӗтмен-ха. Ҫ-апла калаҫнӑ вӑхӑтра вӗсем ялтан пёр юла- 
нут ыткӑнса иилнине кураҫҫӗ. «Малтан Аркаш ҫыннине 
паллаймарӗ — те ача, те мӑн ҫын, лашине иӗрмай хулӑпа 
ҫапса, урйсемпе аякӗсенчен тапса пынине ҫеҫ лайӑх 
курчӗ. Унтан, юланут самаях ҫывхарсан, уйӑрса илчӗ: 
председатель иккен. Назар Егорччӑ... Карттусне те тӑ- 
хӑнман, ҫара иуҫӑнах, ҫав тери васкавлӑ курӑнать.

— Ташлӑр, ачасем!— тӑрук кӑшкӑрчӗ старик вӗсене 
хирӗҫ, хулӑ тытнӑ аллине ҫӳлелле ҫӗклесе.— Ташлӑр, 
юрлӑр, оик'ёр!.. Ҫӗнтерӳ, ачасем, ҫӗнте|рӳ-ӳ! Пирӗннисем 
Германие йӑлт ҫӗнтермӗ... Кончал Гитлер, капут!»

Ҫӑмӑл килмерӗ ҫав Ҫӗнтерӳ Совет ҫӗршывӗнчи халӑх- 
семшӗн. Пайтах юн тӑкма, йывӑртан йывӑр ҫухатусем 
тӳссе ирттерме, ҫӗрне-кунне пӗлмесӗр тар юхтарса ӗҫлеме 
тиврӗ ӑна ҫывхартас тесе. Ҫак пархатарлӑ та чыслӑ ӗҫ- 
шӗн Чӑваш республикинчи ачасем те хӑйсем мӗн тума 
пултарнине пӗтӗмпех турӗҫ. Вӗсем вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче 
фронтра ҫапӑҫакан ашшӗсемпе пиччӗшӗсем вырӑнне ста- 
ноксем умне тӑчӗҫ, уй-хирте тухӑҫлӑ тырпул акса ҫитӗн- 
терес, фронта май килнӗ таран ытларах пулӑшас тесе 
ырми-канми тӑрӑшрӗҫ. Ҫавӑн пекех хастар ачасене сан- 
ласа кӑтартать те Леонид Агаков писатель хӑйён 
кӗнекинче.

Повеҫри ырӑ ҫынсем хушшинче вулаканшӑн ырӑ 
кӑмӑллӑ та ҫутӑ ӗмӗтлӗ колхоз председателё Назар 
Егорчча, ватӑ эстонец Пауль Киккас, Рина Петровна
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учительница, Антонина Клементьевна медсестра сӑнарӗ- 
сем уйрӑмах ҫывӑх та хаклӑ. ЛЗёсем пурте тӳрӗ чунлӑ, 
ҫирӗп те таса шухӑш-кӑмӑллӑ совет ҫыннисем. Вӗсене 
нимӗнле ӗҫ те, нимӗнле йывӑрлӑх та хӑратмасть, пуҫа 
устармасть, нихӑшӗ те: «Эпӗ пултараймастӑп», «маншӑн 
вӑл йывӑр пулать», «манӑн вӑхӑт ҫук», тесе турткалашса 
тӑмасть, вӗсем ытти колхозниксемпе пӗрле вӑй ҫитнӗ та 
ран чунӗсене riapca ӗҫлеҫҫӗ.

Паллах, ҫав вӑхӑтра халӑх ӗҫёнчен пӑрӑнма, харпӑр 
хӑйӗншӗн кӑна тӑрӑшма пӑхакан уйрӑм ханттарсем те 
гупӑнкаланӑ. Писатель хӑйӗн повеҫӗнче ҫав йышши тип- 
сене те сӑнламасӑр иртсе кайман. Евгенипе Аркаш вӗре- 
некен класрах, сӑмахран, Палля ятлӑ ача пур. Юлташё- 
сем колхозра е шкулта ӗҫленӗ чух вӑл яра кунах суллан- 
са ҫӳрет, йӗркеллӗ вӗренмест, дисциплини те унӑн ;на- 
чар. Мӗншӗн-ха вӑл ачаранах ҫапла ӳсёт?

Акӑ мӗншӗн иккен: унӑн амӑшӗ те, куккӑшӗ те хура 
ӑшчиклӗ, общество шучӗпе ы р ӑ к у р м а ,  ӑна сӑтӑр тума 
хӑнӑхиӑ ҫьгнсем-мӗн. Амӑшӗ пӗрмаях сӑмакун юхтареа, 
ҫынсене улталаса пурӑнать: куккӑшӗ вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчех 
вӑрӑ-хурахсемпе пӗрле ҫапкаламса ҫӳрет. Палля тата ун- 
ӑн амӑшӗпе куккӑшӗ ҫинчен ҫырса кӑтартнӑ вырӑнсем 
пурнӑҫра усал ӗҫ тӑвакан этем чысне ҫухатнӑ ҫынсемпе 
ҫирӗппӗн кӗрешме кирлшне аеӑрхаттараҫҫӗ, дча-пӑчана 
килте те, шкулта та, обществӑра та мӗнле вӗремтсе ӳс- 
термелли ҫинчен шухӑшлаттараҫҫӗ.

Повеҫре сӑнласа кӑтартнӑ геройсем чунӗсемпе хытса, 
пӑнтӑхса ларнӑ ҫынсем мар, вӗсем хӗрӳллӗ ӗҫре, коллек- 
тивра улшӑнса, ӳссе пыраҫҫӗ. Ҫакна эпир Палля та, ҫа- 
вӑн пекех тепӗр чарусӑр ача Колька та, пурӑна-киле 
юсаннинчен, тӗрӗс ҫул ҫине тӑрса, колхозра ыттисемпе 
танах йӗркеллӗ ӗҫлесе пурӑнма тытӑннинчен аван ку- 
ратпӑр.

«Салтак ачисем» повесть вырӑсла та икӗ хут пичет- 
ленсе тухнӑ, терӗмӗр. Ҫавна май вырӑс авторӗсем те ӑна 
ырласа темтҫе статья ҫырчӗҫ, писатель патне вулакан- 
сенчен тӗрлӗ ҫырусем килеҫҫӗ.

«Эпӗ Сирӗн «Салтак ачисем» кӗнекене савӑнса вула- 
са тухрӑм, ҫак интереслӗ повеҫшӗн Сире питӗ тав тӑва- 
тӑп,— тесе ҫырать Мари республикинчи Кокшайск ялӗн- 
че 7-мӗш класра вӗренекен В. Самсонова.— Сирӗн кӗне- 
кӗртен -эпӗ чӑваш ачисен Аслӑ Отечественнӑй вӑрҫӑ 
вӑхӑтӗнчи пурнӑҫӗ ҫинчен нумай пӗлтӗм. Мана икӗ тус — 
Аркадипе Илюш питӗ шлӗшрӗҫ. Пӗлместӗр-и Эсир: ӑҫта-



ши хале вӗсем? Пауль, Ильмар, Амали, Ян, Эльга 
Эстоние чиперех ҫитнӗ-ши? Аҫта пурӑнаҫҫӗ халӗ вӗсем?»

Акӑ, тепӗр ҫыру. «Ку кӗнекене вуласан, эпир чӑваш 
ачисемпе белорус тата эстони ачисем хушшинчи вӑрҫӑ 
ҫулӗсенчи ҫирӗп туслӑх ҫинчен пӗлтӗмӗр... Вӑл пмрӗн ача- 
сене Чӑваш ҫӗршывӗпе хамӑр халӑх ҫинчен, туслӑх ҫин- 
чен нумай интересли/не пӗлме пулӑшрӗ... Эпир Сирӗн кӗ- 
некӗр тӑрӑх вулакансен конференцине ирттертӗмӗр, ӑна 
Советлӑ Социализмлӑ республикӑсен Союзне туса хуни 
50 ҫул ҫитнипе ҫыхӑитартӑмӑр. Ачасем Эсмр кӗнекере 
ҫырса кӑтартнӑ ӗҫсене чӑн пурнӑҫранах илни-илменнине 
питӗ пӗлесшӗн. Мӗнле-ши Илюшпа Аркашӑн малашнехи 
кунҫулё? Пирён ачасем ҫав тери килӗштернӗ Киккас кил- 
йышӗ ҫинчен халӗ мӗн пӗлетӗр эсир?.. Питӗ те тӗл пулас 
килегг Сирӗнпе».

Ҫыру Улатӑр районӗнчи ял библиотекинче ӗҫлекен- 
сенчен килнӗ. Вӑл та Л. Агаков кёнеки ҫамрӑксене Тӑван 
ҫӗршывӑн усӑллӑ ҫынни пулма, халӑхшӑн ырӑ ӗҫсем 
тума хавхалантаракан паха произведени пулса тӑни ҫин- 
чен калать.

Юлашкинчен вулакансене ҫакна асӑрхаттарас терё- 
мӗр. «Салтак ачисем» кӗнекери икӗ тусӑн ячӗсем — 
Евгенипе Аркаш, повеҫӗн вырӑсла вариантӗнче вара Ев- 
гени ята Илле (Илюш) тесе улӑштарнӑ.

«Пёр хулара» тата «Салтак ачисем» повеҫсем 
1973 ҫулта Л. Агаковӑн «Вӑрҫӑ кӗрленӗ чух..» кӗнекинче 
тепӗр хут ҫапӑнса тухрӗҫ. Ҫав кӗнекерех Миша Телегин 
разведчикпа Наташа Синичкина хӗрачан вӑрҫӑри пат- 
тӑрлӑхне сӑнласа кӑтартакан «Кӑгсӑя» ятлӑ тепӗр пысӑ- 
ках мдр повесть те пур.

Повеҫре Телегин Наташӑна йӑмӑк тесе чӗнет. Салтак- 
семпе медсанбатра ӗҫлекенсем вара ӑна «Кӑсӑя» теҫҫӗ.

Ҫирӗп чун-чӗреллӗ, харсӑр ҫамрӑксем ҫинчен вулакан
сене Атнаров лейтенант, дивизи хаҫачӗн редакдийӗнче 
ӗҫлекенскер, каласа кӑтартать. Йывӑр аманнӑ Наташӑна 
Телегин сержант ыраш хушшинче тупса 1вилӗмрен ҫӑлнӑ 
иккен. Сывалнӑ-хыҫҫӑн ҫак «полк хӗрӗ» медсанбатра са- 
нитаркӑра ӗҫлеме пуҫлать, пӗр хӗрарӑм-врач ӑна хӑй 
патне усрава илет. Аманнӑ салтаксем хушшинче ӗҫленӗ 
чухне Кӑсӑя пирӗнншсене нимӗҫ шпионне тытма пулӑ- 
шать. Ҫавӑн пек сыхӑлӑхпа хӑюлӑх кӑтартнӑшӑн ӑна 
«За боевые заслуги» медальпе наградӑлаҫҫӗ.

«Эпир Германи ҫӗрӗ тӑрӑх утрӑмӑр, шалтан шала 
кӗрсе пытӑмӑр. Ку ӗнтӗ 1945 ҫул пуҫламӑшӗнче пулчӗ,—



тет Динаров лейтенант. Анчах Германне ҫитсе кӗрсен, Те
легин разведчик йывйр аманать те тек вара фронта тав- 
рӑнаймасть. Вал малашне Магнитогорск хулмнчи военко- 
матра ӗҫлеме тытӑиать. Медсаябатна пёрле Кӑсӑя 
Хӗвелтухӑҫ Пруссине ҫитичченех каять. Кунта та вал 
паттӑр ӗҫ тӑвать: пёр хулана пырса кёрсея, фашистсем 
тупӑсемпе те пулеметсемпе пер.се тӑнине пӑхмасӑр, нимӗҫ 
ачине вилӗмрен ҫӑлса тухать — хӑй йывӑр аманать. Ӑна 
кӗҫех (сывалма тылри госпиталеӑсатаҫҫӗ...

Аслӑ Ҫӗнтерӳ кунӗ ҫирӗм ҫул тултарнине вӑрҫӑ вете- 
ранӗсем чаплӑн уявлама хатӗрленеҫҫӗ. Кӗтмен-туман 
ҫӗртенех Атнаров^ҫыру илет. Калама ҫук савнӑҫлӑ ҫыру: 
Атнарова Телегинпа Кӑсӑя хӑнана чӗнсеянӑ иккея. Вӗ- 
«ем халь пӗрле ӗҫлеҫҫӗ, пӗрле пурӑнаҫҫӗ. Иккӗшӗ те пӗр 
хушаматлӑ, телейлӗ.

Куратпӑр ӗнтӗ, «Кӑсӑя» повеҫӗн сюжечӗ кӑткӑс мар. 
Апла пулин те унта вӑрҫӑ кӗрленӗ ҫулсенчи ҫамрӑксен 
паттӑр ӗҫӗсем ҫинчен пысӑк туйӑмла каласа кӑтартнӑ.

Ҫак повесть пирки В. Долгов критик ҫырнӑ йӗркесем 
аса килеҫҫӗ: «Наташа Синичкина сӑнарӗ—питӗ кӑмӑллӑ, 
ырӑ сӑнар,— тет. вӑл.—:Миша Телегин разведчик сӑнарӗ 
те куҫран каймасть; вӑл тӑшмана хирӗҫ пӗр шиксӗр, хӑ- 
юллӑ та паттӑр кӗрешекен совет воинӗ, комсомолец, кая- 
рахпа — коммунист. Автор медоанбатри врачсея сӑнарӗ- 
сене те лайӑх ӳкерсе панӑ, вӗсем кунне-ҫӗрне пӗлмесӗр 
ӗҫлекен, аманнӑ воинсене хӑвӑртрах сыватас тесе вӑй- 
халне шеллемесӗр тӑрӑшакан ҫынсем». (Л. Агаков «Вӑр- 
ҫӑ кӗрленӗ чух...», 1973 ҫ., 455 стр.)

Фронтри пурнӑҫа, вӑрҫӑ ҫыннисене Л. Агаков лайӑх 
пӗлет, туллин те тӗрӗс сӑнлаюа парать. Ҫакна совет ҫын- 
нисен Аслӑ Отечественнӑй вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи паттӑр ӗҫӗсе- 
не кӑтартса паракан хӑшпӗр сӑнарсемпе кӗскен паллаш- 
нинчен те аванах туйма пулать. Ҫав асран кайми сӑнар- 
сем ку чухнехи ҫамрӑк ӑрушӑн Тӑван ҫӗршыва чун-чӗре- 
рен юратма, тӑшмансене хирӗҫ яланах хӑюллӑн кӗрешме 
вӗрентекен, чаплӑ тӗслӗх пулса тӑраҫҫӗ.

Эпир пӑхса тухнӑ произведенисен чи лайӑх енӗсенчен 
лӗри вӑл — Совет Союзӗнчи халӑхсен нихҫан арканми 
тӑванла ту)слӑх1не туллин ҫутатса пани. Вёсенче пуринче 
те интернационализм туйӑмӗ хӑватлӑн та туллин тапса 
тӑрать. Писатель ҫакна ӑста кӑтартса пама пултарни 
ҫинчен В. Долгов, А. Артемьев, А. Малов, М. Юрьев 
статйисенче те тӗп-тӗрӗс палӑртса хӑварнӑ. Акӑ, пӗр-икӗ 
тӗслӗх ҫеҫ илӗпӗр. «Амӑш сӑмахӗ» (1943) калавра Калу



га вырӑсӗ Березкин, Раздобудько украинец, Палишвили 
грузин, Эрманберта казах, чӑваш ачи Бичурин пӗр ротй- 
ра пёр тӑван пек, пёр шухӑш-кӑмӑлпа ҫанӑҫаҫҫӗ. Фа- 
шистсем ял ҫыннисене — ачасене, хёрарймсене,"ваттисе- 
не — пёр пӳрте питёрсе илсе ҫунтарса я ни ҫинчен пёлсен, 
вӗсем пёр ҫын пек пулса ирсӗр тӑшмана тавйрма ыткй- 
наҫҫё... «Пёр витре шыв» калавра Лабазюк украинец, 
Абикеев казах, Захаров чӑваш, Архипкин вырӑс хаяр 
ҫапӑҫу умён Коммунистсен партине кӗреҫҫӗ те тепёр 
куннех пысӑк паттӑрлӑх кӑтартаҫҫӗ. «Ылтӑн вӑчӑра» 
повеҫре вырӑс ачн Ванюшка Долбннпа Чӑваш республи- 
кинчи Сӗнтӗр енчи чӑваш ачи Санька партизансене хӑюл- 
лӑн пулӑшни, мирлӗ халӑхран тем тӗрлӗ мӑшкӑллакан 
фашистсен офицерне тӗп тугеи ҫинчен нумайлӑха асра 
юлмалла каласа панӑ...

Леонид Агаков вӑрҫӑ темипе ҫырнӑ произведенисенче 
ҫакӑн пек тӗслӗхсем нумай илсе кӑтартма пулать. Ку 
хӑех ӗнтӗ пиеатель-патриотӑн хӑватлӑ тапса тӑракан 
пултарулӑхӗ социализмла реализм меслечӗпе уйрӑлми 
тачӑ ҫыхӑннине уҫҫӑн пӗлтерет.

1974.

ВИҪЁ ПОЭМА

Георгий Орлов — фашистла вӑрӑ-хурахсене хирӗҫ 
хӗҫпӑшал тытса ҫапаҫнӑ поэт. Литература ӗҫне вӑл Тй- 
ван ҫӗршыв Аслӑ вӑрҫи хыҫҫӑн тытӑнчӗ. Пуринчен ытла 
поэт паянхи пурнӑҫ ҫинчен, Совет ҫӗршывӗн илемӗпе тӑ- 
ван тавралӑх, пуянлӑхӗ ҫмнчен лирикӑллӑ сӑвӑеем ҫырать. 
Анчах унӑн пултарулӑхӗнче совет ҫынни 'Гӑван ҫӗршывӑн 
Аслӑ вӑрҫинче хаяр тӑшмана хтрӗҫ паттӑррӑн кӗрешнине 
кӑтартакан сӑвӑсемпе поэмӑсем те сахал мар. Вёсен шу- 
тёнче юлашки виҫ-тӑватӑ ҫул хушшинче ҫырнӑ «Экза
мен», «Внлёмрен те вӑйлӑрах» тата «Совет салтакё» 
поэмӑсем уйрӑмах паллӑ вырӑн йышӑнаҫҫӗ. Вӗсем «Тан- 
тӑшсем» ятлӑ кӗнекере ҫапӑннӑ. «Совет салтакӗпе» «Эк
замен» поэмӑюемшӗн Г. Орлов Чӑваш комсомолӗн Ҫеҫпӗл 
Мишши ячӗпе хисепленекен премийӗн лауреачӗ пулчӗ.

«Эх, шухӑш, шухӑш... Вӗҫсӗр шухӑш. Мӗнле-ха хӑтӑ- 
лӑн унран?» ҫак сӑмах1семпе пуҫлать поэт хӑйӗн «Экза
мен» поэмине. Чӑнах та, фронТра ҫапӑҫнӑ сӑвӑҫ иртнӗ 
вӑрҫӑн хаяр кунӗсене асра тытать, вӗсем ҫинчен вулакан-



сене хумханмалла та витёмлё каласа парать, мир вӑйӗ- 
сене куллен-кун ӳстерме, ҫирӗплетме чёнет.

Тӑван ялта, тӑван килте пурнӑҫ телейлӗ, савӑнӑҫлӑ. 
Ач.а-пӑча хӗпӗртесех шкула ҫӳрет. Кӗҫех акӑ экзаменсем 
пуҫланмалла. Шкул ачисене курсан, вёсен хаваслӑ сасси- 
сене илтсен, поэт хӑйӗн ҫамрӑклӑхне аса илет. «Шкул 
ҫулӗ — иртнӗ пурнӑҫ пайё — паян та, халь те асӑмрах»,— 
тет вӑл.

Мӗн чухлӗ ҫутӑ ӗмӗт-шухӑш пулнӑ ырра ҫеҫ кӗтнӗ 
поэтпа унӑн юлташӗсан! Пӗри агроном пулма шутланӑ, 
тепри — машинист, хӑшӗ тата «Карап ҫӳретнӗ Ҫурҫӗрте 
е тупнӑ вӑл алмаз тӑприйӗ»,..

Тӗллев те ҫывӑхчӗ, анчах 
Сасартӑк тухрӗ сасӑ:

— Вӑрҫӑ!
Кясретрӗ вӑл киле-ҫурта,
Ёҫхалӑхне хаяррӑн вӑрчӗ 
Унччен тӗнче курман вута,
Арканчӗ ӗмӗт. Ҫын ҫул-йӗрӗ 
Пӑтраш рӗ ҫулӑм-тӗтӗмпе.
Тӑван ҫӗр ҫунчӗ кунӗн-ҫӗрӗн,
Кӗрешрӗ пурнӑҫ вилӗмпе.

Фашистла Германи Совет Союзне вӑрӑ-хурахла кил- 
се тапӑнчӗ. Ҫавна пула пирӗн халӑхӑн мирлӗ ӗҫӗ татӑлчӗ. 
Тӑван ҫӗршыв умне калама ҫук пысӑк хӑрушлӑх тухса 
тӑчӗ. Шкулта экзамен тытма хатӗрленекен ҫамрӑксен те 
е ашшӗсемпе пиччӗшӗсен ӗҫ вырӑнӗсене йышӑнмалла 
пулчӗ, е фронтра хӗҫпӑшал тытса ылханлӑ фашистсене 
хирӗҫ ҫапӑҫма тиврӗ. Фронтра та, тылра та нимӗнле 
йывӑрлӑха та парӑнмарӗҫ ҫамрӑк патриотсем, нимӗнле 
хӗн-асап умӗнче те чунпа хуҫӑлса пуҫ усмарӗҫ.

Тӑван ҫӗршыва чун-чӗререн юратса паттӑррӑн хӳтё- 
ленш, уншӑн пурнӑҫа шеллемесӗр кӗрешни, фашизмӑн ху- 
ра вӑйӗсене ҫӗнтерни —- совет ҫыннисемшӗн чӑннипех те 
пысӑк экзамен пулчӗ. Вӑл социализмлӑ патшалӑхӑн 
иикам аркатайми тӗрекӗпе вӑйне яр-уҫҫӑн кӑтартса пачӗ.

«Эх, шухӑш, шухӑш... Вӗҫсӗр шухӑш! Пурнасчӗ унсӑ- 
рӑн пӗр хушӑ,— анчах май ҫуккӑ»,— тет поэт. Мӗншӗн 
тесен вӑрҫӑ хӑрушлӑхӗ паян та пур-ха, пирён планета 
ҫинче унта та кунта империалистсем вутпа выляҫҫӗ, ют 
ҫӗреенче атом базисем тӑваҫҫӗ. Ҫакна пирён ялан асра 
тытса тӑмалла, пур майсемпе те мире хӳтӗлемелле, Тӑ-



ван ҫӗршыва тата вӑйлӑрах, ҫирӗпрех пулма пӗтӗм хала 
парса ӗҫлемелле. Мирлӗ куншӑн ҫирӗппӗн кӗрешме поэт 
чӗререн тухакан ҫулӑмлӑ сӑмахсемпе чӗнет:

«Мӗн чухлӗ пур вӑй-пултарулӑх —
Ҫёршывӑма парас ӑна!» —
Тесе, чунпа ҫунса, ӗҫ тутӑр  
Эппин, кашнийӗ кулленех.
Эпир шӑратнӑ хурҫӑ пултӑр 
Никамӗнчен те ҫирӗпрех.
Ёҫхалӑхие вӑй кӗртнӗ туслӑх  
Вӑйлантӑр вӑхӑт хушнӑ пек.
Тӑван ҫӗре вара ҫав хурлӑх  
Пптеймӗ атом вучӗпе.

Иртнӗ вӑрҫӑ ҫулӗсене, совет ҫыннисен шухӑш-кӑмӑл- 
не, ӗҫне-хӗлне Г. Орлов витӗмлӗ, ӗненмелле кӑтартнӑ. 
Поэмӑра капини сӑмах, кашни йӗрке, калас тенӗ шухӑш— 
хӑй вырӑнӗнче. Вӑл, паллах, поэт чӗлхе тӗлӗшӗпе ҫине 
тӑрса, тимлесе ӗҫленинчен килет.

«Ешлӗмрен те вӑйлӑрах» поэмӑра Павел Силин раз- 
ведчикӑн вӑрҫӑри, пуринчен ытла нимӗҫсен тылӗнчи, 
хӑюллӑ та паттӑр ӗҫӗсане сӑнлаеа кӑтартнӑ.

Поэт кунта вулакана геройпа тӗплӗн паллаштарма 
тӑрӑшнӑ. Ун ҫуралнӑ, ӳснӗ килӗ — анлӑ Атӑл хӗрринче. 
Хӑй ҫинчен вӑл чылай вӑхӑт ниҫта та ҫырса пӗлтереймен. 
Нимӗҫ тылӗнче ик эрне разведкӑра пулнӑ, комдивӑн 
ывӑлне вилёмрен ҫӑлнӑ... Ак генерал ӑна ҫӗнӗ ӗҫ хушать. 
Анчах паттӑр разведчик тан мар ҫапӑҫура вӑхӑтсӑр пуҫ 
хурать: фашпстсем хупӑрласа илсен-

Совет ҫыннисем парӑнма ҫуралман,
Ҫӗршывӑн чыоне вараламӗҫ нихҫан! —

тесе кӑшкӑрать те хӑй умне вӑл граната пӑрахать... Ҫап- 
ла вара таса чунлӑ разведчикӑн паттӑр куяҫулӗ та- 
тӑлать.

Г. Орлов поэма геройӗ Тӑван ҫӗршыва чун-чӗререн 
юратнтше, вӑл килес Ҫӗнтерӳшӗн пӗтӗм вӑй-хӑватпа ҫа- 
пӑҫнине лайӑх кӑтартеа панӑ. Павел Силин — салтак- 
патриот. Унӑн ашшӗпе гшччӗшӗ те фронтра пуҫ хунӑ, 
амӑшӗ пӗчченех юлнӑ. Вӑрҫӑ хирӗнче вӑл тӑван ялне, 
амӑшне аса илсе ҫапла калать:



Анне!..
Кӗтетӗн мана кунсерен...
Ан йёр — ман пирки хут илсен.
Укетёп сире сыхласа,
Тӑван ҫӗршыва юратса.
Ан тив, юрату ку ҫавах  
Хаяр вилӗмрен вӑйлӑрах.

Тӑван ҫӗршыва юратни хаяр вилӗмрен вӑйлӑрах! Ҫа- 
кӑ пулать те ӗнтӗ поэмӑн тӗп шухӑшӗ. Автор ӑна пысӑк 
туйӑмпа, фашистсемпе хаяррӑн кӗрешме хавхалантара- 
кан сӑмахсемпе ҫырнӑ.

«Совет оалтакӗ» поэма та чӑн-чӑн патриотла туйӑмпа 
ҫырнӑ паха произведени. Поэт вӑрҫӑ хирӗнчи картинӑсе- 
не, ҫапӑҫу эпизочӗсене, совет салтакӗн тӗлӗнмелле пат- 
тӑрлӑхне куҫ умне тухса тӑмалла сӑнласа кӑтартать. 
Акӑ мӗнле кӗтсе шлет пӗччен салтак тӑшмана:

Юлман патрон пӗрре те,
Ун ҫук граната та пачах.

Пӗр хӳтлӗх юлашки снарячӗ,
Ана вӑл тытрӗ тупӑрах.
Кӗпҫе ӑшне те хӑйӑр ячё,
Ҫакна сиссе пуль, паҫӑрах.

Умрах фашистсен ушкӑнӗсем ҫывхарса килеҫҫӗ. Вӗсе- 
не совет салт.акӗ нумайччен чарса тӑрать, юлашкинчен 
хӑйӗн туппине хӑйпе пӗрлех аркатать.

Вӑл паттӑр. М ухтава вӑл тивӗҫ.
Вӗренӗр ҫапӑҫма унран —
Раҫҫей салтакӗнчен,—

тет нимӗҫ геиералӗ хӑйӗн салтакӗсене. «Ак тӗслӗх,— тет 
вӑл.— Пӗлӗр халӗ мӗн вӑл пӗр ҫын!»

Совет салтакӗ вилет, анчах парӑнмасть. Ахальтен мар 
ӗнтӗ тискер тӑшман та унӑн паттӑрлӑхӗнчен тӗлӗнмелли- 
пех тӗлӗнет.

Виҫӗ поэми те поэтӑн ӑсталӑхӗ ӳссе-ҫирӗпленсе пыни 
ҫинчен лайӑх калать. Апла пулин те кунта асӑрханӑ 
хӑшпӗр ҫитменлӗхсёне, чӗлхе кӑлтӑкӗсене кӑтартса хӑва- 
рае килет.

Поэмӑсенче ак ҫакӑн майлӑ тӗрӗс мар е илемсӗртерех



янӑракан вырӑнсем тӗл пулаҫҫӗ: «Шывсем ҫырансеячен
тухаслӑн ҫӗкленнӗ» (11 стр.), «Уринчен вӑл суранланчӗ 
чакнӑ чух шӑн вӑрмана» (25 стр.), «Аа, перет малти 
танк пӗрре ҫ е х — сарӑ тупӑ каять сирпӗнсех» (29 стр.), 
«Шуса ҫитрӗҫ а ран cap танксем ӗретпе» (30 стр), «Чёл- 
пар арканать л а т ӑ к  танк» (32 стр.)„ «Урать офицер. 
Вил улӑм пекех кӑвакакер» (37 ҫтр.), «Пӗтейрӗҫ пӗр 
авӑкрах танк хьгҫҫӑн танк» (46 стр.) т. ыт. те.

Г. Орлов — ӗҫе тӗплӗ, васкамасӑр тума юратать. 
Малашне те вӑл ҫамрӑк ӑрӑва патриотла воспитани пама 
пулӑшакан ҫӗнӗ сӑвӑсемпе поэмӑсем ҫырасса эпшр шан
са тӑратпӑр.

Ҫ Ё РТ Е  ТЕ Ҫ Ё Р М Е С Т П Ё Р  *

Хусанкай — Совет саманинче вӑй илсе ҫунат сарнӑ 
чӑваш халӑхӗн ятлӑ юрӑҫи. Тӑван литературӑра Петӗр 
Хусанкай чи малти ретре тӑрать. Лирикӑллӑ пӗчӗк сӑв- 
висенче те, гражданла ҫӗкленӳпе ҫырнӑ поэмисенче те, 
чӗре хӗлхемӗ тивертиӗ статйисенче те эпир, вулакансем, 
унӑн пӗр хӑйне кӑна тивӗҫлӗ сассине палласа илетпӗр — 
Хуеанкайла чӑн-чӑ,н пысӑк Поэт ҫырнине асӑрхатпӑр. Хӑ- 
йӗн произведенийӗсеяче вӑл «кӗнекелле» ӳкерчӗксемпе 
муталантармасть, калас тенӗ шухӑша тӑван халӑх шухӑ- 
шӗпе ӑста ҫыхӑнтарса калать, кӑткӑс инверсисем туса пу- 
^а минретмест, мӗншӗн тесен тӑван чӗлхемӗр ун пек юп- 
таруллӑ ҫаврӑяӑҫсене ытлах кшлӗштерсе каймастъ, шухӑ- 
ша тӳррӗнех витӗмлӗ кала.ма хистет. Символ сем, метафо- 
рӑсем, танлаштарусем — поэзире мӗнле кӑна хӑват кир- 
лӗ—пурте пур унӑн ,вӗсене пёрне те тӑван халӑх ӑс-хакӑ- 
лӗнчен уйӑраймаотӑн. Поэт, эппин, ларам та пӗр ҫаврӑм 
сӑвӑ ҫырам-ха, тесе тӗлленмест, чун хавалӗ хушнипе хӑй 
калас тенӗ ӗмӗтне_ыттисене те пӗлтересшӗн пулса чунӗ 
чӑтайманнипе ҫырать. Ҫавӑнпа Петӗр Хусанкай хӑватлӑ 
пысӑк ӑста, чӑн-чӑн халӑх поэчӗ. Вырӑсла вулӑпӑр-и ун 
сӑввисеяе, тутарла-и, пӑлхарла-и — кирек ӑҫта та ӑна 
хамӑрӑн чӑваш поэчӗ ҫырнине туятпӑр.

Нумай-нумай чӗлхесене куҫарнӑ Петӗр Хусанкайӑн 
произведенийӗсене. Вӗсене миллионшар халӑх вулать, 
миллионшар халӑх вуласа чӑваш халӑхӗпе, унӑн шухӑш-

*  К у статьяна И лпек М икулайӗпе пӗрле ҫырнӑ.
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кӑмӑлӗпе паллашать. Кулленхи ӗҫӗнче Хусанкая тӑван 
халӑх пултарулӑхӗ, ӑс-хакӑлӗ хӑват парса тӑнӑ, чун ха- 
валне ҫӗклентернӗ. Ку вара этемлӗх дивилизаци мулне 
пирён халӑх та, мӗн пултарнӑ таран, «кӗреҫе пайӗ» хыв- 
нине пӗлтерет.

Сӑмах хальхкшче «Ҫӗрте те ҫӗрместпӗр» поэма пирки 
пырать («Ялав» журнал, 6—7-мёш номерсем, 1968 ҫ.). 
Хусанкай ҫак поэмӑна граждан вӑрҫинче вӑхӑтсӑр пуҫ 
хунӑ паттӑр хӗрлӗ салтак «Иван ывӑлӗ Прахур» ҫинчен 
ҫырнӑ. Прохор Иванов шухӑшласа кӑларнӑ паттӑр мар, 
вӑл хальхи Элёк районне кӗрекен Йӑлкӑш ялӗнчи хрес
чен ачи пулнӑ. Мӗн пӗчӗкрен килти ӗҫе вӗреннӗ: хир ӗҫне 
ҫӳренӗ, выльӑх пӑхнӑ, ҫштӗнсе ҫитнӗ чух вӑрҫӑ хускалнӑ 
та вӑл хӗрлӗ салтак пулса тӑнӑ.

Ку поэма пӗрре- ларса ҫырнӑ произведени мар. Ана 
ҫырас тесе, Петӗр Хусанкай таҫта та ҫитсе курнӑ: вӑл 
герой ҫуралнӑ ялта та, ӗлӗкхи «Эрмен Пасарӗ», халь 
«Армянск» текен Крымри хулара та, Сиваш шывӗ хӗр- 
ринче те пулнӑ. Нумай шыранӑ, нумай тупнӑ, шухӑшла- 
нӑ. Акӑ мӗн калать вӑл ҫавӑн пшрки:

Ун чулие ҫитсе эп куртӑм:
Пӗр сӑмахсӑр пуҫ тайса,
Чечек пуҫ кӑшӑлӗ хутӑм,
Гӑтӑм ш ухӑша кайса,—

тет поэт.

Тёрлӗ халӑх ячӗ илтӗнет поэмӑра. Кунта эпир Про- 
хорпа пёрле пыракан Аристарх Антоновпа, Шӑнкӑртам 
тутарӗ Ахметпа, Миклай мариецпа, Файзутдинов Гилем- 
зят тутарпа, Владимир Юрин вырӑспа тата ыттисемпе те 
паллашатпӑр. Пусмӑрҫӑсене хирёҫ пур халӑх та ҫӗклен- 
нё. Ирӗклӗхшӗн, Совет ҫӗршывӗшӗн, телейлӗ пурнӑҫшӑн! 
Ҫакӑн пек тӑшманпа ҫапӑҫнӑ вӑхӑтра сӑваплӑ йыхрав 
ертср лынӑ пирӗн Хӗрлё Ҫара.

Кӑшт кӑна аса илер-ха, сӑмах май, ӗлӗкхи саманана. 
Патша чухне мӗнле кӑна мӑшкӑл тӳссе курман-ши пирӗн 
халӑх: трахом ҫӗршывӗ, Ваҫли Иванч, пушӑт та мунчала, 
ҫӑпата патшалӑхӗ... Чӑтса чӑтӑм ҫитмен хушӑра, Разии
на Пугачев вӑхӑтӗнчех-ха, чӑваш та, пусмӑрти ытти ха- 
лӑхсемпе пӗр рете тӑрса, алла кистен тытса, патша ты- 
тӑмне хирӗҫ хӑюллӑн ҫапӑҫма тухнӑ. Вырӑссен пӗрремӗш 
революци ҫулӗсенче пирӗн ҫынсем, пусмӑр саманине ку- 
раймасӑр таврари мул хуҫисемпе пусмӑрҫӑсене хирӗҫ 
паттӑррӑн кёрешнӗ. Ленин партийё ертсе пынипе Октябрь



революцине чӗре хушнипе хутшӑнса ирӗклӗхшён 
кӗрешнӗ чух пирён салтаксем те тивӗҫлӗ вырӑн йышӑннӑ. 
Совет влаҫӗшӗн кӗрешнӗ ҫулсенче мснле кӑна паттӑрсем 
пулман-тӑр пирӗн ҫӗршывра! Чапаевпа Павлов,-Коемов- 
скипе Крепков, ытти ҫӗршер те пиншер ят илем те чыс 
кӳрет ирӗклӗхщӗн кӗрешнӗ пирӗн халӑха. Ҫак поэма 
геройӗ Прохор Иванов ҫавӑн пек геройсенчен пӗри пулнӑ.

Патша самани вӑрҫӑ хыҫҫӑн вӑрҫӑ хускатнӑ. Ун чух
не чӑвашсене «вак халӑх», «ют ӑру» тесе тӑман. Кил- 
йышра пӗр вӑйпитти ҫын юлми вӑрҫа илсе кайнӑ та юн 
тӑктарнӑ. Чи тискер вӑрҫӑсенчен пӗри ӗлӗкхи тӗнче вӑр- 
ҫи пулнӑ. Чӑваш ялёнче ун чух ватти-вӗтти те хӗрарӑм- 
семпе чӑлахсем кӑна тӑреа юлнӑ. Ыттйсене пӗтӗмпе 
фронта илсе кайнӑ. Юхӑннӑ хуҫалӑх, чухӑн пурнӑҫ, выҫ- 
лӑх та вилӗм^—акӑ мӗн кӳнӗ пире ҫав тискер вӑрҫӑ. Аслӑ 
Ленин, пӗтӗм халӑхӑн нушаллӑ пурнӑҫне витӗр курса тӑ- 
нӑ гений, ҫав хура та тискер пусмӑр еаманинчен мӗнле 
хӑтӑлмаллине пӗртен-пӗр тӗрӗс ҫул кӑта!ртса пачӗ, ком- 
мунистсен партийӗ пӗтӗм халӑха ертсе пьгрса ҫав ирӗк- 
лӗхе тухма кӗрешсе вӑй ^учӗ. Патша тӗп пулчӗ. Путлан- 
чӗ ҫӗрӗшнӗ йӗрке. Ҫӗнӗ самана, ҫӗнӗ йӑла аталанать, ҫё- 
нӗ вӑй илет халь таврара. Ҫуралнӑ ҫӗршыв та халь ама- 
ҫури мар, вӑл халь чӑннипех тӑван ҫӗршыв пулса тани
не пётӗм ӗҫҫынни ӑнланса илет. Ана ӗм-ӗрсён кӗрешӗвӗн- 
че вӑй та лурнӑҫ хурса ҫапӑҫса илчӗ, халь ӗнтӗ ҫӗнетсе 
телейлӗ кунҫул тушг пӗлмелле. Акӑ мӗнле пысӑк ӗҫ, пы- 
еӑк ӗм^т тытать пирён халӑх.

Анчах патшаран юлнӑ йӑх-яхсем парӑнасшӑн мар-ха. 
Хӑйсем вилессе сиснӗ тӑшмансем, юлашки хевтине пуҫ- 
тарса, ирӗке тухнӑ халӑха каллех пӑхӑшгарасшӑи пулса, 
ҫӗршывра хаяр вӑрҫӑ хускатса яраҫҫӗ. Хӑйсем тӗллӗн 
кӑна ӗҫхалӑхне ҫӗнтерме ҫуккине чухлаҫҫӗ вӗсем, ҫавна 
пула кӳршӗ патшалӑхсенчен пулӑшу йӑлӑнаҫҫӗ. Пулӑшу 
кӑна-и? Совет самани пӗр хамӑр ҫӗршывра кӑна мар, 
тӗнче сҫхалӑхне ҫӗклентерее, пӗтӗм пусмӑрҫӑсене путар- 
ма пултарать. Ҫакна сисекен империалиетсем кун канма- 
сӑр та ҫӗр ҫывӑрмасӑр Совет ҫӗршывне интервенципе кшл- 
се кӗреҫҫӗ. Антанта—«таса канаш» вёсен юлашки шанчӑ- 
кӗ. Америкӑра, Францире, Англире хывӑнаҫҫӗ пире хунӑр- 
ласа аркатмалли тӳлемсем. Ҫавсем усранӑ кӗрт йыттнсен- 
чен пӗри Врангель барон пирӗн ҫӗршывӑн кӑнтӑр чик- 
килче Крымра окопсем чавса кӑшӑлланӑ. Ана ют ҫёршыв 
пуянӗсем пулӑшаҫҫӗ. Танксемпе самолетсем, тупӑсемпе 
етресем илсе ҫитернӗ вӗсем Совет Ҫарне хирӗҫ ҫапӑҫма.



Совет Ҫарӗнчи силтаксенчен пӗри — Прохор Иванов. Вал 
тӑван ҫӗршывӑн ирёклӗхӗшӗн ҫапӑҫма тухнӑ хӗрлӗ сал
так. Ана, хӑйӗн юлташӗсем пекех, ирӗклӗх. кирлӗ, ҫӗр 
кирлӗ, чипер пурнӑҫ кирлӗ, ҫавӑишӑн ҫапӑҫса, ваЗГ-Сввет 
влаҫӗ ҫӗнтерессе шанса пуҫне_хума та хатӗр. Шӑпах ҫав 
салтак ҫинчен ҫырнӑ Х усанкайхМ  поэминче.

«Ҫӗрте те ҫӗрместпӗр»тени вӑл ҫунатлӑ сӑмах пек ил- 
тӗнет пулоанта, кунта аллегор(иллӗ шухӑш мар. Прохор 
Иванов граждан вӑрҫинче «ятсӑр ҫухалнӑ» салтаксенчен 
пӗри пулнӑ, ун ӳтне 1935-мӗш ҫулта, хӑй пуҫ хунӑ хыҫ- 
ҫӑн 15 ҫул иртсен, Сиваш шывӗнче тупнӑ. Тӑварлӑ шыв- 
ра вӑл хӑй кӑна мар, унӑн докуменчӗсем те ҫӗрмесӗр 
сыхланса юлнӑ.

... 1920-мӗш ҫул. Революции виҫҫӗмӗш ҫулӗ. Каховка. 
Перекоп. «Крымри тӑвансем асапра. Унта ашкӑнать ул- 
путсен шурӑ ҫарӗ, ҫапса ватмалла ҫав ҫара! Ҫапатпӑр, 
вататпӑр! Крыма хӑтаратпӑр!» — хӗрӳллӗн чӗнсе калать 
сӑмахне комиссар,!

Ҫак пысӑк ҫапӑҫу умён пирӗн Прахвур, хуткупӑс ка
ласа хӑйӗн юлташӗсен кӑмӑлнҫ ҫӗклентерекенскер, ком
сомола ҫырӑнать, юлташӗпе пёрле шуррисем патне хӑюл- 
лӑн кайса «чӗлхе» тытса килет, ҫар штабӗ валли пысӑк 
ӗҫ тӑвать. Анланать вӑл: «Халлӗхе —- пӑшал пемесӗр 
ирӗк те лекмест пире...» Акӑ, «Шывлӑ-шурлӑ, тӑварлӑ 
Сиваш... Ҫичӗ ҫухрӑм сарлакӑш ҫав кӳлӗ...» Кунта Ленин 
хушнипе Фрунзе килнӗ, хӗрлӗ еалтаксене вӑл Октябрь 
уявӗ ячӗпе салам калать. Фрунзе ертсе пынипе Хӗрлӗ 
Ҫар тӑшмана тапӑнать, ватать, ӑна пӗтӗмпе ишсе ҫӗмӗ- 
рет. Винтовкине умне тытса, Прахвур та малалла ыткӑ- 
нать. Анчах сасартӑк «ҫак юлашки ҫапӑҫу!» тесе ҫӗклен- 
нӗ чӑваш ачи Сиваш урлӑ каҫса ҫитес чух пуҫне хурать. 
Паттӑр ҫапӑҫса вилет вӑл ҫакӑнта, выртса юлать тӑварпа 
вдрӑнса. Юлташӗсем малалла каяҫҫӗ.

Ҫак поэмӑна ҫырнӑ чух Петӗр Хусанкай паянхи пу- 
сӑмран вӑй илет.

Эпир, «вӑрҫӑ-вӑрҫӑ!» тесе,
М ӗнпур ӗмӗрхи тискере 
Тӗнче умӗнче питлесе,
Ҫӗнетрӗмӗр хамӑр ҫӗре...
Ҫӗр пире астутарасшӑн:
«Усрӑр ҫамрӑк ӑрӑва,
Ан вӑрҫсамӑрччӗ, тархасшӑн,
Ан пӗтерӗр хӑвӑра...»—

тет вӑл.



Ку философшллӗ таран шухӑш. Ҫак шухӑш хальхи 
саманан чи таса, чи т.умлӑ ӗсӗпе ӗ-мётне пӗлтерет. Эпир 
вӑрҫасшӑн мар. П'ирен хуласемпе ялсенче ҫёнӗрен ҫёнӗ 
ҫуртсем лартмалла, промышленность предприятийӗсене 
ӳстермелле, ача-пӑчасене пӑхса вӗсем валли тата пысӑк- 
рахл-елейлӗ пурнӑҫ тумалла, хурҫӑ шӑратмалла, искусст- 
вӑпа культурӑра ӗмӗр-ӗмӗр манӑҫми произведенисем кӑ- 
лармалла. Анчах империалистсем ав хӑйсен пусмӑрлас 
йӑлине пӑрахмаҫҫӗ. Пӑрахмаҫҫӗ кӑна та мар, вӗсем тӗн- 
чен пӗр кӗтессинче е тепӗр кӗтессинче вӑрҫӑ-харҫӑ вутне 
чӗртсех тӑраҫҫӗ.

Ҫапах та ирӗклӗх вӑл — халӑха пурӑнма кирлӗ чӑн- 
лӑх, вӑл — сывлас сывлӑш та кулленхи ҫӑкӑр-тӑвар. Вӑл 
пур ҫӗрте те вӑй илсе ҫитерсе ҫӗнтерессе пӗр иккӗленме- 
сӗр шанса тӑтӑмӑр. Социализм идейи — чи аслӑ идея. 
Енер вӑл пирӗн ӗмӗтленнӗ ӗмӗтчӗ, паян — хамӑр куҫпа 
куракан чӑнлӑх.

Ҫавӑнпа та вӑрҫа хирӗҫ хамӑрӑн таса вӑрҫа кӗресси— 
пирӗн халӑхшӑн мстори суннӑ парӑм. Ҫавӑн пек эпир 
фашистла Германие хирӗҫ ҫапӑҫса ҫӗнтертӗмӗр, ҫавӑн 
пекех ытти агрессорсене те, енчен вӗсем пирӗн ҫӗршыва 
вут-ҫулӑмпа тапӑнас пулсан, пурсӑмӑр та, ретӗн-ретӗн 
тӑрса, таса кёрешӗве тухӑпӑр.

«Этем вӑрҫмасСа вӑй хурать,
Этемлӗхӗн — хӑйӗн йёрки:
Хӑш вӑрҫӑ — тӑвасшӑн чура,
Хӑш вӑрҫӑ—чӑн ирӗк пирки»,—

тет поэт, паҫӑр эпир асӑннӑ шухӑша ҫирӗплетсе. ^
Поэт пире Прохорпа лайӑх паллаштарать, унӑн ял- 

йышне кӑтартать. Мӗн тунасси пур: ун чухне пӗр Прах- 
вурсен Йӑлкӑшӗ кӑна мар, Ҫеҫпӗлсен Касаккасси те, 
Ивановсен Слакпуҫӗ те, Хусанкайсен Сиктӗрми те—пур
те пӗр евӗрлӗ чӑваш ялӗсем пулнӑ. Хурал пӳртне пуҫта- 
рӑннӑ ялйыш «сарӑ хутлӑ» «Канаша» вуланӑ, Совет ҫӗр- 
шывӗн хыпарӗсене пӗлме тӑрӑшнӑ, шурӑ ҫарсем тапӑнса 
килесрен иӑшӑрханнӑ. Халӑх хӑй ӗҫне сыхлама кирлӗ 
иккенне чиперех ӑнкарнӑ: тӑван ҫӗршывшӑн та шрӗклӗх- 
шӗн, пулас телейшӗн кӗрешме чӗннӗ ун чух Ленин пар- 
тийӗ. Куҫҫуль такса та нӑйкӑшса мар, ӑстӑнпа ӑнламса, 
хулпуҫҫине хуткупӑс ҫакса, таса вӑрҫа тухса кайнӑ Иӑл- 
кӑш ялӗнчи чӑваш ачи Прахвур Иванов та. Аҫта Совет 
влаҫӗн тӑшманӗ пур — ҫавӑнта. Ун чухне ҫамрӑк Совет



ҫӗршывӗн хӑрушӑ тӑшманӗ Врангель ҫарӗ пулнӑ. Вран
гель, хӑй тавра илешнӗ Раҫҫейри мул хуҫисемпе тӗрлӗ 
пуян-мещен тӗпренчӗкӗсане пуҫтарса, ют ҫӗршыв капита- 
лисчӗсем пулӑшнипе вӑйлӑ хӗҫпӑшалланнӑ та Совет 
ҫӗршывӗн Крым ҫурутравӗнче хуҫаланса тӑнӑ. Ҫавӑнтан 
вӑл пирӗн ирӗклӗхе хупӑрлама хӗрӗннӗ.

Прахвур хастарлӑ салтак пулать, вӑл мӗншӗн кӗреш- 
меллине пӗлет, ҫапӑҫура ырӑ ятне ямасть. «Чӑваш ятне 
ан ҫӗрт» тени кирек ӑҫта та ун асӗнчен каймасть. Юлта- 
шӗсемпе тан пырса, вӑл кулленхи ҫапӑҫура пулать.

Пире ҫак Прахвур вырӑс ачипе— Владимир Юринпа 
туслашса юайни савӑнтарать. Вӗсем иккӗшӗ те самана 
таппине тӗшмӗртекен пулнӑ ӗнтӗ, идея енчен пёрле туп- 
таиаҫҫӗ, хӑшӗ юлташ та хӑшӗ тӑшман иккенне тӗрӗс ӑн- 
ланакансем пулаҫҫӗ. Чӑваш облаҫӗ пулни Прахвура 
савӑнтарать, уншӑн Юрин та хӗпӗртет. Ак мӗн калать 
вӑл:

«Тӗрлӗ .халӑх пурӑнать те 
Пирӗн аслӑ Руҫ тулли,

Ленина халь курӑнать-тӗр 
Л айӑхрах мӗн тумалли».

Ку ӗнтӗ политшкӑна салт-ак, майӗпен пулсан та, тӗрӗс 
ӑнланнине пӗлтерет. Мӗн калаосм пур, нумай пулмасть 
ялтан тухнӑ хресчен ачине политика ыйтӑвӗсем каярахпа 
кӑна, шӑпах хӑйсене кирлӗ чух тенӗ пулӑттӑмӑр, асне 
киле пуҫланӑ ҫав. Ҫак историллӗ те социаллӑ тапхӑра 
Хусанкай пит тӗрӗс палӑртса хӑварать. Кунта «кайрӑ- 
м ӑ р —■ ҫӗнтертӗмӗр!» тесе вӗҫкӗнленсе каланӑ сасӑ ҫук, 
«пурӑнӑпӑр-курӑпӑр» тенӗ май ӑнланмалла, ҫавӑн пек 
пулнӑ тӗттӗм ялсенче пурӑнса курнӑ хресченӗн кӑмӑлӗ, 
ҫавӑн пек вӑй илсе аталаннӑ вёсен социаллӑ йӑли. Поэт 
ӑна психологи кӑшӑлӗпе хытарса пит тӗплӗн вырнаҫ- 
тарать.

«... Буржуйсем памастчӗҫ ӗмӗр 
Автономи никама!» —

тет Владимир Юрин, Ленин пирки сӑмах хускатсан.
^  Ҫак таса шухӑш Прахвурӑн кӗрешӗвӗнче чун ӗмӗт- 
леннӗ йыхрав пулнӑ. Вӑл ҫаплах пулнине шанатпӑр 
эпир, Хусанкай пире унталла-кунталла пӑркалантар- 
масть, калас тенӗ шухӑшне пат татса тӳррӗн калать те, 
эпир ӑна ӗненмесӗр пултараймастпӑр.



Ҫак шухӑш паянхи вӑхӑтпа та шӑпах шайлашса тӑ- 
рать. «Чӑваш-и, вырӑс-и, тутар-и — мӗн пурӗ пӗр ҫӑлтӑр 
айне!»— тенӗччӗ Хусанкай «Автономи маршӗ» сӑввинче. 
Илтӗнмвст-и-ха, эппин, чӑваш х-алӑх поэчӗн вӑтӑрмӗш 
ҫулсенчи сасси халь ҫырнӑ поэма сыпӑкӗнче те! Пӗр ҫӑл- 
тӑр айӗнче пулса, эпир социалшзмла самана турӑмӑр, 
пӗр Хӗрлӗ ҫӑлтӑр ҫутипех. эпир коммунизмла саманана 
та кӗретпӗр.

Прахвур салтакӑн кунҫулӗ кӗске пулнӑ. Уиӑн паттӑр 
пурнӑҫӗ вӑхӑтсӑр татӑлнӑ. Реквием пек илтӗнеҫҫӗ поэ- 
тӑн уйрӑм йӗркисем:

«Манӑн пуҫкӑшдлӑм шанӗ,—
Пмт черченкӗ вӑл ҫеҫке.
Ы тларах сӑну сыхланӗ.
Ун та ӗмӗрӗ кӗске.
Чул ҫинчи ҫыру якалӗ 
Палӑк лармӗ ӗмӗрех, — 1

тет поэт.

Анчах ку вилле асӑнса юрланӑ юрӑ мар! Поэмӑн ячӗ 
те ҫавнах шантарса калать: «Ҫӗрте те ҫӗрместпӗр!» Ҫап- 
ла ҫав пирӗн халӑх. Ахальтен мар чӑваш ваттисен сӑма- 
хӗ: «Шывра та путмастпӑр, вутра та ҫунмастпӑр!» — тет. 
Халь ҫав сӑмах ҫумне «Ҫӗрте те ҫӗрместпӗр!» тени те 
хутшӑнчӗ. Истори палӑкӗн чулӗ ҫӗрмест. Ҫав палӑкӑн 
хисеплӗ чулӗ вырӑнне хывӑнчӗ ӗнтӗ пирён янташ Прохор 
Иванов ячӗ те. Хусанкай ҫав строфарах вулакана ак 
мӗнле каласа шантарать:

«Пурӑнать сӑмах вӑй-халӗ,
Пип ҫултан та вӑл чӗрех».

Ку вара палӑк кӑна мар. Ку вӑл халӑх кунҫулӗнче 
ӗмӗртен ӗмӗре халӑхпа хӑйпе пёрле пыракан ялав, халӑ- 
хӑн чун хавалӗ, унӑн пурнӑҫӗпе кӑмӑлӗ.

<sTepтлӗ утӑм — пин хӑлаҫлӑх,
Шит те пнтӗ сарлака.
Тав пӑшаллӑ та хутаҫлӑ,
Кӗреҫеллӗ салтака!» —

тетпӗр эпир те поэтпа пӗрлех.
Салтак вӑл— хамӑр ҫын, вӑл совет салтакӗ, совет 

ҫӗршывӗн хуралҫи, пулас коммунизм саманин чи шан-



чӑклӑ та таса чысӗ. Ҫавӑн пек пулнӑ та ӗнтӗ ҫӗрте те 
ҫӗрмесӗр юлнӑ Прохор Иванов, ҫавӑн пекех пулнӑ унӑн 
юлташӗсем те.

Хусанкайӑн «Ҫӗрте те ҫӗрместпӗр» поэми — хальхи 
хамӑр чӑваш поэзийӗнчи паха произведенисенчен пӗри. 
Вӑл пёр п о э т  ҫӗнтерӗвӗ кӑна мар, пӗтӗм чӑваш поэзийӗн 
ҫӗнтерӗвӗ. Вулакансем ӑна сума суса йышӑнчӗҫ.

Хамӑр илтсе пӗлнӗ юрӑ пек хывӑннӑ «Ҫӗрте те ҫӗр- 
местпӗр» поэма. Вӑл пирӗн кулленхи ӗҫпе-шухӑшпа 
ҫыхӑнса тӑрать. «Ҫӗрте те ҫӗрместпӗр» поэма — телей 
ҫӗршывӗшӗн ҫапӑҫса вӑхӑтсӑр пуҫ хунӑ салтаксен ячӗпе 
лартнӑ хисеплӗ палӑк, чӗррисемшӗн тесен, вӑл хамӑр 
кӗрешсе ҫирӗплетнӗ социализмла ҫӗршыва куҫ шӑрҫи 
пек упрама вӗрентет, уншӑн таса кӑмӑлпа тӑрса, кирлӗ 
чух кӗрешмелле пулсан, хастарлӑн кӗрешме чӗнет. Ҫавӑн 
пек илтӗнет поэмӑн хӑватлӑ кӗвви.

1968.

ПОЭТ — в о и н - к о м м у н и с т

Владимир Васильевич Бараев-Сӗрккене эпё малтан
хи хут 1937 ҫулта, ҫуркунне, наукӑпа тӗпчев институчён 
библиотекинче тӗл пултӑм. Манӑн унта Г. Т. Тимофеев 
ҫырнӑ «Тӑхӑр ял» ятлӑ этнографшллё очеркпа паллаш- 
маллаччӗ. БараеЕ ӑна маларах вуласа тухнӑ-мӗн. Эпӗ 
хам ҫав «Тӑхӑр яла» кӗрекен Элшел ялӗнче ҫуралса ӳс- 
нине пӗлсен, вӑл тӳрех хӗпӗртесе кайрӗ, тем-тем ҫинчен 
те ыйтса пӗлчӗ:

— Хӑҫан каятӑн унта? Ял ячӗсем халӗ те улшӑнман- 
и-ха? «Тӑхӑр ял» авторне пӗлекенсем Элшелӗнче пур-и? 
Эх, ҫитсе курасчӗ, пӗр-ик эрне те пулин унта пурӑнасчё, 
ваттисем сӑмахланине итлесчӗ,— терӗ вӑл, хавасланса.

Тепрехинче эпир унпа радиокомитетра тӗл пултӑмӑр. 
В. Бараев мана хӑй ӑҫта ҫуралса ӳсни, вӗренни, ӗҫлени 
ҫинчен, чӑваш писателӗсемпе туслӑ пурӑнни ҫинчен кала
са пачӗ. «Эпӗ Тӑхӑр ял ачисемпе вӗреннӗ-ҫке, унта ман 
юлташсем нумай, вӗсем патӗнче ман пулмаллах,— терӗ 
вӑл, ҫул ҫине тухас шухӑшне пӗлтерсе.—Ман тепӗр «Али- 
паттӑр» пек поэма ҫырас кӑмӑл пур-ха. Ҫавӑнпа та чӑ- 
ваш халӑх пултарулӑхне пикенсех пухас, тӗпчес пулать. 
Ку вӑл — пархатарлӑ та кирлӗ ӗҫ, ӑна Шупашкарта пу- 
рӑнса тума ҫук. Час-часах чӑваш ялӗсенче пулмалла,



ватӑ ҫынсемпе те, ҫамраккисемпе те куҫа-куҫан тёл пул- 
еа калаҫмалла. Анчах Тӑхӑр яла ҫитиччен малтан эпӗ 
хамӑн тӑван яла кайса килесшӗн-ха»,— пӗлтерчӗ вӑл.

Поэтӑн тӑван ялӗ — Чӑваш АССРӗнчи Ш ӑмӑршӑ 
районне кӗрекен Виҫпӳрт Шӑмӑршӑ. Кунта вӑл 1910 ҫул- 
хи ноябрӗн 18-мӗшӗнче, чухӑн хресчен килйышӗнче ҫу- 
ралнӑ. («Чӑваш писателӗсем» кӗнекере В. Бараев нояб
рём 24-мӗшӗнче ҫуралнӑ тесе каланӑ. Ку тӗрӗс мар, поэт 
хӑй ноябрей 18-мӗшӗнче тесе ҫырнӑ. Ҫар докуменчёсенче 
те ҫаплах кӑтартнӑ). Малтан вӑл ялти пуҫламӑш шкул- 
тан, унтан Тутар республикинчи Хурӑнвар ялӗнчи вӑтам 
шкултан вӗренсе тухнӑ; Ульяновскри ялхуҫалӑх технику- 
мӗнче, Самар (хальхи Куйбышев) хулинчи планпа эконо
мика институтӗнче вӗреннӗ. 1934 ҫулта Бараев Шупаш- 
кара пурӑнма куҫнӑ. Кунта вӑл Халӑх пултарулӑх 
ҫуртӗнче, радиокомитетра, кӗнеке палатинче, хаҫат 
редакцийӗсенче ӗҫленӗ.

Чӑваш литературинче Владимир Бараев 10 ҫула яхӑн 
ҫеҫ ӗҫлерӗ. Унӑн малтанхи произведенийӗсем Куйбышев- 
ра тухса тӑнӑ «Колхозник» хаҫатпа «Вӑтам Атӑл» аль- 
манахра пичетленнӗччӗ. Унтан вара, Шупашкара килсен, 
ун ятне час-часах кунти хаҫат-журналсенче курма пу- 
латчӗ, радиола та хӑйӗн сӑввисене вулатчӗ вӑл.

В. Бараевӑн сӑвви-юрр/исенче, калавӗсемпе очеркӗ- 
сенче ҫӗнӗ пурнӑҫшӑн кӗрешекен халӑхӑн ӗҫӗ-хӗлӗ уҫҫӑн 
курӑнса тӑрать. Поэт ҫул ҫӳреме юратнӑ. Вӑл Вӑтам 
Азире те, Кавказра та пулнӑ, Атӑл ҫинчи пысӑк хуласен- 
че пурӑннӑ, Чӑваш республики тӑрӑх нумай ҫӳренӗ, час- 
часах вулакансемпе тӗл пулнӑ. Ҫапла ҫӳрени, ырми-кан- 
ми ӗҫлени поэта очерксем валли материал тупма пулӑш- 
нӑ, рабочисемпе колхозниксен ӗҫне-хӗлне тӗрӗс кӑтартса 
пама май панӑ. Ахальтен мар ӗнтӗ вӑл хӑйӗн пёр сӑввин- 
че Тӑван ҫӗршыв калама ҫук пысӑк та пуянни-не, совет 
халӑхӗ пӗр кӑмӑлпа, пӗр шухӑшпа ӗҫлесе пурӑннине 
ҫапла ҫырса кӑтартнӑ:

Географ, сана кӑшт задани парсассӑн,
Миҫе хут Союзӑмӑр — шитле.
Эп Магнитогорскинчен кӑшкӑрсассӑн,
Эс Совет-форд заводӗнче итле.

Акӑ тата пилӗкҫуллӑхӑн хӑватне кӑтартакан хӗрӳллӗ 
сӑмахсем:



Н ран tipne
518 гудок пёр харӑс юрлӗҫ,
Тата татти-сыпписӗр 
Хурҫӑ урхамахсем кӗҫенӗҫ,
Пин те хӗрӗх витерен тухса.

Вӑрҫӑччен ҫырнӑ сӑвӑсенче, калавсемпе очеркеенче 
совет индустрии гиганчӗсене, ҫӗнӗрен ҫӗкленекен хула- 
семпе ялсене В. Бараев хӑйне майлӑ, куҫ умӗнчи япала- 
сене курнӑ пек сӑнласа кӑтартать. Кунта эпӗ поэтӑн 
«Кавказ хӑнисем» ятлӑ пысӑк очеркне уйрӑмах палӑртса 
хӑварасшӑн. Ку очерк — Атӑл тӑрӑхӗнчи, Кавказри ха- 
лӑхсен совет саманийчи ҫитӗнӗвӗсене тӗрӗс ҫутатса пара- 
кан произведени.

'В. Бараев пултарулӑхӗнче «Таврӑноан» калавпа 
«Сӳнми хӗвел» повеҫӗ, «Али-паттӑрпа» «Вилӗме ҫӗнтере- 
кен» поэма-юмахсем пысӑк вырӑн йышӑнаҫҫӗ. Вӗсене вӑл 
вӑрҫӑ пуҫланйччен ҫырнӑ. Ҫавӑн пек произведенисем т э 
тах та ҫырас ӗмӗтпе пурӑнатчӗ вӑл. Ҫав ӗмӗтпех поэт 
Тӑхӑр ял таврашӗнче те пуласшӑнччӗ. Анчах ӗмӗтленнӗ 
ӗмӗтне фашизмӑн хура вӑйӗсем татрӗҫ.

Совет Союзне фашистла Германи вӑрӑ-хурахла килсе 
тапӑнсан, ик эрнеренех Владимир Бараев салтак шинелӗ 
тӑхӑнать. Малтан вӑл Иваново хулинчи ҫар училищинче 
виҫӗ уйӑх вёренет, унтан вара, нимӗҫ оккупанчӗсем Мус- 
кава тапӑнса пынӑ вӑхӑтра, Малоярославец патӗнче пӗр- 
ремӗш хут ҫапӑҫӑва кӗрет. Ҫав ҫапӑҫура чӑваш курсан- 
чӗсем те йышлӑ пулнӑ, вӗсем паттӑррӑн ҫапӑҫса хӑйсен 
нултарулӑхне кӑтартнӑ. Вӗсене сума суса поэт-воин «Ту
па тунӑ чухне» ятлӑ сӑвӑ ҫырать.

Ҫапӑҫӑва кӗрес умён курсантсем присяга параҫҫӗ. 
Вӗсем комиссарӑн хӗрӳллӗ, чӗре патне ҫитекен сӑмахне 
итлеҫҫӗ. Бараев вара Гитлер салтакӗсене ылханоа ҫапла 
ҫырать:

Куҫ умяе килсе тухаҫ  
Автоматлӑ нимӗҫсем,
Усӗр куҫпа ҫуйӑхса  
Хӗрсен ятне ҫӗртнисем,
Чӗчӗ ачи аллинчен 
Сахӑр туртса илнисем,
Ватӑ старик уринчен 
Ҫӑмат хывса илнисем...
Ашкӑнаймӑр нумайччен,
Хуҫӑк шӑллӑ йытӑсем!



В. Бараев, мӗнпур совет ҫыннисем пекех, тӑшмана 
ҫӗнтерессе шанса пурӑннӑ, ҫав шанчӑк ӑна фашистла 
пусмӑрҫӑсене хирӗҫ пынӑ хаяр кӗрешӳре вӑй-хӑват панӑ. 
Темле йывӑр пулсан та, «Ҫӗнтерӳ пиртех вӑл пулӗ!..» — 
тет поэт «Юлташа» ятлӑ сӑввпнче.

Виҫпӳртре кӗтет аннеҫӗм,
Ывӑлӑм кӗтет.
Нӳрленет шур пурҫӑн тутӑр —
М ӑшӑрӑм йӗрет.
Анчах ан хурлан, юлташӑм,
Маншӑн ан кулян.
Эпир тухрӑмӑр ҫӗршывшӑн,
Тӗп пулӗ тӑшман.

Кам унта хӑравҫӑ чунлӑ.
Пӑрӑн ҫул ҫинчен!
— Кил, Суворовла ҫапар-ха  
Вилӗм ҫамкинчен!

Ку сӑвва В. Бараев 1941 ҫулхи ноябрём 24-мӗшӗнче 
ҫырнӑ. Вӑл пирӗн талантлӑ поэтӑмӑр аслӑ Совет ҫӗршы- 
вӗн патриочӗ, тӑван халӑхӑн шанчаклӑ ывӑлӗ, паттӑр 
салтакӗ пулнине питӗ лайӑх кӑтартса парать.

Акӑ тата поэт ҫапӑҫӑва кӗрес умён хӑйӗн ывӑлӗ патие 
ҫырса янӑ сӑввах илсе пӑхар. Ана та вӑл Тӑван ҫӗршыва 
ҫав тери йывӑр килнӗ вӑхӑтра ҫырнӑ. Урса кайнӑ тӑшман 
пирӗн ытарайми хуласемпе ялсене чечекленекен вӗҫӗ- 
хӗррисӗр уй-хирсемпе ешӗл вӑрмансене вӑрҫӑ вучӗпе.ҫун- 
тарать, анчах паттӑр совет войне хӑраса ӳкмест, чунпа 
хуҫӑлса пуҫне усмасть, вӑл Гитлер вӑрӑ-хурахӗсене ар- 
катсан каллех ирӗклӗ те телейлӗ пурнӑҫ пуҫланасса ша- 
нать, уншӑн хӑйӗн вӑй-халӗпе пурнӑҫае шеллемесӗр 
кӗрешме сӑмах парать.

Савнӑ чунӑм, ҫитӗн эсӗ,
Аҫуна ан ман.
Вӑл путман шыва кӗрсен те,
Вӑл вутра ҫунман.
Вӑхӑт ҫитӗ, мирлӗх ҫнтӗ,
Каймӗ ҫын килтен,
Садрн канӑк пек телейлӗ 
Пурӑнӗ этем,



1942 ҫулхм октябрь уйӑхӗнче В. Бараев лейтенант 
хӑйӗн миномет взвочёпе Сталинград фронтӗнче ҫапӑҫать. 
«Аслӑ_ Октябрь уявне пирӗн землянкӑра кётее илмелле 
пулчё,— тет вӑл «Чӑваш коммуни» хаҫат редакцине янӑ 
ҫырура.—- Ирхине, тул ҫутӑлас умён, эпир пурте хамӑра 
палӑртнӑ тӳпемре пултӑмӑр... Ҫак йӗркесене эпӗ вӑрҫӑ 
кӑшт лӑпланнӑ вӑхӑтра, ҫӳлТен бомбӑоем тӑкӑнма, ҫӗр- 
тен вилӗм ҫави—пулемет-минометсем—этеме ҫулма ча- 
рӑннӑ вӑхӑтра, землянкӑра, хытхура «вутти» ҫутипе ҫы- 
ратӑп. Ҫа,в тискер кашлав-кӗрлев пяртен хӑшпӗр ҫӗрте 
виҫӗ, хӑшпӗр ҫӗрте тӑватӑ ҫухрӑмра паян... Умӑнта ар- 
ман ҫӳллӗш тӑпра ҫӗкленет, сывлӑш таҫта сирпӗтет сана, 
тӑнна ҫухатан, анчах ҫав самант хушшинче тӑпра пуснӑ 
пит-куҫа шӑлса пӑхатӑн та, хӑвӑн тӑван ывӑлу,— тӑван 
ывӑлӑм Лев-Арӑслан,—тухса тӑрать. Пӗтӗм Шупашкар 
килет куҫ умне. Чӑваш хорӗ юрлани илтӗнсе каять, Ака- 
деми театрӗнче вилекен Чаккан юлашки саманчӗ курӑ- 
нать.;. Умра Пичет ҫурчӗ кӗрлесе ларать, куҫа тепре хуп- 
са иличчен ҫак кар-щнӑсем каллех юнпа пӑтранса 
каяҫҫӗ».

Эпӗ кунта хӑрушӑ кӗрлев ҫинчен ҫыртӑм, тет В. Б а р а 
ев. Тӑшман Сталинград патне ҫитнӗ, каялла чакасшӑн 
мар, пур тӗлте те хӑйӗн оборонине ҫирӗплетяӗ. «Эпир 
ҫӗмӗретпӗр шӗсене! Эпшр ҫӗмӗрсе ун ҫулне татма тухнӑ, 
тататпӑрах ӑяа! Эпир ӑна ним хӗрхенми пӗтерме тухнӑ— 
пӗтеретпёрех!»— тат Сталинград Али-паттӑрӗ В. Бараев 
лейтенант.

М алалла ҫак ҫырура Владимир Бараев хӑй ҫар шкул- 
не вӗренсе пӗтерое лейтенант ятне илни, унтан вара мин- 
взвод командирӗ пулни ҫинчен пӗлтерет. Пур тӗлте те, 
пур участокра та вӑл хӑйӗн паттӑрлӑхне кӑтартнӑ, кашни 
ӗҫе чун-чӗререн туса пынӑ. Ҫавӑнпа та ӑна командирсем 
те, боецсем те юратнӑ, ҫавӑнпах вӑл ҫапӑҫу хирӗнче 
Ленин партийён ретне кёме тивӗҫлӗ ,пуляӑ. «Эпӗ парти 
билетне ҫӑмӑллӑн мар, тивӗҫсӗр хапаланчӑкпа мар, юнпа 
илесшӗн пулнӑ,— тет вӑл ҫав ҫырурах.— Мӗншӗн тесен 
парти билечӗ, Ленин партийӗн билечӗ— сӑмахпа каласа 
пӗтерме ҫук, хут ҫине ҫырса кӑтартма ҫук хӑватлӑ, пӗтӗм 
чун-чӗрене вӑй-хӑват паракан документ, ӑна пӗтӗм чун- 
чӗререн парти ӗҫӗн тӗрӗслӗхне парӑннӑ ҫын ҫех тивӗҫлӗ, 
ҫӑмӑллӑн илнӗ билет пит йӳн пулӗ, эпӗ парти билетне 
юнпа илетӗп!..»

«Эпӗ чӑнах та вӑрҫӑ умне тухрӑм. Сывӑ пултӑр аслӑ 
Тӑван Ҫӗршывӑм!.. Эпӗ Тӑван ҫӗршывшӑн ҫапӑҫнӑ вӑхӑт-



ра, чи малтанах, ывӑлӑм телейӗшӗн, ывӑлӑм пек пӗтӗм 
ҫӗршывӑмри ачасемшӗн, тӑван атте-аннешӗн, тӑван атте- 
анне пек ват ҫынсен хисеплӗ ватӑлӑхӗшӗн, пӗтӗм ҫывӑх 
тусӑмсемпе тантӑшсемшӗн ҫапӑҫатӑп, тыткӑнри халӑхсе- 
не ирӗке кӑлараааишӗн юн тӑкатӑп»,— тесе вӗҫлет вӑл 
хӑйӗн вӑрҫӑ уйӗнчен янӑ ҫырӑвне. -

Тӗрӗс, чӗререн килекен сӑмахсем! Вӑрҫӑ вӑл ҫынна 
пур енчен те тӗрӗслет. Бараев фашизмӑн хура вӑйӗсене 
хирӗҫ ҫапӑҫнӑ чух чӑтӑмлӑхпа хӑюлӑх, ҫӗнтерӳ тӑвас ӗҫ- 
ре ҫирӗп кӑмӑл кӑтартрӗ. Ывӑлӗпе, юлташӗсемпе пӗрле 
пӗтӗм чӑваш халӑхӗ те унӑн ятне нихҫан та асран кӑ- 
лармӗ.

Поэт-коммунист ӗмӗтленнӗ ӗмӗт ҫитрӗ. Ҫирӗм пилӗк 
ҫул каялла Совет халӑхӗпе унӑн мухтавлӑ Ҫарӗ Тӑван 
ҫӗршывӑн Аслӑ вӑрҫинче фашистла Германие тӗппипех 
ҫапса аркатрӗҫ, пӗтӗм тӗнче халӑхне тискер те хаяр тӑш- 
манран хӑтарчӗҫ. Сахал мар хура-шур курма тмврӗ ун 
чухне Совет халӑхне, пайтах ҫухату чӑтса ирттермелле 
пулчӗ унӑн пурнӑҫпа вилӗм хушшинчи кӗрешӳре. Анчах, 
калама ҫук йывӑр пулсан та, вӑл хӑраса ӳкмерӗ, нимӗн- 
ле хӗн-асап умӗнче те чунпа хуҫӑлса пуҫ усмарӗ, Гитлер 
вӑрӑ-хурахӗсене ҫӗмӗрсе тӑкса Аслӑ Ҫӗнтерӳ турӗ.

Пирӗн юратнӑ поэт-воин ҫак чаплӑ куна кӗтсе илейме- 
рӗ. Уиӑн ҫамрӑк ӗмӗрне Сталинградшӑн пынӑ хаяр ҫапӑ- 
ҫу 1942 ҫулхи ноябрӗн 19-мӗшӗнче татрӗ. «Бараев арӑс- 
лан пек ҫапӑҫса вилчӗ... Бараева тӑшман пули тиврӗ, 
анчах вӑл вилес умён: «Бараев нихҫан та ,вилмӗ!..» тесе 
■ик-виҫ сӑмах каласа хӑварчӗ. Эпир, Бараев взводӗнчи 
боецсем, хамӑр командира вӗлерекенсене тарӑхса, тӑш- 
ман ҫине умлӑн-хыҫлӑн минӑсем пӑрахрӑмӑр, тӑшмана 
Жирки текен ялтан хӑваласа кӑларса ятӑмӑр»,— тесе 
ҫырса пӗлтернӗ Бараев ҫинчен унпа пӗрле ҫапӑҫнӑ чӑваш 
салтакӗ Н. Семенов.

Хастар чӗреллӗ поэт вилнӗренпе 28-ҫул, ҫуралнӑранпа 
60 ҫул ҫитрӗ. Ана ырӑ кӑмӑлпа асӑнса, ун ҫинчен хӑйӗн 
сӑмахӗсемпе ҫапла калас килет:

Хӑй пулмин те, ячӗ пур ун,
Ячӗ пирӗнпе.
Ырӑ ят вӑл, чаплӑ ят вӑл,
Юлӗ ӗмӗре!

Кашни кун тенӗ пекех малти линире, вут-ҫулӑм айӗн- 
че пулсан та, вӑл чӗрене пырса тивекен, пӗтӗм кӑмӑл-ту-



йӑма хускатакан произведенисем ҫырас ӗмӗтпе пурӑннӑ. 
Юлташӗсем патне янӑ ҫырусенче вӑл чӑваш писателӗсен 
ӗҫӗсемпе, пичетленсе тухнӑ ҫӗнӗ произведенисемпе инте- 
ресленнӗ. «Эхер те ҫак вӑрҫӑран сывах юлсан, эпӗ те 
пӗтӗм пултарулӑхӑма парса ӗмӗрлӗхе асра юлмалли сӑ- 
вӑ кӗвӗлӗттӗм, тӗлӗямелле калавсемпе повеҫсем ҫырса 
тӑван халӑхӑма савӑдтарӑттӑм»,—тет Бараев пӗр ҫырӑ- 
вӗнче.

Вӑл пирӗн хӑватлӑ сӑвӑҫчӗ, прозаикчӗ, сатирикчӗ, 
тӑван халӑхӑн юмах-халапӗсене, юрри-такмакӗсене пух- 
ма, тӗпчеме юратакан ҫьшччӗ. Калас сӑмахне, хаяр вӑрҫа 
пула, йоэт пӗтӗмпех калама ӗлкӗреймерӗ. Анчах унӑн 
сӑнарӗ, ӗҫӗ-хӗлӗ, хӗрӳ патриотизмла поэзийӗ ӗмӗр-ӗмӗр 
чӑваш халӑх а-сӗнче пулӗ.

1970.

ЯЛАНАХ АСРА

Ленин хулине паттӑррӑн хӳ^ӗлекенсене халалласа, 
Чӑваш халӑх поэчӗ С. Элкер 1943 ҫулта ҫакӑн пек йӗр- 
кесем ҫырнӑччӗ:

Ленинград!
Эс пирӗн вӗҫӗмсӗр ҫӗршывӑн,
Пур халӑхӗ вӑй-хал хурса,
Пёрле ӳстернӗ хула... Ан ывӑн,
Ап чак, тӑшман тискеррине курса!
Тӑшман каллех хирсе килсен те,
Хӑруш самант тухсан умна,—
Тӑван ҫӗршывӑмӑр пур енчен те 
Гранит сӑрт пек хӳтлет сана.
Чӑваш, тутар, мордва, грузине —
Тӑванлӑ пурте вырӑспа;
Совет ҫемнпн пур халӑх ҫынӗ 
Тӑрать халь саншӑн кӑкӑрпа.

Чӑднипе пӗтӗмпех ҫапла пулнӑ та. Ленин хулине пи
рён аслӑ Ҫӗршывра пурӑнакан мёнпур нади ҫыннисем
хӳтӗленӗ.

Ленинград патӗнче чӑтӑмлӑн та пагтӑррӑн кӗреше- 
кенСем хушшинче чӑваш халӑхӗн ывӑлӗ-хӗрӗсем те сахал 
мар юн такнӑ. Халӑх асӗнче Р1ван Смирнов коммунист-



пулеметчик ячӗ, Георгий Потапов артиллеристпа Никита 
Зарубин штурман ячӗсем, чӑвашсен ҫамрӑк поэчӗн Кӗҫ- 
тук Кольцов аслӑ лейтенантам ячӗ ӗмӗр-ӗмӗр пурӑнӗҫ. 
Ленинград патӗнчи ҫапӑҫурах чӑваш писателӗ, ҫйр жур- 
налисчӗ Федот Ҫитта майор (дивизи хаҫачӗн редакторӗ) 
пуҫ хунӑ.

«Паттӑр салтакчӗ вӑл, пултаруллӑ журналистчӗ, ӑшӑ 
чунлӑ ҫынччӗ,— аса илеҫҫӗ ун пцрки М. Дудин поэтпа
А. Бусырев журналист.— Хӑйён хаҫатне Ҫитта питӗ юра- 
татчӗ. Ана тӑрӑшса, чунне парса кӑларса тӑратчӗ. Никам 
та, нимӗн чухлӗ те манӑҫа тухман. Ҫавӑн пекех зпир Фе
дот Ҫвгттана та, йӑрӑс пӳллӗ, илемлё, питӗ паттӑр ҫыина, 
ӗмӗрне те манмӑпӑр».

Ҫиттана эпӗ те ^ывӑххӑн пӗлеттӗм, вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче 
унран час-часах ҫырусем илеттӗм. Нумаях пулмасть вара 
ун послужной списокӗпе, ҫарти характеристшкисемпе, ҫы- 
рӑвӗсемпе тӗплӗ паллашрӑм...

Вӑрҫӑ умён Федот Ҫитта хӑйӗн автобиографийӗнче 
ҫапла ҫырнӑ: «Эпӗ 1914 ҫулхи майӑн 15(28)-мӗшӗнче, 
Чӑваш АССРӗнче, Патӑръел районӗнчи Кӗҫӗн Патӑръел 
ялӗнче хресчен килйышӗнче ҫуралнӑ. 1921 — 1925ҫулсенче 
Тӑрӑнти пуҫламӑш шкулта, 1925— 1928ҫулсенче Патӑръ- 
елӗнчи ҫичӗ ҫуллӑх шкулта вӗреннӗ, 1931 ҫулта Патӑръ- 
елӗнчи педтехникумра-н вӗренсе тухнӑ. Ҫавӑн хыҫҫӑн 
ҫулталӑк хушши пуҫламӑш шкулта учительте ӗҫленӗ. 
1932 ҫулхи ноябрьтён пуҫласа 1935 ҫулхвч августчен Шу- 
пашкарта тухса тӑракан облаҫри пионер хаҫатӗнче — 
«Пионер сасси» редакцийӗнче секретарь пултӑм. 1938 ҫул- 
та Ленинградра В. В. Боровский ячӗпе хисепленекен 
коммунистла журналистика институтӗнчен вӗренсе тух- 
рӑм. 1938 ҫулхи ноябрьтен пуҫлаоа Ленинград ҫар окру- 
гӗнчи чаҫсенче службӑра тӑратӑп...»

Послужной список тӑрӑхах эпир Ҫитта пӗр ҫулталӑк 
командирсен курсӗнче вӗреннине, ҫар хаҫачӗсенче секре
тарьте ӗҫленине, 1942 ҫулхи апрельтен пуҫласа вара ха- 
ҫат редакторӗ пулса тӑнине пӗлетпӗр.

1944 ҫулхи февралӗн 23-мӗшӗнче Ф. Ҫитта хӑйӗн ха- 
ҫатне юлашки хут алӑ пуооа кӑларнӑ. «Дивизионкӑн» 
ҫӗнӗ .номерӗсене илсе малти линири салтаисем патне 
иырса ҫитсен, ншмӗҫсем кӗтмен ҫӗртен тупӑсемпе асар- 
писер пеме тытӑнаҫҫӗ. Ҫакӑнта редактор йывар аманать 
те тепӗр виҫӗ кунтан госпитальте вилсе каять.

«Отечественнӑй вӑрҫӑн малтанхи кунӗсенчех Дейст
вующи ҫарта пулса,— ҫырнӑ Ф. Ҫитта ҫинчен соединении



политпай начальнике 1942 ҫулхи майӑн 12-мӗшӗнче,— 
вӑл хӑй нимӗҫ фашисчӗсене хирӗҫ паттӑррӑн, вӑйне-хал- 
не шеллёмесӗр кӗрешекен хӑюллӑ салтак пулнине кӑ- 
тартса пачӗ. Ханко ҫурутравне хӳтӗленӗ кунсенче Ҫитта 
юлташ дивизи хаҫатёнче кулленех салтаксен паттӑрлӑх- 
не кӑтартакан ҫӗнӗ материалсем пичетлесе пычӗ, ҫав 
материалсене малти лшнире тӑшман вучӗ айӗнче пухрӗ. 
Хорсен утравне туртса илнӗ чухне вӑл хӑй те тӑшманпа 
паттӑррӑн ҫапӑҫрӗ».

«Хӑюллӑ, ҫирӗп чунлӑ, пуҫаруллӑ политработник. 
Ленинград блока дине татнӑ 'чухнехи операцисем вӑхӑ- 
тӗнче, Красный Борпа Мга патӗнче ҫапӑҫнӑ чухне, хаҫата 
пӗлсе те вӑхӑтра кӑларса тӑчӗ, унӑн страницисенче сал- 
таксемпе командирсен паттӑрлӑхӗ ҫинчен лайӑх мате
риалсем пичетлерӗ»,— тенӗ Ф. Ҫитпга ҫинчен тепӗр 
боевой характеристикӑра.

Синявинпа Мга районӗнче йывӑр ҫапӑҫуюем пуҫланнӑ. 
Лару-тӑру кашни кун улшӑноа тӑнӑ. Ҫитта ӗҫлекен ха- 
ҫат ҫапӑҫусем епле пьшине куллен, вӑхӑтра ҫутатса панӑ, 
болыпевикла ҫулӑмлӑ сӑмахпа салтаксене паттӑр ӗҫсем 
тума хавхалантарнӑ. «Наступланире яланах малтисемпе 
танлашӑр!», «Артиллеристсем, вӑйлӑрах ҫунтарӑр!», 
«Тӑшман дочӗсемпе дзочӗсене ҫӗр пичӗ ҫинчен шӑлса 
ы вӑтӑр!»— акӑ еплерех чӗнӳсем тӑтӑш куратпӑр эпир 

* ҫав кунсенче тухнӑ номерсенче. Хаҫат паттӑр ҫапӑҫакан 
салтаксемпе командирсене куллен палӑртса пынӑ, вёсен 
ҫапӑҫури опытне пӗтӗмлетнӗ, вӑрҫӑ хирӗнчи партиллӗ- 
политикӑллӑ ӗҫсем ҫинчен каласа панӑ.

Малтанхи юр ӳкнӗ. Хаҫат салтаксене ҫӗнӗ лару-тӑру- 
ра епле пулмалли ҫинчен вӗрентсе пулӑшма васкать. 
Акӑ «Хӗлле те пӗлсе ҫапӑҫмалла» ятпа тухнӑ тематикӑл- 
лӑ страница. М асш ровка мӑнле пулмалли ҫинчен, хӗлле 
хӗҫпӑшала епле тыткаламалли ҫинчен, тӑм илесрен мӗн- 
ле хӳтӗленмелли ҫинчен тӗплӗн ҫырнӑ кунта. Тепӗр но- 
мерте тата «Асту, чакакан тӑшман пур ҫӗрте те мина 
хӑварать!» текен статья пур. Кӗске те уҫӑмлӑ текстпа 
тунӑ ӳкерчӗксем минӑна епле сиенсӗрлетеоси ҫинчен 
пракпикӑллӑ усӑллӑ ланашсем параҫҫӗ.

«Ҫапӑҫура салтак науки пулмасан, вӑйлӑ алӑсем те 
халсӑрланаҫҫӗ. Вӑрҫӑра ӑнӑҫу пултӑр тесен, ҫар ӗҫне 
тӗплӗн пӗлмелле». Ҫакӑн пёк йёркесемпе пуҫланать хаҫа- 
тӑн пёр страници, Ф. Ҫитта хатӗрленӗскер. Чапа тухнӑ 
опытлӑ салтаксем каласа панисене пичетленӗ кунта.

1943 ҫулхи декабрь уйӑхӗнче ҫар хаҫачӗсенче ӗҫлекен-



сен фрОнтрй каиашлӑвӗ пухӑннӑ. Ҫаканта Ф. Ҫитта ма
йор тухса калаҫнӑ. «Пирӗн хаҫат редакцийӗнче ӗҫлекен- 
сем ҫапӑҫу вӑхӑтӗнче вӗҫсӗрех малти линири подразделе- 
нисенче пулаҫҫӗ. Каҫхине редакции мӗнпур коллективӗ 
пӗрле пухӑнать, хатӗрленӗ материала набора ярать. Ҫӗр 
каҫиччен эпир хаҫата наборлама, верстка тума, пичетле- 
ме ӗлкӗретпӗр, ирхине хатӗр номерсемпе каллех чаҫсене 
тухса каятпӑр».

Хаҫата лайӑх кӑларса тӑнӑшӑн тата ҫапӑҫусенче пат- 
тӑрлӑхпа хӑюлӑх кӑтартнӑшӑн Ф. Ҫиттана Ленинград 
фрончӗн Ҫар Совечӗ пӗрре мар тав тунӑ, хаклӑ парнесем 
панӑ, правительство ӑна иккӗмӗш степеньлӗ Отечествен- 
нӑй вӑрҫӑ орденӗпе, «За боевые заслуги» медальпе на- 
градӑланӑ.

Ҫапла ырмм-канми ӗҫленӗ вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче Ф. Ҫитта. 
Хаҫат редакцийӗн секретарӗ пулнӑ А. Бусырев каланӑ 
тӑрӑх, Ф. Ҫитта хаҫат редакциленипе ҫеҫ ҫырлахман 
иккен. Вӑл актювлӑ агитатор, пропагандист пулнӑ, сал- 
таксем умӗнче докладсем тунӑ, лекцисем вуланӑ. Редак- 
цине тӑтӑшах Ленинград писателӗсем-фронтовиксем 
В. Саянов, А. Прокофьев, М. Дудин, И. Авраменко, 
П. Журба пырса ҫӳренӗ. Пурте вӗсем Ф. Ҫиттан пултару- 
лӑхӗнчен, хаҫат ӗҫ,не вӑл мӗн тери ӑста пӗлнинчен тӗ- 
лӗннӗ.

Вӑрҫӑчченех чӑваш вулаканӗсем Федот Ҫшттан сӑвви- 
семпе очеркӗсене сахал мар вуланӑ. Хӑйӗн калавӗсемпе 
очеркӗсенче вӑл шурӑ финсемпе ҫапӑҫса чапа тухнӑ 
салтаксем ҫинчен каласа панӑ. Аслӑ Отечественнӑй 
вӑрҫӑ ҫулӗсенче те Ҫитта -калавсемпе очерксем ҫырма 
вӑхӑт тупнӑ, вӗсене чӑвашла та, вырӑсла та пичетлесе 
кӑларнӑ. Чи лайӑх калавӗсенчен пӗрынче, «Паттӑр сал
так» ятлӑекерӗнче, писатель хӑйӗн Горский хушаматлӑ 
ентешӗ Ленин хулине епле паттӑррӑн хӳтӗлени ҫинчен, 
вӑл вӑрҫӑпа ҫӗнтерӳ пирки мӗн шухӑшлани <ҫинчен кала
са парать. Ҫитта хӑй Ҫӗнтерӳ кунне кӗтсе илеймерӗ, 
анчах вӑл Совет Ҫарӗ вӑрҫӑра фашизма тӗпӗ-йӗрӗпех’ 
аркатса тӑкасси пирки малтанхш кунран пуҫласах пӗр 
самантлӑха та иккӗленмен.

Ҫапла, халӑх манмасть паттӑр салтака, журналиста, 
писателе. Республикӑра ун ячӗпе хисепленекен пионер 
организацийӗ, библиотека, урам пурри те ҫакна лайӑх 
кӑтартса парать.

1974.
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ПУРНАҪА ЮРАТСА

Валентшн Урдаша, чӑваш халӑхӗн юратнӑ юрӑҫине, 
эпир ялаиах хамӑр хушӑра туятпӑр, унӑн хаваслӑ юрри- 
сене итлесе савӑнатпӑр.

Валентин Андреевич Урдаш (паспортри хушамачӗпе 
Яковлев) 1924 ҫулхи декабрӗн 20-мӗшӗнче Тутар рес- 
публикине кӗрекен Пӑва районӗнчи Раккаоси ялӗнче, 
чухӑн хресчен килйышӗнче ҫуралнӑ. Пулас поэт ялти 
пуҫламӑш шкулта, ун хыҫҫӑн кӳршӗри Элшел вӑтам шку- 
лӗнче вӗреннӗ. Фашистла Германш пирӗн Тӑван ҫӗршыва 
вӑрҫӑпа тапӑнсан, 1941 ҫулхи декабрь уйӑхӗнче, салтак 
ҫулне те ҫитеймен ҫамрӑк хӑй ирӗкӗпе фронта тухса 
кайнӑ.

Ҫапӑҫусенче паттӑрлӑх кӑтартнӑшӑн Валентин Урдаш
А.слӑ Отечественнӑй вӑрҫӑн пӗрремӗш степень орденӗ 
тата виҫӗ медаль илнӗ. 1943 ҫул пуҫламӑшӗнче вӑл питӗ 
йывӑр аманса, вӑрах вӑхӑт госпитальте выртнӑ хыҫҫӑн 
пӗрремӗш группа инваличӗ пулса, тӑван килне таврӑ-нчӗ. 
Апла пулин те, чунӗпе поэт хуҫӑлмарӗ. Госпитальтен 
таврӑннӑ хыҫҫӑнах Валентин Урдаш Хусанта тухса тӑнӑ 
«Хӗрлӗ ялав» хаҫат редакцине ӗҫлеме вырнаҫать, пӗр 
вӑхӑт Чӑвашрадио.корреспонденчӗ пулать. 1946 ҫултанпа 
вӑл поэт-щрофессионал. 1970 ҫултанпа Валентин Андре
евич — СССР Союзӗн членӗ.

Валентин вӑтам шкулта вӗреннё вӑхӑтрах сӑвӑсем 
ҫырнӑ, чӑваш хаҫачӗсенче ял пурнӑҫӗ ҫинчен очерксемпе 
тӗрленчӗксем пичетленӗ, литература кружокне тимлӗ хут- 
шӑннӑ, халӑх сӑвви-юррипе юмахӗсене нумай пухнӑ. 
Вӑрҫӑ хыҫҫӑн унӑн пултарулӑхӗ ҫултан-ҫул ҫӗкленсе пы- 
чӗ, халӑх шухӑш-кӑмӑлне тӗрлӗ енчен палӑртакан чӑн- 
чӑн илемлӗ произведенисемпе пуянлатрӗ.

Вӑрҫӑ асапне, пурнӑҫри йывӑрлӑхсене чӑтса-тӳссе 
ирттернӗ поэт — чун-чӗрипе хӑйне ялан ҫирӗп, хӑюллӑ, 
харсӑр туятчӗ. Унӑн произведенийӗсенче эпир пурнӑҫ. ди
не ырӑ кӑмӑлпа, ҫутӑ шанчӑкгГа пӑхнине ҫеҫ куратпӑр. 
Асран кайми сӑвви-юрринче поэт Тӑван ҫӗршывӑмӑра, 
Коммунистсен партийӗпе хамӑрӑн чаплӑ саманана юрат- 
ма чӗнет. Ахальтан мар вӑл хӑйӗн «Сана юратрӑм...» 
сӑввинче те ҫапла ҫырнӑ:

— Тӑван ҫӗршыв, сана юратрӑм  
М ӗн пӗчӗкрен, мӗн ачаран.
Пӗр саншӑн ҫеҫ юрра шӑратрӑм  
Чун савнӑран, чун туртнӑран.



Тӑван ҫӗршыв, сана юратрӑм,
Уссе ҫитсен, салтак пулсан.
Пӗр саншӑн ҫеҫ савса усрарӑм  
Хам ятӑма та хам чыса.

Урдаш ҫырнӑ сӑвӑсемпе поэмӑсен, очерксемпе калав- 
сен кӗнекисем ку таранччен вуннӑ ытла тухрӗҫ. Чӑваш 
композиторӗсем унӑн икҫӗре яхӑн сӑввине юрра хыврӗҫ. 
Сатира жанрӗнче те поэт ӑнӑҫлӑ ӗҫлерӗ. Хӑйӗн фельето- 
нӗсемпе юптарӑвӗсенче вӑл ҫӑмӑлттайоемле харам пыр- 
сене,- ултавҫӑсемпе тӗн-тӗшмӗшрен хӑпса ҫитеймен ҫын- 
сене ҫивёччӗн питлесе тӑрӑхларӗ.

Тин кӑна-ха В. Урдашӑн Чӑваш кӗнеке издательст- 
винче^«Ар-аскал» ятлӑ- суйласа илнӗ сӑвӑсемпе поэмӑсен 
кёнеки пичетленсе тухрӗ. Ана поэт вилес умӗн, хӑй йывӑр 
чирлесе выртнӑ вӑхӑтра хатӗрлесе пачӗ. Кӗнеҫере аслӑ
В. И. Ленинӑн вилӗмсӗр сӑиарне ҫӳле ҫӗклекен, Комму- 
нистсен иартийӗпе Тӑван ҫӗршыва мухтакан тата фа- 
шистла Гермаиие хирӗҫ пынӑ хаяр вӑрҫӑри паттӑрсем 
ҫинчен калакан ҫулӑмлӑ сӑвӑсем, юрату юррисем пысӑк 
вырӑн йышӑнаҫҫӗ.

Кӗнеке «Ленин ҫинчен хунӑ юрӑпа» уҫӑлать. Унта вӑл 
Совет халӑхӗ хӑйӗн телейлӗ те савӑнӑҫлӑ пурнӑҫӗшӗн 
аслӑ Ленина вӗҫӗмсӗр тав туни ҫмнчен хумханса калать:

Сан яту, аттемӗр Ленин,
Пстӗм халӑх чӗринче.
Тап сана, аттемӗр Ленин,
Тет паян мӗнпур тӗнче.

Халӑха пиллерё Ленин 
Хӑй ӑсне, хӑй хӑватне;
Партие пнллерӗ Ленин 
Чӗринчи сӳнми вутне.

Ырлӑх ҫунӑ, ҫӗр ҫӗнелнӗ,
Юрӑ юхнӑ кунсенче
Сан сӑнна куратпӑр, Ленин,
Халӑх кӑкӑрӗ ҫинче.

«Ильич парни», «Аслӑ Ленин», «Ильич ҫулӗпе» сӑвӑ- 
сене те чун-чӗрепе киленмесӗр вулама ҫук. Вӗсенче 
пирён ума паттӑр та ӗҫчен совет халӑхӗ Ленин ячӗпе, 
парти ертсе пынипе тунӑ чаплӑ ҫитӗнӳсем тухса тӑраҫҫӗ.



Поэт ҫав ҫитӗнӳсем ҫинчен /илемлӗ сӑмах хӑвачӗпе кӑмӑ- 
ла хускатмалла каласа пама пӗлнӗ.

Коммунистсен партийӗ коммунизм патне ҫул кӑтарт- 
са пынипе Чӑваш ҫӗршывӗ совет самани ҫулӗсенче тӗп- 
рен улшӑнса ҫӗнелчӗ. Ҫак улшӑнусене сӑнлас шухӑшпа 
поэт пире колхозлӑ ял ӗҫченӗсем патне — Шуршӑла, 
Раккассине, колхоз садне илсе ҫӳретет, анлӑ Атӑл хӗр- 
ринчи шурӑ Шупашкарӑн илемлӗ урамӗсемпе, унти чӑн- 
нипех те хастар, ӗҫчен те ырӑ кӑмӑллӑ ҫынсемпе пал- 
лаштарать («Хӑнасем пухать хуламӑр», «Шуршӑл йӑм- 
рисем», «Пшрӗн ял садӗнче», «Мухтар мучи ачисем», «Ма 
чипер-ши ферма хӗрӗ?», «Шупашкарӑн лӑпкӑ каҫӗсем» 
т .ыт. те). Вёсен пархатарлӑ ӗҫёсене, ытарайми сӑнӗсене 
курса, поэт чӗринчен вӗҫӗ-хӗррисӗр савса юратма чӗне- 
кен, шухӑш-кӑмӑла ҫӗклентерекен, чӑн-чӑн гражданла 
лирика тапса тӑракан манӑҫми сӑвӑ-юрӑсем шӑранса 
тухаҫҫӗ:

Ҫунат хуш ассӑм килет,
Шӑпчӑк пулассӑм килет,
Садран сада ҫӳре-ҫӳре,
Ю рӑ юрлассӑм килет.

Атӑл пулассӑм килет,
Тинӗс пулассӑм килет,
Хам чӑреме, хам хӑвата  
Ҫӗршыва парас килет.

Ҫунат хуш ассӑм килет,
Ввҫсе каяссӑм килет,
Уйӑх ҫине, ҫӑлтӑр ҫине 
Ҫитсе курассӑм килет.

Тӑван ҫӗршывӑн Аслӑ вӑрҫи вут-ҫулӑмӗ витӗр паттӑр- 
рӑн утса тухнӑ поэт, ҫав вӑхӑта аса илсе, миршӗн кӗреш- 
ме чӗнекен хӗрӳллӗ сӑвӑсем нумай ҫырчӗ. Акӑ мӗнле 
калать вӑл хӑй ҫинчен «Юрӑпа» сӑвӑра.

Ю рӑпа вута-шыва эп кӗтӗм,
Ю рӑпа ҫӗнтертӗм вилӗме.
Ю рӑпа атте килне эп килтӗм,
Юрӑпа ҫӗклерӗм килӗме.

Валентин Урдашӑн лирикӑллӑ геройӗ — Совет ҫӗр- 
шывӗн таса та ҫутӑ чунлӑ гражданинӗ, тӑван халӑхӑн



шанчӑклӑ ьгвӑлӗ, харсӑр салтакӗ. Аҫта кӑна ҫитмен, мӗн 
кӑна курман алла пӑшал тытса ҫапӑҫнӑ ҫав чӑваш ҫам- 
рӑкӗ! Ҫапӑҫу хирне тухса кайнӑ чух вӑл пӗтӗм ялйышпа, 
ашшӗ-амӑшӗ умӗнче Тӑва,н ҫӗршывӑмӑра паттӑррӑн хӳ- 
тӗлеме тупа тӑвать. Вӑрӑм та тертлӗ вӑрҫӑ ҫулӗ ҫинче 
вӑл темӗн те тӳсет, темиҫе хут аманать, ҫапах та тӑшма- 
на пурпӗр аркатса тӑкас шанчӑка ҫухатмасть, куллен- 
кун чун хавалӗпе ҫирӗпленсе вӑй илсе пырать. Акӑ мӗн 
калать вӑл вӑрҫа пиллесе ӑсатнӑ хӑйӗн ӑмӑшне:

Асапран эс пӑрӑнма хушмарӑн,
Ҫӑмӑллӑх хушмарӑн шырама.
Ҫавӑнпах пуль ҫулӑмра ҫунмарӑм,
Вилӗмрен пӗлмерӗм хӑрама.

(«Анне патне».)

Е тата:
Аслӑ Ленин ӑсне, аслӑ парти ӑсне 
Фашистсем таптаса путарасшӑн.
Амансан та кӗреп вутпа ҫулӑм ӑшне 
Вилӗмпе вилӗме пытарасшӑн,
Ҫӗршыва ҫулӑмран хӑтарасшӑн.

(«Ҫӗршыва хӑтарасшӑн».)

«Ҫулӑмлӑ ҫулсем» ярӑмри сӑвӑсенче — поэтӑн вӑрҫӑ 
вӑхӑтӗнчи паттӑр кунҫулӗ, халӑхӑн фронтпа тылри мух- 
тавлӑ ӗҫӗ-хӗлӗ туллин палӑрса тӑрать. «Вӑрҫӑ мӗнне, 
туссем-йышеем, ан манӑр... Миршӗн мирпе тухмашкӑн 
алӑ парӑр»,— тет вӑл «Ан манӑр!» сӑвӑра.

«Пурнӑҫа юрагса эпӗ кайрӑм вӑрҫа...» Ҫак сӑмахсем- 
пе пуҫлать поэт хӑйӗа «Пурӑнас килет» поэмине. Вӑрҫӑ 
ҫулӗсем вӑрӑм та тертлӗ пулчӗҫ. Анчах совет салтакӗ 
рейхСтат ҫине ҫӗнтерӳ ялавӗ ҫӗкличчанех урса кайнӑ тӑш- 
майпа паттӑ|ррӑ|Н ҫапӑҫрӗ, ҫӗнтерӳ шанчӑкӗ ӑна нумай-ну. 
май ҫапӑҫусенче иксӗлми хӑват парса тӑчӗ.

Эп ҫӳрерӗм вутра,
Эп ҫӳрерӗм ютра,
Тӑшмансем умӗнче,

Тӑшмансен хыҫӗнче...
Эп юрларӑм юрра,

   Пурнӑҫ патӑм юрра
Сём вӑрман варринче,

Ҫапӑҫу хирӗнче,—



тет Валентин Урдаш вӑрҫӑ ҫулӗсенче хӑй тӳсни-курнисе- 
не аса илсе. Поэмӑра, поэтӑн чылай сӑввисенчи пекех, 
нихҫан сӳнми патриотизм туйӑмӗ, пурнӑҫа ытарайми 
юратни тӗп вырӑн йышӑнать.

«Иӑхран йӑха» поэмӑри геройсем — сӑпайлӑ, ырӑ кӑ- 
мӑллӑ, ӗҫе юратакан ял ҫьшнисем. Вӗсем вӑрҫӑ ҫулӗсенчи 
йывӑрлӑхсене чӑтӑмлӑн тӳссе ирттереҫҫӗ, Аслӑ ҫӗнтерӳ 
ячӗпе ҫӗрне-кунне пӗлмесёр ӗҫлеҫҫӗ, кӗрешеҫҫӗ. Аҫусен 
паттӑрлӑхӗ, аннӳсен ҫирӗплӗхӗ йӑхран йӑха куҫтӑр, ан
чах аҫуна вӗлернӗ вӑрҫӑ, аннӳне ҫунтарнӑ хурлӑх тек 
нихҫан та ан килтӗр. Акӑ мӗнле шухӑш витӗмлӗн тапса 
тӑрать пысӑк мар поэмӑра.

(Валентин Урдаш пултарулӑхӗнче, уйрӑмах «Араскал» 
кӗнекере, юрату лирики паллӑ вырӑн йышӑнать. Кам пӗл- 
мест пулӗ унӑн «Калаймарӑм», «Ма чипер-ши ферма 
хӗрӗ?», «Юратмасӑр ан уҫ кантӑкна», «Эп ирхи куна каҫ 
турӑм...», «Шупашкар саламӗ», «Укӑлча умӗнче», «Тухӑҫ- 
ран хӑпарсан шурӑмпуҫ», «Кам-ши, кам-ши?», «Тӗнчере 
пӗр эсӗ пулнӑран» т. ыт. нумай-нумай сӑвви-юррине! 
Вёсенче паянхи пурнӑҫ илемӗ, ку чухнехи ҫамрӑксен 
таоа та ҫутӑ ӗмӗт-шухӑшӗ, туслӑхӗпе юратӑвӗ чуна тытса 
илмелле ялкӑшса тӑрать.

Тӑван литературӑпа искуоствӑна халӑх хушшинче 
пропагандӑлас тӗлӗшпе Валентин Урдаш пайтах вӑй 
хурса ӗҫлерӗ. Чӑнах та, ӑҫта кӑна ҫитмерӗ-ши вӑл! Час- 
часах чӑваш писателӗсемпе пӗрле е пӗчченех колхозсем- 
пе совхозсене, шефа илнӗ хуҫалӑхсене тухса ҫӳретчӗ, 
вулакансен конференцийӗсемпе литература каҫӗсем ирт- 
теретчӗ, хӑйӗн сӑввисене халӑх умӗнче ҫӗклесе, хавхалан- 
са вуласа паратчӗ. Ҫавна шута ашсе, 1970 ҫулш  ^на 
СССР культура министерствипе культура рабомкӗсен 
профсоюзӗн Центральнӑй Комитечӗ «Отличник культур
ного шефства над селом» значокпа наградӑланӑччӗ.
■ Тӑван ҫӗршывпа пирён вӑхӑтри хӗвеллӗ самана ҫин- 

чен пайтах сӑвӑ-юрӑ, поэмӑсем, калавсемпе очерксем 
ҫырчӗ ҫутӑ ӗмӗт-шухӑшпа хавхаланеа пурӑннӑ Валентин 
Урдаш.

Халӑхран эп илтӗм вӑйӑма,
Халӑхран вӗрентӗм пурӑнма.
Х алӑх пек йлемлӗ пурӑнма 
Еҫёмре паратӑп чунӑма,—

тет вӑл «Пурнӑҫран ытла саватӑп» сӑввинче. Ҫапла поэт 
чӑнах та чӑваш литературинче пӗтӗм чунне, пӗтӗм пулта-



рулӑхне парса ӗҫлере, таван халӑхӑмӑра кӑмӑла ҫёклей- 
терекен, пурнӑҫа хӗрӳллӗн юратма чӗнекен илемлӗ про
изведенисем сахал мар парнелесе хӑварчӗ.

1974.

ПУРНӐҪА САНАМА-ТӖПЧЕМЕ П Ӗ Л М Е Л Л Е

Писательсен йышӗ ӳссех пырать. Тӑван литература 
ӗҫне ҫамрӑк рабочисемпе колхозниксем, учительсемде 
студентсем, инженерсемпе агрономеем тата ытти специа- 
листсем хутшӑнаҫҫӗ. Литература пуласлӑхӗ — ҫамрӑк- 
сенче. Вӗсене пулӑшасси, ӗҫлеме вӗрентесси писательсен 
Союзён, хаҫат-журнал редакцийӗсен ӗҫӗнче пысӑк вырӑн 
йышӑнмалла. Чи кирли кунта — ҫамрӑк авторсене марк
сизм-ленинизм идейисемпе хӗҫпӑшаллантарасси, ҫав иде- 
йӑсемшӗн пӗтӗм ӑсталӑхпа, пӗтӗм пултарулӑхпа, пӗтӗм 
чун-чӗререн парӑнса кӗрешме вӗрентесси.

Пирӗн республикӑри ӗҫҫыннисем, пӗтӗм Совет халӑхё 
иекех, пилӗкҫуллӑх заданийӗсене пурнӑҫа кӗртес тесе ҫи- 
не тӑрса .ӗҫлеҫҫӗ, коммунизм тӑвас ӗҫре ҫӗнӗ ҫитӗнӳсем 
тӑвас ӗмӗтпе пурӑнаҫҫӗ.

Эпир паян халӑхӑмӑрпа Тӑван ҫӗршывӑмӑр ҫинчен 
шухӑшлатпӑр. Пирӗн ума халӑхӑн ӗлӗкхи йывӑр кунҫулӗ 
те туха-туха тӑрать, эпир чӑваш халӑхӗ, ытти тӑванла 
халӑхсем пекех, коммунизм ҫулӗпе шанчӑклӑн малалла 
утса пынине яр-уҫҫӑн куратпӑр, ӑна курса чунтан савӑ- 
натпӑр.

Ку чухнехи пӗтӗм истори Ленин ячӗпе ҫыхӑннӑ. Унӑн 
ячӗ вилӗмсӗр, ҫавӑн пекех унӑн идейисем те, унӑн ӗҫӗсем 
те вилӗмсӗр.

В. И. Ленин тунӑ ӗҫсем, ленинизм ҫӗнтерӗвӗсем илем- 
лӗ литературӑпа искусствӑра, халӑх сӑмахлӑхӗнче анлӑн, 
витӗмлӗн палӑраҫҫӗ. Чӑваш писателӗсем те Ленин ҫин- 
чен сахал ҫырман, халӗ те вӗсем тӑрӑшса ӗҫлеҫҫӗ. Вӗсем 
ҫырнӑ произведенисене, пӗтӗмӗшпе илсен, вӗсем парти 
историйӗпе тачӑ ҫыхӑнса пынине_ ӗҫҫыннисене ӗмӗр-ӗмӗ- 
рех аслӑ ҫулпуҫ вӗрентнӗ пек ӗҫлеме, унӑн халалӗсене 
пурнӑҫа кӗртме, ҫӗнӗ ҫитӗнӳсем тума хавхалантарнине 
куратпӑр эпир. Ҫамрӑксемшӗн камран тата мӗне вӗрен- 
мелли пур пирӗн.

Ленин ҫинчен ҫырасои — ҫӑмӑл ӗҫ мар. Анчах вӑл 
йывӑр пулсан та унтан пархатарлӑрах ӗҫ ҫукпа пӗрех.



Ҫамраксене паггриотизмла воспитан» парасси ширен 
пиоательсемшӗн чи паха ӗҫ пулса тӑрать. Тӑван ҫӗршывэ 
сыхласси — кашнин тивӗҫӗ. Кӑна эпир — аслӑ пусӑмри 
писательсем — кирлӗ пек кӑтартса пама тӑрӑшрӑмӑр. 
Ҫавах та чӑваш лштературинче Аслӑ Отечественнӑй вӑр- 
ҫӑ ҫипчен ҫырнӑ пысӑк калӑплӑ, хумханса вуламалли 
произведенисем халлӗхе сахал-ха. Пирӗн халӑхӑн ывӑлӗ- 
хӗрӗсем иртнӗ вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче фронтра та, тылра та 
паттӑр кӗрешнине, ӗҫленшне вигӗмлӗн, анлӑн та туллин 
кӑтартса паракан кӗнекесем ҫителӗксӗр. Ҫак ҫитменлӗхе 
хӑвӑртрах пӗтермелле, вулакана иртнӗ вӑрҫӑ ҫинчен, со
вет халӑхӗн ҫав вӑрҫӑри пӗтӗм тӗнчене тӗлӗнтернӗ пат- 
тӑрлӑхӗ ҫинчен, совет халӑхӗн паянхи пурнӑҫӗ ҫинчен, 
унӑн ывӑл-хӗрӗсем ҫӗршыв хуралӗнче ҫирӗп те шанчӑк- 
лӑ тӑни ҫинчен витӗмлӗн каласа памалла. Ку—кашни 
писатель тивӗҫӗ.

Пирён шутпа, хальхи ҫамрӑксен пултарулӑхӗнчи пы- 
сӑк ҫитменлӗхсенчен пӗри в ӑ л — темӑсем чухӑнрах 
пулни. Ҫамрӑксен произведенийӗсенче — ҫӗршыв кунҫу- 
лӗпе, халӑх пурнӑҫӗпе тата кӗрешӗвӗпе ҫыхӑннӑ чи кирлӗ 
темӑсене, тарӑннӑн, нумай енлӗн тӗпчеое, витӗмлӗ хуска- 
тайманни.

Пирӗн литерятурӑра рабочи класс темипе ҫыракан 
ҫамрӑк писательсем ҫукпа пӗрех. Уссе пыракан рабочи 
класӑн кулленхи паттӑр ӗҫӗсене туллин ҫутатса паракан 
анлӑ произведенисем ҫеҫ мар, «оператмвлӑ» очерксем те 
пит сахал тухаҫҫӗ.

Халӗ акӑ, эпир Шупашкар ГЭСӗ ҫинчен, Шупашкар 
тинӗсӗ ҫураласси ҫмнчен нумай калаҫатпӑр. Кам кӑна 
кунта ӗҫлеме килмен-ши? Саратов Г'ЭСне, Братск 
ГЭОне тунӑ ҫынсемпе Совет Ҫарӗнчен таврӑннӑ ҫам- 
рӑк специалистсем. Чӑваш республикинчен пынӑ кач- 
чӑсемпе хӗрсем тата ытти ҫӗртен килнӗ строительсем- 
пе калаҫатӑн та — чун ҫӗкленет. Ҫав вӑхӑтрах чӗре 
ыратма пуҫлать. Мӗншӗн тесен ҫак паттӑр ҫынсем патне 
пирён писательсем—ятлисем те, ҫамрӑккисем те — ҫул 
тупаймарӗҫ-ха. Хӑшё-пӗрисем архивсенче авалхи тапхӑр- 
сем ҫинчен калакан документсене тӑрӑшсах шыраса ла- 
раҫҫӗ. Анчах куҫ умӗнче тӑракан, хамӑр тантӑшсем 
тӑвакан тӗлӗнмелле хӑватлӑ ӗҫсемпе паллашмаҫҫӗ. Ника- 
мӑн та мар, пирӗн, сӑмах ӑстисен, этем чунӗн инженерӗ- 
сен вӗсем ҫинчен сӑвӑ-юрӑсем, очерксемпе калавсем, по- 
веҫсем, романсем, пьесӑсем ҫырмалла.

Акӑ тата ытти тӗслӗхсем.



Шупашкарти электроаппаратура завочӗ. Вӑл пӗтӗм 
чӑваш халӑхӗн мухтавӗ пулса тӑчӗ. Кунта магнит стан- 
цшйӗсем, релесем туса хатӗрлеҫҫӗ. Вӗсемпе Мускаври, 
Ленинградри, Тбшлисири тата ытти хуласенчи метросен- 
че, тинӗс карапӗсенче, Братск ГЭСӗнче, ҫӗркӑмрӑк шах- 
тисенче усӑ кураҫҫӗ.

Шупашкарти пир-авӑр комбиначӗ те ҫӗршыври пир- 
авӑр предприятийӗсенчен чи пысӑккисен шутне кӗрет. 
Вӑл та пирӗн мухтавпа чап. Комбинатӑн ӗҫчен коллекти- 
вӗ кашни кун 500 пин метр таран тӗрлӗрен пир-авар 
тӗртсе кӑларать. Комбинатра 10 пин ытла комсомолец- 
семпе ҫамрӑк рабочисем ӗҫлеҫҫӗ.

Шупашкарти агрегат завочӗ мӗне тӑрать тата! Рес- 
публикӑри чи пысӑк шндустри предприятийӗ. Вӑл 1956 
ҫулта пӗрремӗш продукци туса кӑларчӗ. Унӑн цехӗсенче 
1964 ҫулта малтанхи хут хурҫӑ шӑратса кӑларчӗҫ. За- 
водпа пӗрле ӑста рабочисем, инженерсемпе техниксем 
ӳссе ҫитӗнчӗҫ. Вӗсем, ӗҫре паха тӗслӗх кӑтартаканскер- 
сем, пирӗн илемлӗ литературӑра хӑйсен сӑнарде курас- 
шӑн. Ун ҫинчен ҫырусем ҫыраҫҫӗ, литература каҫӗсенче 
пӗрмаях сӑмах тапратаҫҫӗ.

Пирӗн республикӑри ытти хуласенче те промышлен
ность хӑвӑрт аталанса пырать.

Аслӑ Октябрь халӑх вӑйне ҫӗклерӗ. Халӗ промышлен- 
ноҫпа строительствӑра кӑна 70 пин рабочи тата инженер- 
па техник ӗҫлеҫҫӗ. Ҫӗнӗ хуласем ӳссе ҫитӗнчӗҫ.

Ҫак улшӑну пирӗншӗн ҫӑмӑл пулса пычӗ теме ҫук. 
Ёҫпе иртен кунсенче мӗн чухлӗ конфликт сиксе тухать, 
писательсем валли мӗн чухлӗ интереслӗ материал кунта! 
Тӗпче, сӑна, лайӑх ҫырма кӑна ӗлкӗр.

Совет влаҫӗн ҫулӗсенче ялхуҫалӑх производствинче 
те пысӑк улшӑнусем пулса иртрӗҫ. Халӗ пирӗн республи- 
кӑри колхозсемпе совхозсене пултаруллӑ специалпстсем- 
пе, хуҫалӑха тӗрӗс ертсе пыма пултаракан кадрсемгге ҫи- 
рӗплетнӗ. Юлашки ҫулсенче ялхуҫалӑхӗ техникӑпа уйрӑ- 
мах вӑйлӑ хӗҫпӑшалладчӗ.

Ялхуҫалӑхӗнчи улшӑнусем — ширӗн умра. Эпир пурте 
ялта ҫуралса ӳонӗ. Пирӗн ҫамрӑк авторсем те ялта ҫу- 
ралнӑ, вӗреннӗ, нумайӑшӗ ялта ӗҫлеҫҫӗ. Анчах колхоз ӗҫ- 
ченӗсен сӑнарӗсене кирлӗ пек нумай енлӗн ӳкерсе панӑ 
(произведенисемпе мухтанма пултараймастпӑр-ха элир.

Колхоз пурнӑҫӗ пӗр вырӑнта тӑмасть, вӑл улшӑнсах 
пырать, унти ҫынсем те ӳсеҫҫӗ. Ялӑн халь хӑйӗн интеллн- 
гентийӗ пур, колхозри специалистсем хушшинче инсти-



тутсем, техникумсем пӗтернӗ ҫынсем- нумай. Й ӑл а  тӗлӗ- 
шӗнчен те паянхи колхоз ҫыннисене 10— 15 ҫул ӗлӗкрех 
пулнӑ колхоз ҫыннвсемпе танлаштарма ҫук.
Г Ленинла наци политикине ҫирӗп тытса пынипе чӑваш 

халӑхӗн культура пурнӑҫӗнче те пысӑк улшӑнусем пулса 
иртеҫҫё. Революцичченхи Чӑваш ҫӗршывӗнче халӑхӑн 
тӑхӑрвунӑ проденчӗ пачах хутла пӗлмен, аслӑ шкулсен- 
чен вӗренсе тухнисем вара мӗнпурӗ те вунна яхӑн кӑна 
шутланнӑ. Халӗ пшрӗн республикӑра пурне те вӑтам пӗлӳ 
парассшне пурнӑҫа кёртме тытӑннӑ. Кашни 10 пин ҫын 
пуҫне тивекен студентеен хисепӗ енӗпе Чӑваш ҫӗршывӗ 
Англирен, Францирен, Японирен, Италирен, Федератив- 
лӑ Германи республиюинчен иртсе кайрӗ.

Хулара ҫеҫ мар, ялта та, кашни ҫемьере тенӗ пекех, 
вӑтам шкултан е институтран вӗренее тухнӑ ҫын пур. 
Акӑ, тӗслӗхрен, Тӑвай районёнчи Ленин ячӗпе хисепле
некен колхозра 168 ҫын вӑтам пӗлӳ илнӗ, 33-шӗ аслӑ 
шкултан вӗренсе тухнӑ. Вёсен шутӗнче 45 учитель, 17 ме
дицина работникӗ тата халӑх хуҫалӑхӗн тӗрлӗ отраслӗ- 
сещ е ӗҫлекен 19 специалист.

Республикӑри предприятисемпе .стройкӑсенче, колхоз- 
семпе совхозсенче вырӑссемпе чӑвашсем, украинецсемпе 
тутарсем, белоруссемпе мариецсем тата Совет Союзӗнчи 
ытци нумай-нумай халӑхсен ывӑлӗ-хӗрӗсем< алла-аллӑн 
тытӑнса, туслӑ ҫемьепе пурӑнаҫҫӗ.
^ Халӑхӑн сывлӑхӗ те ҫултан-ҫул ҫирӗпленсе пырать. 

Чӑвашсем хушшинче трахома, туберкулез тата ытти ере- 
кен чирсем сарӑлнӑ вӑхӑтсем манӑҫа юлнӑ ӗнтӗ. Чирлес- 
си, ҫынсем вилесси нумай чакнӑ. Хальхи вӑхӑтра ҫынсен 
вӑтам ӗмӗрӗ 70 ҫултан та иртсе кайнӑ-v

Ҫаила, чӑваш халӑхӗ Совет Созӗнчи ытти халӑхсем 
пекех, социализмлӑ культурӑна аталантарас ӗҫре тӗлӗн- 
мелле пысӑк ҫитӗнӳсем турӗ. Вӗсемпе эпир тивӗҫлдпе 
мухтанатпӑр, чун-чӗререн савӑнатпӑр.

Виҫӗ ҫул каялла Шупашкарта ҫамрӑк чӑваш писате- 
лӗсен 4-мӗш 'канашлӑвӗ-семинарӗ пулса иртнӗччӗ. Ун 
чухне канашлӑва эпир 36 автора чӗннӗччӗ, халӗ ак — 
80 ҫамрӑк литератора чӗнтӗмӗр. Ҫыракансем нумай, 
анчах пурне те чӗнсе илме май пулмарӗ.

4. Ҫамрӑк писательсем хушшинче чылай пысӑк утӑм 
тунисем те сахал мар. Акӑ, Георгий Краснова илер-ха. 
Вӑл калавсем те, повеҫсем те ҫырать. Унӑн «СНП» хы- 
пар ямасть», «Сарамат пӗкки» повеҫӗсене вулакансем 
кӑмӑллӑн йышӑнчӗҫ? Халё ун «Пионер сасои» хаҫатра



нумайранпа «Катӑк чӗлӗм» повеҫӗ пичетленсе пырать.
Ҫавӑн пекех, пирӗн прозӑра Л. Степанов-Маяксем,

В. Григорьев-Енӗш, Е. Лисина, В. Чебоксаров, Н. Пет
ровская тата ыттисем те чылай шанчӑклӑ утӑмсем тӑ- 
ваҫҫӗ.

Нумай пулмасть эпир писательсен Союзӗнче Е. Лиси
на ача-пӑчасем валли ҫырнӑ «Ҫӗнъял ачисем» кӗнекен 
алҫырӑвӗпе паллашрӑмӑр. Тӳрех калас пулать: Е. Лиси
на хӑй мӗн ҫинчен ҫырнине лайӑх пӗлет, ачасен психоло
гине чунӗпе туять. Кӗнекери геройсем — ҫичӗ ҫулхи 
Маринепе вунвиҫҫӗри Арҫук. Вёсен ашшӗ фронтра пуҫне 
хунӑ. Пурнӑҫ йывӑр та кӑткӑс, ҫапах та ачасем парӑн- 
маҫҫӗ, халӑхпа пӗрле тӑрӑшса ӗҫлеҫҫӗ, килте амӑшне 

. пулӑшаҫҫӗ. Е. Лисина ҫырнӑ пӗчӗк калавсене уйрӑм кӗ- 
некепе кӑларма йышӑнчӗҫ.

Ҫамрӑксен йышӗнче сӑвӑ ҫыракансем нумай. Иртнӗ 
ҫул ҫамрӑк поэтсен «Ҫеҫпӗл ҫеҫки» сборникӗ тухрӗ.
В. Харитонов «Тав», Г. Юмарт «Т/ивӗҫ» ятлӑ сӑвӑ кӗне- 
кисем кӑларчӗҫ. Журналсенче час-часах А. Аттил, Ф. Ко
новалов, Мих. Львов, В. Тимаков, Л. Комиссарова, 
Ю. Семенов, Н. Артемьева, Ю. Григорьев, Б. Романов, 
Ф. Савельев, Н. Прокопьев, М. Васильев т. ыт. авторсен 
сӑввисем пичетленеҫҫӗ.

Михаил Захаров поэта асӑнмасӑр иртме ҫук. Вӑл ҫам- 
рӑклах вӑрҫа тухса кайнӑ, унта тӑватӑ^хут аманнӑ, сӗм- 
суккӑр пулсэ таврӑннӑ. У.н сӑввисҫне лӑпкӑн вулама ҫук. 
'Акӑ, иртнӗ ҫул унӑн «Ялав» журналӑн 5-мӗш номерӗнче 
«Ылхан, пин хут ылхан!» ятлӑ сӑвви пичетленчӗ. Сӑвви 
пысӑках мар, ҫапах та вӑл поэма пек туйӑнеа каять.

Кун пек сӑвӑсем сахал-ха. Ҫамрӑк поэтсен хӑшпӗр 
сӑввисенче шухӑш уҫӑмлӑхӗ ҫук, пӑтранчӑк шухӑшлӑ 
сӑвӑсем те тӗл пулаҫҫӗ. Пӗрмай тӗлӗк курни ҫинчен ҫыр- 
нисем те йӑлӑхтарса ҫитерчӗҫ.

Юрату ҫинчен ҫырнӑ сӑвӑсем вара питӗ нумай. Ан
чах вулатӑн та тӗлӗнетӗн: мӗнле-ха вӗсем пӗр евӗрлӗ 
янӑраҫҫӗ, мӗнле-ха шухӑш-кӑмӑла чунтан килмелли сӑ- 
махсене кӑшкӑрса калатпӑр?!

Тепӗр ҫитменлӗх ҫинчен каласа хӑварас килет. Пёр- 
пӗр ҫамрӑк поэт тӑван чӗлхене хуҫкалама, пӑтраштарма 
тытӑнать, поэзин халиччен ҫирӗпленсе пынӑ саккунӗсене 
пӑсма пӑхать, ҫавна вара ҫӗнӗлӗх, тет.

Хӑшпӗр сӑвӑсенче рмтм уҫӑ мар, рифмӑсем начар, 
пуплевсене вырӑсла ҫавӑрттарса ҫырнисем те тӗл пу- 
лаҫҫӗ.



Ытла вак-тӗвек япаласем ҫннчен ҫырма тӑрашнине те 
кӑтартса хӑвармалла.

Ҫамрӑк авторсен йышӗнче драматургсемпе критиксем 
ҫукпа пӗрех. Ку пире пӑшӑрхантарать. Ҫырма пуҫланӑ 
драматургсем те, критиксем те хӑш чухне тытӑннӑ ӗҫе 
пӑрахаҫҫӗ. Паллах, приказ парса ҫыртарма ҫук. Ҫапах 
та ку писательсен союзӗнчен те, пирён журналсенчен те 
нумай килет.

Кунта тата ҫакна та кӑтартса хӑвармалла. Хӑшпӗр 
чух ҫамрӑк авторсем мӑнкӑмӑлланса каяҫҫӗ, юлташӗсем 
каланисене итлемеҫҫӗ, кӗвӗҫме тытӑнаҫҫӗ. Вӗсем вӗренме 
те, ӗҫлеме те темиҫе хут тытӑнса пӑхаҫҫӗ, ҫапах та вы- 
рӑнтан тапранаймаҫҫӗ. Илемлӗ литература произведени 
ҫырасси — ҫӑмӑл ӗҫ мар, ӑна вутӑ каснӑ пек тума ҫук. 
Ҫырма пултарманнисене тӳрех каламалла: ҫитет, ан 
ҫыр, урӑх ӗҫе вӗрен.

Чӑваш чӗлхи пуян, илемлӗ, янравлӑ, анчах ҫав пуян: 
лӑхпа хӑшпӗр ҫамрӑк авторсем усӑ курма пӗлмеҫҫӗ-ха. 
Час-часах эпир чӑвашла калама май riyp сӑмахсенех вы- 
рӑсла ҫыратпӑр.

Г. Ефимов поэт ача-пӑча литератури ҫинчен тунӑ док- 
ладра пирӗн сӑвӑҫсем «хӗвел» сӑмахпа тарӑхтарса ҫи- 
терни ҫинчен каланӑччӗ. Чӑнах та, ку сӑмаха пурте— 
ваттисем те, ҫамрӑккисем те — пӗрмаях аса шлеҫҫӗ, ку 
вара вулакана йӑлӑхтарса ҫитерет. Акӑ: «хӗвел пӑхать», 
«ҫут хӗвелӗм», «хитре хӗвел», «хӗвел кулать», «ҫиҫет хӗ- 
вел», «хӗвел ирӗлет», «хӗвел хӗртет», «хӗвел ташлать» 
т ыт. те. Кусене эпӗ ҫамрӑк авторсен сӑввисенчен илтӗм.

\Чӗлхе ӑсти вӑл — халӑх. Пирӗн халӑх сӑпай та ӗҫчен. 
Пӗр ӗҫе тытӑнсан, вӑл хавасланса, чунне парса, ҫанна 
тавӑрса та тар юхтарса ӗҫлет. Еҫне яланах тӗплӗ тӑвать. 
Писательсем те ҫапла ӗҫлемелле, халӑх чӗлхине юратса, 
унпа тӗрӗс, пӗлсе усӑ курмалла,

Пуриншӗн те паллӑ: марксизм-ленинизм вӗрентӗвӗпе 
хӗҫпӑшалланнӑ писатель кӑна йӗри-таврари пурнӑҫа, 
тӗнчере, пурнӑҫра пулса иртекен кӑткӑс пулӑмсене витӗр 
курса тӗрӗс хаклама, тӗрӗс ҫутатса иама пултарать. 
«Ҫамрӑксвн союзӗн, ҫамрӑксен пурин те, вӗсем комму
низма куҫас теҫҫӗ пулсан, коммунизма вӗренмелле»,— 
тенӗ В. И. Ленин комсомолӑн III съездӗнче каланӑ сӑ- 
махӗнче.

М алалла вӑл тата ҫапла каланӑ: «Этемлӗх ку таран- 
ччен туса ҫитернӗ мӗнпур пуянлӑха пӗлсе хӑвӑ.н ӑс-пуҫна 
пуянлатсан тин коммунист пулма пулать». Ленин сӑма-



хӗсем ансат та ӑнланмалла. Вӑл кӑтартнисем хальхи 
вӑхӑтра уйрӑмах пысӑк вырӑн йышӑнаҫҫӗ. Китайри реви- 
зионистсем халӗ ӗлӗкхи культурӑна пӗтӗмпех пӑрахӑҫла- 
ма чӗнеҫҫӗ, ӑна «феодалла», «буржуалла» культура тесе, 
нимӗн вырӑнне те хумаҫҫӗ. Вӗсем ку чухнехи культурӑна 
та «империалистла» тата «ревизионистла» культура тесе 
пӗтӗмпех пӗтерсе хурасшӑн.

Пирӗн ҫӗршывра коммунизлӑ пысӑк идейӑллӑ, ӗҫчен, 
мораль тӗлӗшӗнчен таса, вӑй-хал тӗлӗшӗнчен ҫирӗп ҫын- 
еене вӗрентсе ҫитӗнтерме питӗ лайӑх майсем туса панӑ.

Литердтурӑпа искусство ӗҫченӗсем умне Ленин пар- 
тийӗ лартнӑ пысӑк та пархатарлӑ задачӑсене чыслӑн 
пурнӑҫласа пырассишӗн чӑваш писателӗсем, вӗсемпе пёр
ле ҫамрӑк авторсем — ВЛКСМ обкомӗпе Чӑваш писате- 
лӗсен Союзӗ ирттернӗ канашлура пулнӑ юлташсем те 
вӑя шеллемесӗр хавхаламса ӗҫлессе шанатпӑр эпир.

'Чаплӑ вӑхӑтра, чаплӑ ӗмӗрте пурӑнатпӑр эпир^Чаплӑ 
ӗмӗр ҫинчен чаплӑ произведенисем ҫырар, пурнӑҫпа тан 
утар, ҫамрӑк юлташсем—кӑвар чӗреллӗ ҫеҫпӗл ҫеҫкисем!

1909.

МУХТАВЛ ИСЕМ

Совет влаҫӗн ҫулӗсенче Тӑван ҫӗршыври ӗҫҫыннисем 
кӗрешӳпе ҫӗнтерӳсен паттӑр ҫулне утса тухрӗҫ: ҫӗршыв- 
ра социаллӑ пысӑк улшӑнусем пулса иртрӗҫ, эпир хӑват- 
лӑ индустрипе социализмлӑ ялхуҫалӑхӗ туса хутӑмӑр, 
культурӑллӑ революци ирттертӗмӗр.

Тӑванла ытпи халӑхсен йышӗнче чӑваш халӑхӗн ҫитӗ- 
нӗвӗсем те калама ҫук пысӑк, вӗсене вӑл Коммунистсен 
партийӗ ертсе пынипе турӗ. Эпир халӑх хуҫалӑхӗнче, 
культурӑра, наукӑпа техникӑра мӗнпур енӗпе тунӑ пысӑк 
ҫитӗнӳсемпе тивӗҫлипех мухтанатпӑр. Юбилей ҫулӗнче, 
1967 ҫулта, республикӑри ӗҫҫьщнисемпе пӗрле литерату- 
рӑпа искусство деятелӗсем те хӑйсен ӗҫӗсене пӑхса тух- 
рӗҫ. Вӗсем лайӑх произведенисем сахал мар ҫырнӑ. Ҫав 
произведенисене халӗ Совет Союзён мӗнпур кӗтесӗсенче 
тата урӑх ҫӗршывсенче лайӑх пӗлеҫҫӗ.

Ёҫҫыннисене коммунизмла воспитани пама активлӑ 
пулӑшакан, социализмла реализм принципӗсене тивӗҫте- 
рекен, халӑх кӑмӑлласа йышӑннӑ литературӑпа искусст- 
вӑн чаплӑ произведенийӗсемшӗн тата спектакльсемпе



концертсем кӑтартас ӑсталӑхшӑн Чӑваш АССРӗн 
К. В. Иванов ячӗпе хисепленекен Государство премине 
пани кӑҫалхи пысӑк ӗҫ пулса тӑрать. Чӑваш АССР М,и- 
нистрсен Совечӗ 1967 ҫулшӑн К. В. Иванов ячӗпе хисеп
ленекен Государство премине «Аслӑ чӗре» поэмӑшӑн, 
Куба ҫинчен ҫырнӑ «Инҫе вӗҫез» сӑвӑ ярӑмӗшӗн, очерк- 
семпе литература критики пмрки ҫырнӑ статьясен «Кни
га дружбы» ятлӑ кӗнекишӗн П. П. Хусанкая памалла 
тунӑ. - —

«Аслӑ чӗре» кӗнеке пысӑках мар икӗ поэмӑран та- 
рать. Вёсен тӗп шухӑшӗ — патша. Российинчи пусмӑрта 
пурӑннӑ халӑхсем ирӗклӗхпе телейӗн чӑн-чӑн ҫулне 
кӑтартса панӑ Аслӑ Ленинпа паттӑр Коммунистсен пар- 
тине чун-чӗререн юратни. Поэмӑсенче Ленин ҫынсемпе 
яламах кӑмӑллӑ пулнине, ҫулпуҫ Октябрьти Социализм- 
лӑ Аслӑ революци хыҫҫӑн экономикӑпа культурӑна ата- 
лантарма мӗнпур майсем илнӗ халӑхсемшӗн чун-чӗререн 
тӑрӑшнине тӗрӗс те ӗненмелле кӑтартса панӑ.

«Аслӑ чӗре» поэмӑна автор В. И. Ленин Чӗмпӗре де- 
путатсен Совечён председателё патне янӑ телеграмма 
|ИСторине никӗсе хурса ҫырнӑ, ҫак телеграмма чӑваш 
халӑхне ҫутта кӑларас тӗлӗшпе нумай вӑй хунӑ чапла 
педагог И. Я- Яковлев ӗҫне тӗрӗс ӑнланма тата хак пама 
пулӑшнӑ. Ку поэмӑна вуланӑ чухне В. И. Ленин Яковлев 
пирки ҫав телеграммӑна ҫырни куҫ умне тухса тӑрать, 
чаплӑ просветительшӗн аслӑ ҫулпуҫ сӑмахӗсем ҫав тери 
хаклӑ пулнӑ, вӑл «кун пек ырӑ, ӑшӑ, хаклӑ сӑмахсем 
хальччан илтмен».

«Горкӑрш ҫурт» поэма поэт «Ленинские Горки» ҫурт- 
музейра пулни ҫинчен, кая юлнӑ тата вӑрҫӑ юхӑнтарса 
ҫитернӗ Российӑна ҫӗнетсе улӑштарма Ленин хатӗрленё 
плансем ҫшнчен каласа парать; Кунта Ильич хӑйён 
юлашки статйисене ҫырнӑ.

Ҫак поэмӑсен чӗлхи пуян та илемлӗ. Поэт ҫулпуҫ 
сӑнарне тӗрӗс те яр-уҫҫӑн кӑтартма пултарнӑ. «Аслӑ та, 
сӑпайлӑ та вӑл, пур-енчен те коммунист»,— тесе хавха- 
ланса ҫырать поэт.

Куба ҫинчен калакан «Инҫе вӗҫев» сӑвӑсен ярӑмне 
поэт Кубӑра пулнӑ хыҫҫӑн ҫырнӑ. Ҫак ярӑмри мӗнпур 
сӑвӑсенче миршӗн кӗрешекен халӑхсен нихҫан арканмд 
туслӑхӗ палӑрса тӑрать, вӗсем ҫӗнё тӗнче вӑрҫи пуҫлама 
хӑтланакаисене хирӗҫ кӗрешме чӗнеҫҫӗ. П. Хусанкай 
хӑйӗнпе пӗрле Кубӑра пулнӑ юлташӗсем ҫинчен, Куба 
халӑхӗ вӗсене тараватлӑн йышӑнни ҫинчен тата вӑл пы-



сӑк хастарлӑхпа ӗҫлени ҫпнчен, Куба ҫьшнисем хӑйсен 
мирлӗ еҫне паттӑррӑн хӳтӗлени ҫинчен, вӗсем Совет Со
юзне, пӗтӗм тӗнчери ӗҫҫыннисен ҫулпуҫне Ленина чун- 
чӗререн юратни ҫшнчен хумханса каласа парать.

«Книга дружбы» кӗнекере чӑваш литературин, уйрӑ- 
мах поэзири пысӑк ӳсӗмсен ҫулне, унӑн интернационал- 
лӑ пӗлтерӗшне тӗплӗн, наука енчен тарӑннӑн^ ҫутатнӑ, 
чӑваш культурипе шскусствин паллӑ деятелӗсен 
И. Я. Яковлевӑн, К. В." Ивановӑн, Ҫеҫпӗл Мишшин, 
П. Осиновӑн Тата ыттисен иуларулӑхне тӗплӗн тншкерсе 
тухнӑ. П. Хусанкай ҫак кӗнекере ҫамрӑк литераторсен 
ӗҫри ӑсталӑхне ӳстерес ыйтусем пирки, вырӑс литерату- 
рипе тӗнче литературин произведенийӗсене чӑвашла ла- 
йӑхрах куҫарас пиркш тӗплӗн ҫырать.

Чӑваш литературипе искусствин историйӗнче ВЛКСМ 
Чӑваш обкоме республикӑри комсомол премине —^чӑваш 
комсомолне туса хуракансенчен пӗрин, Ленин ӗҫӗшӗн 
хастар кӗрешеканӗн, поэт-коммунистӑн, чӑваш совет поэ- 
зине пуҫласа янӑ Ҫеҫпӗл Мишши ячӗпе хисепленекен 
премт'е памалла туни те чаплӑ уяв пулса тӑрать.

Ҫеҫпӗл Мишши ячӗпе хисепленекен премие ̂ писатель- 
сене, композитореене тата художниксене ҫамрӑк^ ӑрӑвӑн 
коммунизм обществи тӑвассшшӗн пыракан кӗре^шӳри 
хӑюлӑхӗпе паттӑ]Гӗҫӗ-хӗлӗ ҫинчен калакан витӗмлӗ, пы- 
сӑк идейӑллӑ, илемлӗх енчен- ҫӳллӗ шайра таракан про
изведенисем ҫырма актшвлӑ хутшӑнтарас тӗллевпе
памалла тунӑ.

Преми памалли йӗрке тӑрӑх, Ҫеҫпӗл Мишши ячепе 
хисепленекен преми илме произведеннсене комсомолӑн 
район тата хула комитечӗсем, культура органӗсемпе 
учрежденийӗсем, творчество союзӗсем тата пичет орга- 
нӗсем тӑрат.аҫҫӗ. Ку премие кашни ҫул октябрӗн 29-мӗ- 
шӗнче— Ленинла комсомол ҫуралнӑ кун параҫҫӗ. 
1967 ҫулта премпе Аслӑ Октябрь 50 ҫул тултарнӑ тӗле 
панӑ.

Республикӑри комсомолӑн Ҫеҫпӗл Мишши ячепе 
хисепленекен премийӗн лауреачӗн хисеплӗ ятне Украинӑ- 
ри паллӑ писателе. Совет Союзён Геройне, Юрии Зба- 
нацкие «Ҫеҫпӗл» романшӑн панӑ. Ҫак произведонире 
автор Ҫеҫпӗл Мишшин кӑмӑл-туйӑмпа ӑстӑн пуянлӑхне, 
унӑн таса сӑн-сӑпатне кӑтартса панӑ. Ҫак роман украин- 
ла та, чӑвашла та плчетленсе тухрӗ, ӑна пирӗн вулакан- 
сем, Украпнӑри пекех, питӗ хавхаланса кӗтсе илчёҫ.

Ҫеҫпӗл Мшшши... Совет влаҫӗшӗн хастар кӗрешнӗ



ҫамрӑка кам пӗлмест пулӗ! Ана Украина ҫӗрӗнчи Остёр 
хулинче, хӑйӗн пурнӑҫӗн юлашки тапхӑрнё пурӑнса ирт- 
тернӗ вырӑнта, пытарнӑ, кунта ӑна чысласа гранитран 
чяплӑ палӑк лартнӑ, ун ҫине Ҫеҫпӗл сӑввине чӑвашла, 
вырӑсла, украинла ҫырса хунӑ.

Юрий Збанацкий Ҫеҫпӗл Мишшин Теччӗри, Шупаш
карти, Украинӑри пурнӑҫӗпе ӗҫне-хӗлне лайӑх тӗпчесе 
вӗреннӗ, Совет влаҫӗ туса хурассшшӗн тата ӑна ҫирӗпле- 
тессишӗн, ҫӗнӗ, революциллӗ поэзи никӗсне хывассишӗн 
ҫине тӑрса кӗрешнӗ Ҫеҫпӗл сӑнарне туллин уҫса паракан 
кӗнеке ҫырнӑ. Писатель поэт ҫуралса ӳснӗвырӑнта пулнӑ, 
Ҫеҫпӗл Мишшин тусӗсемпе тата юлташӗсемпе тӗл пулса 
калаҫнӑ, архмвсеиче поэт-коммунист ӗҫӗ ҫинчен калакан 
документсене тӗпчесе вӗреннӗ, ҫак мӗнпур материалпа 
хӑйӗн романӗнче питӗ ӑста усӑ курнӑ.

Вулакансем чӑваш писательне Леонид Агакова лайӑх 
пӗлеҫҫӗ. Вӑл литературӑра 40 ҫула яхӑн ӑнӑҫлӑ ӗҫлет. 
Унӑн таланчӗ Аслӑ Отечественнӑй вӑрҫӑ ҫулӗсенче уйрӑ- 
мах анлӑ палӑрчӗ, ҫак вӑрҫа вӑл хӑй те активлӑ хутшӑн- 
чӗ. Писатель-фронтовик вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи йывӑр услови- 
сенче совет воинӗсен, уйрӑмах ачасемпе ҫамрӑксен хӑю- 
лӑхӗпе паггтӑрлӑхӗ ҫинчен калакан интереслӗ калавсемпе 
очерксем нумай ҫырчӗ. Патриотизмла ҫар теми халӗ те 
унӑн пултарулӑхӗнче тӗп вырӑн йышӑнать.

Республмкӑри комсомолӑн Ҫеҫпӗл Мишши ячӗпе хи
сепленекен премине Л. Агакова «Салтак ачисем», «Ыл- 
тӑн вӑчӑра», «Партизан Мурат», «Кӑсӑя» повеҫсемшӗн 
панӑ. Вёсенче автор совет халӑхӗн фашистла нимӗҫ окку- 
панчӗсене хирӗҫ пынӑ паттӑр кӗрешӗвӗ ҫинчен каласа 
парать. Ҫав произведенисен тӗп геройӗсем — фронтри 
ачасем, ҫамрӑксем, ҫапӑҫӑва хастар хутшӑннӑ ҫынсем. 
Писатель пӗтӗм халӑх вӑрҫин ҫамрӑк паттӑрӗсене витӗм- 
лӗ сӑрӑсемпе сӑнласа панӑ, вёсен пысӑк шухӑш-кӑмӑлне, 
Тӑван ҫӗршыва юратнине ӗненмелле кӑтартнӑ.

Республикӑри комсомолӑн Ҫеҫпёл Мишши ячӗпе хи
сепленекен премине К. В. Иванов ячёпе хисепленекен 
Чӑваш академи музыкйпа драма театрӗн ҫамрӑк артист- 
кине Нина Григорьевӑиа Ч. Айтматов повеҫӗ тӑрӑх ларт- 
нӑ «Манӑн хӗрлё тутӑрлӑ тополӗм» спектакльре Асель 
сӑнарне, И. Куприянов пьеси тӑрӑх лартнӑ «В двух ша
гах от экватора» спектакльре Хиен партизанка сӑнарне 
ӑста выляса кӑтартнӑшӑн панӑ.

Куракансем ӑна ытти рольсенче те ӑшшӑн кётсе ил- 
чӗҫ. Вӑл Пинерпи рольне («Айтар»), Лариса рольне



(«Парнесӗр хӗр») ӑнӑҫлӑ вылярӗ. Н. Григорьева «Тӗт- 
тӗмлӗх тытӑмӗ» спектакльре те Акулина сӑнарне лайӑх 
кӑтартрӗ.

Ҫеҫпӗл Мишши ячӗпе хисепленекен преми лауреачӗ- 
сем хушшинче Чӑваш АССР и-скусствисен тава тивӗҫлӗ 
деятелӗ Григорий Хирбю пур. Халӑха паха музыка про- 
изведенийӗсем парнеленӗ паллӑ композитор ҫамрӑксем 
валли лайӑх юрӑсем сахал мар ҫырчӗ, вӗсем ҫепӗҫ кӗвӗ- 
пе, музыка пуянлӑхӗпе палӑрса тӑраҫҫӗ. Унӑн комсомол 
темипе ҫырнӑ юррисем халӑх хушшинче анлӑ сарӑлчӗҫ. 
«Комсомол маршӗ» (.сӑвви В. Урдашӑн), «Комсомолец- 
сен юрри» (сӑвви А. Лукинӑн), «Ҫамрӑклӑх» (сӑвви
А. Алган), «Туслӑх маршӗ» (сӑвви Ю. Петровпа 
Ю. Скворцовӑн), «Ҫӗршыв илемӗ» (сӑвви А. Маловӑн), 
«Савнӑ Шупашкарӑм» (сӑвви Г. Ефимовӑн),— кам пӗл- 
мест паян ҫак юрӑсене!

Октябрь 50 ҫул тултарас умён Г. Хирбю хӑйӗн чи пы- 
сӑк произведенине —- «Нарспи» оперӑна ҫырса пӗтерчӗ.

Коммунистсен партшйӗпе Совет правительстви лите- 
ратурӑпа искусствӑна аталантарассишӗн ырми-канми тӑ- 
рӑшаҫҫӗ. Партипе халӑх писательсен, артистсен, компо- 
зиторсен, художниксен пархатарлӑ ӗҫне пысӑка хурса 
хаклаҫҫӗ. Кашни ҫул Константин Иванов ячӗпе хисепле
некен Государство премине тата республикӑри комсомо- 
лӑн Ҫеҫпӗл Мишши ячӗпе хисепленекен премине памалла 
туни пирён парти Совет Союзӗнчи халӑхсен литератури- 
пе искусствине аталантарассишён куллен тӑрӑшнине пи- 
тӗ лайӑх кӑтартса парать.

Литературӑпа искусство деятелӗсем ӗҫҫыннисене вос- 
питани парас ӗҫре Коммуншстсен партине пысӑк пулӑшу 
параҫҫӗ. КПСС Центральнӑй Комитечӗ вӗсене ҫапла чӗн- 
се калать: «Совет искусствин партилӗх, халӑхлӑх, идейӑ- 
лӑх ялавне ҫӳле ҫӗклесе, хӑвӑрӑн ӑсталӑхӑра ӳстерсе 
пырӑр, пӗтӗм вӑй-халпа пултарулӑха коммунизм строи- 
телӗсене политикӑллӑ, таса чунлӑ, эстетикӑллӑ воспита- 
ни парас ӗҫе парӑр!».

Партин ҫак чӗнӗвне тивӗҫтерекен чи лайӑх ответ 
вӑл— литературӑра, музыкӑра, живопиҫре, театр искус- 
ствшнче чӑннипех паха прошзведенисемпе спектакльсем 
хатӗрлесси. Творчествӑра хастар ӗҫлер, коммунизм об- 
ществи тунӑ тапхӑра тивӗҫлӗ ҫӗнӗ произведенисем ҫырар, 

литературӑпа искусство ӗҫченӗсем!

1967.
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ЧАВАШ АЧИ,  САССУНА ПАР!

Ҫеҫпӗл Мишши — Совет саманин кӑвар чӗреллӗ, ҫу- 
лӑмлӑ поэчӗ. Вӑл чӑваш совет поэзийӗн никӗсне хывна 
пысӑк Этем. Пирӗн поэзире, поээирё кӑна мар, пирӗн 
прозӑра та Аслӑ Октябре, Коммунистсон партине, пат- 
риотизмпа интернационализма мухтаса, чысласа ҫырни- 
сем тӗп никӗсре тӑраҫҫӗ пулсан, вӗсем пурте Ҫеҫпӗл 
Мишшинчен, унӑн творчествинчен тымарланса пыраҫҫӗ. 
Вӑл хӑй те мӗн вулама-ҫырма вӗренсе ҫитнӗренпех Пуш
кин, Некрасов, Горький тата ытти паллӑ вырӑс писате- 
лӗсен произведенийӗсенчен, халӑх пурнӑҫӗнчен ӑс и лее 
ӳснӗ, вӗсенчен вӗренсе, хӑйӗн творчествине ҫӗнӗ сама
на — Совет самани ыйтнӑ виҫене ҫити хӑпартнӑ.

Октябрьти Аслӑ революци ҫӗнтерсенех, Ҫеҫпӗл Миш
ши кивӗ тӗнчене питлекен, ҫӗнӗ саманашӑн хӗрӳллӗн 
кӗрешме чӗнекен ҫулӑмлӑ сӑвӑсем ҫырма иуҫлать. Ку 
ҫеҫ мар. Вӑл хӑйӗн пӗтӗм пурнӑҫне, хӑйӗн пӗтӗм кунҫул- 
не Аслӑ Октябрьпе, Коммунистсен партлйӗн кунҫулёпе 
ӗмёрлӗхе ҫыхӑнтарать. Хӑйӗн дневникне Ҫеҫпӗл Мишши 
ҫапла ҫьирса хурать: «...1918 ҫула Коммунистсен партине 
кёнипе вӗҫлерӗм. Хама хам ҫав тери ирӗклӗ, вӑйлӑ туй- 
ма пуҫларӑм, килйышри, тӗнри, халӑхри тӗшмӗшсенчен 
хӑтӑлса, пролетариатпа пёрле эпӗ пурнӑҫ хуҫи нулса 
тӑнине туйса илтӗм. Ҫавӑнтан вара пӗтӗм ӑсӑм-тӑнӑм уҫӑ. 
Шухӑшӑм хӑватлӑ. Эпӗ — коммунист!». Каярахпа вӑл 
ҫанла ҫырать: «Коммунист ятне нихӑҫан та вараламасса 
шанатӑп».

Унӑн пурнӑҫӗнче тепӗр самант питё паллӑ вырӑн. йы- 
шӑннӑ. 1919 ҫул пуҫламӑшӗнче ӑна Мускава чропаган- 
дистсемпе агитаторсен курсне вӗренме янӑ. Унта вӑл
В. И. Ленина курнӑ, аслӑ ҫулпуҫӑмӑ|рпа учителӗмёрӗн 
сӑмахне итленӗ. Кун хыҫҫӑн унӑн творчестви те, пурнӑҫӗ 
те иксӗлмн ҫӑлкуҫ нек тапса тӑма пуҫланӑ.

Партине совет ӗҫне ырмш-канми туса пынӑ хушӑрах 
Ҫеҫпӗл чӑваш лштературине ҫунат илтерсе аталантарас 
тесе, ҫамрӑк авторсемпе ывӑнма пӗлмесӗр ӗҫлет, вёсен 
сӑввисене пухать уйрӑм кӗнеке кӑларма хатӗрленет. Ҫав 
вӑхӑтра хӑй те «Пурнӑҫпа вилём», «Чӑваш чӗлхи», «Чӑ- 
ваш ачине», «Чӑн чӗрӗлнӗ» сӑвӑсем ҫырать, вырӑс писа- 
телӗсен (Л. Толстойӑн, М. Лермонтовӑн тата ыттисен) 
произведенийӗсене чӑвашла куҫарать.

Ҫеҫнӗл Мишши ҫӗнӗ пурнӑҫшӑн хӑйне хёрхенмесёр, _ 
революциллӗ хастарлӑхпа ӗҫленӗ. Аслӑ Октябрьчченхи



асаплӑ пурнӑҫ унӑн сывлӑхне хытӑ хавшатнӑ. Сывлӑхё 
начарланса ҫитсен, кӑштах Чулхулари госпитальре сыва- 
лать те, Крыма — Евпаторири курорта каять. Кунта вӑл 
«Чӑваш, чӑваш!», «Тинӗсе», «Инҫе ҫинҫе уйра уяр», «Ҫӗн 
Кун аки», «Катаран каҫ килсен» тата ытти сӑввисене 
ҫырать.

Крымра сывалнӑ хыҫҫӑн. Ҫеҫпӗл Мишши Киев хулин- 
чи художество шкулне вӗренме кӗрет, унтан ӑна Хӗрлӗ 
Ҫара илеҫҫӗ. Анчах сывлӑхӗ пушшех хавшаса ҫитнине 
кура, Ҫеҫпӗле ҫартан киле яраҫҫӗ. Ара, чим, ӑҫта кай- 
малла-ха? Чӑваш ҫӗршывӗнче — хӑрушӑ выҫлӑх... Ҫак 
нушара халӑха мӗнпе пулӑшас? Ку шухӑш ӑна канӑҫ 
пам-ан. 1922 ҫулхи март пуҫламӑшӗнче Ҫеҫпӗл Мишши 
хӑйӗн тусӗ Ф. Пакрышвнь пурӑнакан Волчья Гора ялне 
каять. Унта кӑшт каннӑ хыҫҫӑн, Остёр хулинче уездри 
ҫӗрӗҫ пайӗнче ӗҫлеме тытӑнать. йы вӑр чир каллех ама- 
ланюа, ҫамрӑк шӑмшака ҫӗмӗрсе пынӑ пулсан та, вӑл ял- 
тан яла ҫӳресе тырӑ пухать. Атӑл тӑрӑхне ӑсатать, унтап 
ҫӑкӑр шыраса килнӗ ҫынсене пулӑшас тесе тӑрӑшса ӗҫ- 
лет. Кунта вӑл украина чӗлхине юратса .вӗреннӗ, Т. Шев- 
ченкӑн «Кобзарь» кӗнекинчи чылай сӑвви-юррисене чӑ- 
вашла куҫарнӑ.

Ҫеҫпӗл Мишши Остерпа юнашар Старогородка ялӗ 
хӗрринче 1922 ҫулхи шюнӗн 15-мӗшӗнче вӑхӑтсӑр вилнӗ. 
Поэта пытарсан, Ф. Пакрышень ун вилтӑпри ҫине юман 
юпаран палӑк лартнӑ, ун ҫшне ҫӗҫӗпе касса украинла 
ҫапла ҫырнӑ:

Оца едина могила 
Великого поэта схонала;
3  ним богато niceHb нових 
Буденна земля втеряла.

Кӑвар пек ҫурса-йӑлтӑртатса таракан вёри те таса 
чӗреллӗ Ҫеҫпӗл Мишши хӑйӗн вилӗмсӗр сӑввисемпе кивё 
саманана тӗпӗ-йёрӗпе ишсе тӑкма, ҫӗнӗ, хӗвеллӗ кунҫул- 
шӑн пурнӑҫа шеллемесӗр кӗрешме чӗннӗ. Анчах вӑл ли- 
тературӑра нумай ӗҫлеймен. Поэт 4—5 ҫул хушшинче 
ҫырнисене пӗтӗмпе илсен те, алла ях ӑ в е ӑ в ӑ  кӑна. Ҫапах 
вӗсем, сахал пулсан та, пире Тӑван ҫӗршыва юратма, 
пархатарлӑ ӗҫпе кӗрешӳре хастар та хӗрӳллӗ пулма вӗ- 
рентеҫҫӗ, хавхалантараҫҫӗ, пӗтӗм чӗре хӑвачӗпе ҫӗнӗ пур- 
нӑҫ тума йыхӑраҫҫӗ. Поэтӑн шухӑш-туйӑмӗсем халӑх 
шухӑш-туйӑмӗсемпе уйрӑлми тачӑ ҫы.чӑнса тӑраҫҫӗ. «Кӑ-



вар чӗрем — пин ҫын чӗри. Чӗрем юрри — пин ҫын юр-. 
ри»,— тесе ҫырать вӑл.

Ҫеҫпӗл поэзийӗнче социализмлӑ революци пӗтӗм тӗн- 
чене ҫӗнетеквн, пур халӑхсене те ырӑ, телейлӗ пурнӑҫ 
кӳрекен вӑй-хӑват пек курӑнать. Ана вӑл вутлӑ тӑвӑлпа, 
ҫӗнӗ хӗвелпе, кӑвак хуппипе танлаштарать. «Тӗнчене та- 
сатрӗ ирӗк вут-кӑ,варӗ. Ҫут тӗнче ҫуталчӗ, иртрӗ авал- 
хи»,— тет поэт.

Ҫеҫпӗл Мишшм сӑввисенче эпир — иртнӗ асаплӑ вӑхӑ- 
та, кунран-кун хӑватлӑ вӑй илсе пыракан ҫӗнӗ совет 
саманине витӗр курса, туйса тӑратпӑр. Вӑл кӗрешӳре 
ҫуралакан ҫутӑ пуласлӑх ҫинчен, ҫӗнӗ пурнӑҫ, ҫӗнӗ йӑла, 
ҫёнӗ культура ҫшнчен кашни сӑввинче тенӗ пекех хумхан- 
са калать.

Чухӑнлӑх, пуянлӑх, уйрӑмлӑх йӑранӗ 
Ирӗклӗн ҫӗнелнӗ пурнӑҫран тарӗ.
Чӗрере ачашшӑн ҫунӗ, ҫулӑмланӗ,
Тантӑш лӑх, тӑванлӑх, юрату кӑварӗ.

(«П уласси».)

Поэт-коммунист яланах ҫӗнни ҫӗнтере-сси, ӗҫҫыннисем 
телейлӗ те ҫутӑ пуласлӑх — коммунизм тӑвасси ҫинчен 
хавхаланса, ҫакна чун-чӗререн ӗненсе ҫыраты Вӑл хӑйӗн 
сӑввисенче «Коммунизм хӗрлӗ ялавне чун тухшччен ҫӗре 
ӳкермен» паттӑр кӗрешӳҫӗсене мухтав юрри шӑратать. 
Ҫӗнелнӗ ҫӗршыва, тӑван халӑха хӗрӳллӗн юратса ҫырнӑ 
хӗвел хӗлхемлӗ сӑ.вӑсем Ҫеҫпӗл поэзийӗнче тӗп вырӑн 
йышӑнаҫҫӗ. Вёсенче эпир социализмлӑ революци ӗҫҫын- 
нисене ҫӗршыв хуҫисем туса хунине, ҫёнӗ пур-нӑҫшӑн 
хаяр кӗрешӗве ҫӗкленнине куратпӑр. «Юратнӑ ҫӗршывӑн 
хӑвачӗ часрах вӑранасшӑн тапать»,— тесе ҫырать вӑл 
хӑйӗн «Хурҫӑ шанчӑк» сӑввинче.

Пуласлӑх ҫинчен каланӑ чух Ҫеҫпӗл чӑваш чӗлхи, 
унӑн литератури шрӗклӗ совет саманинче хӑватлӑ ҫунат 
сарса чечекленеоси, вӑл «кӑвартан таса», «вӗри вутлӑ 
ҫулӑм», «кӗсле кӗвви саслӑ» пуласси ҫинчен ӗмӗтленет, 
ҫакна пӗтӗм чунӗпе шанать.

Савнӑ ҫӗршывӑмӑн пулӗҫ 
Чаплӑ сӑвӑҫсем.
Чаплӑ та илемлӗ ҫырӗҫ 
Ун чухне вӗсем.



Ҫеҫпел —; хӗрӳллӗ патриот, поэт-ййтбрнацйоналмст. 
Вӑл чӑваш халӑхӗ Аслӑ Октябрь саманинче ытти совет 
халӑхӗсем пекех, пур енӗпе те иксӗлми вӑй-хӑват илсе 
аталанасса ӗненнӗ.

Хӑватлӑ, ҫӗн чӗреллӗ ҫӗн ӗмӗр чӑвашӗ,
Хулпуҫҫипе кӑвак пӗлӗте перӗнсе,
Кунҫул уйне тухса, хӗвел тумтмр тумланӗ,
Ҫӗн кун ӑна ыталӗ савӑнса, ачашшӑн;
Умне, ҫӗн ҫул ҫине ҫӗн чечексем чӗртсе,
Интернационал кӗперӗ анӗ.

Ҫапла хулпуҫҫипе кӑвак пӗлӗте перёнсе кунҫул уйне 
тухмарӗ-и вара чӑваш халӑхӗн ывӑлӗ Андриян Никола
ев! Виҫҫӗмӗш космонавт та, пирён пекех, шкул сакки 
ҫинчех Ҫеҫпӗл сӑввисене юратса вуласа ӳснӗ вӗт! «Чӑ- 
ваш ач|и, сассуна пар!» тесе чӗннӗ поэт. Пирӗн 3-мӗш 
космонавт, ҫав чӗнӗве илтнӗ пекех, хӑй сассине тӗнче уҫ- 
лӑхӗнчен пачӗ.

Ҫеҫпӗл Мишши ҫӗн самана поэчӗ мӗнле ҫын пулмал- 
лине те витӗмлӗн, яр-уҫҫӑн каласа хӑварнӑ. Поэт, чӑн 
малтанах, халӑхпа пӗрле ӗҫлесе савӑнтӑр, ӗҫре ҫитӗнекен, 
ӗҫ юрри юрлакан ҫын пултӑр, тет вӑл.

Ҫеҫпӗл, каларӑмӑр ӗнтӗ, чӑваш халӑхӗн ҫӗнӗ самана- 
ри ҫӗнӗ поэзийӗн никӗсне хывнӑ. «Революци пурнӑҫа пур 
енчен те ҫӗнӗ сывлӑш, чӗрӗ сывлӑш кӗртрӗ. Пур ӗҫре те 
чӗрӗлӗх. Чӑваш поэзи те чӗрӗле пуҫларӗ. Ку ӗҫ пирӗн 
Чӑваш ҫёршывӗшӗн ҫӗнӗ ӗҫ. Ҫул шырас пулать. Тӗрӗс 
ҫул тупас пулать»,— тесе ҫырать вӑл хӑйӗн «Сӑвӑ ҫырас- 
сипе ударени правилмсем» ятлӑ статйинче. Поэтӑн чӑ- 
ваш чӗлхине тӗпчесе ҫырнӑ ҫак теориллӗ ӗҫӗ пирӗн поэ 
зире сӑвӑ ӑсталӑхне, техники,не тӗпренех улӑштарчӗ, чӑн- 
чӑн реформа турӗ.

Революцичченхи чӑваш поэзшйӗнче ҫичӗ сыпӑкран тӑ- 
ракан (силлабика) сӑвӑ виҫи тӗп вырӑн йышӑннӑ. Ҫеҫ- 
пӗл Мишши ун вырӑнне силлабо-тоникӑлла сӑвӑ виҫи 
аталанассине, сӑвӑсене мӗнле ҫырмаллине тӗслӗхсемпе 
тӗплӗн кӑтартса панӑ. Ҫапла вара вӑл чӑваш поэзийӗшӗн 
ҫӗнӗ ҫул тупнӑ, ӑна эпир халӗ Ҫеҫпӗл шкулӗ тетпӗр.

Ҫеҫпӗл Мишшшн паха та чаплӑ ӗмӗчӗсем пӗтӗмпех 
пурнӑҫа кӗчӗҫ. Пирӗн ҫӗршыв сӑн-пичӗ тӗпрен улшӑнса 
ҫӗнелчӗ. Чӑваш халӑхӗ, вырӑс халӑхӗпе ытти халӑхсем 
тӑванла пулӑшнипе, хӑйӗн культурине хӑватлӑн чечек- 
лентерсе пырать. Унӑн телейлӗ пуласлӑхӗ ҫннчен туллин



ёмётленсе юрлакан хӑюллӑ та паттӑр сӑвӑҫсем сахал 
мар ӳссс ҫитёнчӗҫ. Чӑваш халӑхӗ, унӑн литературипе ис
кусствен ӗнтӗ пӗтӗм тӗнчене тухрӗҫ.

Чӑваш халӑхӗ чаплӑ поэт ятне юратса чыслать, ӑна 
хӑйӗн чӗринче усрать. Ҫеҫпӗл Мишши хӑйӗн пӗтӗм чунӗ- 
пе, ӗмӗчӗпе, ӗҫӗ-хӗлӗпе — халӑх поэчӗ.

* *  *

Ҫеҫпӗл Мишши пурнӑҫӗпе ӗҫӗ-хӗлӗ ҫинчен халӗ тӗпчев 
ӗҫӗсемпе асаилӳсем, сӑвӑсемпе пьесӑсем, повеҫсемпе ро- 
мансем ҫыраҫҫӗ. Украинӑри паллӑ писатель Юрий Зба- 
нацкий «Ҫеҫпӗл» ятла пысӑк роман пичетлесе кӑларчӗ, 
ӑна чӑвашла А. Алга поэт куҫарчӗ. Ҫак кӗнекене пирён 
вулакансем, Украинӑри пекех,. хавасланса кӗтсе илчӗҫ. 
Юрий Збанацкиех Ҫеҫпӗлӗн Украинӑри пурнӑҫӗпе хас
тар ӗҫӗ-хӗлӗ ҫинчен киносценари ҫырса пӗтерчӗ. Ана чӑ- 
ваш халӑхӗ ырласа йышӑнчӗ.

Чӑваш АССР кӗнеке издательстви Петр Чичкаловӑн 
«Кӑвар чӗре» ятлӑ биографиллӗ-документлӑ романне 
пичетлесе кӑларчӗ. Ҫеҫпӗл ҫмнчеиех А. Асламас компози
тор опера ҫырчӗ, А. Кӑлкан драматург пьеса ҫырса 
пӗтерет. Кунпа пӗрлех поэт ҫырнӑ сӑвӑсене юбилей тӗл- 
не Мускавра вырӑсла уйрӑм кӗнекепе кӑлармалла, ху- 
дожниксем тӗрлӗрен илемлӗ ӳкерчӗксем тӑваҫҫӗ. Чӑваш 
комеомолӗ литературӑпа искусствӑри паха произведени- 
семшӗн кашни ҫул Ҫеҫпӗл Мишши ячӗпе хисепленекен 
премиюем парать. Ҫапла вара пирӗн хамӑрӑн ҫеҫпӗлиана 
пуҫланчӗ; чаплӑ поэтӑн хаклӑ та хисеплӗ ячӗ, унӑн асран 
кайми сӑнарӗ, ҫулӑмлӑ сӑвви-юрри чӑваш культурин 
историне ӗмӗрлӗхе кӗрсе юлчӗ.

Украина ҫӗрӗнче чӑвашсемшӗн асран тухми ҫывӑх та 
сӑваплӑ вырӑн пур: вӑл чӑваш совет поэзин никӗсне хыв- 
нӑ кӑвар чӗреллӗ поэт-коммунистӑн, таса та вӗри чунлӑ 
Ҫеҫпӗл Мишшин вилтӑири. Украина ҫыннмсем поэта 
Чернигов облаҫӗнчи Остер хулинче пытарнӑ, ӑна чысласа 
гранитран чаплӑ палӑк лартнӑ, ун ҫине Ҫеҫпӗлӗн «Чӑ- 
ваш чӗлхи» 'Сӑввинчи тӑватӑ йӗркене чӑвашла, вырӑсла 
тата украинла ҫырса хунӑ.

Остерта эпӗ Ҫеҫпӗл вилнӗ к у н — 1969 ҫулхи июнӗн 
15-мӗшӗнче пултӑм. Манна пёрле унта поэтӑн 1918— 1920 
ҫулсенче Теччӗре пӗрле ӗҫленӗ ҫызӑх тусӗ Павел Бек- 
шансиий журналист та пулчӗ. Украина писателӗсем, Ос
тер ӗҫҫыннисем, шкул ачисем пире питӗ кӑмӑллӑн кӗтсе



илчӗҫ. Вӗсемпе пёрле эпир Ҫеҫпӗл палӑкӗ умне чӗрӗ 
чечексем хутӑмӑр. Кунта иртнӗ ҫулсенче чӑваш писателӗ- 
сенчен нумайӑшӗ — П. Хусанкай, М. Ухсай, А. Алга, 
Уйӑп Мишши, С. Шавли т. ыт. те. Ҫеҫпӗл Мишши ячӗпе 
хисепленекен колхозран ӗҫҫыннисем, шкул ачисем пулнӑ. 
1959 ҫулта Остера паллӑ пӑлхар писателӗ Ангел Тодоров 
пырса кайнӑ. Ҫеҫпӗл ҫинчен вӑл ҫапла ҫырса хӑварнӑ:

«Чӑваш халӑхӗн аслӑ поэчӗ Ҫеҫпӗл Мшшши ӗҫлесе 
пурӑннӑ вырӑнсене курма тӳр килнӗшӗн эпӗ хама кала
ма ҫук телейлӗ шутлатӑп.

Халӑхӑн ирӗклӗх юрӑҫине, Совет влаҫӗшӗи кӗрешеке- 
не мухтав!

Пӑлхар халӑхӗ Ҫеҫпӗлӗн паттӑр ӗҫӗ-хӗлёпе ҫулӑмлӑ 
творчестви умӗнче пуҫ таять!»

Ҫеопӗл палӑкӗ умӗнче тӑнӑ чух ирӗксӗрех Ф. Покры- 
шень 42 ҫул каялла Шупашкара, чӑваш писателӗсен Со
юзне ҫырнӑ ҫырури сӑмахсем аса килчӗҫ: «Ман чӗремшӗн 
хаклӑран хаклӑ, манма ҫук тусӑм, тӑван пиччем Ҫеҫпӗл 
Мишши нихҫан вӑранайми ҫывӑрать. Питӗ шел. Ҫак вӑ- 
хӑтра чӗрем епле ыратнине каласа пама сӑмах та ҫитес 
ҫук. Мишша пиччем урӑх сӑвӑ ҫырма тӑрса ларае ҫук- 
кине аса илсессӗнех шӑпӑртатса куҫҫуль юхса анать... 
Лайӑх ӗҫленӗшӗн, яланах тӗрӗслӗхшӗн тӑнӑшӑн ӑна 
пурте юрататчӗҫ. Унӑн сӑввмсем питӗ килӗшетчӗҫ»,— 
тесе ҫырнӑ вӑл.

Украина ӗҫҫыннисем чӑваш поэтне манмаҫҫӗ, ӑна яла
нах хисеплесе асӑнаҫҫӗ, вӑл 70 ҫул тултарнине тивӗҫлипе 
кӗтсе илме хатӗрленеҫҫӗ: ун вшлтӑприне тирпейлӗн пӑхса 
усраҫҫӗ. ГТалӑк умӗнче тӑнӑ чухне Ҫеҫпӗлӗн «Эпӗ вилсен» 
сӑвви.нчи йӗркесем те аса килеҫҫӗ:

Симӗс курӑкпа тумлантӑр 
Ман тӑлӑх тӑпра;
Хӗрлӗ чечексем ешерччӗр 
Man вырӑн тавра...

«Ҫеҫпӗл Мишши кӗтнӗ вӑхӑт ҫитрӗ, унӑн ӗмӗчӗсем 
пурнӑҫланчӗҫ. Пӗтӗм ҫӗршыв калама ҫук ҫӗкленчӗ, чечек- 
ленчӗ. Ун вилтӑщри ҫийче яланах хӗрлӗ чечексем еш&ре- 
ҫҫӗ. Пирӗн ӳсӗмсене курсан, поэт-революционер мӗн 
тери савӑнӗччӗ, мӗн тери хитре сӑвӑсем ҫырӗччӗ! Анчах 
вӑл ҫук, ҫук пулсан та — вӑл пирӗнпе пӗрлех утать. Эшир 
кӑвар чӗреллӗ поэтӑк, пирӗн хушӑри интернацшонал, 
туелӑх кӗперне хываканӑн ӗҫӗсемпе, ҫӗнӗ пурнӑҫ тума



чёнекен сӑввисемпе савӑнса мухтанатпӑр»,— терӗ Остер 
хула Совечӗн ӗҫтӑвком председателё Н. И. Балдук.

Остерта Ҫеҫпӗл ячӗпе ҫыхӑннӑ сӑваплӑ вырӑнсем 
нумай. Хула клубӗпе кунти пӗр урама ун ятне панӑ, 
краеведени музейӗпе хулари библиотекаря Ҫеҫпӗл кӗте- 
(Сӗсем йӗркеленӗ. Юбилей тӗлне Киевра та Ҫеҫпӗл Миш
ши урамӗ пулать, унӑн кӗнекине иккӗмӗш хут украинла 
кӑлараҫҫӗ, вӑл пурӑннӑ ҫурт ҫине асӑну хӑмш ҫапм,а йы- 
шӑнмӑ, ҫак кунсенче тата поэт портречӗ те пысӑк тираж- 
па пичетленсе тухмалла. Ҫеҫпӗл Мишши юбилейне ирт- 
терме ятарласа йӗркеленӗ комисси планӗпе Киевра, Ос
терта, Евпаторире октябрь-ноябрь уйӑхӗсенче литерату- 
рӑпа музыка каҫӗсем пулмалла. Ҫав вӑхӑтра вӗсем 
пирӗн республнкӑран писательсен, рабочисен, колхозник- 
сен делегацийӗ пыраоса кӗтеҫҫӗ. Хӑйсем те пирён пата 
хӑнана килме шутлаҫҫӗ.

Икӗ ҫул каялла ВЛКСМ чӑваш обкомӗ Юрий Зба- 
нацкине «Ҫеҫпӗл» романӗшӗн Ҫеҫпӗл Мишши ячӗпе хи
сепленекен преми памалла турӗ. Остер хулинче вара, 
чаплӑ поэтӑмӑр вилтӑприйӗ умӗнче ирттернӗ митинг вй- 
хӑтӗнче, Украинӑри паллӑ писатель кӑкри ҫине лауреат 
медальне ҫакма эпӗ телейлӗ пултӑм. Ҫав медале панӑ 
чух Остер ӗҫҫыннисем мӗн пек савӑннине, хавхаланнине, 
сӑмахпа калама та ҫук. Вёсемшӗн ку чӑн-чӑн уяв пулчӗ. 
Ҫапла вара пирӗн юратнӑ поэт Украинӑпа Чӑваш ҫӗршы- 
вӗ хушшинчи тӑванла туслӑха тата ытларах сарма, ҫи- 
рӗплетме пулӑшать.

Ҫеҫпӗл Мишши тӑван халӑха «кив ҫӗртен ҫӗн ҫул ҫи- 
не» кӑларас тесе пӗтӗм чунне парса ӗҫленӗ, хӑйне вӑл 
нихҫан та халӑхран уйӑрман, яланах унпа пӗрле пулнӑ, 
хӑйӗншӗн кӑна ҫырнӑ сӑвӑ унӑн пӗрре те ҫук.

Ҫеҫпӗл поэзийӗ — пире малалла утма, коммунизм ту- 
ма, халӑхсем хушшинчи туслӑха ҫирӗплетме чӗнекен 
поэзи. Ҫеҫпӗл — хӗвеллӗ пурнӑҫ юрӑҫи.

1969.

ХАЛАХ ЮР ЛҪИ

Чӑваш совет литературин никӗсне хунӑ хастар ҫын- 
сенчен пӗри — талантлӑ поэт, прозаик, журналист, кри
тик тага публицист Семен Васильевич Элкер Йӗпреҫ 
районӗнчи Мӑн Упакасси ялӗнче ҫуралса ӳснӗ. Кунтанах



вал 1915 ҫул пуҫлайӑшӗнче пӗрремӗш тӗнче вӑрҫИйе tyx- 
са кайнӑ, Октябрь™ содиализмла Аслӑ революци ҫӗн- 
терлӗ хыҫҫӑн ял Совет секретарӗнче, чухӑнсен комитечӗн 
председателӗнче, вулӑс комитетӗнче ӗҫленӗ май, ҫак ял
та Совет влаҫне ҫирӗплетессишӗн пайтах вӑй хурса 
тӑрӑшнӑ. Пӗр ҫул Хусанти учительсем хатӗрлекен курсра 
вӗреннӗ хыҫҫӑн та, 1920 ҫулта, каллех вӑл хӑйӗн тӑван 
ялне таврӑннӑ, икӗ ҫул хушши пуҫламӑш шкулӑн учителӗ 
пулнӑ, унтан вара литературӑпа журналистика ӗҫне куҫ- 
нӑ. 1922— 1935 ҫулсенче С. В. Элкер «Канаш» (хальхи 
«Коммунизм ялавӗ») хаҫатпа «Сунтал» журналӑн сот- 
рудникӗ пулать, каярахпа чылай вӑхӑт Чӑваш кӗнеке 
издательствин редакторӗнче ӗҫлет.

Поэтӑн малтанхи сӑвви («Шурӑ хурӑн») «Канаш» 
хаҫатӑн 1921 ҫулхи февралӗн 21-мӗшӗнчи номерӗнче пи- 
четленнӗ, ҫавӑнтан вара унӑн сӑввисем тӑтӑшах хаҫат- 
журналсенче ҫапӑнса пыма пуҫлаҫҫӗ. 1928 ҫулта С. Эл
кер хӑй ҫырнӑ сӑвӑсен малтанхи пуххине — «Самана» 
ятлӑ кӗнекине пичетлесе кӑларать. Ҫак кӗнекери чылай 
сӑвӑсенче вӑл чӑваш халӑхӗн шухӑш-кӑмӑлне тарӑннӑн 
палӑртать, унӑн ӗлӗкхи асаплӑ кунҫулӗ, патша влаҫне 
хирӗҫ пынӑ кӗрешӗвӗ ҫинчен, Совет самани вӑхӑтӗнче ун- 
шӑн ҫӗнӗ нурнӑҫ пуҫланса кайни ҫинчен хумханса каласа 
парать. Поэтӑн В. И. Ленин вилнӗ ҫул ҫырнӑ «Хурҫӑ ка
рам» сӑвви те ҫак кӗнекенех кӗнӗ. Унта вӑл революци 
ҫулпуҫӗн ӗҫӗ нихҫам та вилес ҫуккмне, унӑн идейисем хӑ- 
ватлӑн пурнӑҫа кӗрсе пырса, ӗлӗк пусмӑрта пурӑннӑ 
халӑхсене йывӑр кӗрешӳсем витӗр «телейлӗ ҫыран пат
не»— коммунизм патне илсе ҫитересоине чун-чӗререн 
шаннине яр-уҫҫӑн палӑртать.

Ҫирӗммӗш ҫулсенче С. Элкер «Хӗн-хур айӗнче» ятлӑ 
пысӑк поэма ҫырать. Ҫак историлле произведенире чӑ- 
ваш халӑхӗн ӗлӗкх1И йывӑр та тертлӗ пурнӑҫӗ, вӑл ылхан- 
лӑ пусмӑр тӗнчине хирӗҫ хаяр кӗрешӗве ҫӗкленни, аслӑ 
вырӑс халӑхӗпе туслӑ пурӑнни витӗмлӗн те тарӑннӑн 
■сӑнланнӑ. Поэмӑн чӗлхи илемлӗ те пуян. Поэт халӑх сӑ- 
махлӑхӗпе ш т ӗ  меллӗ те пӗлсе усӑ курнӑ: произведени 
чӑн-чӑн чӑвашла шӑранса янӑрать.

Писатель пултарулӑхӗнче историпе революци теми 
пысӑк вырӑн йышӑнать. «Хӗн-хур айӗнче» поэма хыҫҫӑн 
вӑл «Вӑрҫӑ кунӗсем» ятлӑ роман-хроника ҫырчӗ. Унта 
пӗрремӗш империализм вӑрҫин фрончӗсенче ҫапӑҫакан 
салтаксен политикӑлла ӑнланулӑхӗ ӳссе пынине, фев
раль™ тата Октябрьти Аслӑ революци кунӗсенче рабо-



чисемпе хресченсем йапштӑлйстсемпе поМещийсене хирӗҫ 
кӗрешнише тӗрӗс те ӑнланмалла сӑнласа кӑтартнӑ.

«Шурӑмпуҫ килсен» романри ӗҫсем вырӑосен пёрре- 
мӗш революцийӗ вӑхӑтӗнче пулса' иртеҫҫӗ. Вулакан умне 
ҫав тапхӑртп пурнӑҫ, чӑваш ялӗн тӗрлӗ сийӗсем куҫ умне 
сарлакан тухеа тӑраҫҫӗ. Романри ӗҫсем пурте пӗр тӗп 
ыйтупа — ҫӗршӗн кӗрешессипе ҫыхӑннӑ. Ҫав кӗрешӳре 
эпир рабочи класса ӗҫ хресченӗсем тата интеллигенци 
хушшинчи ҫыхӑнусем ҫирӗпленсе пынине уҫҫӑн куратпӑр.

Граждан вӑрҫи ҫулӗсенче чӑваш ялӗнче пулса иртнӗ 
ҫивӗч класс кӗрешӗвне сӑнласа паракан «Вунсаккӑрмёш 
ҫул» драмӑллӑ поэма та С. Элкер пултарулӑхӗнче паллӑ 
вырӑн йышӑнать.

Пысӑк калӑплӑ произведенисемпе пӗрлех С. Элкер 
сахал мар калав, очерксемпе юмахсем ҫырчӗ. Вӗсем хуш
шинче вулакансем унан «Унтри», «Кивӗ ялта», «Ёҫ шы- 
раса» калавӗсемпе «Улӑпсем» ятлӑ юмахне уйрӑмах ки- 
лӗштереҫҫӗ.

С. Элкер тӑван чӗлхене питӗ лайӑх пӗлнӗ, чӑннипех 
те илемлӗ сӑмах ӑсти пулнӑ, ҫавна май хӑйӗнпе пӗр вӑ- 
хӑтра ӗҫленӗ ҫыравҫӑсемпе ҫамрӑк авторсен пултарулӑх- 
не яланах тивӗҫлмпе пахаласа хакланӑ. Ҫакна эпир вӑл 
Ҫеҫпӗл Мишши, Илле Тӑхти, Хумма Ҫеменӗ, Тал-Мӑрса, 
Иван Мучи, М. Данилов-Чалдун пултарулӑхӗсем ҫинчен 
тата ҫамрӑк писательсен прошзведенийӗсем пирки ҫырнӑ 
критикӑллӑ статьясемпе рецензисенче лайӑх куратпӑр. 
Чӑваш литературшне малалла аталантарассишӗн ялан 
тимлӗ тӑрӑшнӑскер, вӑл идейӑпа ӑсталӑх енчен юрӑхсӑр, 
историлле чӑнлӑха пӑоса кӑтартакан произведенисене 
чӑтма пултараймастчӗ, художествӑллӑ творчествӑра пар
ти ҫул-йӗрне ҫирӗп тытса пырас тӗлӗшпе яланах тимлӗ те 
принциплӑ пулма чӗнетчӗ, критиксене кашни талантлӑ 
литератор пултарулӑхне асӑрханса пӑхма вӗрентетчӗ. 
Вӑл тӑван литературӑра ҫамрӑк ӑрӑва пӑхса ӳстересси- 
шӗн куллен-кун тӑрӑшни ҫамрӑк авторсен произведени- 
йӗсене редакциленӗ чухне те лайӑх свсӗнетчӗ.

С. Элкер тӑван халӑха, чӑваш ҫӗршывне хӗрӳллӗн 
юрататчӗ, вӗсем ҫинчен чуна тытса илекен илемлӗ сӑвӑ- 
семпе хӗрӳллӗ публицистикӑлла статьясем ҫыратчӗ. Вӑл 
чӑн-чӑн поэт-интернационалмстчӗ, совет халӑхӗсен туслӑ- 
хӗпе тӑванлӑхӗн, вӗсем коммунизм ҫӗнтерӗвӗ ячӗпе тӑва- 
кан пархатарлӑ та хаваслӑ ӗҫӗн хастар юрӑҫиччӗ. Хӑйӗн 
чи лайӑх произведенийӗсенче С. Элкер совет стройӗн



иксӗлми ҫирӗплӗхне, тӗрлӗ халӑх ҫыннисен ӗҫпе кӗрешӳ- 
ри мораллӗ пӗрлӗхне тарӑннӑн кӑтартса пачӗ.

Поэтӑн йыхравлӑ сасси Тӑван ҫӗршывӑн Аслӑ вӑрҫи 
ҫулӗсенче уйрӑмах вӑйлӑн янӑраса кайрё. «Юншӑн юн», 
«Хаярлӑх сӑмахӗ» тата ытти чылай сӑввисенче вӑл совет 
ҫыннисене Тӑван ҫӗршывшӑн паттӑррӑн ҫапӑҫма чӗнсе 
каларӗ. Чӑваш салтакӗ Иван Смирнов пулеметчик фронт- 
ра паттӑрлӑх кӑтартни ҫинчен сӑнарласа ҫырнӑ «Вӑл ви- 
лӗмсӗр» поэмӑра аслӑ Ленин хулмшӗн тӑшмана хирӗҫ 
пурнӑҫа шеллемесӗр, юлашки юн тумламӗ юлмиччен 
хӑюллӑн ҫапӑҫакан совет салтакӗсен — вырӑс, украин, 
тутар, чӑваш, мари, мордва тата ытти халӑхсен хастар 
ывӑлё-хӗрӗсен нихҫан арканми ҫирӗп туслӑхӗпе пӗрлӗхне 
мухтаса юрларӗ.

Нумай енлӗ те пуянччӗ пшсатель-коммунистӑн об- 
ществӑпа творчествӑри ӗҫӗ-хӗлӗ. 1951 — 1955-мӗш ҫулсен- 
че ӑна РСФСР Верховнӑй Совечӗн депутатне, 1958 ҫулта 
КПСС Чӑваш обкомӗн членне 'суйлалӑ. Кунпа пӗрлех вӑл 
Чӑваш писателӗсен Союзён правленийӗнче те, илемлӗ 
литература журналӗсен редакцшйӗсенче те пайтах вӑй 
хурса ӗҫлерӗ.

Чӑваш литературине аталантарас тӗлӗшпе сахал мар 
тава тивӗҫлӗ ӗҫ тунӑшӑн 1940 ҫулта Семен Васильевич 
Элкере Чӑваш АССР халӑх поэчӗн хисеплӗ ятне панӑ. 
Ана Ленин тата Ёҫлӗх Хӗрлӗ Ялав орденӗсемпе, «1941 — 
1945 ҫулсенчи Аслӑ Отечественнӑй вӑрҫӑра хастарлӑ ӗҫ- 
ленӗшӗн» медальпе .наградӑланӑ. Унӑн ятне Чӑваш 
АССРӗн Ёҫ мухтавӗпе Паттӑрлӑхӗн Хисеп кӗнекине кӗрт- 
нӗ. Иирӗн республика столицинчи пӗр библиотекӑна 
тата пӗр урама, Мӑн Упакаесинчи вӑтам шкула С. В. Эл
кер ятне панӑ.

Ятлӑ-сумлӑ пурӑнса ирттерчӗ вӑл хӑйӗн пурнӑҫне, 
Коммунистсен партийӗн ӗҫне чун-чӗререн парӑнса туса 
пычӗ, коммунизмшӑи пӗтӗм хастарлӑхне хурса тӑрӑшрӗ. 
Нумай нациллӗ Совет литературинче унӑн произведени- 
йӗсем хтсеплӗ вырӑн йышӑнаҫҫӗ. Вӗсенё чӑваш халӑхӗ 
ялан юратса, кӑмӑлласа вулӗ.

1974.

TABАН ҪЁР С Ё Т К Е Н Ё П Е  ӲСНЁ ПОЭЗИ

Чӑваш халӑх поэчӗн Ухсай Яккӑвӗн пурнӑҫӗпе пулта- 
рулӑх ҫулӗ чӑннипех те пуян. Вӑл 1911 ҫулхи ноябрей

m



26-мӗшӗнче Пушкӑрт республики,нчи Слакпуҫӗнче, чӑваш 
литературин классике К- В. Иванов ҫуралса ӳснӗ ялта 
чухӑн хресчен ҫемйинче ҫуралнӑ. Пуҫламӑш шкул хыҫҫӑн 
пулас поэт хресчен ҫамрӑкӗсен шкулӗнче, унтан Ёпхӳри 
педагогика институчӗн хатӗрлев уйрӑмӗнче, кайран Мус- 
каври М. В. Ломоносов ячӗпе хисепленекен университет- 
ра вӗренет. Темиҫе ҫул хушши вӑл Мускавра чӑвашла 
тухса таракан «Коммунар» хаҫат редакцийӗнче ӗҫленӗ. 
Пушкӑрт АССР Министрсен Совечӗ ҫумӗнчи .наукӑпа 
тӗпчев институчӗн сотрудникӗ пулнӑ, Патӑръелпе Улья- 
новскри педагопика училищисенче чӑваш чӗлхипе лите- 
ратурине вӗрентнӗ.

Отечественнӑй Аслӑ вӑрҫӑ пуҫлансан, Ухсай Яккӑвӗ 
халӑх ополченийӗн отрядне каять, 1942 ҫулхи май уйӑ- 
хӗнче вӗренӳ батальонӗн курсанчӗ пулса тӑрать, унтан 
Коммунистсен партине кӗрет. М алалла вӑл ҫар хаҫачӗ- 
сенче ӗҫлет. Вӑрҫӑ хыҫҫӑн поэт-салтак каллех мирлӗ ӗҫе 
таврӑнать: Чӑваш АССР кӗнеке издательствинче редак
тор, «Тӑван Атӑл» альманах редакторӗ пулать, 1948 ҫул- 
тан пуҫласа творчество ӗҫӗпе ҫеҫ пурӑнма тытӑнать.

Халӑх поэчӗн пурнӑҫӗпе творчествӑлла биографийӗ 
пӗтӗмпех революдипе, ҫӗршыври социализмла строитель- 
ствӑпа уйрӑлми тачӑ ҫыхӑннӑ. Ухсай Яккӑвӗ Патша Раҫ- 
ҫейӗнчи хресченсен асаплӑ, выҫӑллӑ-тутӑллӑ пурнӑҫне 
лайӑх астӑвать.

Пушкӑрт хирӗсенче граждан вӑрҫи вучӗ алхаснӑ чух
не Ухсай Яккӑвӗ саккӑрти ача пулнӑ. Мирлӗ халӑха Кол
чак эшкерӗ епле тискеррӗн асаплантарнмсем, Чапаевӑн 
хӗрлӗ салтакӗсем 'шурӑ гвардеецсене хирӗҫ паттӑррӑн 
ҫапӑҫнисем ҫав ҫулсенче чылайӑшӗ Ухсай куҫӗ умӗнче 
пулса иртнӗ. Кайран, нумай ҫул иртнӗ хыҫҫӑн, ҫакӑн ҫин- 
чен поэт хӑйӗн чи лайӑх произ,веденийӗсенче каласа па
рать. '

Ача чухнехш ҫулсене аса илсе, Ухсай Яккӑвӗ хӑйӗн 
ашшӗпе амӑшне чун-чӗререн тав тӑвать. Вӗсем ӑна ҫепӗҫ 
юрӑсем нумай юрласа панӑ иккен, паттӑрсем ҫинчен 
тӗрлӗ юмах-халап кала-кала кӑтартнӑ. Чӑваш халӑхӗпе 
вырӑс халӑхӗн сӑмах вӗҫҫӗн ҫӳрекен произведенийӗсемпе 
паллашнӑҫемӗн пулас поэт умӗнче ҫапла ҫӗнӗ, халиччен 
пӗлмен тӗнче уҫӑлать, пултаруллӑ ҫамрӑк йӗкӗтӗн кӑмӑ- 
лӗ калавоем, очерксем, сӑвӑсем ҫырас туртӑмпа ҫек- 
ленет.

Хӑйӗн чи малтанх^и сӑввине («Юратрӑм эп, хирсем, 
сире») Ухсай Яккӑвӗ ҫур ӗмӗре яхӑн каялла пичетлесе



кӑларнӑ. Тӑван ҫӗре мӗн тери юратнине унта вӑл акӑ 
епле сӑмахсемпе каласа парать:

Ю ратрӑм эп, хиреем, сире,
Сана та, сӗм-хура вӑрман!
Нихҫан та шухӑ чӗрере 
Ку юрату ҫухалмӗ ман.
Нихҫан та эп хӑватӑра 
М анмастӑп, хамӑн юррӑмра.
Ура тапса, пуҫа ухса 
Сире мухтатӑп эп, Ухсай.

Ҫакӑнтан пуҫлаеа халӑх поэчӗ паян кунчченех тӑван 
ҫӗр темипе кӑвапаран ҫыхнӑ пек тачӑ ҫыхӑннӑ. Хӑйсен 
тӑван ҫӗрне, тӑван Совет ҫӗршывне вӗҫӗмсӗр юратакан 
ҫӗр ӗҫче!нӗсем, вӑрҫӑ паттӑрӗсем— акӑ камсем Ухсай 
Яккӑвӗн сӑвви-поэмисенчи тӗп геройсем. Унӑн поэзийӗн- 
че пурнӑҫ тӗрӗслӗхӗ, калама ҫук ӑшӑ лирика, халӑх ӑс- 
хакӑлӗ, ҫутӑ юмор тулса тӑрать. Литературӑр-а ӗҫлеме 
тытӑннӑранпа Ухсай ӗнтӗ аллӑ ытла кӗнеке (чӑвашла, 
вырӑсла) пичетлесе кӑларнӑ.

Вӑрҫӑчченхи унӑн творчествинче пӗр паллӑ туртӑм 
палӑрса тӑратчӗ — чӑваш халӑхӗн хальхи пурнӑҫне ре- 
волюндачченхи пурнӑҫпа танлаштарса кӑтартасси. Колхоз 
пурнӑҫӗ ҫинчен калакан сӑвӑсемпе, балладӑсемпе, юмах- 
семпе, лирикӑллӑ пӗчӗк поэмӑсемпе пӗрлех вӑл историл- 
лӗ темӑпа лирикӑллӑ-э.пикӑллӑ, драмӑллӑ пысӑк произ
веденисем те ҫырчӗ. Вёсен шутне эпир «Халӑхӑн ылтӑн 
кӗнеки» поэмӑна тата сӑвӑласа ҫырнӑ «Тутимӗр» траге- 
дие кӗртме пултаратпӑр.

«Халӑхӑн ылтӑн кӗнеки» поэмӑна поэт СССР Консти
туции проектне халӑхра анлӑн сӳтсе явнӑ май хавхалан- 
са ҫырнӑ. Унӑн композицине, сюжетне вӑл пӗтӗмпех 
чӑваш халӑхӗн хальхипе иртнӗ пурнӑҫӗн танлаштарӑвӗ 
урлӑ йӗркеленӗ.

Совет ҫыннисен пурнӑҫӗ епле пуянланса, тулӑхланса 
пынине Ухсай Яккӑвӗ «Кӗрхи октавӑсем», «Ёпхӳ паса- 
рӗ», «Чӑваш ҫӗрӗ», «Кӗрхи кӗреке» ятлӑ лирикӑллӑ пы- 
сӑк мар сӑвӑсенче, «Туй», «Телей юмахӗ» поэмӑсенче 
илемлӗ ҫырса кӑтартнӑ. Ку сӑвӑсене вуласан, эпир тӳрех 
у,нӑн пултарулӑхӗ ҫав ҫулсенче епле ӳссе кайнине, халӑ- 
хӑн сӑмах вӗҫҫӗн ҫӳрекен творчествинчи тӗслӗхсемпе вӑл 
мӗн тери пӗлсе усӑ курма пултарнине туйса илетпӗр.

Вӑрҫӑ умӗнхш ҫулсенче Ухсай Яккӑвӗ ачасемпе ҫам-



рӑксем валли те сахал мар ӑста произведени ҫырчӗ. «Кӑ- 
мака ҫинчи Иван», «Пуканесен бригади» поэмӑсем чӑ- 
вашсен ача-пӑча литературин ылтӑн фондне яланлӑхах 
кӗрсе вырнаҫнӑ ӗнтӗ. Вӗсене поэт ачасене ӑнланма ансат, 
ҫав вӑхӑтрах пуян та илемлӗ чӗлхепе ҫырнӑ.

Халӑх поэчӗн творчествинче «Ёмӗт» поэма пысӑк вы- 
рӑн йышӑнать. Поэмӑра кивӗ чӑваш ялӗн пурнӑҫне, 
йӑли-йӗркине, тӗп геройӑн ача чухнехипе ҫамрӑк чухнехи 
пурнӑҫне, унӑн ӗмӗчӗ-туйӑмӗсене тӗплӗн кӑтартса панӑ. 
Чи хаклш вара поэмӑра ҫапах та ку мар, урӑххи: чӑваш 
литературпнче Ухсай Яккӑвӗ пӗрремӗш хут Владимир 
Ульянов чӑваш ҫыннине Охотникова вӗренӳ аттестачӗ ил- 
мешкӗн экзамен тытма епле пулӑшнине кӑтартса пани.

Вӑрҫӑ умӗнхи драматургире Ухсай Яккӑвӗ «Тутимӗр» 
трагедийӗ тивӗҫлипех паллӑ вырӑн йышӑнчӗ. Кунта поэт 
Тутимӗр чӑваш паттӑрӗ, Пугачевпа Салават Юлаев ӗҫё- 
сене малалла тӑсса, XVIII ӗмёрте чӑваш халӑхне нрӗк- 
лёхшӗн пыракан кӗрешӳре епле ертсе пынине кӑтартнӑ. 
Вырӑнти хресченсен ҫав кӗрешӗвӗ йӗркесӗр те сапалан- 
чӑк пулнипе, пӑлхава ҫӗкленниеем хӑйсен умӗнчи тӗлле- 
ве уҫӑмсӑр курнипе чӑнах та трагедилле пулса тухнӑ. 
Ҫакна хӑйӗн произведенийӗнче поэт исторп тӗлӗшӗнчен 
тӗрӗс. ҫырса панӑ. Трагедирн ҫынсене—Тутимӗр патлӑра, 
Эрпикене, пӑлхава хутшӑннӑ ытти геройсене поэт чӑн-чӑн 
реализмла сӑнарсем туса кӑтартма пултарнӑ. Поэмӑра 
Пушкӑрт республшкинче пурӑнакан ӗлёкхи чӑвашсен 
юррисемпе, легендпсемпе пӗлсе усӑ курни Ухсай Яккӑвӗ 
ҫак чаплӑ произведенине тсториллӗ, нациллӗ паха коло
рит парса тӑрать.

Ухсай пултарулӑхӗ Тӑван ҫӗршывшӑн пынӑ Аслӑ вӑр- 
ҫӑ вӑхӑтӗнче вӑйлӑ аталанса кайрӗ. Ҫар хаҫатӗнче ӗҫле- 
иине, ҫапӑҫусене тӑтӑш хутшӑнпине иӑхмасӑрах (поэт 
вӑрҫӑра икӗ хут аманнӑ), ҫав ҫулсенче Ухсай Яикӑвӗ 
сахал мар лирикадлӑ, ҫавӑн некех эпикӑллӑ произведени 
ҫырма пултарчс. Вӑрҫӑ ҫул-йӗрӗнчи хӑйне майлӑ лири- 
кӑллӑ дневник теме пулать Ухсайӑн ун чухнехи творчест- 
вине. Совет салтакӗ Ӳхсай сӑввн-поэмисенче алла хӗҫпӑ- 
шал тытса ҫапӑҫакан ҫын ҫеҫ мар. Ун произведенийёсен- 
чи совет салтакё — чи малтан аслӑ ҫӗршыв хуҫи, ҫӗршыв 
шӑпи ҫинчен шухӑшлакан, ун илемлӗхне-пуянлӑхне чун- 
чӗрепе туйса тӑракан ҫын. Этем телейӗ фашизма ҫӗнтetp- 
месӗр килес ҫуккине те поэт тӳрремӗн каламан сӑмах- 
семпех лайӑх систерсе пырать.

Ҫапла, совет салтакӗсем юратнӑ Тӑван ҫӗршыв чысӗ-



пе никама пӑхӑнманлӑхӗшӗн пыракан кӗрешӳре мён тери 
паттӑррӑн ҫапӑҫни ҫинчен Ухсай Яккӑвӗ сахал мар сӑвӑ- 
юрӑсем ҫырчӗ ҫав ҫулсенче. Вёсен шутне чп малтаиах 
«Пӗр.полк ҫинчен хунӑ сӑмах» (1943), «Шӑллӑм» (1944), 
«Шӑпчӑк» (1944), «Влтава шывӗ хӗрринче» (1945) поэ- 
мӑсене кӗртмелле.

1942 ҫулхи декабрь уйӑхӗнче 1-мӗш Украина фрон- 
тӗнчи пӗр соедпненире хаяр ҫапӑҫу пулса иртнӗ хыҫҫӑн 
чӑваш салтакӗсемпе командирӗсем митинг туса ирттере- 
ҫҫӗ, унта Ухсай Яккӑвӗ чӑваш халӑхӗ валли сӑвӑласа 
ҫырнӑ ҫырӑва вуласа параҫҫӗ. «Пӗр дившзири чӑваш 
салтакӗсемпе офицерӗсем чӑваш халӑхне янӑ ҫыру» пу
лать ӗнтӗ ҫак произведени. Вӑрҫӑри вут-ҫулӑмлӑ лару- 
тӑрӑва, чӑваш салтакӗсен шухӑш-кӑмӑлне, вёсен ҫапӑҫу- 
ри паттӑрлӑхне анлӑн сӑнласа парать сӑвӑҫ ку поэма- 
ҫырура. Тӑшмана ҫӗнтерессине ҫирӗп шанаҫҫӗ чӑваш 
салтакӗсем, ӑна ҫапса аркатмашкӑн тӑван халӑх умӗнче 
тупа тӑваҫҫӗ.

Хӑйӗн вӑрҫӑри сӑввисемпе поэмисен ярӑмне Ухсай 
Яккӑвӗ «Влтава шывӗ хӗрринче» ятлӑ лйрикӑллӑ хрони- 
кӑпа вӗҫлет. Кунта вӑл Европӑна Гитлер пусмӑрӗнчен 
хӑтарнӑ салтак шухӑш-туйӑмне, кӑмӑл туртӑмӗсене ҫыр- 
са кӑтартать. Чех хӗрӗпе калаҫнӑ чухне поэт, хӑйӗн шу- 
хӑшне ҫеҫ мар, ыттисен шухӑшне те пӗтӗмлетсе палӑр- 
тать, Тӑван ҫӗршыв уншӑн мӗн терш хаклӑ пулиине акӑ 
мӗнле лшрикӑллӑ сӑмахсемпе ҫирӗплетет:

Хулара мана чи лайӑх  
Ылтӑн ҫурт парнелеме 
Тытӑнсан та, эпӗ кайӑп 
Хам ҫуралнӑ хирӗме.

Чӑваш поэзийӗ, нумай нациллӗ мӗнпур совет литера
тури пекех, нимӗҫ фашисчӗсене хирӗҫ пынӑ ҫапӑҫу ҫул- 
йӗрне чыслӑн утса тухрӗ. Пирӗн тӑван чӗлхе вырӑс чӗл- 
хипе юнашар вӑрҫӑ хирӗнче епле ҫӗнтерӳллӗн янӑранине 
Ухсай Яккӑвӗ «Чӑваш чӗлхи» сӑвӑра акӑ мӗнле йӗрке- 
семпе ҫырса кӑтартать:

Ҫулла — тусан, хӗлле юр юнлӑ, тарӑн.
Ялсе.ч те хуласем ҫинче хӗлхем.
'Ганкра та нӳрлӗ окопра тӑнларӑм  
Тӗреклӗ сассуна, тӑван чӗлхем!



Орел та Прага, Киев та Варшава,
Белград та, Будапеш т та, П орт-Артур,— 
Татти-сыпписёр пычӗ вӑрҫӑ шавӗ,
Унта чӑваш чӗлхин те пайӗ пур.

Сана паян тиркевлё хурлаканё 
Аҫта кам пулӗ, пысӑк ҫӗр ҫинче,—
М ухтатӑп эпӗ, гварди капитанӗ,
Сана хӗвел те уйӑх умӗнче.

Совет ҫарӗ юнлӑ вӑрҫӑра фашизма ҫӗнтернӗ хыҫҫӑ,н 
пирӗн нумай нащиллӗ литература малалла ҫӗнӗ услови- 
сенче ешерсе чечекленме пуҫларӗ. Халь ӗнтӗ ун умӗнчм 
тӗп тӗллевеенчен пӗри вӑл—совет ^салӑхӗн вӑрҫӑри пат- 
тӑрлӑхие, ҫав паттӑрлӑхӑн ку вӑхӑтрипе малашнехи пёл- 
терёшне анлӑн та тарӑннӑн кӑтартаоси пулса тӑчӗ. Вӑр- 
ҫӑ хыҫҫӑнхи уйӑхсенче ҫырнӑ произведенийӗсенче чыла- 
йӑшӗнче чӑваш писателӗсем ҫӗнтерӳ савӑнӑҫне, халӑх 
мирлӗ ӗҫе пуҫӑннине сӑнларӗҫ. Анчах ӗнерхи салтак халь 
ӗнтӗ вӑрҫӑ ҫинчен ҫеҫ мар, пётӗм тӗнчере мире упрасси, 
ҫирӗплетесси ҫмнчем те хӑйӗн хӑватлӑ сассипе калаҫать. 
Ухсай та ун ҫинчен манмасть, ҫӗр ҫинчи халӑхсене мире 
хӳтӗлеме чӗнсе, чун-чӗрене тыткӑнлакан ҫӗнё сӑвӑсем 
ҫырать.

Вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи ҫулсенче Ухсай Яккӑвӗн пултарулӑ- 
хӗнчи тӗп темӑсенчен пӗри Чӑваш ҫӗрӗнче колхозлӑ йӗр- 
ке епле пуҫланса кайса ҫирӗпленсе ҫитнине кӑтартасси 
пулчӗ. Хӑйӗн .сӑввисемпе поэмисенче вӑл халӑх пурнӑҫӗн 
тёлӗнмелле вӑйӗпе илемме, ҫӗр ӗҫченӗн чӗре варринчи чи 
хаклӑ шухӑш-туйӑмне калама ҫук пысӑк ӑсталӑхпа ҫыр- 
са сӑнларӗ. Ҫакӑ вӑл уйрӑмах «Кӗлпук мучи» поэмӑпа 
«Ту урлӑ ҫул» романра палӑрчӗ.

«Кёлпук мучи» поэма — чӑваш ҫӗрӗҫченӗн кунҫулӗпе 
шӑпине кӑтартакан эпикӑллӑ произведени. Поэмӑри тӗп 
геройсен сӑнарӗсенче чӑваш ҫыннин нациллӗ характерӗн 
чи лайӑх енёсем палӑраҫҫӗ.

Пурнӑҫра Кӗлпук мучин нумай курма, нумай чӑтса 
ирттерме тивнӗ: кулаксемпе улпутсен пусмӑрне те, шурӑ 
гвардеецсен тискерлӗхне те тӳссе ирттеряӗ ҫак этем. Акӑ 
ӗнтӗ Октябрьти революци ҫӗнтерет. Пачах урӑх «юрӑ» 
пуҫланать Кӗлпукшӑн та. Чунӗпе пӗтӗмпех ҫамрӑкланса 
кайнӑскер, ҫӗнӗ пурнӑҫ тунӑ ҫӗре калама ҫук хастаррӑн 
хутшӑнать вӑл. Фашшстла Германие хирӗҫ пынӑ вӑрҫӑ 
ҫулӗсенче те Кӗлпук пурнӑҫӗ ырми-канми хӗрӳ ӗҫлӗ пул-



нӑ. Иксӗлми ӗҫченлӗх, кирек мёнле самантра Та пусӑрӑй- 
чӑк кӑмӑла сирсе яма пӗлни, пур япала ҫине те общест- 
вӑлла куҫпа пӑхни, халӑх ӗҫне яланах хастар хутшӑн- 
« и — акӑ мӗнпе палӑрса тӑрать Кӗлпук мучи. Поэмӑна 
малтан пуҫласа вӗҫне ҫитиех хаваслӑ юмор ӑшӑтса тӑ- 
рать, унтах тӗллӗн-тӗллӗн вичкӗн сатира та куратӑн.

Колхозлӑ пурнӑҫ ҫулӗ ҫияе тӑрасси чӑваш ялӗнче те, 
ытти ҫӗрти пекех, ҫӑмӑл пулса пыман. Уйрӑмах вӑтам 
хресчен хытӑ иккӗленнӗ. Ухсай хӑйӗн «Ту урлӑ ҫул» по- 
эминче ҫавнашкал ҫынна Калля сӑнарӗ урлӑ кӑтартнӑ. 
Йывӑр та асаплӑ ҫулпа пырса кӗрет колхоза Калля. Хӑй 
хуҫалӑхӗшӗн ҫунакан ҫын психологине автор чӑн пур- 
нӑҫри тӗслӗхсене ҫывӑххӑн аса илтерекен сӑрсемпе ҫыр- 
са кӑтартать. Канӑҫ паман иккӗленӳсене сирсе ывӑтма 
пурнӑҫран кая юлнӑ тӗшмӗшлӗ Калляпа унӑн арӑмӗ — 
Чинавье инке чи малта пыракал колхозниксем пулса тӑ- 
нине курать.

Кӑмӑла килекен ытарайми чӑваш хӗрарӑмӗн вӑйлӑ 
сӑнарӗ пулса тухнӑ Чинавье инке поэмӑра. Хут пӗлмен 
тӗттём чӑваш хӗрарӑмӗ, колхоза кӗрсен, куҫ умӗнчех ул- 
шӑнса пырать, пурнӑҫри ҫӗнӗлӗхсене хӑюллӑн йышӑнма 
пуҫлать. Хастар ӗҫленӗшӗн ӑна ялхуҫалӑхӗнчи ытти пал- 
лӑ ҫынсемпе пёрле Ленин орденӗ параҫҫӗ. Чинавье инке 
Мускавра пулнине, Кремльте М. И. Калинин аллинчен 
правительствӑн чаплӑ наградине илнине Ухсай Яккӑвӗ 
ӑшӑ сӑмахсемпе ҫырса кӑтартать.

Пӗр ӳстермесӗрех эпикӑллӑ произведенисен чӑн-чӑн 
ӑстаҫи теёе калас пулать Ухсай Яккӑвне. Унӑл «Кӗлпук 
мучи», «Ача чухнехи ҫӑлтӑрӑм», «Чапаевпа тӗл пулни», 
«Шурӑ хурӑнпа калаҫни» поэмисем, «Ту урлӑ ҫул», 
«Акӑшкӳл» романӗсем чӑваш литературинче ҫеҫ мар, 
нумай нациллӗ пӗтӗм совет литературинче пысӑк вырӑн 
йышӑнса тӑраҫҫӗ. Чӑваш халӑхӗ революци тунӑ ҫӗрте, 
Совет влаҫне ҫирӗплетессишён пынӑ кӗрешӳре, социа- 
лизмла строительствӑра мӗнле вӑй-хал хунине анлӑн 
ҫырса кӑтартнӑ ҫак произведенисенче.

«Ача чухнехи ҫӑлтӑрӑм» кӗнекене кӗнӗ виҫӗ поэмӑна 
(«Ача чухнехи ҫӑлтӑрӑм», «Чапаевпа тӗл пулни», «Сил- 
пири асамат кӗперӗ») Мускавра та тивӗҫлипе пысӑк 
хак пачӗҫ. Вӗсемшӗн поэт М. Горький ячӗпе хисеплене
кен РСФСР Государство премине илме тивӗҫлӗ пулчӗ. 
Ку кӗнекере Ухсай чӑваш халӑхӗн революци умӗнхи, Ок
тябрь кунӗсенчи тата граждан вӑрҫи ҫулӗсенчи пурнӑҫне 
эпикӑллӑ картинӑсемпе сӑнласа парать.
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Чухӑнлӑхпа, асаппа та хӗн-хурпа—акӑ мӗнле хӑрушӑ 
паллӑсемпе тухса тӑрать поэт куҫӗ умне чӑваш халӑхӗн 
революцичченхи пурнӑҫӗ. Анчах поэма геройӗ чӑтмалла 
мар йывӑр оаманара та тӑван ҫӗрӗн ӑшшине туйса тӑ- 
рать, халӑхпа пӗрле пурӑнать. Сюжет аталанеа пынӑ 
май, Ухсай Яккӑвӗ хӑйӗн ҫак поэмисенче ытларах та ыт
ларах социаллӑ проблемӑсене хускатать. Ҫамрӑк Якку 
халь ӗнтӗ пурнӑҫра пулса иртекен ӗҫсене, ҫав ӗҫсенчи 
хире-хирӗҫлӗхсемпе хирӗҫӳсене тимлӗн асӑрхама тытӑ- 
нать. Ялти ачасемпе пӗрле вӑл юртан патша кӗлетки 
тӑвать, кайран ӑна патакпа ҫапа-ҫапа ватать. Тата кая- 
рахпа чухӑи хресченсемпе пӗрле ялти ҫӗрме пуянӑн ҫара- 
нӗсене туртса илнӗ ҫӗре хутшӑнать.

Уйрӑмах поэт халӑха Аслӑ Октябрь ҫутине уҫса пама, 
ӑна пурнӑҫра тӗрӗс ҫул шыраса тупма пулӑшакан ҫынсе- 
не — большевиксене чуна ҫывӑх ӑшӑ сӑмахсемпе сӑнар- 
ласа парать.

... Вут-ҫулӑмлӑ ҫав кунсем иртсе кайнӑ ӗнтё, халӑх 
халь ирӗклӗ ҫӗр ҫинче мирлӗ пурнӑҫ тума ҫанӑ тавӑрнӑ. 
Хӗрӳллӗ ӗҫре ӗҫҫыннисене Аслӑ Ленинӑн — пусмӑртисен 
ҫулпуҫӗпе чи ҫывӑх тусӗн -сӑнарӗ куллен хавхалантарса, 
вӑй парса пырать. Ленин халӑхшӑн — пуласлӑх-шанчӑкӗ, 
пуласлӑх ялавӗ.

Ильич
Хӑ й  лартнӑ самана сакки 
Пнре сехметлӗ 
Вилӗмрен хӑтарчӗ,
М ана ӳтре 
иӑй ӗрӗхнӗ ппрки 
Ыраш вырма 
каҫалӑка кӑларчӗ.

П алламалла мар чечекленсе улшӑнчӗ, ҫӗнелчӗ ҫав 
ҫулсенче Чӑваш ҫӗрӗ. Хаваслӑ, телейлӗ те тулӑх .пурнӑҫпа 
пурӑнать ӗнтӗ халь ӗлӗк ӗмӗр-ӗмӗрпе пусмӑр айӗнчен ту- 
хайман чӑваш халӑхӗ. Ухсай лоэзийӗ та ҫавна май Силпи 
шывӗпе ҫуеа тасатнӑ пек ҫуттӑн та илемлӗн шӑнкӑртатса 
юхать. Ҫав поэзи малтан пуҫласа вӗҫне ҫитиех ҫӗрпе уй- 
рӑлми тачӑ ҫыхӑннӑ, ҫӗр еӗткенӗпе тулнӑ.

«Ҫӑкӑртан .асли ҫук» тенӗ чӑ,ваш авалтан. Ҫакна ас
ран ямасӑр, халӑх поэчӗ хӑйӗн кашни произведенийӗнчех 
ҫӗре, ун ҫинче тырӑ ӳстерекен ӗҫчен ҫын аллине мухтать.

Ухсай Яккӑвӗ поэмӑра хӑй ячӗн (поэзири хушамачӗн)



«вӑрттӑнлӑхне» те уҫса парать. Ача чухне вӑл пӗр ака- 
пуҫ ҫине «Аксай» тесе ҫырса хунине вуланй иккен те 
тимёре те ят панинчен питӗ тӗлённӗ. Чӑваш ялӗнчи ҫын- 
сен те кашнин тенё пекех ҫавнашкал иккӗмӗш «ятсем» 
пулаҫҫӗ. Ухсай та вара хӑй валли ят шырама пуҫлать. 
Ҫав ятӑн малтанхи сыиӑкве вал «Ух» тесе палӑртать 
(ача чух пӗр-пӗр ҫӳллӗ вырӑна хӑпарса кайсан хӑравҫӑ- 
сене кӗвӗҫтерсе савӑннине пӗлтерекен сӑмах ӗнтӗ ку). 
Иккӗмӗш сыпӑкне ӑна ҫармйс кӗтӳҫӗ парнелет. «Сай» 
тени ҫармӑсла «аван» тени пулать иккен. Ҫак икӗ сыпӑк- 
ран пӗрлештерсе тунӑ ята Ухеай Яккӑвӗ сухаланӑ ҫӗр 
ҫине чӗрсе ҫырать те ӑна тырӑ вӑрлӑхӗпе icanca тухать. 
Этемпе поэт ячӗ ҫине кайран вара тулӑ кашласа шӑтса 
тухать. Ҫак пӗтӗмлетӳллӗ сӑнар хӑех Ухсай поэзийӗн 
.вӑрттӑнлӑхне, пӗлтерӗшне лайӑх уҫса парать.

Ухсай Яккӑвӗ поэт ҫеҫ мар, ӑста публицист та. Кул- 
ленхи хаҫатсенче эпир час-часах унӑн тарӑн шухӑшлӑ 
статйиоене вулатпӑр. Чӑваш литературине пуҫарса яра- 
канӗн К. В. Ивановӑн пурнӑҫӗпе творчествине тӗпчесе 
ҫырнӑ кӗнекине те унӑнне критикӑра пысӑк хак панӑ.

Чӑваш литературинче тунӑ пархатарлӑ ӗҫеемшӗн Ух- 
сан Яккӑвӗ 1946 ҫулта Чӑваш АССР искусствисен Тава 
тивӗҫлӗ деятелӗн ятне, 1950 ҫулта ЧАССР Халӑх поэчӗн 
ятне илме тивӗҫлӗ пулчӗ. Чӑннипех те савӑнатпӑр, мухта- 
натпӑр эпшр хамӑр литературӑра ҫавпашкал пултаруллӑ 
та чаплӑ поэт пурршшӗн.

1071.

ВУТ-ҪУЛAM ВИТЁР

Чӑваш халӑх поэчӗ Александр Алга ҫырнӑ произведе- 
нисем чи малтанах нумай енлӗ, тарӑн шухӑшлӑ, чӑнеипех 
те илемлӗ пулнипе паларса тӑраҫҫӗ. Вӑл поэт та, прозаик 
та, драматург та; вӑлах паллӑ куҫаруҫӑ та, публицист та, 
литература критикё те. Тӑван литературӑра хӗрӗх ҫул 
ытла ӗҫлесе, А. Алга вулакансене сахал мар сӑвӑ-юрӑ, 
поэмӑсем, калавсемпе повеҫсем, очерксемпе статьясем 
парнелерӗ. Вёсенче вӑл совет ҫынннсен ҫутӑ ӗмӗт-шухӑш- 
не, чун-чӗре пуянлӑхӗпе тасалӑхне, Тӑван ҫӗршывӑн 
телейӗпе чысӗшӗн ӗҫпе те хӗҫпе кӗрешекенсене пысӑк ӑс- 
талӑхпа ҫырса кӑтартать. Ҫавӑнпа та вулакан унӑн про- 
извсденийӗсене яланах чӗре патне илет, юратать, халӑхӑн



кӑмӑлӗпе шухӑш-туйӑмие тарӑннӑн палӑртса тӑнӑшӑн 
пысӑка хурать.

Александр Егорович Алга (Бачков) хальхи Тутар 
республикинчи Теччӗ районне кӗрекен Кӑнна Кушки 
ялёнче 1913 ҫулхи ноябрӗн 27-мӗшӗнче чухӑн хресчен 
килйышӗнче ҫуралнӑ. Пӗчӗклех ашшӗнчен юлнӑскер, вӑл 
выҫӑллӑ-тутӑллӑ ӳснӗ, ҫиме ҫӑкӑршӑн ҫын анисене сӳре- 
ленӗ, тырӑ вырма ҫӳренӗ. Ялти пуҫламӑш шкултан вӗрен- 
се тухнӑ хыҫҫӑн пулас поэта тӑлӑх ачасен ҫуртне выр- 
наҫтарнӑ. Унтан вара вӑл, 1927— 1930 ҫулсенче, Хусанти 
Чӑваш педтехникумӗнче вӗренет. «Ҫав ҫулсенчех эпӗ чи 
малтанхи хут Ҫеҫпӗл Мшшши сӑввисемпе паллашрӑм, 
вӗсенчен тӑрӑшса вӗрентӗм,— тет поэт.— Манӑн малтан
хи сӑвӑ Хусанта кӑларакан «Утӑм» альманахра гоичет- 
ленсе тухрӗ. Ҫавӑнтан вара эпӗ сӑвӑ ҫырмасӑр пёр кун та 
ирттермен темелле...»

Техникумран вӗренсе тухнӑ хыҫҫӑн А. Алга виҫӗ ҫул 
пуҫламӑш шкулта ӗҫлет, унтан 1935 ҫулхи январь уйӑ- 
хӗнче Чӑваш педагогика институчӗн чӗлхепе литература 
факультетне вӗренме кӗрет. Кунта вӑл литература ӗҫне 
чӑнласа тытӑнать. Унӑн сӑввисем ӗнтӗ республикӑри ха- 
ҫатсемпе журналсенче тӑтӑшах ҫапӑнса тухма пуҫлаҫҫӗ. 
1936 ҫултан вара вӗсене вӑл Алга псевдонимпа пичетле- 
ме тытӑнать.

1938 ҫулта пединститут пӗтерсе тухнӑ хыҫҫӑн ҫамрӑк 
поэт пӗр ҫул Етӗрнери педагогика училищинче чӑваш 
чӗлхипе литературине вӗрентет. 1939 ҫулта Совет Ҫарне 
илсен, вӑл ҫав ҫулах Хӗвелаяӑҫ Украинӑна Польша панӗ- 
сен пусмӑрӗнчен ирӗке кӑларнӑ похода хутшӑннӑ. Гит- 
лерла Германи Совет Союзне вӑрӑ-хурахла килсе тапӑн- 
сан вара Александр Алга вӑрҫӑн малтанхи кунӗнчен пуҫ- 
ласа фашистла Германие ҫӗнтеричченех фронтра пулнӑ. 
Ҫапӑҫусенче паттӑрлӑх кӑтартнӑшӑн ӑна икё хутчен 
Аслӑ Отечественнӑй вӑрҫӑн П-мӗш степеньлӗ орденӗпе, 
Хӗрлӗ Ялав, Хӗрлӗ Ҫӑлтар орденӗсемпе, темиҫе медаль- 
пе наградӑланӑ.

1946 ҫулта ҫартан таврӑннӑ хыҫҫӑн А. Алга пилӗк ҫул 
хушши «Ялав» журнал редакторӗнче ӗҫленӗ. Унтан вӑл 
Чӑваш писателӗсен Союзӗнче литература консультанчӗ, 
правлени секретарӗ, 1960— 1967 ҫулсенче Чӑваш писате- 
лӗсен Союзён правлени председателё пулать. Хальхи вӑ- 
хӑтра вӑл СССРпа РСФСР писателӗсен Союзӗсен прав
лени членӗ. 1963— 1967 ҫулсенче вӑл Чӑваш АССР Вер- 
ховнӑй Совечӗн депутачӗ пулнӑ.



Вал А. С. Пушкинӑн «Русланпа Людмила» поэма- 
юмахёпе нумай сӑввине, Т. Г. Шевченкӑн «Гайдамаксем» 
поэмнше сӑввисене, Эдуард Багрицкий «Опанас ҫимчен 
хунӑ юррине», Вильям Шекспирӑн «Гамлет» трагедлне, 
Максим Горькин «Итали ҫинчен хунӑ юмахӗсеме», Юрий 
Збанацкин «Ҫеҫпӗл» романне, пӑлхар венгри тата ытти 
халӑхсен паллӑ пиоателӗсем ҫырнӑ произведемийӗсене те 
нумай куҫарнӑ.

Чӑваш композиторӗеем унӑн чылай сӑввине юрра 
хывнӑ. Уйрӑмах иоэтӑн «Шыварманӗ» легендш тӑрӑх 
Федор Ваанльев композитор ҫырнӑ оперӑна пирӗн халӑх 
юратса йышӑнчӗ.

Талаитлӑ поэтӑн кунҫулӗпе пултарулӑх ҫулӗ—чӑнми- 
пех те пархатарлӑ, илемлӗ, тухӑҫлӑ ҫул. Вӑл ҫырнӑ про
изведенисем ӑсталӑх тӗлӗшӗнчен те, шухӑш тарӑнӑшӗпе 
те чӑваш совет литературине пуянлатаҫҫӗ. Ахальтен мар 
ӗнтӗ 1970 ҫулта Чӑваш АССР Верховнӑй Совет президиу- 
мӗ, А. Е. Алган тӑван литературӑри тава тивӗҫлӗ ӗҫӗсене 
шысӑка хурса, ӑна Чӑваш халӑх поэчӗн яггне пачӗ.

* * *

Пирӗн литературӑра Александр Алга пултарулӑхӗ 
вӑрҫӑ умӗнхи ҫулсенчех палӑрса ҫитрӗ: ун чухне унӑн 
«Хӗвеллӗ ир», «Сӑвӑсемпе поэмӑсем» кӗ|некй1семпе «Шыв- 
арманӗ» легенди, «Иккӗн», «Илюк», «Ҫёнӗ Кармен», 
«Ултав» поэмисем пшчетленсе тухрӗҫ. Вёсенче поэт пу- 
ринчен ытла «Ирӗклӗ ҫӗршывӑн кунҫулӗ», «Чечекленнӗ 
ҫӗршыв та маттур ҫамрӑксем», ҫӗнӗ саманари ҫӗнӗ ҫын- 
сен телейлӗ пурнӑҫӗпе юратӑвӗ ҫинчен чӗре туллин савӑ- 
нӑҫпа хавхалӑнеа ҫырать, тӑван халӑха хӑйӗн пархатар- 
лӑ та паттӑр ӗҫӗнче ҫӗнӗрен-ҫӗнӗ ҫитӗнӳсем тума чӗнет. 
Асӑннӑ кӗнекесенчи сӑвӑсемпе поэмӑсем ҫамрӑк поэтӑн 
ӑсталӑхӗ вӑй илсе ҫитнине, вӑл пурнӑҫа еарлакан сӑмла- 
ма вӗренсе нынине палӑртаҫҫӗ. Вёсенче шухӑш яланах 
уҫӑмлӑ, тӗксӗм картинӑсем ҫук. Поэт пурнӑҫа, килес кун- 
ҫула, вӑл тата чаплӑрах, пуянрах, телейлӗрех пуласса 
олтимшстла курса-бненсе тӑрать.

Паллӑ ёнтӗ, ҫӗршывра социализм тӑвае ӗҫ ҫӑмӑлпа' 
юилмен. Ун чухне совет халӑхне шалтан та, тулашран та 
ура хума сӗмсӗрленекен тӑшман пайтах пулнӑ-ха. Саван
на та поэт йывӑр кӗрешӳре ҫӗнсе илшӗ телейлӗ нурнӑҫа 
куҫ шӑрҫи пек сыхлама чӗнекен патриотла сӑвӑсем чы
лай ҫырнӑ («Юн», «Пурнӑҫ», «Шанчӑк» т. ыт. те.)

«Иккӗн» поэма содержанийӗпе те, форма енчен те



поэтӑн вӑрҫӑччен ҫырнӑ произведенийӗсенчен чи пысӑкки 
те вӑйлӑраххи темелле. Поэма геройӗсем, Сантӑрпа Па- 
вал — тантӑшсем; вёсем пӗчӗк чухне вӑйӑра та, килте те, 
шкулта та, выртмара та пёрле пулнӑ, туслӑ ӳонӗ. Анчах 
ашшёсем вёсен — пачах икӗ тӗрлӗ ҫынсем.

Пӗрремӗш тӗнче вӑрҫинчен таврӑясан, Сантӑр ашшё 
ял халӑхне Совет влаҫӗ ҫинчен ӑнлантарать, ӑна хӑйсен 
ялӗнче йӗркелесе ярасаишӗн чуине парса тӑрӑшать. Ун 
чухне ҫӗршывра питӗ йывӑр вӑхӑт пулнӑ, урса кайнӑ 
контрреволюци ҫав-ҫавах-ха Совет влаҫне пӗтерсе хурас- 
сишӗн сӗмсӗррӗн ҫапӑҫнӑ. Павӑл ашшӗ, хӑравҫӑскер, шу- 
рӑ офицер аллинчи нагана курсам чӑтаймасть, Сантӑр 
ашшӗ ӑҫта пытаннине кӑтартса ярать... Пӗчӗк Сантӑрпа 
амӑшӗ тӑлӑха тӑрса юлаҫҫӗ. Ҫапла вара «Иккӗн» поэмӑ- 
ра пёр енчен революци салтакне, ӗҫхалӑхне ирӗке кӑла- 
рассишӗн хастаррӑн кӗрешекен патриота, тепӗр енчен 
ӑна сутакана, яӑйкӑш чунлӑ этеме сӑнласа кӑтартнӑ.

Выҫлӑх ҫулхине амӑшӗ вилнӗ хыҫҫӑн Сантӑр тӑлӑх 
ачасен ҫуртӗнче ӳсет. Унтан ӑна Совет Ҫарйе илсе каяҫҫӗ 
те, вӑл лейтенанта вӗренсе тухать, ҫӗршыва Инҫет-Хӗвел- 
тухӑҫ чиккинчи пӗр заставӑра хураллать. Кунта вӑл ача 
чухнехи тусӗпе Павӑлпа тӗл пулать, шухӑша каять. Ҫа- 
вӑн пекех Павӑл та шухӑшлать, иртнине аса илет, хӑйӗн 
хӑравҫӑ ашшӗне ӳпкелешсе ылханать. Мӗнех-ха тепӗр 
тесен ашшӗ? Уншӑн Павӑл айӑплӑ мар-ҫке. Вӑл колхоз
ра ялти комсомолецсемпе пӗрле ӗҫлесе ӳснӗ, халӗ акӑ 
пограничник, Тӑван ҫӗршыв чиккине сыхлать, хастар ча
совой. Анчах ача чухнехи юлташӗпе вӑл чунтан калаҫса 
ӗлкӗреймест: тӑшман чикё урлӑ каҫнӑ, ҫапӑҫма каймал- 
ла. Павӑл Тӑван ҫӗршыв чиккине хӳтӗлесе чаплӑ вилӗмпе 
вилет. Сантӑр унӑн вилтӑприйӗ ҫинче сӑмах калать, 
паттӑр пограничника юлташӗсем ӗмӗрех асра тытса пу- 
рӑнасси ҫинчен шантарать.

Ҫапла вӗҫленнӗччӗ «Иккӗн» поэмӑн малтанхи вариан- 
чӗ. Вулакансем хӑй вӑхӑтӗнче Алга патне: «Павӑла вӗ- 
лермелле мар, сыватмалла, Сантӑрпа вӗсем ача чухнехи 
пекех пёрле пулмалла»,— тесе нумай ҫыратчӗҫ. Поэт 
вара вёсен шухӑшӗпе килӗшнӗ. Поэмӑн ҫӗнӗ вариантӗнче 
Сантӑрпа Павӑл иккӗшӗ те сывӑ юлаҫҫӗ, каллех тусла- 
шаҫҫӗ, тӑван ялне пӗрле таврӑнаҫҫӗ.

«Шыварманӗ» легенда чӗлхе илемӗпе те, шухӑш та- 
рӑнлӑхӗпете А. Алга пултарулӑхӗнче паллӑ вырӑн йышӑ- 
нать. Ахальтен мар вӑл каярахпа чӑвашсен пӗрремӗш 
оперин никӗсӗ пулса тӑчӗ.



Сӗве шывӗ. «Ҫап-ҫуттӑн ялкӑшать пӗве, таппи ун пйг 
инҫе,— тет поэт.— Шарланкӑ — вӑй ҫаврать, ҫаврать 
арман урапине, вара электроҫиҫӗмӗ вӗҫет хире, яла... 
Ялсем ят панӑ халь ӑна «Ильич ҫути» тесе. Каҫ. Йӑлтӑр- 
йӑлтӑр курӑнать кашни урам, кӗтес. Кунта юмахри пек 
тӗнче. Сӗве тӑрӑх — садсем. Пӗр чарӑнми халь вёсенче 
юрлаҫҫӗ кайӑксем...»

Ҫенё пурнӑҫ кунӗ пысӑк савӑнӑҫ, ҫутӑ телей кунта 
таиса тӑрать. Анчах халӑхра тахҫан ӗлӗк пулса иртнӗ 
ирсӗр ӗҫе те манмаҫҫӗ-ха. Сӗве хӗррпнчи пӗр ялта ӗлӗк- 
авал Саргии ятлӑ хӗр пурӑннӑ-мӗн. Вӑл мӗн ачаран Тӑм- 
пай пуян патӗнче лӑш курмаеӑр ӗҫленӗ, выҫӑллӑ-тутӑллӑ 
пурӑннӑ.

Сарпи «ҫап-ҫамрӑк сарӑ хӗр», ҫӳҫӗ ун «кӑлкая пек 
кӑтра», «алка пек куҫӗсем — ытарайми сенкер», «ҫамрӑк 
пӗвӗ —- шап-шур яштак хӑва». Кунҫулӗ тем тери йывӑр 
пулин те, вӑл ҫутӑ ӗмӗтпе пурӑнать. Вӑл хӑйӗн савнӑ 
каччине чунтан юратать, савнийӗ те, хӑй пекех чухӑн- 
скер, ӑ»а савать. Анчах тискер чӗреллӗ Тӑмпай ирсӗр 
шухӑш тывнӑ иккен. Вӑл ҫамрӑк хӗр-тарҫа мӑшкӑллама 
тӑрать.

Сарпш парӑнмасть- «сурать те... кӳршӗ яла тухса та- 
рать — хӑй аппӑшӗ патне». Тӑмпай — «ватсупнӑ, йӗрӗн- 
чӗк этем»,—хӗре хыҫран ҫитсе тытса арман пӗвине пӑра- 
хать. Хӑйӗн тискер ӗҫне тӳрре кӑларас тесе, вӑл айӑпа 
авалхи киревсӗр йӑла ҫине яратъ. Ҫав йӑла тӑрӑх, пӗве 
татӑласран ун айне хитре хӗре чӗрӗллех пӑрахмалла 
имӗш.

Сарпи савнийӗ Тӑмпая тавӑрать, ӑна хӑйне те пӗве 
хыҫне пӑрахать.

Легендӑна халӑх чӗлхин пуянлӑхӗпе тирпейлӗ те ӑета 
усӑ курса ҫырнӑ. Сарпи сӑнарне поэт халӑх юмахӗсенчи 
пекех кӑмӑла каймалла, асра юлмалла кӑтартнӑ. Компо- 
зици енчен те, шухӑшпа илемлӗх тӗлӗшёнчен те «Шывлр- 
манӗ» легенда чуна тытса илекен хитре произведени пул
са тухнӑ.

Каларӑмӑр ӗнтӗ, Александр Алга Аслӑ Отечественнӑй 
вӑрҫӑ пуҫланнӑ кунах хаяр ҫапӑҫӑва кӗнӗ, фашлстсене 
аркатса тӑкичченех фронтра ҫапӑҫнӑ. Ҫав хушӑрах вӑл 
нӳрлӗ окопсенче, блиндажсенче е тата госпитальсенче 
■совет салтакӗсем Тӑван ҫӗршыва хёрӳллӗн юратнине кӑ- 
тартака1Н тӑшмана ним шелсӗр аркатма, мӗнпур мӑшкӑл- 
инкекшӗн тавӑрма чӗнекен ҫулӑмлӑ сӑвӑсем ҫырчӗ.

Акӑ вӑрҫӑ пуҫланнӑ кун ҫырнӑ «Июнӗн 22-мӗшӗ» ятлӑ



сӑва. Унта поэт совет салтакёсен паттӑр шухӑш-кӑмӑлне, 
вӗсеы ирсӗр фашистсемпе юлашки юн тумламӗ юлми- 
ччен, вӑрҫа чаплӑ Ҫӗнтерӳпе вӗҫличчен кӗрешме хатӗр- 
рине чуна хускатмалла уҫса панӑ:

Сасартӑк тревога янрарӗ ирпе.
Сасартӑк, пӗр харӑс тӑрса,

Эпир вӗтлӗх витӗр, сӑрт урлӑ,
хирпе

Васкарӑмӑр аслӑ вӑрҫа.
Эпир— малтисемччӗ: ҫӗнме

ҫӗкленсе
Кӗрейрӗмӗр ҫулӑм ӑшне,

Ахлатрӗ тавралӑх, ш артах чӗтренсе,
Тем шӑхӑрчӗ: хӑшӗ — хӑшне!

Вӑл вут пек снаряд-мӗн шартлатрӗ
ҫумра,

Сӳ килчӗ, сӳ кайрӗ хӗрӳ...
П ӗрех ҫирӗп шанчӑк ҫуралчӗ

чунра
Ун ячӗ — асту — Ҫӗнтерӳ.

«Эпир — малтисемччӗ»,— тет поэт. Пӑшала алӑран 
пӑрахмасӑр ҫапӑҫнӑ кунсенче вӑл «чи шанчӑклӑ ӗмӗт— 
пулас Ҫӗнтерӳ» салтакӑн йӑваш кӑмӑлне хытарни ҫинчен 
калать, ҫав ӗмӗт Ҫӗнтерӳ кунӗ кшлсе ҫитичченех чӗререн 
тухманнине палӑртать.

«Шухӑш», «Асил-ха, юлташ!..», «Ырӑ ят», «Хаяр чун- 
ри ачашлӑх», «Инҫетре, Сӗве таврашӑнче» сӑвӑеенче те 
ҫанӑҫу хирӗнчи совет салтакӗн вӑйлӑ та пысӑк туйӑмӗсем 
тарӑннӑн сӑнланса юлнӑ. Поэтӑн лирикӑллӑ геройӗ вӑр- 
ҫӑн вӑрӑм та тертле ҫулӗ ҫинче чунӗпё ҫирӗпленсе вӑй 
илнӗ. Пурнӑҫа ӗненесси, тӑшмана пурпӗр ҫӗнтерессине 
шанасси пайтах йывӑрлӑхсене тӳссе ирттернипе пӗрле 
килет. «Тар шурлӑ ҫул та, ҫил.сивви те ҫӳҫентермерӗҫ 
салтак чуяне: вӑр-вӑркӑшуллӑ тӗтӗм витӗр эп куртӑм 
Ҫӗнгерӳ ку.нне»,—тет поэтӑн ҫапӑҫусенче .сахал мар хӗн- 
асап тӳонӗ лирикӑллӑ геройӗ «Ҫул ҫинче» сӑвӑра (1944). 
Пирӗн ҫарсем тӑшмана хӑватлӑи ҫӗмӗрсе-ҫӗнтерсе пыни- 
.не поэт «Тӑшман ҫӗршывне кӗрсен» сӑввинче (1944) сӑн- 
ласӑ кӑтартать.

П уҫ урлӑ ш ӑхӑрать шав тӑтӑшӑн 
Анӑҫалла пиншер снаряд.



«Тӑван ҫӗршывшӑн! Халӑхш ӑн!» —
Саспа пӗтӗм вӑрман янратк.

Вут хирӗҫет. Чарасшӑн. Курӑпӑр!
Танксем -гухаҫҫӗ мӑн ҫула.
Тӑшман тарать. Хӑтласшӑн.

Пурӗпӗр
' Ая пулса выртса юлать.

Поэт-воин, тӑшмана аркатса, вилӗме ҫӗнтерсе, хӑват- 
лӑ Совет Ҫарӗпе пӗрле кунран-кун Аслӑ Ҫӗнтерӳ патне 
ҫывхарса пырать. «Нумай ҫӗршыва, юлташсем, ҫитсе кур- 
тӑмӑр, пит вӑрӑм ҫулсем пулчӗҫ юнлӑ, тар-шурлӑ, ҫапах 
ӳкермерӗмӗр хамӑр чыса»,— тет вӑл «Бранденбург хапхи 
умӗнче» ятлӑ сӑввинче (1945).

Вӑрҫӑн юлашки ҫулӗ, ҫыв.харса килекен Ҫӗнтерӳ^Алга 
иоэзине ҫӗнӗ сывлӑш, ҫӗнӗ ӗмӗт-шухӑш вӗрсе кӗртет. 
Унӑн фронтра пайтах хура-шур тӳснӗ геройӗсем ӗнтӗ хӑй- 
сем ҫывӑх вӑхӑтрах мшрлӗ ӗҫпе пурӑнма тытӑнасси ҫин- 
чен шухӑшлаҫҫӗ. Ҫапӑҫакая халӑх ҫак ҫутӑ та ырӑ ӗмӗ- 
чӗпе шухӑш-туйӑмӗ «Дунай хумӗсем», «Вена вӑрманӗ», 
«Пурнӑҫпа ӗмӗт» сӑвӑсенче уйрӑмах вӑйлӑ палӑрать.

Вӑрҫӑ канонади урӑм-сурӑм тискеррӗн ӳлесе-кӗрлесе 
тӑнӑ тертлӗ ҫулсенче поэт-фронтовик пысӑк калӑплӑ про- 
изведенисем те сӑвӑларӗ. Вӗсем: «Атӑл каччи», «Вӗсем 
ҫирӗм саккӑрӑн пуляӑ», «Полк ялавӗ» т. ыт. те.

«Атӑл каччи» поэмӑра (1941) Тӑван ҫӗршыв Аслӑ 
вӑрҫин нуҫламӑш кунӗҫене сӑнланӑ. Ҫав трагедиллӗ кун- 
сем ҫинчен Алга поэми\ӗрӗс те чума пырса тивмелле ка
ласа парать. Совет воинӗсем Гитлер хурахӗсемпе паттӑр- 
рӑн ҫапӑҫаҫҫӗ, анчах эпир тӑшмаяа 1941 ҫултах ҫӗитерме 
пултарайман-ха, гпирӗн ҫарсен ун чухне ирӗксӗр каялла 
чакма тивнӗ.

«Вӗсем ҫирӗм саккӑрӑн пулнӑ» поэмӑра Мускава хӳ- 
тӗлекен паттӑрсен сӑнарӗсем вулакан умяе уҫҫӑн тухса 
тӑраҫҫӗ. Вёсем — панфиловецсем, тӑшмана вилсен те 
парӑнман гварди салтакӗсем—Диев политрук ертсе пы- 
нипе Тӑван ҫӗршывшӑн, Мускавшӑн тӗлӗнмелле харсӑр- 
рӑн ҫапӑҫаҫҫӗ. Ҫшрӗм сакӑр героя асӑнса, совет литера- 
туринче пайтах сӑвӑ-юрӑ, легендӑсемпе поэмӑсем ҫырнӑ. 
Ҫав паха произведенисем хушшинче А. Алга поэми те 
хӑйне тшвӗҫлӗ вырӑн йышӑнать.

«Полк ялавӗ» поэма пысӑк мар, вӑл совет офицерён 
ырӑ кӑмӑлӗпе ҫапӑҫури паттӑрлӑхӗ ҫинчен калакан ле-



генда майлӑрах яяӑрать. Ҫак произведени вулакана вӑр- 
ҫӑн юлашки ҫулне, фашистсен ҫарне аркатса тӑкнӑ кун- 
сене аса илтерет. Совет Ҫарӗ вут-ҫулӑм витӗр тӑшман 
ҫӗрӗ ҫине ҫштсе кӗнӗ, анчах фашистсем ҫапах-ха парӑнас- 
шӑн мар, пйрӗн полксене урса кайсах хирӗҫ тӑраҫҫӗ.

Тӑшман темиҫе хутчен асар-писер атака пуҫлать, 
ялавҫӑ ӳкет, вара тӑван полк ялавне тепри васкаса ҫӗк- 
лет. Хӗрлӗ ялав алӑран алла куҫать, юлашкинчен ӑна 
полк командирӗ Волгин хӑй ҫӗклет: «Пӗтмен-ха полк! 
Полк сывӑ! Ялав вӗлкӗшет кӑна — тӑшман ҫиие полк 
ыткӑнать».

Вӑрҫӑ хӗн-хурне лайӑх пӗлекен поэтӑн хӑй курни-тӳс- 
ни ҫинчен каламалли пайтах. «Одер ҫинче» сӑвӑлла 
очеркра та, «Аслӑ тивӗҫ», «Ҫулӑм витӗр ҫул выртать» 
поэмисенче те, вӑрҫӑ хыҫҫӑн ҫырнӑ нумай-нумай сӑввин- 
че те Александр Алга Совет Ҫарӗ иртнӗ вӑрҫӑра Тӑван 
ҫӗршывӑн ирӗклӗхӗпе никама пӑхӑнманлӑхӗшӗн паттӑр- 
рӑн ҫапӑҫни ҫинчен пысӑк ӑсталӑхпа ҫырса кӑтартать.

★ *  ★

Вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи ҫулсенче Александр Алга проза жан- 
рӗпе те чылай ӗҫлерӗ. Чӑваш вулаканӗсем унӑн малтан
хи калавӗсемпе 40-мӗш ҫулсен вӗҫӗпе 50-мӗш ҫулсен пуҫ- 
ламӑшӗнче паллашма пултарчӗҫ. Каярахпа автор вӗсене 
хӑйӗн прозӑпа ҫырнӑ «Юлташпа юнашар» ятлӑ пӗрремӗш 
кӗнекшгче пухса кӑларчӗ.

Кӗнекери калавсенче пуринче те совет салтакӗсен 
вӑрҫӑ ҫулӗсенчи паттӑр ӗҫӗ-хӗлӗ тӗп вырӑнта тӑрать. 
Автор хӑйӗн геройӗсене фронтри тӗрлӗ лару-тӑрура илсе 
кӑтартать. Ҫакӑ ӑна чи малтанах геройсен характерӗсене 
нумай енлӗн уҫса пама кирлӗ. Сӑмахран, «Малтанхи 
кун» калавах илӗпӗр.

...Ирхине ирех тревога янӑрас-а каять те, боецсем, питӗ 
хӑвӑрт тумланса, п.алаткӑран вирхӗнсе тухаҫҫӗ. Ҫавӑнтах 
хыр вӑрманӗ ҫинче, пуҫ тӑрринчех, темскер хӑрушшӑн 
кӗрлени илтӗнсе каять, сывлӑшра хура самолетсен пысӑк 
ушкӑнӗ тискеррӗн ӳлесе вӗҫет. Вӗсене сиввӗн пӑхса ӑса- 
такан боецсем ку мӗне пӗлтернине тӳрех тавҫӑраймаҫҫӗ- 
ха, каярах кӑна ҫав виле ҫӑханӗ пек самолетсем кунтан 
инҫех мар хуласем ҫине темӗн чухлӗ бомба тӑкнине, 
станцӑсене аркатнине, чаплӑ ҫуртсене ватса-ҫӗмӗрсе пӗ- 
тернине ҫилленсе те тарӑхса пӗлӗҫ. Тата мӗн чухлӗ ҫын, 
канмалли куда курма вӑранаймасӑр, чул купи айне 
юлчӗ!.,



Кунта, чикӗре, вӑрҫӑ тин ҫеҫ пуҫланнӑ-ха. Саперсен 
батальонӗн уйрӑм взвочӗ, хӑвӑрт пуҫтарӑнса, вӑрман 
хӗррине тухать. Чикӗ енчен татти-сыппиеӗр кӗрӗслетнӗ- 
шатӑртатнӑ, кӗмсӗртетнӗ сасӑсем вӑйланнӑҫсем вӑйланса 
ҫывхараҫҫӗ. Сывлӑшра ҫаплах тӑшман самолечӗсем явӑ- 
„наҫҫӗ, бомба хыҫҫӑн бомба тӑкӑ|нать.

Писатель малалла вӑрҫӑ хирне, совет салтакӗсемпе 
командирӗсен паттӑрлӑхне ҫырса кӑтартать. Акӑ, Набой
щиков лейтенант взвочӗ, питӗ асӑрханса, чугун ҫул стан- 
цине поездсем иртсе ҫӳреме юрӑхсӑра кӑларса хӑварать. 
Ул хыҫҫӑн саперсем хӑйсен ротине шырама пуҫлаҫҫӗ. 
Ҫула май ыраш хушшинче виҫӗ мимӗҫ разведчикне ты- 
таҫҫӗ. Кӗҫех взвод ял .вӗҫӗнчи пӗчӗк сӑрт хыҫне ҫитсе тух
са, тӑшман ҫулне пулеметпа пӳлет те, пирӗнннисем ни- 
мӗҫсене ялтан хӑваласа кӑлараҫҫӗ. Ҫапла вара вулакан 
Никушев генерал-майор ертсе пынӑ 41-мӗш дивпзи 
вӑрҫӑн малтанхи кунӗсенче те тискер тӑшманпа паттӑр 
ҫапӑҫнине «Малтанхи кун» калаври пёр взвод салтакӗсен 
хӑюллӑ ӗҫӗсенчен та аван курать.

Александр Алга калавӗсенче ытлашши сӑреем ҫук, 
ҫавӑнпа та вӗсем чӑн пурнӑҫри пекех витӗмлӗ те ӗнен- 
мелле пулса тухнӑ.

Акӑ лӗр тӗелӗх. Килти ӑпӑр-тапӑра тиенӗ урапасем, 
ҫурӑм хыҫне хутаҫ ҫакнӑ ватӑсем, ачисене ҫавӑтнӑ е йӑт- 
нӑ хӗрарӑмсем фашистсенчен тарса ӳкме васкаҫҫӗ. Са- 
сартӑках вёсен тӗлне тӑшман самолечесем килсе тухаҫҫӗ. 
Вилнисем, а.маннисем. Тата ӑҫтан-ха хумханмасӑр вула
ма пулӗ ҫак йӗркесене: «Вӗсем ҫул хӗрринче пӗр хӗрарӑм 
выртнине курчӗҫ. Унӑн сарӑ кӑтра ҫӳҫ пайӑрки куҫӗ ҫине 
ӳкнӗ, таса шурӑ пичӗ ҫинче суран йӗрӗ ҫук. Ҫамрӑк. Вӑл, 
аллисене лӗнчӗр ярса, хускалмасӑр выртать, кӑкӑрӗ ҫӗк- 
ленмест. Ун ҫумснчех кӑлкан пек шурӑ ҫӳҫлӗ пёр хӗрача 
ларать. Вӑл йӗмест. Пӑвӑнса тӑракан ӳтлӗ аллисемпе 
а.мӑш кӑкӑрне хыпашлать. Улӑн ҫиесси килнӗ...» («Ҫул- 
сем-йӗрсем».)

1945 ҫулхи ҫуркунне, хӑй юлашки хут амансан, писа
тель Германири пӗр госпштальте сывалса пурӑннӑ. Сура- 
нӗ тӳрленсе ҫитерехпе вӑл уҫӑ сывлӑша тухкаласа ҫӳре- 
нё. «Эпӗ хир тӑрӑх анеӑр сукмакпа утрӑм,— ҫырать 
автор,— Сисмен те, шухӑша пула, ннҫетех кайнӑ иккен... 
Хӗвел каҫалана сулӑннӑ. Госпитале хӑвӑртрах таврӑнас 
тесе, тӳрӗ ҫул шыраса, анкартисем енне пӑрӑнтӑм. Пӗр 
пахчара вара пӗчӗкрех кӑна хуралтӑ умне ҫитсе тӑтӑм. 
Чӳречисем те пур, ахӑртнех, ҫулла нурӑпмалли пӳрт пу-



лас. Алӑкӗ уҫӑ. Мӗншён кӗрсе пӑхас мар юрмех? Шалта 
пӗр сӗтел, пукан, кравать—урӑх нимӗн те ҫук. Стенасем 
ҫине — куратӑп — кӑранташпа тем ҫыркаласа пӗтернӗ. 
Вулатӑп: Валя, Надя, Эвелина. Вырӑс хӗрӗсен ячӗсем 
иккен. «Мӗнле майпа, ӑҫтан?» — шухӑш кӗрет пуҫа. Шу- 
хӑш тупсӑмне шыраса, (сӗтеле пӑхрӑм. Ҫав пӗчӗк сӗтелте 
вара эпӗ пӗр хулӑн тетрадь тупрӑм... Тетрачӗн хуплашки 
ҫине: «Мезенцова Эвелина» тесе ҫырнӑ. Акӑ вӑл, ҫав 
тетрадь».

Ҫапла пуҫланать «Ютра» повесть. М алалла вара эпир 
Эвелина Мезенцовӑн дневникне вулама тытӑнатпӑр. 
Ҫырса кӑтартнӑ ӗҫсем чӑннипех те питӗ хӑрушӑ. Герма
нне тытса кайнӑ хӗрсен синкерлӗ шӑпи-инкекӗ, терт-аса- 
пӗ, чуна тивсе ыраттаракан йывӑр ш ухӑшӗ— кирек- 
кама та хурлантармалла, тарӑхтармалла фашистла чу- 
ралӑха хирӗҫ хаяр курайманлӑх ҫулӑмне чӗртмелле. 
Фашизм этемлӗхшӗн мӗн тери хӑрушшине, вӑл халӑх- 
сене инкек-синкекпе асап тата вилӗм кӑна кӳнине 
повесть ҫивӗччӗн туйтарать, Гитлер хурахӗсене пӗтӗм 
чӗре хӑвачӗпе курайми пулма, халӑхсен тӑнӑҫ пурнӑҫне 
яланах сыхӑ упрама вӗрентет. Кунпа пӗрлех ҫак паха 
произведени вӑрҫӑ ҫулӗсенче совет ҫыннисен ирсӗртен те 
ирсӗр тӑшманпа кӗрешес шанчӑкӗпе ӗмӗт-шухӑшӗ фа- 
шистсен тамӑкӗнче те ҫав-ҫавах ҫирӗп пулнине, вӗсем ха- 
мӑрӑн ытарайми Тӑван ҫӗршывӑмӑра хӗрӳллӗн юратнине 
кӑтартса парать.

Повесть малтан пуҫласа вӗҫне ҫштичченех вулакана 
хӑйӗн тарӑн шухӑшӗпе, ӑста тунӑ сюжечӗпе, яр-уҫҫӑн 
ӳкерсе кӑтартнӑ сӑварсемпе тытса пырать. Ахальтен мар, 
вӑл пичетленсе тухсан, писатель патне, унта сӑнланӑ вы- 
рӑс хӗрӗсен малашнехи шӑпи ҫинчен ыйтса, нумай ҫыру 
килнӗ.

1968 ҫулта Александр Алга «Хӗҫпе ҫурла» романӑн 
пӗрремӗш кӗнекине пичетлесе кӑларчӗ. Писатель унта 
иртнӗ вӑрҫӑн малтанхи ҫулне анлӑн сӑнласа кӑтартать. 
Куҫ умне 1941 ҫулхи ял пурнӑҫӗ, ҫынсен ырми-канми 
ӗҫӗ-хӗлӗ тата фронтри хаяр ҫапӑҫусем туха-туха тӑраҫҫӗ.

Романа вулакан пуринчен ытла Гурьяновсен килйы- 
шӗн пурнӑҫӗпе кӗрешӗвне, шӑпине интересленсе сӑнаса 
пырать. Вӗсем — чи асли, Алексей Гурьянов, ватӑлмалӑх 
кунӗнче колхоз председателӗнче ӗҫлеме пуҫлать, аслӑ 
ывӑлӗ, Игнатий, вӑрҫӑччен председательте ӗҫленӗекер, 
фронта тухса каять, «имӗҫ фашисчӗсемпе Мускав патӗн- 
че ҫапӑҫать; кӗҫӗн ывӑлӗ, Николай, Кӑнтӑр-Хӗвеланӑҫ



фронтӗнче паттӑрӑн кёрешет; хӗрӗ, Елена, мединститут 
студентки, фронта кайма хатӗрленет; аслӑ кинне, Укҫине- 
не, бригадира суйлаҫҫӗ; кӗҫӗн кинӗ кӑна, Николайӑн ҫам- 
рӑк мӑшӑрӗ, Валентина, тин ҫеҫ вӑтам шкултан вӗренсе 
тухнӑскер, малтанлӑха нимле ӗҫ патне те ҫыпӑҫаймасть, 
каярахпа тин ялти шкулта ачасене вӗрентет.

Романра сӑнласа кӑтартнӑ геройсем вӑрҫӑн малтанхи 
тапхӑрӗнчи йывӑрлӑхсене ҫӗнтерсе ҫирӗпленеҫҫӗ, уиччен 
пулман кӑткӑс ыйтусене тӗрӗс татса пама вӗренеҫҫӗ.

Акӑ Николай Гурьянов. В ӑ л — совет воинӗоен паха 
енӗсене пӗтӗмлетекен сӑнар, хӑюллӑ та ӑслӑ командир. 
Тӑшман куҫӗ умӗнчех вӑл ротӑри еаперсемпе пӗрле кӗ- 
пере сирпӗтсе ярать, вӑрҫӑри юлташӗсен пурнӑҫне сых- 
ласа хӑварать. Ҫапӑҫу мӗнле вӗҫленесси командиртан 
нумай кшкнине романра тӗрӗс кӑтартса панӑ. Ҫакна эпир 
Николай Гурьянов, хӑйӗн ротипе тӑшман тылне татӑлса 
юлсан, тан мар ҫапӑҫусем витӗр ҫӗнтерсе тухншнчен те 
аван куратпӑр.

Ҫар ҫыннисенчен Илларионов майор, Фатюшин полит
рук, Кураков лейтенантпа Бойко старшина, Савандеев 
ефрейтор сӑнарӗсем те асра юлаҫҫӗ. Вёсен шухӑш-кӑмӑл- 
не автор вӑрҫӑри тӗрлӗ зпизодсенче уҫса панӑ.

Алексей Гурьянович — утмӑл ҫулхш колхозник, ялта 
ӑна пурте хисеплеҫҫӗ. Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи йывӑр ҫулсенче 
вӑл колхоза аванах ертсе пырать. Уншӑн пулсан, пӗр 
утӑм ҫӗр те усӑсӑр ан вырттӑр, хирте пӗр ҫӗрулми те юр 
айне ан юлтӑр, пур ӗҫ те вӑхӑтра пуҫтарӑнтӑр. Мӗнле 
ырӑ ҫын тата вӑл хӑйӗн килйышӗнче! Хӗрӗх ҫул ытла пу- 
рӑннӑ арӑмӗпе шӳтлеое харкашкаласа илетте, пуҫнеус- 
са, шухӑша каять; ӗҫчен те юратнӑ мӑшӑрне пытарнӑ чух
не, ҫын куҫӗнчен пӑрӑнса, куҫҫульне шӑлать. Нимӗнле йы- 
вӑр ёҫрен те хӑраман, нихҫан та суйкӑн пулман, тӗрӗс, 
йӑркеллӗ пурнӑҫпа пурнакан ҫын сӑнарне кӑтартса па
рать писатель. Гурьянов нумай кӑткӑс ӗҫре -пулать (ҫӗр 
ӗҫӗ, халӑх ӗҫӗ), темӗнле йывӑрлӑх та курать, тӳсет (элек, 
суялӑх), анчах ниҫта та парӑнмасть, хӑй ҫулӗнчен пӑ- 
рӑнмасть. Ахальтен мар унӑн вӑрҫӑри ывӑлӗсем ҫинчен 
ялта: «Йӑлтах ашшӗне хывнӑ», теҫҫӗ. Вӑл чӑн-чӑн таса 
чунлӑ ҫьга— пурнӑҫ ҫынни!

А. Алга вӑрҫӑ тапхӑрӗнчи пурнӑҫпа ҫынсем ҫинчен 
ҫырнӑ прозӑлла произведенмсенче эпир чи кирлине, чи 
хаклине уҫҫӑн курса тӑратпӑр. Ҫав вӑхӑтрах автор кирев- 
сӗр те нмшлӗ ҫынсене те асӑрхамасӑр иртмест. Вӗсем — 
фашистсене сутӑнса полицай тумтирне тӑхӑннӑ йӗрӗнчӗк



Хмара («Ҫулсем-йёрсем»), ҫӑмӑл пурнӑҫ шыракан, вӗҫ- 
кӗн Барановский майор («Хёҫпе ҫурла»), ҫапкаланчӑк та 
элекҫ-ӗ Мирун Тимахвийӗ (ҫавӑнтах) т. ыт. те. Халӑх 
ёҫӗпе кӗрешӗвӗнчен пӑрӑнакансене, ҫӑмӑл пурнӑҫ шыра- 
кансене фронтра та, тылра та вӑхӑтра тӑрӑ шыв ҫине 
кӑлармалла, вӗсене тӗпӗ-тымарӗпе кӑкламалла,— ҫакна 
каласшӑн пулнӑ вулакана писатель.

«Хӗҫпе ҫурла» роман ҫинчен, вӑл пӗтӗмӗшпе вулакан- 
сем патне ҫитсен, анлӑн тишкернӗ статьясем пулӗҫ. Ҫа- 
вӑнпа та халлӗхе унӑн пӗрремӗш кёнеки пирки кӑна 
кӑштах чарӑнса тӑрас терӗмӗр.

*  *  *

Александр Алга хӑйӗн произведенийӗсенче ҫарпа пат
риотизм темине хускатать-и е паянхи мирлӗ пурнӑҫ ҫин- 
чен ҫырать — кирек хӑҫан та вӑл тӗнчере варҫӑ хӑрушлӑ- 
хӗ сирӗлменнине, империалистсен ҫӑткӑя вӑйӗсем ӑна 
ҫӗнӗрен амалантарса яма хатӗрленнине асра тытать, яла
нах сыхӑ пулма, мир вӑйӗсене куллен-кун ҫмрӗплетсе 
пыма чӗнет.

Вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи ҫулсенче поэтӑн пултарулӑхӗнче ком
мунизм обществине туса хурас аслӑ тӗллевпе хавхаланнӑ 
совет халӑхӗн пархатарлӑ ӗҫӗ-хӗлӗ тӗп вырӑн йышӑнать. 
Ҫак темӑпа ҫырнӑ пысӑк пӗлтерӗшлӗ произведенисен хи- 
сепне тивӗҫлипех унӑн «Хурама та хурӑн» (1960) повеҫӗ, 
.«Хамӑр ялсем» (1953— 1955) тата «Тӑван тавралӑх» 
(1968— 1970) поэмшсем кӗреҫҫӗ.

«Хамӑр ялсем» поэмӑри ӗҫсем Мӑнъял ҫыннисен кул- 
ленхи пурнӑҫӗпе, ӗҫӗ-хӗлӗпе ҫыханнӑ. Поэма пуҫламӑ- 
шӗнчех А. Алга вулакана хӑйӗн тёп геройӗсемпе (хула- 
ран тин таврӑннӑ МТС директорӗ Иван Юмановпа, кол
хоз председателӗнче ӗҫлекен Якур Степановпа, Ольга 
Алексеевна агрономпа) паллаштарать. Виҫҫӗшӗ те 
вӗсем:

Пӗрле ӳссе, пӗрле выляяӑ,
Пёрле вӗреннӗ пёр шкулта,
Емӗтсене вӗҫтернӗ янӑ 
Инҫе, инҫе... Унтан... унтан 
Хӑрушӑ вӑрҫӑ витӗр тухиӑ,
Лста кӑна ҫитсе курман!

Вӗсемпе пӗрлех пирён ума Иван Юмановӑн-утмӑлтан 
иртнӗ аилшӗ (вӑл колхоз утарӗнче ӗҫлет), таса чунлӑ, 
пурнӑҫа юратакан хастар чӗреллӗ ҫамрӑксем — Варвари,



Сашок, Сантӑр, парторганизаци секретаре Веселовский, 
вӗчӗх чунлӑ, хӑйшӗн ҫеҫ антӑхса тӑрӑшакан Цифиркин 
бухгалтер сӑнарӗсем тухса тӑраҫҫӗ.

«Хамӑр ялсем» поэмӑна тишкернӗ май хӑй вӑхӑтӗнче 
Чӑваш халӑх поэчӗ П. Хусанкай ҫапла ҫырнӑччӗ: «Мал 
ӗмӗтлӗ ҫынсем паянхи кунпа ҫеҫ пурӑнмаҫҫӗ. Вӗсем, мӑн 
ҫултан пӑрӑнса, уйрӑм ҫыншӑн кӑна шлӗртӳллӗ улах сук- 
мак шырамаҫҫӗ, пӗтӗм халӑхӑн пуласлӑхяе курса тӑраҫ- 
ҫӗ, ҫавна ҫывхартасшӑн хыпса ҫунаҫҫӗ. Ҫавӑн пек пат- 
тӑрсем ҫинчен ҫырать Алга. Унӑ.н Юмаиовӗ, Улькки, 
Веселовскийӗ тата ытти ҫав шухӑшлӑ ҫыннисем чӑваш 
ялӗнче пурӑнсах пӗтӗм ҫӗршыв ӗҫне, парти ӗҫне, комму
низм тӑвас ӗҫне тӑваҫҫӗ». («Асталӑхпа чӑнлӑх»—статья- 
сен пуххи, 1964 ҫ., 70 стр.)

Юманов — вӑрҫӑ хура-шурне тӳссе-чӑтса ирттернӗ 
коммунист. Вӑл Ульккана юратнӑ, вӑрҫӑ вӗсене уйӑрнӑ. 
Фроитран таврӑннӑ хыҫҫӑн малтанах вӑл заводра ӗҫлет, 
унтан парти чённипе, чӗре хушнипе яла таврӑнать. МТС 
директорӗнче ӗҫлет, района ҫӗклесспшӗн пӗтӗм вӑй-халпа 
тӑрӑшать, рабочисем хушшинче ӗҫ дшсциплинине хӑпар- 
тать, Цифиркин пек сӑтӑрҫӑсене аппаратран тасатать. 
Райком пленумӗнче Юманов малта пыракан колхоз пред- 
седательне Степанова хытӑ критлжлет, мӗншӗн тесен вӑл 
хӑйне ҫеҫ юратать, чапшӑн ҫунать, кая юлнӑ кӳршӗ кол- 
хозсене пулӑшмасть.

Унтан кӗҫех Юмановпа Степанов хирӗҫсе каяҫҫӗ. Пёр
ле ӳснӗ, ача чухне туслӑ пулнӑ юлташӗ пирки Степанов 
элеклеме тытӑнать, Цифиркинпа пӗрле ӑна путарма тӑ- 
рӑшать

Юманов — халӑхпа чӗререн калаҫма, ӑна ӑнланма, 
уншӑн тӑрӑшма пӗлекен руководитель. Ҫавӑнпа та ун ав- 
торитечӗ МТСри механизаторсем хушшинче куллен-кун 
ӳсет. Коллектив ӗҫне йӗркелесе ертсе пыма ӑна партор
ганизаци секрзтарӗ Павел Веселовский те нумай пулӑ- 
шать. Веселовский — вырӑс ҫынни, МТСа промышлен
нодран кшлнӗ. Ун ҫинчен поэмйра нумаях каламан пул- 
сан та, вал асра юлакан сӑнар.

Улькка — Ольга Алексеевна— тӑван колхоз уй-хи- 
рёнче вӑйлӑ тырпул акса ҫитӗнтересшӗн пётём хастар- 
лӑхне паракан агроном. Эпир яланах ӑна ёҫре, халӑх 
хушшинче куратпӑр. Ҫамрӑк пулсан та, вӑл сахал мар 
хура-шур курнӑ, нумай тӳснӗ, чӑтнӑ. Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче 
ӑна ялти хӗрарӑмсемпе ватӑсем колхоз председательне 
суйлаҫҫӗ. Вӑрҫӑра унӑн юратнӑ тусӗ ҫухалать. Вӑрҫӑ



хыҫҫӑн ӑна Степанов качча илесшӗн, анчах вӑл ун пек 
каппайчӑк ҫын мӑшӑрӗ пулас ҫук. Улькка—чӑвдш совет 
хӗрарӑмӗн чӑн-чӑн илемлӗ сӑнарӗ, ҫӗнӗ самана ӳстернӗ 
тӳрӗ кӑмӑллӑ коммунистка.

«Хамӑр ялсем» поэма тӑватӑ пайран тӑрать. Кашни 
пайӗ ҫулталӑкӑн пӗр вӑхӑчӗпе ҫыхӑннӑ. Поэмӑра калаҫу 
чӗлхипе, халӑх сӑмахлӑхӗпе ирӗклӗн те пӗлсе усӑ курнӑ 
Чӑнах та кунта уйрӑм ҫитменлӗхсем те ҫук мар. Автор 
геройсен характерӗсене пӗтӗмпех уҫса ҫитерейменнине, 
уйрӑм сӑмахсене чӑваш чӗлхишӗн килӗшӳсӗр, тӗрӗс мар 
формӑна лартнине вулакансем те асӑрхарӗҫ. Апла пулин 
те, «Хамӑр ялсем» поэмӑна 60-мӗш ҫулсенчи чӑваш поэ- 
зийӗн чылай иысӑк ҫитӗнӗвӗ теме пулать...

Нумай пулмасть Александр Алган «Ытараймн тӑван 
тавралӑх» кёнеки пичетленсе тухрӗ. Поэт унта хӑйӗн 
«Тӑван тавралӑх» ятлӑ лирикӑллӑ поэмипе юлашки ҫул- 
сенче ҫырнӑ сӑвӑсен ярӑмне кӗртнӗ. Мӗн ачаран юратса 
ӳснӗ тӑван тавралӑх, асран тухми тӑван кётес поэт чӗри- 
не нихҫан манӑҫми тарӑннӑн кӗрсе юлнӑ. Вӗсене вӑл вӑр- 
ҫӑччен те, вӑрҫӑра та, вӑрҫӑ хыҫҫӑн та ялан асра тытса 
пурӑннӑ, ялан аса илет.

Поэт хӑйӗн тӑван тавралӑхне, хӑй ҫуралнӑ Кӑнна 
Кушки ялне уйрӑммӑн илсе мар, пӗтӗм Чӑваш ҫӗршывӗпе 
пӗрле, унӑн паянхи хӑвачӗн хӗвеллӗ ытамӗнче курать, 
ҫав илемлӗ тёсе тытса пырса, чӑваш халӑхӗн ку чухнехи 
телейлӗ кунҫулӗ ҫинчен хумханса калать, халӑхӑн ҫутӑ 
ӗмӗт-туйӑмӗпе шухӑш-кӑмӑлне уҫса парать. Кунпа пӗр- 
лех вӑл нациллӗ хӑйне евӗрлӗх, чӑвашлӑх тенине пӗтӗм 
ҫӗршыв пурнӑҫӗпе ҫ.ыхӑнтарса кӑтартать. Ҫаксем пурте 
вулакан кӑмӑлне тыткӑна илеҫҫӗ, унӑн чунӗнче ӑшӑ та 
ҫутӑ шухӑш-туйӑм ҫуратса хавхалантараҫҫӗ.

Кӗнекере, асӑннӑ поэмӑсӑр пуҫне, сӑвӑсем те чылай. 
Вёсенче А. Алга тӑван уй-хиртен, ешӗл хурӑнсен, шӑнкӑр- 
татса юхакан тӑрӑ ҫӑлкуҫсен, хӗлле тураттисем пасарнӑ 
чӑлт-шурӑ ҫӳҫлӗ йӑмрасен илёмлӗ ӳкерчӗкӗсене куҫ умне 
кӑларса тӑратать.

Александр Алга пысӑк ӑсталӑхпа ҫырнӑ лайӑх кӗне- 
кесем тӑван халӑха сахал мар парнелерӗ. У.нӑн пултару- 
лӑхӗ юлашки ҫулсенче тата ҫӳллӗрех пусӑма ҫӗкленчӗ. 
Хӑйӗн утмӑл ҫулне-талантлӑ поэтӑмӑр малашне те илем- 
лӗ сӑ;вӑсемпе поэмйсем, повеҫсемпе романсем ҫырас ӗмӗт- 
шухӑшпа хавхаланса кӗтсе илчӗ. Пархатарлӑ вулакан
сем ҫак ӗҫре ӑна пысӑк ӑнӑҫлӑхпа телей сунаҫҫӗ.



СЁТЕЛ Ҫ ИН Ч И ҪАКАР

Николай Филиппович Ильбеков (Илпек Микулайё) — 
чӑвашсен хальхи вӑхӑтри чи сумлӑ прозаикёсенчен пери. 
Вӑл 1915 ҫулта хресчен килйышӗнче ҫуралнӑ. Учителе 
вӗренсе тухнӑ. Литературӑна колхозниксен хастар ӗҫӗ- 
хӗлӗ ҫинчен ҫырнӑ сӑвӑсемпе килсе кӗнӗ. Анчах чӑн-чӑн 
пултарулӑхӗ унӑн каярахп а— прозӑра палӑрма тытӑн- 
нӑ. Унӑн вӑтӑрмӗш ҫулсен варринче пичетленнӗ калавӗ- 
семпе шовеллисенчех эпир ҫамрӑк писатель халӑх пур- 
нӑҫне тимлӗн сӑнанине, халӑх ӑстӑнӗнчи характерлӑ 
улшӑнусене ӑнӑҫлӑ палӑртма пӗлнине сиссе илетпӗр.

Вунӑ ҫул ытла (1937— 1948) писатель Совет Ҫарӗнче 
службӑра тӑнӑ. Хӗвеланӑҫ Украинӑпа Хӗвеланӑҫ Бело- 
руссие ирӗке кӑларас ӗҫе хутшӑннӑ. Вӑ'рҫӑ хирӗсемпе вӑл 
Сталинградран пуҫласа Волгари, Югослави таран утса 
тухнӑ, пулеметчик, артиллерист, политработник, дивизи 
хаҫачӗн редакторӗ пулнӑ. Нимӗҫ захватчикӗсене хирӗҫ 
паттӑр та хастар ҫапӑҫнӑшӑн правительство ӑна Хӗрлӗ 
Ҫӑлтӑр орденӗпе, Отечественнӑй вӑрҫӑн 2-мӗш стел-еньлӗ 
орденӗпе, медальоемпе наградӑланӑ.

Вӑрҫӑ ҫулӗсемпе вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи ҫулеенче Илпек Ми
кулайё паха калавсемпе очерксем нумай ҫырчӗ. Вулакан- 
сем уйрӑмах унӑн «Эпир — совет салтакӗсем», «Тӑватӑ 
кун», «Сурпан», «Вӑрҫӑпа ҫӗнтерӳ» кӗнекиеене кӑмӑллӑн 
йьишӑнчӗҫ. Ҫак кӗнекесенче автор совет салтакӗсен 
фронтри паттӑрлӑхне, тылри рабочисемпе колхозниксен 
хастар ӗҫне-хёлне кӑтартать, пирӗн вӑхӑтри ҫынсен кӑ- 
мӑл-туйӑмне ӑстан та тарӑннӑн уҫса парать.

Булама юратакан ҫын хӑй кӑмӑлланӑ кӗнекене яла
нах сӗтел ҫинче тытать. Илпек Микулайӗн «Хура ҫӑкӑр» 
романӗ те сӗтел ҫшнчи ҫӑкӑр пулса тӑчӗ. Ҫак романа чӑ- 
вашла ҫеҫ мар, вырӑсла та, эстонла та, болгари чӗлхипе 
те пичетлесе кӑларнӑ. «Хура ҫӑкӑр» кӗнеке тӑрӑх лартнӑ 
спектакль Чӑвашсен К- В. 11ванов ячӗпе хисепленекен 
чӑваш академи драма театрӗнче акӑ ӗнтӗ темиҫе ҫул 
ӑнӑҫлӑ пырать.

Хальхи вӑхӑтри чӑваш литературин эстетикӑллӑ ҫӳл- 
лӗ шайне, унӑн гражданла тарӑн содержанмне «Хура 
ҫӑкӑр» роман лайӑх кӑтартса парать. Илпек Микулайӗн 
романӗнче чи вӑйли вӑл — революцичченхп чӑваш хрес- 
ченӗн йывӑр та кӑткӑс шӑпине ӑста кӑтартса пани. Ёҫха- 
лӑх массисем революциллӗ ҫул ҫине, ирӗклӗхшӗн пыра
кан кӗрешӳ ҫулӗ ҫине мӗнле тухнине Ш1сатель ҫак роман-
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ра чӑннипех те пысӑк художеетвӑллӑ ӑсталӑхпа ҫырса 
пама пултарнӑ. Тухтар тарҫӑн, пурлӑхшӑн ҫунакан 
Шерккейпе унӑн хӗрӗн Селимен, ялти пуян Кантюкӑн 
сӑнарӗсем вулакан умне чӗрӗ ҫын пек яр-уҫҫӑн тухса 
тӑраҫҫӗ. Геройсем хушшинче эпир ырӑ вырӑс ҫыннисене 
те (Капкай, Миша, Ӑня) куратпӑр, вёсен пурнӑҫӗ пурин 
те чухӑн чӑваш хресченӗсен пурнӑҫӗпе тачӑ ҫыхӑннӑ.

Илпек Мшкулайӗ— чӑн-чӑн сӑмах ӑсти. Тӑван чӗлхе- 
пе пӗлсе усӑ курни, халӑх сӑмахлӑхне пӗлни, характер- 
сен нациллӗ уйрӑмлӑхӗсене ӑстӑ кӑтартма пултарни, пер- 
сонажсене еӑнарлӑн калаҫтарни—ҫаксем пурте романра 
ҫырса кӑтартакан самана паллисене уҫӑмлӑн куҫ умне 
тӑратаҫҫӗ, унӑн нациллӗ колоритне ҫӗклеме пулӑшаҫҫӗ.

Вырӑс литературипе тӗнче литературинчи классикӑна 
чӑвашла куҫарас тӗлӗшпе те Илпек Микулайӗ сахал мар 
ёҫ турӗ. Ку шута Н. Гоголӗн «Вилӗ чунсем», В. Кавери- 
нӑн «Икӗ капитан», И. Вазовӑн «Пусмӑрта» романӗсем, 
И. Франко, А. Чехов, М. Горький тата ытти паллӑ ппса- 
тельсен повеҫӗсемпе калавӗсем кӗреҫҫӗ.

Ҫынсем тӗрлӗрен пулаҫҫӗ: пӗрлсем пурнӑҫра хӑйсем 
пӗрре вырнаҫса ларнӑ вырӑнтан ниепле те хускалма пӗл- 
меҫҫӗ, теприсем вара ялан канӑҫсӑр пурнӑҫпа пурӑнаҫҫӗ, 
ялан ҫӗннине шыраҫҫӗ, сӑнаҫҫӗ, тӗпчеҫҫӗ. Вӗсем ялан ҫул 
ҫинче. Илпек Микулайӗ шӑпах ӗнтё ҫавӑн пек ҫын. Ха- 
лӑхпа пёрле пулас, яланах унӑн хуйхи-суйхипе, савнӑҫ- 
телейпе пурӑнас — акӑ мӗнле пирӗн пултаруллӑ писате
лен кӑмӑл-туйӑмӗ.

Унӑн кӗнекисем халӑха куллен ҫӑкӑр пек, сывлӑш пек 
кирлӗ.

1975.

ХАЛАХ ХИС Е ПЁ

Чӑваш литературипе искусство деятелӗсен ҫак кун- 
сенче савӑнма сӑлтавсем уйрӑмах нумай. Тин ҫеҫ-ха 
Мускавра К. В. Иванов ячӗпе хисепленекен Чӑваш ака- 
деми драма театрӗн гастролӗсем вёҫленчӗҫ. Литературӑ- 
па художество журнале «Ялав» аллӑ ҫул тултарчӗ. Совет 
литературинчш тава тивӗҫлӗ ёҫсемшӗн тата ӗҫҫыннисене 
коммунизмла воспитани пама активлӑ хутшӑннӑшӑн вӑл 
«Хисеп паллш» орден нлме тивӗҫлӗ пулчӗ. Пирӗн хаҫатсен- 
че Чӑваш АССР Верховнӑй Совет Президиуме Леонид



Яковлевич Агакова Чӑваш АССР халӑх писателӗ ятне, 
Степан Антонович Шавли поэта Чӑваш АССР халах 
поэчё ятне парасси ҫинчен йышӑннӑ Указсем пичетленсе 
тухрӗҫ.

ВёсеМ4 иккёшё те — талантлӑ та п-аллӑ писательсем, 
тӑваи лнтературӑра хӗрӗх ҫул ытла ӗҫлесе, чӑваш халӑ- 
хӗн ӗҫпе кӗрешӳри паттӑрлӑхӗ, Совет Союзӗнчи халӑхеен 
аслӑ туслӑхӗ ҫинчен вуншар кӗнёке ҫырнӑ сӑмах ӑстисем.

Леонид Агаков литература ӗҫне 1928 ҫулта пуҫӑн- 
нӑ. Унӑн пур произведенийӗсем те ҫӗнӗ пурнӑҫ тӑвакан 
халӑх пурнӑҫӗпе, кӗрешӗвӗпе ҫыхӑннӑ. Хӑйӗн малтанхи 
произведенийӗсенче писатель культура революцине ҫута- 
тас — хутпӗлменлӗхе, йӑлари кивӗ пурнӑҫ юлашкиеене 
пӗтерессишӗн, ӗҫ ҫине, социализмла харпӑрлӑх ҫине ҫӗ- 
нӗлле пӑхма вӗрентессишӗн пыракан кӗрешӗве сӑнласа 
парать. («Вӑрманти отряд», «Юлашки юмах», «Ултав», 
«Инкеоем» тата ытти кӗнекесем.) Унӑн «Волонтер» ком
муна пурнӑҫӗ» очеркӗ чӑваш литературинче колхоз 
строительстви ҫйнчен ҫырнӑ пӗрремӗш произведени пул- 
нӑ. Вӑл пирвайхи пилӗкҫуллӑх стройкисем ҫинчен нумай 
очерксем ҫырнӑ. Индустриализаци темине ҫута-такан 
«Хӑват» пьеса пирён театр историйӗнче хӑйне тивӗҫлӗ 
вырӑн йышӑнчӗ.

Писатель чапне «Пӗрре, ҫуркунне...» повесть нумай 
ҫӗклерӗ. Ку произведенире Л. Агаков ҫамрӑк Совет рес- 
публикин пурнӑҫёнчш йывӑр та п х ӑ р а —-граждан вӑрҫи 
ҫулӗсенче юхӑннӑ халӑх хуҫалӑхне аталантарнӑ вӑхӑта 
тӗрӗс те ӗненмелле сӑнласа парать.

Аслӑ Отечественнӑй вӑрҫӑ ҫулёсенче фашистла зах- 
ватчиксене хирӗҫ пынӑ кӗрешӗвс хутшӑнни Л. Агакова 
фронт пурнӑҫне лайӑх пӗлсе ҫитме, совет воинӗсен пат- 
тӑрлӑхне тӗрӗс кӑтартса пама пулӑшрӗ. Вӑрҫӑ ҫулӗсенчи 
калавсемпе очерксенче («Юлташ пурнӑҫӗ», «Салтак чу- 
нӗ», «Лӑпкӑ ҫын», «Старик № 33», «Медаль» тата ытти
сем), «Партизан Мурат», «Вилёмрен те вӑйлӑ» пов-еҫсен- 
че тӗрлӗ ӑрури совет ҫыннисен, тёрлё професси, тёрлё 
халӑх ҫыннисен ҫапӑҫури пултарулӑхне, ырӑ кӑмӑл-ту- 
йӑмне ӑста кӑтартса панӑ.

Вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи ҫулсенче Л. Агаков ҫар тата патрио
тизм темипе паха произведенисем нумай ҫырчӗ. Вӗсенчен 
«Кӑсӑя», «Ылтӑн вӑчӑра», «Салтак ачисем», «Пёр хула
ра» повеҫсемпе «Шанчӑк» романа уйрӑммӑн п-алӑртмал- 
ла. Вёсен геройӗсем — ҫирӗп шухӑш-кӑмӑллӑ, Тӑван ҫӗр- 
шыва, хӑйӗн халӑхне вӗҫӗмсӗр парӑинӑ совет ҫыннисем.



Л. Агаков чӑваш совет литературинчи еатмрӑпа юмор 
жанрде пуҫарса яракансенчен пӗри. Вӑл ҫырнӑ «Качака 
такисем», «Хаклӑ кӗрӳ», «Кулас килет» тата ытти'кёне- 
кесене халӑх кӑмӑлласа вулать.

Талантлӑ писатель куҫару ӗҫӗнче те хастар. Вал 
А. Островский, А. Чехов, М. Горький, А. Фадеев, В. Ка
таев, Б. Полевой, Н. Вирта, Н. Погодин тата ытти вырйс 
писателёсен произведенийёсене чӑвашла куҫарнӑ.

Паллӑ писатель чӑваш литературипе искусствине ма
лалла аталантарас ыйтусемпе нумай статья ҫырнӑ.

Л. Агаков общество ӗҫне хастар хутшӑнать. 1950 — 
1954 ҫулсенче вӑл Чӑваш писателёсен союзён правлени- 
йӗн председателӗнче ӗҫленӗ, ӑна Чӑваш АССР Верховнӑй 
Совет депутатне суйланӑ.

Писателӗн ырми-канми ӗҫне Совет правительстви пы- 
сӑка хурса хакланӑ: ӑна Ёҫлӗх Хёрлё Ялав орденӗ, Хӗр- 
лӗ Ҫӑлтӑр орденӗ, нумай медаль парса наградӑланӑ. 
Чӑваш совет литературине тата театр искусствине ата
лантарас тӗлӗшпе тава тивӗҫлӗ ӗҫсем тунӑшӑн ӑна Чӑ- 
ваш АССР иекусствисен тава тивӗҫлӗ деятелӗ ятне, 
«Салтак ачисем», «Ылтӑн вӑчӑра», «Партизан Мурат», 
«Кӑсӑя» повеҫсемшӗн Чӑваш комсомолӗн Ҫеҫпӗл Мишши 
ячӗпе хисепленекен премине панӑ.

Стихвая Шавлин «Юлташа» ятлӑ пӗрремӗш -сӑвви 
1931 ҫулта пичетленсе тухнӑ. Хӗрӗх виҫӗ ҫул хушшинче 
вӑл сӑвӑсемпе поэмӑсен, калавсемпе очерксен вӑтӑр кӗ- 
некине пичетлесе кӑларнӑ. Унӑн произведенийӗсем ха- 
ҫатсемпе журналсенче тӑтӑшах тухаҫҫӗ. Шавли вырӑс 
поэчӗсемпе прозаиксен, ыттш халӑх писателёсен произ- 
веденийӗеене чӑвашла нумай куҫарнӑ. Унӑн сӑввисемпе 
ноэмисене пирӗн ҫӗршыври вунсакӑр халӑх чӗлхипе 
вулаҫҫӗ.

Поэт пултарулӑхӗ халӑх пурнӑҫӗпе, паянхи кунпа 
ҫыхӑннӑ. Вӑл гражданла пафоспа, лирикӑллӑ-филосе-- 
филлӗ шухӑшсемпе пуян. Унӑн сӑввисемпе поэмисенче 
вулакаи Советлӑ Тӑван ҫӗршыв хӑватне туять, унӑн пат- 
тӑр ывӑлӗсемпе хӗрӗсен чаплӑ ӗҫӗсене, пӗтӗм совет халӑ- 
хӗн нихӑҫан арканми туслӑхӗпе пӗтӗҫӳлӗхне витӗр ку- 
рать.

Ст. Шавли поээийӗнче аслӑ ҫулпуҫӑмӑра В. И. Ленина 
халалласа ҫьфнӑ произведенисем пысӑк вырӑн йышӑнаҫ- 
ҫӗ. «Аслӑ урам», «Ленин пурӑннӑ хула», ^«Хутарти 
И. Н. Ульянов уҫнӑ шкул», «Ешӗл палӑк» сӑвӑсенче вӑл 
Ленинӑн нумай енлӗ ӗҫӗ ҫинчен, унӑн вилӗмсӗр вӗрентӗв-



не халӑх чун-чӗрепе юратни тата паранни ҫинчен мӑнаҫ- 
лӑ кӑмӑлпа каласа парать.

Аслӑ Отечественнӑй вӑрҫӑ ҫулӗсенче вӑл пысӑк ҫӗк- 
ленӳпе ҫӗнӗ сӑвӑсем, поэмӑсем ҫырнӑ. Вёсенче усал тӑш- 
мана хирӗҫ кӗрешекен совет ҫыннисен чӑтӑмлӑхне, пирӗн 
1'ёрӗс ӗҫ ҫӗнтерессе шанса тӑнине кӑтартса панӑ. Поэт 
совет ҫыннисем фронтра та, тылра та чӑн-чӑн патриотсем 
пулни ҫинчен, пирён партии организаторла ӗҫӗ ҫинчен 
уҫӑмлӑ та ӗненмелле ҫырса кӑтартать («Зоя», «Матур 
Якур», «Киев лионерӗ» поэмӑсем тата ыттисем).

Вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи ҫулсенче Ст. Шавли сӑвӑлла ҫӗнӗ 
пыеӑк произведенисем нумай ҫырчӗ. «Ҫӑпата» поэмине 
уйрӑммӑн палӑртса хӑвармалла. «Пурнӑҫ урапи» тата 
«Сухаҫ» поэмӑсенче (вӗсем чӑвашла та, вырӑсла та тух- 
нӑ) ҫнрӗммӗш, вӑтӑрмӗш ҫулсенчи комсомолла ҫамрӑк- 
лӑха сӑнласа панӑ.

Ст. Шавли пирӗн ҫӗршывра тата чикё леш енче пулса 
иртекен ӗҫсене тимлӗ сӑнаса тӑрать, вӗсем. ҫинчен поэтӑн 
вӗрш кӑмӑл-туйӑмӗпе каласа парать. 1972— 1973 ҫулсенче 
вӑл пирӗн вӑхӑт ҫинчен илемлӗ очерксем пичетлесе кӑ- 
ларнӗ. («Ҫӑкӑр», «Хурҫӑ», «Аелӑ Кобзарь ҫӗршывӗнче», 
«Виҫӗ улӑп» тата ыттнсем.) Хурҫӑ шӑратакан чӑваш 
ҫинчен ҫырнӑ очеркшӑн «Коммунизм ялавӗ» хаҫат редак- 
Цийӗ ӑна пӗрремӗш преми пачӗ. Вӑл тӑван вырӑнсем ҫпн- 
чен ҫӗршыври тёрлё хуласенче тухса таракан нумай 
хаҫат-журналеенче лайӑх сӑвӑсемпе поэмӑсем пичетлесе 
кӑларчӗ. Вӗсене вулакансемпе литература критики пысӑк 
хак пачӗҫ.

Поэт халӑха ӗҫлеме, пурӑнма чӑрмантардкансене хм- 
рӗҫ хастар кӗрешет. Хӑйӗн сатирӑллӑ сӑввисенче, фелье- 
тонӗсенче тата калавӗсенче вӑл кивӗ тӗнче юлашкине, 
нажнсене, бюрократсене, ӗҫке ернӗ ҫынсене, харам пырсе- 
не шеллемесӗр питлет («Пӳрнепе тӗллесе», «Ырӑ ка- 
паш» тата ытти кӗнекесем).

Хӑйӗн пӗр сӑввине Ст. Шавли «Васкатӑп эп» ят панӑ. 
Поэт унта та, кунта та ҫштесшӗн, пурнӑҫран юласшӑн 
мар — ҫавӑн пек унӑн туртӑмӗ. Ҫакна эпир «Ҫӗр ҫинчи 
йӗр» кӗнекере тё куратпӑр.

Ст. Шавли реепубликӑн обществӑллӑ-политикӑллӑ 
пурнӑҫне хастар хутшӑнать. Вӑл фабрикӑсемпе заводсен- 
че, колхозсемпе совхозсенче час-часах нулать. Чӑваш ли- 
тературине аталантарас тӗлӗшпе тава тивӗҫлё ёҫсем ту- 
нӑшӑн ӑна Чӑваш АССР тава тивӗҫлӗ культура работни
ке ятне панӑ.



Халӑх хӑйӗн ӗҫчен ывӑлӗ-херӗсене хисеплет, юратать. 
Вӗсем хушшинче — Леонид Агаковпа Стихван Шавли. 
Вёсене хисеп туни иисательсене пурне те савӑнтарать, 
тӑван литературӑна малалла аталантарас ӗҫре хавхалан- 
тарать.

Ҫирӗп сывлӑхпа пысӑк ӳеӗмсем сунатпӑр сире, хисеп- 
лӗ тусӑмӑрсем.

1974.

С А Р Л А К А  УТӐМЛА ПОЭТ

Стихван Шавли ҫинчен эпӗ 30-мӗш ҫулсен пуҫламӑ- 
шӗнчех илтнӗччӗ. Астӑватӑп, унӑн малтаихи сӑввисем 
«Пӑр тапранчӗ», «Вӑтам Атӑл» альманахсемпе «Колхоз
ник» хаҫатра пичетленнӗччӗ. Ана хӑйне вара пуҫласа 
1939 ҫулта Шупашкарта, Ҫеҫпӗл Мишши 40 ҫул тултар- 
нӑ ятпа ирттернӗ литература каҫёнче куртӑм. Унта вӑл 

'поэтӑн «Тинӗсе» сӑввине каларӗ.
...Сцена ҫине кӑвак костюм тӑхӑннӑ ҫӳллӗ те кӗрнеклӗ 

ҫамрӑк утса тухрӗ. Ҫӳҫне хӑй «Ҫеҫпӗлле» вӑрӑм ӳстернё. 
Сылтӑм аллине сулса, хум майӑн тайӑлнӑ пек енчен енне 
сулӑнса, сӑвӑ калама тытӑнчӗ вӑл, итлекенсене вара сце
на ҫинче Шавли мар, шавлӑ тинӗс умӗнче Ҫеҫпӗл хӑй 
тӑнӑ пек, вӑйлӑ хумсем ытамӗнче хӑйӗн вӑйне виҫнӗ пек 
туйӑнчӗ.

Унтанпа ӗнтӗ 30 ҫул иртрӗ. 1969 ҫулхи ноябрь уйӑхӗн- 
че те, Ҫеҫпӗл Мишши ҫуралнӑранпа 70 ҫул тултарнине 
уявланӑ кунсенче, Стихван Шавлине вулакансем нумай 
ҫӗрте курма пултарчӗҫ. Кӑвар чӗреллӗ поэтӑмӑрӑн юби- 
лейӗнче, Шупашкарти филармони залӗнче, вӑл хӑй Ҫеҫ- 
пӗле асӑнса ҫырнӑ сӑ;виине вуласа кӑтартрӗ. Поэт сасси, 
вӑй-халӗ, шухӑш-кӑмӑлӗ уҫӑ та ҫирӗп янӑрать. Ҫавӑн 
чухне вара ирӗксӗрех Шавлин пултаруллӑ ҫул-йӗрӗ тепӗр 
хут куҫ умне килсе тухрӗ.

Калас лул'ать, ӗлӗкрех Шавли сӑввдасенче шав ытла
рах илтӗнетчӗ, халӗ ӗнтӗ вӗсем шухӑшпа, кӑмӑлиа пуянни 
вӑйлӑрах сисӗнсе тӑрать. Чӗлхе тёлӗшӗнчен те поэтӑн 
ӑсталӑхӗ чылай ӳсрӗ. Вӑл каланӑ сӑмахсем вырӑнлӑ, ви- 
тӗмлӗ.

Шавлин малтанхи сӑввисенчех уйӑн хӑйӗн сасси, хӑ- 
йӗн сӑнарлӑхӗ, хӑй енӗ палӑрнӑччӗ. Халь ӗнтӗ унӑн пул- 
тарулӑхӗ вӑй илсе, ҫирӗпленсе, тарӑнланса ҫитни уйрӑмах



савӑнтарать. Поэта тӑван поэзири ытти юлташӗсемпе 
ниепле те арпаштарма ҫук. Унӑн творчестнин хӑйӗн пал- 
лӑ вырӑнӗ, хӑйӗн уйрӑм пӗлтерӗшӗ пур.

Шавли пултарулӑхне, унӑн чӑваш поэзийӗнчи парха- 
тарлӑ ӗҫне-хӗлне сӑнаса пӑхсан, унпа пӗрле халӑх хуш
шинче ҫӳренисене, вӑл ҫамрӑк авторсемпе тӗл пулса 
калаҫнисене аса илсен, май ума хӗрӳллӗ, чӑрсӑр, ларма- 
тӑма пӗлмен, ялан малалла талпӑнакан, ҫитмен ҫӗре 
ҫитсе курас, клубсен, театрсен сцени ҫине тухса, ура 
тапса, хумханса сӑвӑ калас, хӗрӳллӗ ӗҫ вӑхӑтӑнче хирте, 
йӗтем ҫинче халӑхпа тӗл пулас тесе ҫунакан поэт тухса 
тӑрать.

Чӑвашсен паллӑ поэчӗ 40 ҫул хушшинче пайтах сӑвӑ- 
поэма, калавсемпе очерксем, статьясем ҫырчӗ, нумай 
кӗнеке кӑларчӗ. Ҫав вӑхӑтрах вӑл вырӑс тата ытти ха- 
лӑхсен поэчёсен сӑввисене те чӑвашла нумай куҫарчӗ. 
Унӑн хӑйӗн сӑвви-поэмине те пирӗн ҫӗршывра халӗ 
18 чӗлхепе вулаҫҫӗ, хӑшпӗр произведенийӗсене вара пӑл- 
харла, нимӗҫле тата ытти чӗлхесене те куҫарнӑ.

Чӑнах та ырми-канми нумай ӗҫлет пирӗн талантлӑ 
поэтӑмӑр. Вӑл пӗрмай халӑх хушшинче пулать, паянхи 
кунпа, пурнӑҫпа тан утать, чӑваш поэзине ҫӳлтен те ҫӳле 
ҫӗклессишӗн пысӑк вӑй xypica, тӑрӑшса ӗҫлет.

«Ватӑлас енне кайсассӑн ҫаврӑнса пӑхатпӑр каял
ла»,— тесе ҫырнӑччӗ вӑл хӑйён пӗр сӑввинче. Ёнтӗ Стих
ван Шавли утмӑлтан иртрӗ, тӑван литературӑна аталан
тарас тӗлӗшпе хӗрӗх ҫул ытла чунне парса ӗҫлерӗ.

Ҫак статьяра пӑхса тухакан кӗнекене поэтӑн иртнӗ 
хӗрӗх ҫул хушшинче ҫырнӑ чи лайӑх сӑввисене суйласа 
илсе кӗртнӗ. Поэмисене вӑл уйрӑм кӗнекен кӑларма ха- 
тӗрленӗ. Стихван Шавли сӑввисенче эпир Тӑван ҫӗршы- 
вӑн иксӗлми хӑвачӗпе чапне, унӑн паттӑр ывӑлӗсемпе 
хӗрӗсен мухтавлӑ ӗҫӗсене, Совет халӑхӗн ӗҫпе кӗрешӳри 
пӗрлӗхӗпе туслӑхне уҫҫӑн курса тӑратпӑр. Аслӑ ҫулпуҫӑ- 
мӑр В. И. Ленин ҫ.инчен, чӑваш халӑхӗн совет самани 
ҫулӗсенчи телейлӗ те чаплӑ кунҫулӗ ҫпычен ҫырнӑ сӑвӑ- 
юрӑсем те поэтӑн пултарулӑхӗнче паллӑ вырӑн йышӑнаҫ- 
ҫӗ. Вёсенчен уйрӑмах «Ленин», «Аслӑ урам», «Тӑван ха- 
лӑха», «Тӑван ҫӗршыв», «И. Н. Ульянов уҫнӑ Хутар шку- 
лӗ», «Ҫӗршывӑм, тав, ӗҫне мухтав» еӑввисене палӑртса 
хӑварас килет.

Суйласа илнӗ сӑвӑсен кӗнекине Шавли сакӑр ярӑма 
уйӑрнӑ.

«Аслӑ урам» ярӑма илес пулсан, кунта вулаканшӑн



Шавли трибун, Шавли агитатор пулни асра юлмалла 
курӑнать. Ленин, Тӑван ҫӗршыв, республика кунҫулӗ, 
ӗҫпе кёрешӳри паттӑрлӑх — ҫаксем тӗп темӑсем пулаҫҫӗ 
кунта кӗртнӗ сӑвӑсенче.

«Хаяр кунсем» ярӑмри сӑвӑсем — поэт вӑрҫӑ вӑхӑтӗн- 
че ҫырнӑ сӑвӑсем. Вёсенче совет ҫыннисем Тӑван ҫӗршы- 
ва чун-чӗререн юратни, фашистла пусмӑрҫӑсене хирӗҫ 
паттӑр ҫапӑҫни ҫинчен хумханмалла каланӑ. Кунта 
эпир Шавли Ҫӗнтерӳ килессе, фашизм пурпӗр пӑчланас- 
са пӗтӗм чӗре хӑвачӗпе ӗненнине, пӗтӗм халӑхпа пӗрле 
■сӑвӑҫ та хурҫӑ шанчӑкпа пурӑннине, хӗрсе ӗҫленине ту- 
ятпӑр.

«Тепре куриччен, Сталинград» ярӑма поэт хӑй ҫак 
паттӑр хулана 1952 ҫулта ҫуркунне, Атӑлпа Дон пӗрлеш- 
;нӗ кунсенче ҫитсе курнӑ хыҫҫӑн ҫырнӑ сӑвӑсене кӗртнӗ. 
Кунта вӑл хӑрушӑ вӑхӑтра тӑшмана ҫӗнтернӗ хулан хӑ- 
ватне, мӑнаҫлӑхне, унӑн чапне, пуласлӑхне мухтаса юр- 
лать.

«Шевченко ҫӗршывӗнче» — 1959 ҫулта чӑваш поэчё- 
сен ушкӑнӗпе пӗрле Украинӑна кайса килнӗ хыҫҫӑн ҫу- 
ралнӑ ярӑм. Ҫав сӑвӑсенче поэт халӑхсен нихҫан аркан- 
ми ҫирӗп туслӑхӗ ҫинчен хумханса каласа парать.

«Йыхравҫӑсем» — халӑх юратакан поэтсем ҫинчен 
ҫырнӑ сӑвӑсем. Кунта эпир вёсен ӗҫӗ-хӗлӗ, шухӑш-кӑмӑ- 
лӗ Тӑван ҫӗршыв кунҫулёпе уйрӑлми тачӑ ҫыхӑннине 
ҫывӑххӑн туйса тӑратпӑр.

«Сӗве сӑввисем» — В. И. Ленин, И.  Н. Ульянов, 
И. Я. Яковлев, Н. Охотников, Тайӑр Тимкки ҫуралнӑ 
ҫӗршыв ҫинчен ҫырнӑ тарӑн шухӑшлӑ, философиллӗ сӑ- 
вӑсем.

«Кӳкӗрченлӗх ямбӗсемпе хорейӗсем», «Юрату» ярӑм- 
сене Шавли тӑван тавралӑх, ҫуралнӑ ҫӗршыв, ҫутҫанталӑк 
илемӗ, ачаш юратупа кӑварлӑ ҫамрӑклӑх ҫинчен кӗвӗ- 
ленӗ чи лайӑх сӑвӑсене кӗртнӗ.

Кёнекерм сӑвӑоемпе паллашсан, вулакан Стихван 
Шавли совет ҫыннисен тӗрлӗ тапхӑрти пурнӑҫне тарӑн- 
нӑн та уҫҫӑн ӑнланса сӑнланине курать. Поэтӑн сӑввиоем 
нмхҫ-ан та ватӑлмӗҫ, мӗншӗн тесен вёсенче Тӑван ҫӗршыва, 
тӑван халӑха, унӑн чӗлхине чун-чӗререн юратни таса 
ҫӑлкуҫӗ пек тапса-вӗресе тӑрать.

Хастар чӗреллӗ поэт-патриот, хӑйӗн пархатарлӑ ӗҫне 
хакласа, пӗтӗм чунӗ-кӑмӑлӗпе ҫапла калать:

Эп ҫӗнӗ ӗмӗр юрӑҫи,
Калатӑп эп: «Кил, ҫӗнӗ ритм!



Вӗре чӗремҫемре, сӑмах хурҫи, 
Ҫынсен чунне хускат эс хыттӑн».

Ҫӗршывӑм умӗнче паян 
Чунпа тупа туса калатӑп:
«Тӑван ҫӗршывӑмҫӑм, эп сан,
Сан ырлӑхушӑн эп ҫунатӑп».

Калатӑп эпӗ: «Ан хӗрхен,
Поэт, вутла, кӑвар пек ялкӑш!
Вутчулӗ пек эс can хӗлхем,
Ҫил чӳхекен ялав пек варкӑш!»

Ҫулӗсем сахалах мар пулия те, пултаруллӑ поэтӑн 
тӑван литературӑра ӗҫлес ӗмӗчӗ пысӑк-ха. Ан тив, пирӗн 
«шавлӑ» поэт ҫаплах самана сулӑмӗпе, сарлака утӑмпа 
уттӑр, малашне те ҫулӑмлӑ та витӗмлӗ, тарӑн шухӑшлӑ 
та пуян чӗлхеллӗ сӑвӑ-юрӑсемне поэмӑсем, калавсемпе 
очерксем ҫыртӑр.

Кӗнеке хыҫҫӑн кӗнеке... Акӑ, ман умра — хастар чӗ- 
реллӗ поэтӑн 'хӗрӗх ҫул хушшинче ҫырнӑ тепӗр кӗнеки — 
«Суйласа илнӗ поэмӑсем».

Шавли сӑввисене вуласа пынӑ майӑн, куҫ умне тин 
кӑна сухаласа пӑрахнӑ хшр курӑнса кайнӑ пек туйӑнать. 
Касӑ ҫумяе касӑ тӑсӑлса выртать. Тарӑн касӑ. Ырми- 
кан.ми сухаҫӑ нумай ӗҫленӗ, вӑл тутӑ вӑрлӑх акнӑ. Ҫав 
вӑрлӑх ашкӑрса ӳсме, кӗҫех ылтӑн тӗспе ҫуталса енчен 
енне хумханма тытӑнмалла пек...

Ҫак туйӑм Шавлин поэмисене вуланӑ хыҫҫӑн уйрӑмах 
тарӑнланса сарӑлать. ГЪирӗн ума пурнӑҫ хирӗ тухса выр
тать. Хир тӑрӑх илемлӗ ҫу кунӗсем ҫеҫ мар, йӗпи-сапи те, 
сивви-шарталами те ирте-ирте каять. Тӑван ҫӗршыв хирӗ 
вӗҫёмсӗр. Асамлӑ вӑйӗпе вӑл данҫете чӗнет, кӗрешме, ҫӗн- 
терме йыхӑрать. Ҫак туйӑма кура, поэтӑн аллӑ ҫулне 
чыслаеа ҫырнӑ статйинче М. Я. Снроткин профессор: 
«Шавли пултарулӑхӗ лиро-эпшкӑллӑ туртӑмпа палӑрса 
тӑрать»,— тесе каланӑччӗ.

Хамӑр шухӑша ҫирӗплетес тесе, эпир кӗнекери хӑш- 
пӗр поэмӑна илсе кӑтартӑпӑр.

Акӑ 1934 ҫулта ҫырнӑ «Хӑяхван ҫамрӑклӑхӗ» поэма. 
1921 ҫул. Атӑл тӑрӑхӗнче хӑрушӑ выҫлӑх. Чӑвашсем ялӗ- 
ялӗпе «ҫӑкӑрлӑ енне» туха-туха каяҫҫӗ. Ҫамрӑк Совет 
влаҫӗ хӑй питӗ чухӑн пулин те, выҫӑ ҫынсене пулӑшать, 
тӑлӑха юлнӑ ача-пӑчана ача ҫурчӗсенче пӑхса усрать, хут



вёреитет, ӗҫе яваҫтарӑть... Ку поэма чылай енчен авто 
биографиллӗ.

«Тӑван кӗтес» поэмӑра (1950) ҫамрӑк ӑрупа аслӑрах 
ӑру кунҫулне, колхоз самани ура ҫине гӑма тытӑннӑ 
тапхӑра куратпӑр.

«Матур Якур» (1942— 1945), «Зоя» (1945) поэмӑсен- 
че Тӑван ҫӗршывӑд Аслӑ вӑрҫн кӗрлевӗ илтӗнет. Вӗсенче 
поэт совет ҫыннисем хамӑрӑн Тӑван ҫӗршывӑмӑра чун- 
чӗререн юратни, фашистла пусмӑрҫӑсене хирӗҫ паттӑр 
ҫапӑҫни ҫинчен ҫырать. Совет Союзӗнчи халӑхсен туслӑ- 
хе, тӑваилӑхӗ, пӗр ӗмёт-шухӑшӗ хаяр ҫапӑҫусенче е тыл- 

ра хӗрӳллӗ ӗҫре хӑватлӑн палӑрнине куратпӑр эпир. 
Асран каймаҫҫӗ поэтӑн сӑмахӗсем:

Тӑшман усал, тӑшман хаяр,
Вӑл уйрӑм мар выҫ кашкӑртан.
Пӗр ҫын юлмашкӑн тивӗҫ мар 
Тӑван ҫӗре пулӑшасран.

Вӑрҫӑ хыҫҫӑн та Шавли пысӑк пелтерӗшлӗ произведе
нисем чылай ҫырчӗ.

«Ешӗл палӑк» поэма (1957) чӑваш халӑхӗ аслӑ Ленин 
идейисане пӗтӗм чун-чӗререн парӑннине, унӑн вилӗмсӗр 
ятне ӗмӗр-ӗмӗр усрас тесе, чӑрӑш вӑрманӗ лартса хӑвар- 
нине, халӗ ҫак вӑрман йӑхран йӑха усрамалӑх, асӑнма- 
лӑх тӗлӗнмелле ешӗл палӑк пулса тӑнине хумханмалла 
сӑнласа кӑтартать.

«Ҫӑлтӑр ҫыннп» поэмӑра (1962) эпир Андриян Нико
лаев космонавтӑн тӗлӗнмелле паттӑрлӑхне куратпӑр.

«Октябрь поэми» (1953) пире ытларах ӗлӗкхи пурнӑҫ- 
па паллаштарать. Анчах та поэт иртнӗ самана ҫинчен 
ҫырать пулсан, вӑл иртни урлӑ паянхи куна витӗртерех 
курасшӑн, тарӑнрах ӑнланасшӑн. Ҫак енчен пӑхсан, унӑн 
«Ҫӑпата» поэми те питӗ кӑтартуллӑ. Поэт кунта тӑван 
халӑхӑн иртнӗ кунҫулӗ ҫине паянхи кун тӳпи ҫӳллӗшӗн- 
чен пӑхать, философнллӗ пӗтӗҫтерӳсем тӑвать.

Мирлӗ куна хӳтӗлеме мирлӗ куншӑн кӗрешни кирлӗ. 
«Федерико, Хӗветӗр» поэма вулакана мнҫетри Испани 
ҫӗршывне илсе каять.' 1936 ҫул... Хура тӑшмана хирӗҫ 
Испаяи поэчӗпе пӗрле чӑваш летчике те кӗрешет. Поэма 
паянхи кунпа пӗр кӗвӗллӗ:

Халӑхпа халӑх  
Пурӑнтӑр тӑнӑҫ.
Сӑвӑ калатӑр  
Сӑвӑҫпа сӑвӑҫ.



Тертлӗ Сервантес 
Ҫакна ӗмӗтленнӗ.
Пушкин та,
Ҫеҫпӗл те 
Хытӑ ӗненнӗ,—

вулатпӑр эпир ҫак поэмӑра.
Шавли поэмисем формӑпа ритм енчен пуян, хусканул- 

лӑ, динамикӑллӑ. Халиччен каламан эпитетсем, метафо- 
рӑсем, рифмӑсем гаитӗ вырӑнлӑ ылмашӑнса пыраҫҫӗ. 
«Тӑван кӗтес» поэма, калӑпӑр, хӑй ҫыранне кӗнӗ пысӑк 
юханшыв пек лӑпкӑн, сарлакдн юхса пырать. «Октябрь 
поэми» вара пёвене татса кайнӑ ҫурхи шыв пек кӗрлесе 
ыткӑнать.

Поэма геройӗсем хастар, ҫирӗп кӑмӑллӑ, вёсен тавра- 
курӑмӗ анлӑ. Аҫта ҫитсен те, ӑҫта пулсан та вӗсем тӑвӑн 
кӗтесе,-ҫуралнӑ ҫӗршыва манмаҫҫӗ, чунӗпе те, ӗҫӗпе те 
хӑйсем ҫшнчен ырӑ ят хӑвараҫҫӗ.

Шавли поэмисенче ҫитменлӗхсем пачах ҫук, вӗсем 
пурте пулса ҫитнӗ тесе каласшӑн мар эпир. Хӑшпӗр п/оэ- 
мӑсене васкаса ҫырни сшсӗнет, поэтӑн «пӗр кунлӑх» ҫыр- 
нӑ поэмӑсем те ҫук мар. Автор тӗрӗс тунӑ, вӗсене ҫав 
кӗнекене кӗртмен.

Пит аякран, пит ннҫетрен курнаҫҫӗ 
Ҫӗрле ялкӑшакан вут ҫутисем,
Чаршав карма хӑват ҫитмест сӗм каҫӑн,
Юпа пек курӑнса тӑрать хӗлхем.
Ҫутатнӑ палӑк пек эс курӑнатӑн,
Кӗлтепеле ҫурла сан аллунта,—

вулатпӑр ‘эпир «Хӑлат Эрхип Иванӗ» поэмӑра. Кунта 
поэт ҫирӗп кӑмӑллӑ, нимӗнле хуйхӑ-суйхӑ та, инкек-син- 
кек те хуҫӑлтарма пултарайм-ан чӑтӑмлӑ ҫын сӑнарне 
кӑтартнӑ. Ҫапла курать Стихван Шавли хӑйӗн геройӗсе- 
не ытти поэмисенче те. Мӗнле кӑна йывӑрлӑх килсе тух- 
сан та вӗсем ҫӗнтереҫҫӗ, коммунизм тӑвас аслӑ ҫулпа 
утаҫҫӗ.
1 9 7 0 -1 9 7 1 .

ПАРХАТАР САМАХЕ

Пирӗн юратнӑ писателӗн, чӑваш халӑх артисчӗн Ио
аким Степанович Максимов-Кошкинскин пурнӑҫӗпе пул-



тарулӑх ҫулӗ сарлака та вӑрӑм. Акӑ вӑл ҫуралнӑранпа 
80 ҫул, лмтературӑпа искуоствӑра ӗҫлеме тытӑннӑранпа 
55 ҫул ҫитрӗ. Унӑи пӗтӗм кунҫулӗ пирӗн ҫӗршывра ком
мунизм тӑвакан халӑх кунҫулӗпе тачӑ ҫыхӑннӑ. Партипе 
правительство И. С. Мавсимов-Кошкинскин ӗҫне тивӗҫ- 
липех пысӑка хурса хакларӗҫ. Тивӗҫлипех вӑл чи пысӑк 
награда — Ленин орденӗ млчӗ. РСФСР Верховнӑй Совет 
Президиумӗн, Чӑваш АССР Президиумӗн Хисеп грамо- 
тисем — ӑна пархатарлӑ ӗҫшӗн панӑ паха парнесем. 
И. С. Максимов-Кошкинский ячӗ Чӑваш АССРӗн «Ёҫ 
Мухтавӗпе Паттӑилӑхӗн Хисеп Кӗяекине» ӗмӗрлӗхе кӗр- 
се юлчӗ.

Пирён хисеплӗ Иоаким Степанович Кӑнна-Кушки 
ялӗнче 1893 ҫулх,и сентябрӗн 14-мӗшӗнче ҫуралнӑ. Ҫак 
яла паян кун чӑвашра пӗлмен ҫын ҫук та пулӗ. Кунта 
чӑвашсен чи малтанхи писателӗсенчен пӗри — Игнатий 
Иванов хӗвел ҫути курнӑ, ӗҫленӗ, кунтанах чӑваш халӑх- 
не ҫутта кӑларакан Иван Яковлевич Яковлев тухнӑ. 
Кӑнна-Кушки — хальхи вӑхӑтри чӑваш писателёсен 
Александр Алгапа Тихӑн Петӗрккин тӑван ялӗ те...

Илемлӗ литературӑпа, картинӑсем ӳкерессипе тата 
театр искусствипе Иоаким Степанович Чӗмпӗрти чӑваш 
шкулӗнче вӗреннӗ чухнех (1907—1911 ҫҫ.) хытӑ интерес- 
леннӗ. 1911 — 1918 ҫулсенче вал Хусанти художество учи- 
лищинче вӗреннӗ. Октябрьти Социализмла Аслӑ револю
ци ҫӗнтернӗ хыҫҫӑн Хусанти чӑваш землячествин пёр 
пухӑвӗнче пулас драматург театр -искусствине юратакан- 
сен куржокӗ уҫӑласси ҫинчен тухса калать. Нумай та 
вӑхӑт иртмест, 1918 ҫулхи январён 27-мёшёнче вара чӑ- 
ваш ҫамрӑкӗсем А. Н. Островскин «Пурӑнас килнё пек 
ан пурӑн» пьеси тӑрӑх пёрремёш спектакль лартаҫҫӗ. 
Ку пьееӑна чӑвашла Иоаким Степанович хӑйӗн юлташё- 
семпе пёрле темиҫе кун хушшинчех куҫарнӑ. Ана сцена 
ҫинче пёрремёш хут лартса панӑ куна халь чӑвашсен 
нациллӗ театрӗ уҫӑлнӑ кун тесе шутлатпйр.

Пултарулӑх ӗҫне тытӑннӑранпа И. С. Максимов-Кош
кинский пурё 30 ытла пьеса, оперӑпа оперетта либретти- 
сем, нумай калав, очерк ҫырнӑ, пурте тенё пекех вёсем 
чӑваш литературин ылтӑн фондне кӗрсе юлнӑ. Драматур- 
гӑн «Сатурна Илем» пьесинче эпир революципе граждан 
вӑрҫи ҫулӗсенчи вут-ҫулӑмлӑ кунсене куратпӑр. Ун чух
нехи ӗҫсене художесгвӑллӑ тӗрӗс ҫутатса панипе ҫеҫ мар 
интереслӗ ҫак пьеса. Ку пьесӑра паянхи куншӑн кирлӗ 
ыйтусем те—тӗслӗхрен, тварчествӑллӑ интеллигенци



халӑх кӗрешӗвӗнчи вырӑнне палӑртас ыйту ҫивӗччӗн тух
са тӑрать.

«Тӑвӑл хыҫҫӑн тӑвӑл» пьесӑра драматург чӑваш ли- 
тературине пуҫарса янӑ К. В. Ивановпа чӑваш халӑх 
просветителӗн И. Я- Яковлевӑн пурнӑҫӗпе творчествине 
кӑтартса панӑ. «Пугачев парни» пьесӑра Октябрьти 
революци умӗнхи-чӑваш ялӗнче класс кӗрешӗвӗ епле 
ҫивӗччӗн сарӑлса пынине куратпӑр эпир. Ҫак произведе- 
нисен идейисем ҫирёп те уҫӑмлӑ, щлемлӗх тӗлӗшӗнчен те 
вӗсем ҫӳллӗ шайра.

'Гӑван Ҫӗршывшӑн пынӑ Аслӑ вӑрҫӑ ҫулёсенче те 
Иоаким Степанович тухӑҫлӑ ӗҫлерӗ. Пирӗн театрсемпе 
колхоз клубӗоен сценисем ҫинче ун чухне «Савнисем», 
«Сенкер двойка», «Телейлӗ ҫуркунне» пьесӑсене тӑтӑшах 
кӑгартрӗҫ. Идейӑпа художество шайӗпе те, тематикӑпа 
та пӗр-пӗринчен самай уйрӑлса тӑраҫҫӗ ку пьесӑсем. 
Аила пулин те драматург вёсенче пуринче те совет ҫын- 
нин пуян чун-чӗрипе шухӑш-кӑмӑлне, унӑн патиротла 
ӗҫӗсене ӑста кӑтартса панӑ. Кураканшӑн вара ҫакӑ — чи 
хакли.

Юлашки ҫулсенче те драматург сахал мар интереслӗ 
пьеса ҫырчӗ. «Пурнӑҫ хуҫисем», «Ҫӗмӗрт ҫеҫки ҫурӑл- 
сан», «Эх, Иван» т. ыт. пьесӑсене халӑх хапӑлласа йы- 
шӑнчӗ.

Ырми-канми, вӑй-хала шеллемесӗр ӗҫлерӗ И. С. Мак- 
симов-Кошкинский чӑваш театрне аталантарас тесе. Ҫав- 
на май хӑех актер та, режиссер та, художник та, худо- 
жествӑллӑ руководитель те пулса курчӗ. Чӑваш теат- 
рёсем валли ӑста драматург вырӑспа урӑх ҫӗршывсенчи 
авторсен хӗрӗхе яхӑн иьесине куҫарчӗ. Вёсен хушшинче 
А. Остров скин, Н. Г оголён, Л. Тол стой ӑн, В. Шекспир ӑн 
чаплӑ пьесисем иур. Наци искусствине аталантарас ӗҫри 
пархатарлӑ ӗҫсемшӗн И. С. Максимов-Кошкинский юл- 
таша тӑван республикӑра 1933 ҫулта никамран малтан 
Чӑваш халӑх артисчӗн хисеплӗ ятне пачӗҫ.

«Чӑвашкино» студине пуҫарса ярса ӑнӑҫлӑн ертсе пы- 
раканӗте  Макаимов-Кошкинскиех пулчӗ. 1925— 1931 ҫул- 
сенче (ҫак кӗске вӑхӑт хушшинчех!) экрансем ҫине 
тулли метражлӑ ҫичӗ илемлӗ фильмпа документлӑ тӑва- 
тӑ фильм кӑларнӑ, вӗсене ун чухне Совет Союзӗнчи 
нумай-нумай ҫын курнӑ. Вӑрҫӑ хыҫҫӑнхн ҫулсенче те 
Чӑваш халӑх артисчӗ Мускавпа Свердловскри киносту- 
дисенче илемлӗ фильмсем кӑларас тӗлӗшпе хастар ӗҫ- 
лерӗ. ,



Хисеплӗ драматург-режиссерӑн литературӑпа искус- 
ствӑри тава тивӗҫлӗ ӗҫӗсем ҫинчен каласа панӑ май, 
эпир унӑн вӑрҫӑри ӗҫӗсемпе обгцествӑлла ӗҫӗсем ҫинчен 
те ырӑ сӑмах калама манмастпӑр. Граждан вӑрҫи ҫулӗ- 
сенче вӑл ҫулӑмлӑ апитатор, политкомиссар, Хӗвелтухӑҫ 
фронтӗнче ҫар Политотделӗн подотдел начальникӗ пул- 
нӑ. Паян кун та-ха писатель-коммунист, ватлӑхне лӑх- 
масӑр, хӑйӗн пултарулӑх ӗҫне писательсен Союзӗпе тата 
республикӑри театрсемпе тачӑ ҫыхӑнса туса пырать.

Иоаким Степанович Максимов-Кошкинскин пурнӑҫӗ- 
пе творчествӑлла ӗҫӗ-хӗлӗ пӗтӗмпех Совет халӑхне, Ком- 
мунистсен тӑван партине чун-чӗререн парӑнса ӗҫлени 
чӑн-чӑн паха тӗслӗхӗ пулса тӑрать. Ҫапла ӗҫлемелле те 
чӑн-чӑн писатель-коммунист. Ҫакӑн пек паян халӑхӑн 
лархатар сӑмахӗ.

1973.

К О М Е Д И  — ҪИВЁЧ ХЕҪПАШАЛ

Чӑвашсен паллӑ драматургӗ, театр искусствин ӑсти, 
Чӑваш АССР искусствисен тава тивӗҫлӗ деятелӗ Нико
лай Спиридонович Айзман Чӑваш республикинчи Ш у
пашкар районне кӗрекен Вомпукасси (Альгеш) ялӗнче 
1905 ҫулх|и декабрӗн 15-‘мӗшӗнче вӑтам хресчен ҫемйинче 
ҫуралнӑ. Пуҫламӑш шкул хыҫҫӑн (1918 ҫул) пулас дра
матург виҫӗ ҫула яхӑн килти хуҫалӑхра ӗҫлеее пурӑнать. 
Унтан Альгешри алӑсти промысла зртелне вырнаҫать. 
Эртелте ӗҫлекен ҫамрӑксем ун чухне ял халӑхне час-часах 
спектакльсем лартса панӑ, концертсем кӑтартнӑ. Вӗсем 
хушшинче Вомпукасси йӗкӗчӗ Айзман Микули вара чӑн- 
нипёх те чи хастаррисенчен пӗри пулнӑ. Вӑл кашни спек- 
такльте вылянӑ, хорта та юрланӑ, нумай вуланӑ, халӑх 
юрри-сӑввисене те нумай пухнӑ.

1926 ҫулта Н. Айзман Шупашкарти музыка шкулне 
(халӗ Ф. П. Павлов ячӗпе хисепленекен музыка учили- 
щи) вӗренме кӗрет, тепӗр ҫултан Чӑвашсен государство 
академи театрӗ ҫумӗнче уҫӑлнӑ драма студине куҫать. 
Ҫакӑнтанпа унӑн пӗтӗм пурнӑҫӗпе пултарулӑхӗ чӑваш 
театрӗн искусствипе тачӑ ҫыхӑнать. Чӑваш академи 
театрӗнче чӗрӗк ӗмӗр ытла ӗҫленӗ май, вӑл унта малта-

* Ку статьяна А. II. Андреевпа пӗрле ҫырнӑ.



йах ахаль  актер, режиссер ассистенчё, унтан режиссер 
пулать. Ҫав хушӑра ҫӗр ытла рольте вылять, вӑтӑр ытла 
спектакль лартса парать. Ҫамрӑк чӑваш театрӗн пулта- 
руллӑ артисчӗ, ӑста режиссерӗ театрта ӗҫленё хушӑрах 
хӑй те пьесӑсем ҫырать.

1929 ҫулта театр унӑн «Иӑмраллӑ ялта» ятлӑ малтанг 
хи пьесине лартса парать. Ҫав ҫулах ӑна «Сунтал» жур- 
налӑн 5-мӗш номерӗнче пичетлесе кӑлараҫҫӗ. Унтан 
кӗҫех ҫамрӑк драматургӑн «Шав», «Театр» ятлӑ пьеси- 
оем ҫапӑнса тухаҫҫӗ. Вулакансем унӑн «Спирукпа Ма- 
рук», «Ҫӳпҫипе хупӑлчи» пьесисене те хапӑл туса йышӑ- 
наҫҫӗ...

Н. С. Айзманӑн пултарулӑхӗ ҫулран-ҫул сарӑлса, 
аталанса пырать. Халӗ унӑн пьеоисене Чӑваш ҫӗршывӗн- 
че кӑна м-ар, тӑванла республикӑеенче те лартаҪҫӗ. 
Сӑмахран илсен, темиҫе ҫул хушши ӗнтӗ «Кай, кай И ва
на» комедие мари театрӗн сцени ҫинче ӑнӑҫлӑ кӑтар- 
таҫҫӗ.

Хӑй пурнӑҫӗнче Н. С. Айзман утмӑл ытла пьеса 
ҫырнӑ. Вӗсене нумайӑшне халӑхра юратса кураҫҫӗ, 
кӑмӑлласа вулаҫҫӗ.

Драматург ҫырнӑ нумай актлӑ пьесӑсенчен уйрӑмах 
«Шав», «Лиза Короткова», «Алла алӑ ҫунӑ чух», «Иван 
Новиков», «Кай, кай, Ивана», «Мӑшӑр ҫулхи туй», «Сав- 
ни савнине илет», «Хӑрушӑ чир», «Хӗвеллӗ кунсем» (ҫӗ- 
нетнё вариант), «Опера ҫурални», «Эрешмен картанче», 
пёр актлисенчен— «Ҫӳпҫипе хупӑлчи», «Спирукпа Ма- 
рук», «Шикли шикленнӗ — кӗрӗк пӗркеннӗ», «Пуҫа кил- 
сен пушмак», «Эх, пуҫана — ҫур ҫуна», «Кама савать, 
ҫавна каять» тата ытти произведенийёсем те унӑн пулта- 
рулӑхӗнче паллӑ вырӑн йышӑнаҫҫӗ.

Вёсен тёп геройӗсем — хамӑр хушӑра пурӑнакан 
совет ҫыннисем, коммунизм тӑвакан ӗҫченсем.

Николай-Спиридонович драмӑсемпе комедисем, воде- 
вильсемпе скетчсем ҫырчӗ, чӑваш литературинчи паллӑ- 
рах прозӑллӑ произведенисенчен инсценировкӑсем сахал 
мар турӗ. Сатира жанрне аталантарас тӗлӗшпе те вӑл 
нумай вӑй хучӗ. Ҫавӑн пек комедисенче драматург ком
мунизм тӑвас ӗҫре чӑрмантаракансене, пурнӑҫра тӗл 
пулакан йӗркесӗрлӗхсене, хут купи ӑшне путнӑ бюрократ- 
сене, харпӑрлӑхшӑн ҫунакансене, карьерист-пуҫлӑхсем- 
пе вӗсене юрама тӑрӑшакан йӑпӑлтисене, суя чунлӑ ҫын- 
сене, мораль тӗлӗшӗнчен пӑсӑлса ят янӑ йӑх-яха ҫивӗччӗн 
питлет; ҫынсан ӑстӑнӗнче тасалса пӗтмен капитализм



юлашки-тӗлешкиоевчен — тӗн сӗрӗмӗпе минреннсенчен, 
кнвӗ йӑларан, ӗҫе манса ӗҫкёпе оупнисенчен, мещенле 
элемевтсенчен, тӗшмӗшлӗхрен.тӑрӑхласа кулать. («Эреш- 
мен картинче», «Ахалех ташларӑмӑр», «Хура юуша.к» 
т. ыт. те.)

Н. Айзманӑн чылай комедийӗсем пурнӑҫра тӗл пула- 
кан кӑлтӑксемпе ҫитменлӗхсене вӑхӑтра асӑрхаса тӑрӑ 
шыв ҫине кӑларма пулӑшаҫҫӗ, вӗсене курайми тӑваҫҫӗ. 
Драматург коммунизм тӑвакансея мораль кодексне пӑса- 
кансене ним хӗрхенмесӗр питленӗ хушӑрах усалли, ки- 
ревсӗрри, юрӑхсӑрри пӗтсе-путланса пынине, пирӗн пур- 
нӑҫра лайӑххи, кирли, ырлама тивӗҫли кунран-кун 
ҫӗнтерсе пынине ӗненмелле те витӗмлӗ кӑтартеа парать. 
Геройсен сӑн-сӑпатне,,вёсен шухӑш-кӑмӑлне автор яланах 
пӗр-пӗр ҫнвӗч конфликт урлӑ палӑртать, совет ҫыннисен 
тӳрӗ кӑмӑл.не, вӗсем пурнӑҫ ҫине ҫӗнёлле пӑхнине ӑшшӑн 
сӑнарлать.

Паллӑ драматург ҫырнӑ пьесӑсем тематика тӗлӗшӗн- 
чен анлӑ пулнипе палӑрса тӑраҫҫӗ. «Опера ҫурални» 
пьесӑра, сӑмахран, оовет композиторӗсен Любимовпа 
Волжскин ӑс-кӑмӑлӗпе пархатарлӑ ӗҫне чуна хускатмал- 
ла ӑшшӑн кӑтартса панӑ. «Хӑрушӑ чир» комедире икӗ 
колхоз пурнӑҫне, икӗ председатель ӗҫ.не-хӗлне, вёсен сӑн- 
сӑпатне уҫса панӑ, ҫӗннине туйман, критикӑна чӑтма 
пултарайман типсен сӑнарӗсене ӳкернӗ. Икӗ колхоз пред
седателё, Садаевпа Бараев, малтанах ҫав тери килӗштер- 
се пурӑнаҫҫӗ. Анчах Бараев, критикӑна чӑтайманскер, 
хӑйне районти канашлура вӑрҫнӑшӑн кӗҫех хирӗҫме, 
тулашма тытӑнать те юлашкинчен чирлесех каять. 
Больницӑра выртнӑ хыҫҫӑн та «сывалаймасть» вӑл, ҫав- 
ҫавах тулашса ҫӳрет. Пурӑна киле тин Бараев хӑйӗн 
йӑнӑшне ӑнлансӑ илет. Вара икӗ колхозӗ те пӗр хуҫалӑха 
шёрлешсе пысӑклднать. Садаевпа Бараев та, ачисене мӑ- 
шӑрлантарса, хӑталлӑ пулаҫҫӗ.

«Хӗвеллӗ куноем» комедире республика хӑвӑрт ҫӗнел- 
се улшӑннине куратпӑр. Пушкӑрт ҫӗршывяе куҫса кайнӑ 
Шатра Кӗркурийӗ Чӑваш ҫӗршывӗнче шӑпах чӗрӗк ӗмӗр 
пулса курман. Вӑл Шупашкара уява килет те хула ҫав 
тери ӳссе кайнипе ӗлӗкхи урамсене те, тӑванӗсемпетусӗсе- 
не те шыраса тупаймасть. Драматург Сцена ҫинетелейлӗ 
чӑваш колхозникӗсемпе колхозницисене, пирӗн вӑхӑтрш 
хастар та ҫутӑ ӗмӗтлӗ ҫамрӑксене кӑларать, вёсен шу- 
хӑш-кӑмӑлне тӗрлӗ енчел, ҫав вӑхӑтрах ӗненмелле уҫса 
парать.



Тӑван ҫӗршывӑн Аслӑ вӑрҫш пуҫлансан, 1941 ҫулта, 
Н. С. Айзман «Патриотсем» ятлӑ пӗр актлӑ пьеса ҫы- 
рать. Ку вӑл чӑваш драматургийӗнче совет ҫыннин вӑрҫӑ 
вӑхӑтӗнчи патриотизмне сӑнласа кӑтартакан пёрремёш 
пьеса пулнӑ. Унта автор ирсӗр тӑшмана хӑвӑртрах ар
катса тӑкас тесе ырми-канми тӑрӑшакан чӑваш колхоз- 
кикӗн килйышӗпе паллаштарать.

Вӑрҫӑ ҫулӗсенчех драматург тӑван халӑха «Лиза Ко
роткова» (1943) ятлӑ нумай актлӑ пьеса парнелерӗ. Ку 
произведенире совет халӑхӗ Тӑван ҫӗршывӑн ирӗклӗхӗпе 
ншкама пӑхӑнманлӑхӗшӗн фашистла вӑрӑ-хурахсене хи- 
рӗҫ паттӑррӑн ҫапӑҫнине, тылра ҫӗрне-кунне пӗлмесёр 
тӑрӑшнине, вӑрҫа кайнӑ упӑшкисем вырӑнне чи йывӑр 
ӗҫсене арӑмӗсем кӳлӗннине, колхозниксен ҫав вӑхӑтри 
пурнӑҫне туллин кӑтартса панӑ. Ҫав вӑхӑтрах Якур йыш- 
ши нишлӗ чунлӑ хӑравҫӑсене те автор ним хӗрхенмесӗр 
питлет.

Колхоз председателё пулнӑ Платон вӑрҫӑе  малтанхи 
кунӗсенчех фронта тухса кайсан, ун вырӑнне ҫак пысӑк 
хуҫалӑха ертсе пыма Лпза Коротковӑна суйлаҫҫӗ. Ҫемҫе 
кӑмӑллӑ чӑваш хӗрарӑмӗн характерӗ, кулленхи йывӑр- 
лӑхсене ҫӗнтернӗ май, ҫирӗпленсе пырать. Председатель 
ӗҫӗ хӑйӗншён тем тери тертлӗ пулин те, вӑл парӑнмасть, 
чунӗпе хуҫӑлмасть, хӑйне ҫирӗп тытма тӑрӑшнӑ хушӑрах 
ыттисене хавхалантарса пыма та майне тупать. Йывӑр 
кӑмӑла сирме, хӑйне алла илме ӑна ырӑ чунлӑ та ӗҫчен 
хуняшшӗ Спиридон старик те нумай пулӑшать.

Николай Спиридоновичӑн пултарулӑхӗпе ҫывӑхрах 
паллашсан, вӑл яланах пурнӑҫпа тан угм-а тӑрӑшяине сис- 
месӗр юлма ҫук. Акӑ, унӑн «Иван Новиков» ятлӑ пьеси- 
нех илӗпӗр. Вӑрҫӑ хыҫҫӑнах ҫырнӑ ҫак паха произведени
ре ҫав вӑхӑтшӑн кирлӗ пулнӑ пысӑк темӑна хускатнӑ. 
Вӑл— хаяр тӗрӗслев ҫулӗсенче хавшанӑ ялхуҫалӑхне ура 
ҫине тӑратасси, ӑна малалла аталантарасси. Произведе
нире вӑрҫӑ хыҫҫӑн Иван Новиков председатель, фронто
вик пулнӑскер, Кошкин парторг пулӑшнипе колхоза ҫӗ- 
нёлле ертсе пыма тытӑннине, колхозниксен ӗҫри актпв- 
лӑхӗ ӳснмне лайӑх сӑнланӑ.

Чӑваш АССР кӗнеке издательстви Николай Айзман 
ҫырнӑ чылай пьесӑсене уйрӑм кӗнекесемпе пичетлесе кӑ- 
ларчӗ. Вӗсем «Виҫӗ пьеса», «Пьесӑсем», «Комедисем», 
«Пӗр пайлӑ пьесӑсем», «Лиза Короткова», «Опера ҫурал- 
ни», «Виҫӗ комеди», «Патриотсем», «Юлташсем», «Тӑватӑ 
ҫул иртсен», «Ҫулсем-йӗрсем», «Вӑрман кайӑкӗсем»,
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«Ҫӗнни ҫӗнтерет», «Кӑмӑллӑ кӳршӗ» тата ыттм те. Ҫав- 
сенче;н пӗр сборникӗнче («Савниҫӗм» кӗнекинче) драма- 
тургӑн «Кай, кай Ивана» ятлӑ комедийӗ ҫапӑнса тухрӗ. 
Унӑн сюжечӗ кӑткӑс мар. Игнат кулакпа унӑн ывӑлӗ 
Иван, ӗлӗкхи киревеӗр йӑласемпе усӑ курса, совет сама- 
ни ҫулӗсенче те халӑх ӗнси ҫинче ҫав-ҫавах иртӗхсе пурӑ- 
насшӑн. Анчах ӗҫ йӑлтах тепӗр майлӑ ҫаврӑнса тухать, 
вӗсем хӑйсем чеелӗк танатине ҫакланаҫҫӗ. Иван хӑйне 
пит килӗщекен Анюк ятлӑ чипер хӗре вӑрлама шут ты- 
тать те, ун вырӑнне йӑнӑшпа хусах арӑм Кӗтерук лекет.

Ҫак чӑннипех те ӑста ҫырнӑ комеди ҫӗнӗ самаяари 
ҫынсене ҫӗнӗлле пурӑнма, киввинчен, сиенлӗ йӑла-йӗрке- 
рен хӑтӑлма чӗнет. Ёҫҫыннисене, совет ҫамрӑкӗсене 
чӗререн юратни произведени кашни картининчех сисӗнет.

«Шӑпчӑксем юрлаҫҫӗ» пьесӑра автор этем коллектив- 
ра ҫеҫ хӑйӗн чӑн-чӑн телейне тупма пултарнине питӗ 
ӗненмелле те асра юлмалла кӑтартса панӑ. Пьесӑри тӗп 
геройӗсенчен пӗрм Алеша пурнӑҫра чи кирли укҫа тесе 
шутлать. Ҫитменнине тата, ӗҫке ерсе каять. Вара хайхи- 
скер ҫемйине ҫеҫ мар, хӑйӗн ӗҫне йӑлтах манать. Коллек
тив пулӑшнипе ҫеҫ вӑл тӳрӗ ҫул ҫине тухать.

Николай Айзманӑн драмӑллӑ произведевийӗсем хӑй- 
не майлӑ меслетпе ҫырнипе палӑрса тӑраҫҫӗ: вёсенче 
халӑх чӗлхин, халӑх калаҫӑвӗн хӑйне евӗр илемӗпе сӗте- 
кӗ чӗрӗ ҫӑлкуҫ пек тапса тӑрать. ^авӑнпа  та унӑя пьеси- 
оене вулама та, сцена ҫинче лартма та ҫӑмӑл, вёсен вите- 
рӳлӗхӗ те пысӑк. Айзман композищипе сюжет тума, 
сӑнарсене уҫӑмлӑ кӑтартма# уйрӑмах вырӑосен аслӑ 
драматургӗнчен А. Н. Островскирен, французсен комеди 
ӑстинчен Ж. Б. Мольертен нумай вӗренни сисӗнет.

Писатель хӑйӗн пултарулӑхӗнче ача-пӑча. темине те 
маяман. Вӑл шкулсенчи пултарулӑх коллективӗсем вал
ли ятарласах «Юлташсем», «Парӑм», «Атӑл хӗрринче», 
«Кӑмӑллӑ кӳршӗ» ятлӑ пьееӑеем ҫырчӗ. Вёсен тӗп шу- 
хӑшӗ — ачасене мӗн пӗчӗкрен ӗҫе хӑнӑхтарасси, ӗҫе юрат- 
ма вӗрентесси. Ёҫчен дчасем вӗренӳре те ялан малта. 
Вӗсем хӑйсене сӑпайлӑ тытаҫҫӗ, юлташӗсене пулӑшаҫҫӗ, 
туслӑха тивӗҫлипе хаклама пӗлеҫҫӗ.

Каларӑмӑр ӗнтӗ, Н. С. Айзманӑн пӗтӗм творчестви, 
пӗтӗм пурнӑҫӗ чӑваш театрӗн аталанӑвӗпе тачӑ ҫыхӑннӑ. 
Хӑйӗн чи лайӑх произведенийӗсемпе вӑл реепубликӑри 
театрсемпе ялсенчи пултарулӑх коллектшвӗсен репер- 
туарне чылаях пуянлатрӗ. Унӑн пьесисем тӑрӑх лартнӑ 
спектакльсем куракансене коммунизмшӑн кӗрешме, со-



циализмлӑ Тӑван ҫӗршывӑн хӗрӳ чӗреллӗ патриочӗсем 
пулма, илемлӗхе ӑнланма вӗрентеҫҫӗ. Автор вёсенче мал- 
та пыраканнине, ҫӗннине хӑюллӑн хӳтӗлет, ҫӗнӗ пурнӑҫ 
тума чӑрмантаракансене татӑклӑн сивлет. Ансӑртран 
мар ӗнтӗ ӗҫлеоси, халӑх пурнӑҫӗпе пурӑнасси паллӑ дра- 
матургӑн яланхи пысӑк тӗллевӗ пулнӑ.

Н. С. Айзман пултарулӑхӗ чӑваш литературипе ис- 
кусствинче хӑйне тивӗҫлӗ вырӑн йышӑнчӗ. Вӑл, нумай 
вӑхӑт йывӑр чшрлесе пурӑичӗ пулин те, творчествӑлла 
хавхаланӑва чакармарӗ, чӑваш литературипе искусстви
не малалла чечеклентерессишӗн ырми-канми тӑрӑшса 
ӗҫлерӗ.

Николай Айзман 1939 ҫулта СССР писательсен Сою
зён членне кёнё.

Чӑваш литературипе искусствине аталантарас тёлёш- 
пе пысӑк ӳсӗмсем тунӑшӑн 1940 ҫулта ӑна Чӑваш АССР 
искусствисен тава тивӗҫлӗ деятелӗ ятне панӑ. Каярахпа 
Чӑваш АССР Верховнӑй Совет Президиумӗ драматурги 
енӗпе ӑнӑҫлӑ ӗҫленӗшӗн икӗ хутчен Хисеп грамотипе на- 
градӑланӑ. Ҫавӑн пекех вӑл «Ёҫри хастарлӑхшӑн», 
«1941 — 1945 ҫулсенчм Аслӑ Отечественнӑй вӑрҫӑ вӑхӑ- 
тӗнче хастар ӗҫленӗшӗн» медальсем илме тивӗҫ пулчӗ.

Юлашки ҫулсенче те самана таппине ҫивӗч туйса тӑнӑ 
драматург ӑнӑҫлӑ ӗҫлерӗ, ӳссе пыракан тӑван литерату- 
рӑна ҫӗнӗ пьесӑсемпе пуянлатрӗ.

Николай Спиридонович Айзман 1967 ҫулхи июлӗн 
17-мӗшӗнче пирӗнтен ӗмӗрлӗхех уйрӑлчӗ. Анчах вӑл ҫыр- 
са хӑварнӑ пьееӑсем пурӑнаҫҫӗ. Ун аллинчи чи ҫивӗч 
хёҫпӑшал комедм пулнӑ.

1974.

ВАРҪӐЧЧЕН,  ВАРҪАРА,  ВАРҪА ХЫҪҪАН

Алексей Талвирӑн «Хӗллехи сивӗре» ятлӑ пёрремёш 
кёнеки 1929 ҫулта пичетленсе тухнӑ. Ҫапла вара писа
тель хӑй утмӑл' ҫул тултаряине (вӑл 1909 ҫулхи мартӑн 
21-мӗшӗнче ҫуралнӑ) чӑваш совет литературинче ӗҫлеме 
пуҫланӑраипа хӗрӗх ҫул ҫитнипе пӗр вӑхӑтра паллӑ тӑ- 
вать.

Хӗрӗх ҫул... Сахал мар асра юлакан илемлӗ произве
дени ҫырчӗ ҫак хушӑра Талвир. Вёсенче сӑнласа кӑтарт- 
нӑ чи лайӑх геройсем пысӑк та ырӑ чунлӑ ҫынсем. Тӑван



ҫӗршывӑн кӑвар чӗреллӗ патриочӗсем, Ленин партийӗ 
кӑтартса панӑ ҫулпа ҫӗнтерӳ хыҫҫӑн ҫӗнтерӳ патне пат- 
тӑррӑн утакан харсӑр оптимистсем пулнипе палӑрса тӑ-

[раҫҫӗ, вулакансен асне нумайлӑха кӗрсе юлаҫҫӗ.
Талвир пултарулӑхӗнче промышленность теми уйрӑ- 

мах паллӑ вырӑн йышӑнать. Тӗрӗссипе илсен, ҫак темӑна 
Талвир пек аялӑн, нумай енлӗн, пысӑк ӑсталӑхпа ҫутатса 
паракан ҫыравҫӑсем пирӗн литературӑра юлашки ҫулсен- 
че те курӑнсах каймаҫҫӗ-ха. Ку вӑл ӑнсӑртран мар. Ку 
чухнехи промышленность ҫултан-ҫул хӑватлӑн аталанса, 
техника ҫӳлӑрен-ҫӳл-е ҫӗкленре, кӑткӑсламса пырать. За- 
водсемпе фабрикӑсенчи ҫынсен ӑс-хакӑлӗ те, тавракурӑ- 
мёпе культури те ӗнтӗ питӗ хӑвӑрт ӳссе ҫӗнелет. Ҫакна 
пурне те художник куҫӗпе курма, илемлӗ произведени- 
сенче пӗтӗмлетсе кӑтартма промышленноҫа, унти ҫынсе- 
не, материала лайӑх пӗлекен пултаруллӑ та ӑста гаиса- 
тельсем ҫеҫ пултараҫҫӗ.

А. Талвир произведенийӗсенче вулакансем умне тӗрлӗ 
вӑхӑтра, тӗрлӗ ӗҫсенче ӗҫлекен рабочисен сӑнарӗсем 
тухса тӑраҫҫӗ. «Пӑва ҫулӗ ҫинче» повеҫри .вырӑс рабочи- 
йӗ Андрей Широков-и, чӑваш ялӗнчен Питӗре кайса ра 
бочи пулнӑ Ухик-и, «Эсӗ инженер пулатӑн» повеҫри 
Микка Кулдаев-и, «Манӑн завод» калаври аппаратчица 
Зина Ураеметова-и, «Никӗс» романри Кирушпа Харьяс-и 
е Иштуловпа Тодор Христов-и—пурте вӗсем халӑхпа та- 
чӑ ҫыхӑнса, халӑх телейӗшӗн ырми-канми кӗрешекен, 
коммунизм обществи туса хума тӑрӑшакан паттӑр 
ҫынсем.

Революцичченхи вырӑс рабочи класӗн представителӗ 
ТПиро^ов чӑвашоем хушшинче хӑй ирӗкӗпе мар, патша 
правитёльстви Мускав ҫывӑхӗнчи фабрикӑра раволюци 
юхӑмне хутшӑннӑшӑн Пӑва уездне ссылкана янипе килсе 
лекет. Широков часах уездри чӑвашсемпе тутарсем хуш
шинче чи паллӑ ҫын пулса тӑрать, пуринчен ытла ӑна 
чухӑн хресченсем килӗштерсе пӑрахаҫҫӗ. Май килнӗ та 
ран вӑл хресченсене патша чиновникӗсем хӗсӗрленинчен 
хӳтӗлет, вӗоене патша саманияе хирӗҫ кӗрешӗве ҫӗкленме 
кирлине ӑнлантарса парать, кулаксемпе иуштансене ыт
ларах та ытларах курайми пулма вӗрентет. Рабочи-рево- 
люционерӑн идейӑлла пӗлтерӗшне автор кӗнекере сарла- 
ка планпа, тарӑннӑн уҫса кӑтартма пӗлнӗ. Ахальтен мар 
чӑвашсем ӑна тӑван пек ҫывӑха хурса ӗненеҫҫӗ, унӑн 
ӗҫӗсене ырлаҫҫӗ, хапӑлласа йышӑнаҫҫӗ. Повеҫри ытти 
геройсене те писатель ҫавнашкалах ӗненмелле, кӑмӑла



каймалла сӑнласа панӑ. Илер-ха, сӑмахран, Зоя Савель- 
евнӑна. Вӑл кулак хӗрӗ, анчах, 1918 ҫулхи граждан вӑр- 
ҫи вӑхӑтӗнче хӗрлиоем майлӑ пулса, ашшӗне хирӗҫ каять. 
Автор ҫак эпизода хӑйне илсе кӑтартнӑ пулсан, ку, тен, 
вулакана иккӗлентернӗ те пулӗччӗ. Анчах писатель ӑна 
тӗрлӗ ситуацисенче, витӗмлӗ сӑрсемпе сӑнласа панӑ та, 
унӑн ҫав хӑюллӑ утӑмне ним иккӗленмесӗр ӗненетӗн. Чи 
малтан вулакан ӑна, акӑш пек чӑлт-шурӑ тум тӑхӑннӑ 
хитре хӗре, тырӑ вырма тухнӑ кун хирте курать, вӑл ырӑ 
чунлӑ та сӑпайлӑ хӗр иккенне туйса илет. Зоя ҫынсемпе 
шӑкӑл-шӑкӑл калаҫни те, хӑйне .тирпейлӗ тыткалани те, 
ҫичӗ ҫулхи ача хутне кӗме тӑрӑшни те—пурте, пурте ву
лакана килӗшет. Тепӗр темиҫе ҫултан ашшӗ ӑна пуян 
Байтуган ывӑлие качча пама тӑрать. Ёлӗкхи саманара 
ашшӗ-амӑшӗн ирӗкӗнчен тухма пултарайман хӗрсем, 
юратман йӗкӗте качча тухас мар тесе, шыва сикнӗ, нар- 
кӑмӑш ӗҫнӗ е ҫакӑиса вилнӗ. Зоя вара хӑйне качча илес- 
шӗн сӑхланса ҫӳрекен Байдуган ьгвӑлӗ пыреа кӗрсен, ҫӗр 
варринче инҫетри Чӗмпӗре тухса тарать. Ана тартма Бай- 
дуган-хуҫа тарҫи Ухик пулӑшать.

Паллах, ҫакнашкал хӗр Аслӑ Октябрь хыҫҫӑн (пуян 
ҫын ачи пулсан та) Совет влаҫне хӗрӳллӗн хӳтӗлекен ак
тивистка пулма пултарнах. Вулакан ӑна ӗненет, унпа 
пёрле Савик кулак йышши сӗмсӗрсене, шуррисен ҫарӗн- 
чи сӑхӑ офицерсене, чун-чӗререн кураймасть, вӗоене пит- 
лет.

А. Талвир ӑсталӑхӗнчи ҫак уйрӑмлӑха палӑртса пӑл- 
хар писателӗ Георги Караславов академик акӑ мӗн ка : 
лать:

«Талвир ҫынсен характерӗсене ӗҫпе кӗрешӳре, обще- 
ствӑлла пысӑк улшӑнусемпе тытӑҫусенче уҫса пама пӗ- 
лет. Мӗн тери меллӗи те тарӑннӑн сӑнласа кӑтартнӑ вӑл 
Ухикӑн, Пожедановпа унӑн учительницӑра ӗҫлекен ҫам- 
рӑк арӑмӗн витӗмлӗ сӑнарӗсене! Вӑл, ачасене тата халӑ- 
ха вӗрентекен ҫамрӑк учительница, халӑх ӗнси ҫинче 
иртӗхсе пурӑнакан ашшӗпе шурӑ гвардеецсем майлӑ кай- 
нӑ пиччӗшне хирӗҫ, кивӗ самана юлашкисене хирӗҫ 
хӑюллӑн ҫӗкленнмне тӗрӗс, чӑн пуряӑҫри пек ӗненмелле 
ҫырса кӑтартнӑ... Анчах ҫамрӑк учительница кивӗ тӗнче 
ҫине ҫавӑн пек пӑхма тытӑнни ӑнсӑртран килменнине ву
лакан повесть пуҫламӑшӗнчех туйса илет... Ҫавӑнпа та 
учштельницӑн илемлӗ те илӗртӳллӗ сӑнарӗ яланлӑха 
асра юлать.

Талвир хӑйӗн ытти геройӗсене те ҫавӑн пекех тимлӗн



те типтерлӗн сӑнлать, ҫавӑнпа та повесть мӗнпур вула- 
каноене чун-чӗререн тытса млее хумхантарать».

Хӑшпӗр критиксем «Пӑва ҫулӗ ҫинче» повеҫри тӗп 
герой Сантӑр тесе шутлаҫҫӗ. Аечах ку тӗрӗс мар. Автор 
хӑйӗн произведенине Сантӑр ятӗнчен ҫырни — ӑсталӑх 
меслечӗ кӑна. Повеҫри геройсен пурнӑҫӗнчи чи пысӑк 
событисем Сантӑрпа мяр Утрик рртгр пынипе ҫыхӑннӑ, 
ҫавӑнпа та произведенин^еп  геройӗ те Ухчк^тесе шутла- 
малла.

Тарҫӑра ӗҫлекен чӑваш ҫамрӑкӗ Ухик, пуян Байдуган 
патӗнчен тухса тарса, Питӗрти рабочисемпе пӗрле ӗҫлеме 
пуҫлать. Пёрремёш тӗнче вӑрҫи вӑхӑтӗнче ӑна флота 
илеҫҫӗ. Революции пир,вайхи кунӗсенчех рабочи-матрос 
Ухик тӑван ялне килее ҫитет, пуянсен ҫӗрӗсене туртса 
,илсе ялти хресченсене валеҫсе парас ӗҫе ертсе пырать. 
Шуррисен ҫарӗсем Чӗмпӗр, Пӑва, Хусан хулисене вӑхӑт- 
лӑха тытса илсен, вӑл Пӑ:ва уездӗнче партизансен отрячӗ 
йӗркелет, тӑшманӑн Пӑвара тӑракан гарнизонне ҫӗр вар- 
ринче урӑм-сурӑм тапӑнса, тӗрмери ҫынсене ирӗке кӑла- 
рать.

Ухик повеҫри ҫамрӑк ача Сантӑршӑя ҫеҫ мар, пӗтӗм 
ял халӑхӗшӗн ҫулпуҫ пулса тӑрать. Халӑх ӑна юратать, 
шанать, вӑл каланине итлет. Унӑн биографийӗнче (ял чу- 
хӑнӗ — хулари рабочи — флотри матрос) темех тӗлӗн- 
мелли ҫук, анчах унӑн шухӑш-кӑмӑлӗпе характерӗ, унӑн 
пархатарлӑхӗ, хӑюлӑхӗпе паттӑрлӑхӗ, революци ҫӗнтерӗ- 
вӗшӗн кирек хӑҫан та пуҫне хума хатӗр пулни вулакансе- 
не тӗлӗнтерет те, хавхалантарать те.

Чӑваш писателӗсем граждан вӑрҫи ҫинчея ҫырнӑ ыт- 
ти произведенисем хушшинче Ухик сӑнарӗ чи вӑйли, чи 
паллӑраххи, чи витӗмли. Ахальтен мар Алексей Талвм- 
рӑн «Пӑва ҫулӗ ҫинче» повеҫне вырӑсла, пӑлхарла, укра- 
инла, тутарла, удмуртла, белорусла, молдаванла, грузин- 
ла, литвалла тата ытти чӗлхесене те куҫарса кӑларнӑ.

Революцичченех рабочи класс ретне тӑнӑ Ухикӗн чап- 
лӑ кунҫулне пысӑк ӑсталӑхпа ҫырса кӑтартнӑ хыҫҫӑн
А. Тадвир хӑйӗн пӗтӗм пултарулӑхне рабочи класс пур- 
нӑҫӗпе ҫыхӑнтарать тесен те ытлашши пулмё. 1950 ҫулта 
унӑн «Манӑн завод» калавёпе «Кемӗл тӗпренчӗк» ятлӑ 
повеҫӗ уйрӑм кӗнекепе гаичетленсе тухрӗҫ. Кунта эпир 
вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче чӑваш ялӗнчен хулана пырса завода ӗҫе 
кӗнӗ ҫамрӑк хӗреемпе паллашатпӑр. Фронтри паттӑрсем 
тӑшмана хӑвӑртрах ҫӗнтерччӗр тесен, тылра заводри ста- 
ноксем.умне чӑваш хӗрӗсен те пӗтӗм вӑйне парса тӑрӑш-



Малла. Ҫӗнё ёҫе пикеннё хёрсен пурнӑҫӗ ҫӑмӑл мар, Те* 
пёр чухне ӗҫӗ те ӑнсах пымасть, ҫитменнине тата, ялти 
амӑшёсемпе тӑванӗсем те, шкулта пӗрле вӗреннӗ тус-тан- 
тӑшӗсем те тӑтӑшах аеа килеҫҫӗ. Ҫавӑнпа та вӗсенчен 
уйрӑлса хулана килнӗскерсен кӑмӑлӗ хавшанӑ самантсем 
те пулкалаҫҫё. Анчах вёсен шанчӑкне ҫухатм,а юрамасть, 
станок умӗнчи ӗҫ пёр тикӗс пымасан та, пуҫа усас пул- 
масть. Совет патриотизмӗн хӑватлӑхне пула колхоз хӗрӗ- 
сем хӑйсем халиччен пӗлмен заводрш ӗҫе вӗренсе алла 
илеҫҫӗ. Вулакана пуринчен ытлд Зина Урасметова кун- 
ҫулӗ, унӑн юратӑвӗ, вӑл ҫарти тусне кётсе илни, цехра 
чапа тухни хумхантарать.

Вулакансен асне кӗрсе юлнӑ тепӗр рабочи сӑн ар ӗ— 
Мишша Убаоников («Кӗмӗл тӗпренчӗк» повесть). Вӑл та, 
Зина пекех, электроаппаратсем тӑвакан заводра ӗҫлет, 
ӗҫре те, пурнӑҫра та хастар пулнипе Ирина ятлӑ хӗр-ин- 
женер кӑмӑлне ҫавӑрать. Тен, юратнӑ хӗрне пулах вӑл 
институтра вӗренме тытӑнать, чӑваш халӑхӗн техникӑлла 
интеллигенцийӗн представителе пулса тӑрать. «Эсӗ инже
нер пулатӑй» повеҫри Мшкка Кулдаев вӑрҫӑ умён чугун 
ҫул ҫинче ӗҫленӗ рабочиоем хушшинчен тухнӑ пулсан, 
Мишша Убасников вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи йывӑр ҫулсенче ӳссе 
ҫитӗннӗ, пысӑк ӗмӗтлӗ, тӳрӗ кӑмӑллӑ, пӗтӗм халӑх теле- 
йӗшӗн тӑрӑшса малалла паттӑррӑн утакан пархатарлӑ 
ҫамрӑк ҫын сӑнарӗ.

А. Талвир 1964 ҫулта уйрӑм кӗнекепе кӑларнӑ «Нш- 
кёс» роман Чӑваш республикинче пирвайхи пилӗкҫуллӑх- 
сем вӑхӑтӗнче промышленность мӗнле аталанса пынине 
анлӑн сӑнлаоа кӑтартнӑ. Ҫак произведентри сӑнарсем — 
Кируш, Тодор Христов, Харьяс, Ятман, Ануш, Сергей Чи- 
гптов, Иштулов, Мурзайкин, Анна Мурзайкина — чӑваш 
рабочи класӗн кунҫулне революци хыҫҫӑнхи тапхӑртан 
нуҫласа паянхи куна ҫитиччен кӑтартса паракан сӑнар- 
сем. Кунти кашни героях хӑйне евӗр философилле тарӑн 
шухӑш-кӑмӑллӑ пулса тухнӑ. Вӗсене пурне те пӗр тӗп 
,идея — яланах коммунизм обществи тӑвакансен малти 
ретӗнче пулас ырӑ шухӑш пӗрлештерсе тӑрать.

Алексей Талвир пултарулӑхӗнче Тӑван ҫӗршывӑн Ас- 
лӑ вӑрҫи темипе ҫырнӑ произведенисем те пысӑк вырӑн 
йышӑнаҫҫӗ. Хаяр тӑшм-анпа ҫапӑҫнӑ ҫулсенче пшсатель 
взвод командирӗ, политрук, «Комсомольская правда» 
хаҫатӑн ҫарти корреспонденчӗ пулнӑ, совет салтакӗсен 
фронтри паттӑрлӑхне сӑнласа кӑтартакан статьясемпе 
очерксем нумай ҫьцрнӑ («Пире ҫӗнтереймӗн», «Сталин-



Градра» т. ыт. т е ) . Вӑрҫӑ вйхатёнче пирён рабочисем, 
фронта пулйшас тесе, ҫӗрне-кунне пӗлмесӗр тйрйшса ӗҫ- 
ленине вӑл «Манӑн завод», «Каҫик», «Араскал» калавё- 
сенче питӗ лаййх ҫырса кйтартнӑ.

Кӑҫал А. Талвшрӑн «Вйрҫйччен, вйрҫйра, вйрҫй хыҫ- 
ҫӑн» ятлй ҫӗнӗ повеҫӗ уйрӑм кӗнекепе тухрӗ. Кунта эпир 
Микка Кулдаевйн малашнехи кунҫулне куратпӑр, унйн 
тусӗсен — Сергей Храмцов, Ася, Даша, Надя Кашкарова, 
Тарас, Геннадий Воронцов, Шамиль Аглиуллин, Стема- 
сов, Ухтайиин пурнӑҫӗсемпе паллашатпӑр. Кёнекери ге- 
ройсем— вйтӑрмӗшпе утмйлмӗш ҫулсенчи рабочисем, 
инженер сем, ученӑйсем.

Совет влаҫӗн малтанхи вйтйр ҫулӗ вйхӑтӗнче совет 
халйхӗ тӗнче историйӗнче нихҫан пулман хӑрушӑ вӑрҫй 
вут-ҫулймӗ витӗр тухрӗ, калама ҫук хаяр тйшмана ҫӗн- 
терчӗ, кайран вара, вйрҫӑ амантеа хӑварнӑ хуҫалӑха 
ура ҫпне тӑратса, экономикӑра, техникӑра, наукйра улйп- 
ла утймсем турӗ, Тйван ҫӗршыв ялавне чи ҫӳле ҫӗклерӗ. 
Ҫакнашкал хйватлӑ ӗҫсене паттйррӑн хутшӑнса чапа 
тухнӑ ҫынсем пирӗн хушӑмйрта, хамӑр таврарах, пурй- 
наҫҫӗ. Ҫавсен кулленха пархатарлӑ ӗҫне-хӗлне халалла- 
нӑ та ӑнтӗ А. Талвир хӑйӗн ҫӗнӗ кӗнекиие. Чйваш рабочн 
класӗн юрйҫи, паллах, урйхла тума та пултарайман.

А. Тйлвир хамӑрйн аслй саманапа, тйван халйхӑн 
паттйр ӗҫӗсемпе тан утакан писатель-коммунист..Ҫакӑ 
вӑл унйн произведенийӗсенче те, халйх хушшинчи ӗҫе 
активлӑ хутшйннинче те яр-уҫҫӑн палӑрса тйрать.

Пурнӑҫра утмӑл тултарнй, литературӑра хӗрӗх ҫул 
ӗҫленӗ Алексей Филиппович Талвир юлашки вйхӑтпа аг- 
регат завочӗпе тачӑ ҫыхӑну тытать, кунпа пёрлех Ш у
пашкар ГЭСне тйвакан рабочисемпе инженерсем патёнче 
те тйтйшах пулать. Ку, паллах, ҫӗнӗ кӗнеке ҫураласса 
пӗлтерет. Эппин, ӑна ҫӗнӗ хавхаланупа ӑнӑҫлӑ та тухӑҫлӑ 
ӗҫлеме вйрӑм кунҫул сунар!

1969.

Д Р А М А Т У Р Г ,  ПОЭТ,  ЮПТАРУҪА

Александр Дмитриевич Кӑлкан — чӑвашсен хальхи 
паллй драматургӗ, поэчӗ, юптаруҫи. Юлашки ҫулсенче 
вйл прозӑллӑ произведенисем те чылай ҫырчӗ.

А. Кйлкан 1911 ҫулхи декабрӗн 25-мӗшӗнче Тутар



республикинче, Пӑва районӗнчи Ҫӗнӗ Мертлӗ ялӗнче ҫу- 
ралнӑ. Ялти шкултан вӗренсе тухсан, вӑл Упиря икӗ сы- 
пӑклӑ шкулта икӗ ҫул хушши вӗреннӗ, унтан Хусанти 
чӑваш педтехникумне куҫнӑ. Ҫакӑнта ӗнтӗ пирӗн пулас 
паллӑ писатель сӑвӑ-юрӑеем ҫырма тытӑнать, вӗсене ли
тература кружокӗнче хӑй пекех тӑван чӗлхепе литерату- 
рӑна юратакан студентсене вула-вула парать.

Астӑватӑп-ха: эпир, кӗҫӗн группӑсенче вӗренекенсем, 
клубра е педтехникум садӗнче ҫамрӑк поэтсен сӑввисене 
итлеме пухӑнаттӑмӑр. Унта Александр Кӑлкан, Алек
сандр Алга тата ытти сӑвӑ ҫыракан студентсем час-часах 
хӑйсен сӑввисене вулатчӗҫ, тӗрлӗрен халап-юмахсем, ле- 
гендӑсем каласа паратчӗҫ, пӗр-пӗр.инпе тавлашатчӗҫ, 
юлашкинчен чӑваш халӑх юррисене ушкӑнпа юрлат^ӗҫ. 
Студентсем патне литература кружокӗн занятийӗсене 
Н. Шелепи, П. Хусанкай, В. Рзай поэтсем пырса ҫӳре- 
нине те лайӑх астӑватӑп. Ҫамрӑк авторсене пирӗн паллӑ 
чӗлхеҫӗ-профессор В. Г. Егоров, техникум преподавателӗ 
Д. Д. Данилов критик тӑван чӗлхене юратма, унӑн пуян- 
лӑхӗпе тӗплӗн усӑ курма вӗрентетчӗҫ. Ҫаксем пурте ӗнтӗ 
пултаруллӑ А. Кӑлкан студента та хавхалантарнӑ. Вӑл 
ҫырнӑ сӑвӑсенчен пӗри («Н. И. Шелепи поэта») 1928 ҫул- 
та Хусанти «Утӑм» альманахра пичетленнӗ.

Педтехникумран 1930 ҫулта вӗренее тухсан, А. К ал
кан виҫӗ ҫул учительре ёҫлет, унтан, 1933 ҫулта, Хусанти 
педагогика институчӗн чӗлхепе литература уйрӑмне вӗ- 
ренме кӗрет. анчах сывлӑхӗ начарланнӑ пирки икӗ ҫул 
вӗреннӗ хыҫҫӑн каллех яла таврӑнать, Аксу районёнчи 
тулли мар вӑтам шкулта чӑваш чӗлхипе литературине 
вӗрентме тытӑнать... 1935 ҫулта А. Кӑлкан- яланлӑхах 
Шупашкара куҫса килет. Кунта вӑл малтан Чӑваш писа
телёсен Союзён правленийӗн ответлӑ секретарӗ пулнӑ, 
«Пионер сасои» хаҫатра ӗҫленӗ, «Хатӗр пул» журнала 
редакциленӗ. 1941 — 1945 ҫулсенче Александр Дмитри
евич Чӑваш АССР Халӑх Комиссарӗсен Совечӗ ҫумӗнчи 
Искусство ӗҫӗсен управленийӗн начальникӗ пулнӑ, кун 
хыҫҫӑн чылай вӑхӑт хушши «Тӑван Атӑл» альманаха ре- 
дакцпленӗ, 1956— 1958 ҫулсенче А. М. Горький ячӗпе хи
сепленекен Литература институчӗ ҫумӗнчн Литература 
аслӑ курсӗнче вӗреннӗ... Хальхи вӑхӑтра вӑл — писатель- 
профессионал, тӑван литературӑна паянхи пурнӑҫ ҫинчен 
ҫырнӑ лайӑх произведенисемпе пуянлатас тӗлӗшпе ырми- 
канми ӗҫлекенсенчен пӗри.

А. Кӑлкан ячӗ чӑваш литературинче чи малтан 1936



ҫулта «Авиоса» ятлӑ драмӑпа палӑрчӗ. Унта автор 
XIX ӗмӗр вӗҫленнӗ тапхӑрти чӑваш ялне, пуянсемпе чу- 
хӑнсем хушшинчи класг кӗрешӗвне кӑтартса ларать. 
Пьесӑри тёп геройсем Аниссапа Кирук патша еаманинчи 
пусмӑрлӑхпа танмарлӑха хирӗҫ, ирӗклӗ пурнӑҫшӑн, юра- 
тушӑи кӗрешеҫҫӗ. Вӑл кӗрешӳ ҫӑмӑл мар. Ялта Садай, 
Пикментей йышши пуяноем иртӗхсе, чухӑнсене пусмӑрла- 
са тарӑхтарса нурӑнаҫҫӗ, вӗсем хӗсёрленине парӑнман 
Анисса хӑйӗн савиине Кирука хӳтӗлесе вӑхӑтсӑр вилет. 
Кирук, революцилле шахтерсен ӗҫне Донбасра хуггшӑннӑ- 
скер, яла таврӑвсан ялти харам пырсене хирӗҫ халӑхпа 
пӗрле кӗрешме тытӑнать, пурнӑҫра тӗрёслӗх шырать. 
Халӑх телейӗшӗн, ирӗклӗхӗшӗн кӗрешме пуҫлани, Анис- 
сана чун-чӗререн юратни Кирук шухӑш-ӗмӗтне, харак- 
терне ҫирӗплетет. «Вӑхӑт ҫитсен тӗрӗсси тупӑнӗ-ха,— тет. 
вӑл юлташне.— Вӑл ҫул кӗрешӳ ҫулӗ пулмалла».

«Анисса» пьесӑри ӗлӗкхи чӑваш ялӗн йӑлисене, юмӑҫ- 
сен тискер ӗҫӗсене, ӗҫхӗрарӑмӗн пусмӑрти пурнӑҫне 
пысӑк ӑсталӑхпа кӑтартнӑ. Драматург халӑх сӑмахлӑхё- 
пе вырӑнлӑ усӑ курнине те палӑртса хӑварас пулать. 
Вӑл кашии сӑнарӑн тӗрлӗ енӗсене, шухӑш-кӑмӑлне, ӗҫне- 
хӗлне тӗрӗс уҫса пама пулӑшать.

«Анисса» пьеса хыҫҫӑн А. Кӑлкан драматургире пи- 
кенсех ӗҫлеме пуҫларӗ. Ача-пӑча валли вӑл «Алим» пье
са ҫырчӗ (1940). Унтан «Нарспи» (1941), «Иван Кадыков» 
(1942), «Савӑнӑҫ», «Авлантарчӗҫ», «Маргарита тавӑ- 
рать», «Ҫывӑх ҫӑлтӑрсем», «Вӑрман юрри» тата ыттисем 
те пӗрин хыҫҫӑн тепри пичетленсе тухрӗҫ, вӗсене вула- 
кансем те, спектакль куракансем те хапӑл туса йы- 
шӑнчӗҫ.

«Авлантарчӗҫ» комедире ял пурнӑҫне, колхозниксен 
ӗҫне-хӗлне кӑтартнӑ, пурнӑҫра тӗл пулакан тӗрлӗрен 
йӑх-яхсене тӑрӑ шыв ҫине кӑларнӑ.. «Ҫывӑх ҫӑлтӑрсем» 
пьесӑра чӑваш ялёнче ҫӗнӗ пурнӑҫ, колхоз стройӗ ҫӗнтер- 
се тӗрекленсе пынине, «Вӑрман юррш» драмӑра ҫӗннипе 
кивви хушшинчи кӗрешӳре таса чунлӑ ҫынсем ертсе пы
нине, вӗсем тӗрӗслӗхшӗн кӗрешнине куратпӑр эпир.

1957 ҫулта А. Кӑлкан, «Иван Кадыков»,пьесӑна ҫӗнӗ- 
рен тӗплӗн пӑхса тухса, «Октябрь хумӗ» тесе ят пачӗ. 
Унта вӑл Октябрьти революцине граждан вӑрҫи ҫулӑ- 
мӗнче ӗҫхалӑхӗн телейлӗ пурнӑҫӗшӗн паттӑр кӗрешнӗ 
ҫынсем ҫинчен калать. Эсерсемпе буржуаллӑ национа- 
листеем шур гвардеецсен офицерӗсемпе, Ехрем хуҫапа, 
вырӑнти буржуазшпе тата пуп таврашӗсемпе хура кавар



туса, Шупашкар Совечӗн революцилле ӗҫёсене путлан- 
тарса лартассишӗн кӗрешӳ пуҫласа яраҫҫӗ. Вӗсем Ш у
пашкар Совечӗн председателё Иван Кадыковпа ытти 
членёсем пирки тёрлё элек сараҫҫӗ, Совета тапанаҫҫе, 
ӗҫтӑвком члеиӗсене арестлеҫҫӗ.

Иван Кадыков яланах хулари ӗҫҫынниеем хушнмшче, 
вйл хӑйӗн тёрёс те ҫулӑмлӑ сӑмахӗпе, хӑюллӑ ӗҫӗсемпе 
вӗсене контрреволюцилле буржуазие хирӗҫ, эсерсемпе 
буржуалла националистсене хирӗҫ кӗрешме хавхалан- 
тарса пырать. Анчах тӑшман хаяр, хӗрхенӳсӗр, 1918 ҫул 
хи июнь уйӑхӗнче вӗсем Кадыкова тискеррӗн вӗлереҫҫе. 
Пьеса Кадыковӑн тусёсем революци ӗҫне ун пекех пӗтем 
чӗререн парӑнса туса пыма, Совет влаҫӗн тӑшманӗсемпе 
виличчен кӗрешме, ҫӗнӗ пурнӑҫа юратма, ҫак пурнаҫшан 
яланах ҫирӗп тӑма тупа тунипе вӗҫленет.

Кадыков сӑнарӗ — чӑваш литературинче санласа ка- 
тартнӑ революционерсенчен чи вӑйли темелле. Ана эпир 
яланах кӗрешӳре куратпӑр. Вӑл^ парти хушнисене, 
В. И. Ленин кӑтартӑвӗсене ҫине тӑрса пурнаҫа кертсе 
пырать, 'икӗпитлӗ ҫыноене, спекулянтсене, иӑпӑлтисене 
тӳсме пултараймасть. Ҫав вӑхӑтрах ӗҫҫыннисемпе вал 
ырӑ та кӑмӑллӑ. Автор чӑн-чӑн халӑх трибунӗн, еҫҫынни 
массисен пысӑк организаторӗн сӑнарне ӗненмелле уҫса
парать. , „

Драма хурлӑхлӑн вӗҫленет пулин те,  ̂вал пессимнзмла
янӑрамасть, пурнӑҫ ҫине ҫутг ӗмӗтпе пӑхма, ҫӗнӗ самана 
ҫӗнтереосе ҫирӗп шанса тӑма вӗрентет.

«О ктябрь х у м ӗ»  —  сӑ в ӑ л а са  ҫырнӑ историл ле Драма.  
Ж а н р  енчен илсен, ку вӑл чӑваш  л и т ер атур и ш ен  ҫен е  
япала  П р о и зв ед е н и  чӗлхи пуян та и лем лӗ,  кашни герои  
хӑй  чӗлхипе, хӑй с ӑ м а х ӗ с е м п е  к алаҫаты  Чӑваш ф олькло-  
рӗпе вы рӑнлӑ у сӑ  курни те д р а м ӑ н а  вӑйлатать , ун ан  ви-
тӗмлӗхне, ҫивӗчлӗхне ӳстерет.  ̂ _

А. Кӑлкан сатира жанрӗпе те ӑнӑҫлӑ ӗҫлет. лаиен 
юптарӑвӗсенче вӑл ҫӗнӗ иурнӑҫ тунӑ ҫӗрте чӑрмантара- 
кансене — наянсемпе харам пырсене, ултавҫасемпе иа- 
пӑлтисене, ҫӑмӑлттайсемпе тӗрлӗ тӗшмӗшсенчен тасалса 
ҫитеймен ҫынсене ҫивӗччӗн тӑрӑхласа питлет.  ̂ u 

Нумайранпа ӗнтӗ А. Кӑлкан ача-пӑча валли савасем- 
пе калавсем, пьесӑсемпе повеҫсем ҫырать. Унан «dee 
пысӑк ӗнтӗ» (1953), «Сар Иван» (1956), «Печек сунарҫа» 
( 19 6 3 ), «Шӑнкӑр-шӑнкӑр шыв юхать», «Дорогой пода
рок» (19701 т. ыт. кӗнекисене уйрӑмах палӑртса хӑвар- 
малла. Вёсенче автор ачасене Тӑван ҫӗршыва юратма,



уншӑн яланах ҫирӗп тӑма, ӗҫре хастар, латтӑр пулма 
зӗрентет.

А. Кӑлкан вырӑсларан куҫарас тӗлӗшпе те ӑнӑҫлӑ 
ӗҫлет. Вӑл тӑрӑшнипех Чӑвашсен Государство академи 
театрӗн сцени ҫинче аслӑ ҫулпуҫӑмӑр Владимир Ильич 
Ленин чӑвашла калаҫма пуҫларӗ. Писатель-тӑлмачӑ 
В. И. Ленинӑн ҫшвӗч сӑмахӗсене пысӑк ӑсталӑхпа куҫар- 
нӑ. Этемлӗх генийӗ^ сӑнарӗ Чӑваш театрӗн ҫитӗнӗвӗ пул
са тӑчӗ. К у пьеса — Н. Погодинӑн «Пӑшаллӑ ҫын» пьеси. 
Кайран вара А. Кӑлкан унӑн «Третья патетическая», 
«Кремлевские куранты» пьесисене те чӑвашла куҫарчӗ.
В. Шекспирӑн «Отелло», «Король Лир» трагедийёсем,. 
«Вуниккӗмӗш каҫ» комедийӗ чӑвашла кӑмӑллӑн та кӗ- 
вӗллан янӑраҫҫӗ. А. Кӑлкан А. Островскшн «Василиса 
Мелентьева», «Женитьба Белугяна», «На бойком месте», 
Н. Гоголён «Женитьба», К. Симоновӑн «Пёр юрату исто- 
рийӗ», X. Вахитӑн «Малтанхи юрату», «Юлашки ҫыру», 
«Туй умён» драмисемпе комедийӗсене хамӑрӑн вулакан- 
семпе куракансем патне ҫитерчӗ.

Чӑваш литературипе искусствине аталантарас тёлёш- 
пе нумай ҫул хушши ӗҫлесе пысӑк ӳсӗмсем туиӑшӑн Чӑ- 
ваш АССР Верховнӑй Совет Президиумӗ ӑна икӗ хутчен 
Хисеп грамотипе наградӑланӑ, 1945 ҫулта Чӑваш АССР 
искусствисен тава тивӗҫлӗ деятелӗ ятне панӑ.

СССР правительстви Александр Кӑлкана икӗ медаль- 
пе наградӑланӑ.

Пирӗн паллӑ писатель 60 ҫул тултарчӗ. Нумай ӗҫлерӗ, 
нумай ҫырчӗ. Вӑл яланах тӑван халӑхпа пӗрле. Унӑн 
пултарулӑхӗ ҫултан-ҫул ӳссе, аталанса пырать. Пурнӑҫ 
шкулӗнче ӑс-хакӑлне туптаеа ҫирӗплетнӗ писатель ма- 
лашне те тӑван халӑха тивӗҫтерекен произведенисем 
ҫырӗ. Унӑн ӑсталӑхӗ те, вӑй-хӑвачӗ те ҫителӗклӗ-ха.

1971.

Х А Л Ь ТЕ,  М А Л А Ш Н Е  ТЕ

Малтанхи хут эпӗ ӑна 1933 ҫулта ҫуллахи пӗр ӑшӑ т& 
илемлӗ кун Атӑл хӗрринче тӗл пулнӑччӗ. Иксӗмёр те ӳн 
чухне колхоз ҫамрӑкӗсен шкулӗнче ӗҫлекен ҫамрӑк учи- 
телысемччӗ, Шупашкара чӑваш чӗлхипе литературине вӗ- 
рентекенсен канашлӑвне килнӗччӗ. Ҫав вӑхӑтсенелле 
«Трактор» (халӗ «Тӑван Атӑл») альманахӑн улттӑмӗш



кӗнекинче Мӗтри Кипекӗн «Темаль» ятлӑ калавӗ.пичет- 
ленсе тухнӑччӗ. Пурнӑҫа ҫутӑ куҫпа курса ҫырнӑекерне 
(ҫынсене, характерсене чӑнах та чӗррӗн кӑтартнӑччӗ 

унта! )ҫав калава ;вулакансем тӳрех юратса пӑрахнӑччӗ. 
Эпир Петӗр Хусӑнкая шыраса тупрӑмӑр та калав пирки 
ун шухӑшне ыйтса пӗлме шутларӑмӑр. Хусанкай та ҫам- 
рӑк автора хавхаланмалла ӑшӑ сӑмах каларӗ.

Хӗрӗх ҫул каялла пулса шртнёччӗ пирӗн ҫав тӗлпулу. 
Унтанпа ӗнтӗ Мӗтри Кипек тухӑҫлӑ та ӑнӑҫлӑ пултару- 
лӑх ҫулне утса тухрӗ. Кипек калавӗсемпе очеркӗсем, по- 
веҫӗсемпе романӗсем Шупашкарти х-аҫат-журналсенче 
нумай пичетленчӗҫ, уйрӑм кӗнекен чӑвашла та, вырӑсла 
та тухсах тӑчӗҫ. Вӗсенчен чылайӑшне молдаванла, ма- 
рилле, ирҫелле, тутарла тата ытти чӗлхесене куҫарса 
пичетлерӗҫ. Совет ҫыннисен тӗрлӗ енлӗ пуян пурнӑҫнӗ, 
вёсен чун-чӗрине, шухӑш-кӑмӑлне кӑтартса парас тӗлӗш- 
пе паянхи чӑваш прозинче Мӗтри Кипек чӑннипех те 
малти вырӑнеенчен пӗрне йышӑнать.

Мӗтрм Кипек писатель уйрӑмах нимӗҫ фашисчӗсене 
хирӗҫ пынӑ хаяр вӑрҫӑра совет салтакӗсемпе партизанӗ- 
сем епле паттӑррӑн, пурнӑҫа шеллемесӗр ҫапӑҫнине хӑ- 
йӗн кал.авӗсенче, повеҫӗоемпе романӗсенче питех те пул- 
таруллӑ кӑтартса пама пултарчӗ. Чылай произведенийӗн- 
че вӑл тӑван ҫутҫанталӑк пуянлӑхне упраса ӳстерекенсен 
сӑнарӗсене асра юлмалла ӳкерсе кӑтартрӗ.

Дмитрий Афанасьевич Кибек (Афанасьев) 1913 ҫул- 
хи сентябрӗн 15-мӗшӗнче Чӑваш АССРӗнчи Вӑрнар ,райо- 
нӗнче Тимӗрчкасси ялӗнче чухӑн хресчен ҫемйинче ҫурал- 
нӑ. Педтехникумран вӗренсе тухсан, виҫӗ ҫул хушши вӑл 
учительте ӗҫленӗ, кайран, 1935 ҫултан пуҫласа 1954 ҫул- 
чченех, Совет Ҫарӗнче службӑра тӑнӑ, Салтакра Мӗтри 
Кипек Ки-еври ҫыхӑну ҫар училищинче вӗренет, каярахпа 
Ҫар юрисчӗсен академийӗнчен вӗренсе тухать. Тӑван ҫӗр,- 
шьшшӑн пынӑ Аслӑ вӑрҫӑ- ҫулӗсенче писатель-салтак 
Калинински фронтра, Хӗвеланӑҫ фронтӗнче фашистсене 
хирӗҫ ҫапӑҫать, кӑшт пушӑ вӑхӑт тупӑвсанах, совет сал- 
такӗсемпе офицерӗсен ҫапӑҫури паттӑрлӑхӗ ҫинчен ка 
лавсемпе очерксем ҫырать. Вӑрҫӑ ҫулӗсенче ҫырнӑ чи 
лайӑх произведенийӗсем унӑн — «Тӑван ҫӗршывшӑн», 
«Разведкӑра», «Этем хакӗ» калавсем. Фронтрах, 1943 
ҫулта, Мӗтри Кппек Коммунистсен партине кӗрет. Халь
хи вӑхӑтра вӑл Мускавра литература ӗҫӗпе пурӑнать.

Вӑрҫӑччен Мӗтри Кипек колхоз пурнӑҫӗ ҫшнчен, сту- 
дентсемпе салтаксен пурнӑҫӗ ҫинчен вулакансен кӑмӑлне



каякан калавсем сахал мар ҫырнӑччӗ. Вёсен хушшинче 
уйрӑмах «Ялта» (1937), «Лейтенант ывӑлӗ», «Кочетков 
капитан» калавсене (1938), «Студентсем» повеҫе (1941) 
т. ыт. те палӑртас килет.

Вӑрҫӑ хыҫҫӑн ҫырнӑ произведенийӗсенчен унӑнне ву- 
лакавсем «Уйӑх витӗр ҫул курӑнать» (1963), «Ҫамрӑк 
ҫын» (1964), «Хитре хӗрарӑм» (1966) повеҫӗсене, «Су- 
нарҫӑсем» (1962), «Паттӑрсем хыпарсӑр ҫухалмаҫҫӗ» 
(1968) романӗсене кӑмӑлласа йышӑичӗҫ. Ку романсене 
Мускаври «Советский писатель» издательствӑра вырӑс- 
ла та куҫарса кӑларчӗҫ, ҫавна май вӗсем пӗтӗм совет 
халӑхӗ патне ҫул тупрӗҫ.

1953 ҫултан пуҫласа, Мӗтри Кипек сунарҫӑ калавӗсен 
ярӑмне пичетлесе пычӗ. Тӑван ҫутҫанталӑка—хамӑр вы- 
рӑнсене, тискер кайӑксемпе вӗҫен кайӑксене юратма вӗ- 
рантекен калавсене автор пштӗ ӑста та илемлӗ ҫырать. 
Ҫав ҫулсенчех вӑл ҫутҫанталӑк тусӗсемпе тӑшманӗсем 
ҫинчен пысӑк повеет^ е роман ҫырса пӑхма шут тытать, 
анчах ӗҫленӗ майӑндӑрм-агн хуҫалӑхне хӑй тсплӗнех пӗ- 
лёйменнине туйса илет. Мӗн тумалла? Писатель вара 
СССР Оборона министерствин пёр сунар хуҫалӑхӗнче 
ӗҫлеме тытӑнать. Икӗ ҫулталӑк хушшинче егерьсен кол- 
лективӗпе пӗрле вӑл юхӑннӑ хуҫалӑха кӑтартуллӑ хуҫа- 
лӑх шайне ҫити ҫӗклет. Вӑрман ӗҫӗнче икӗ ҫул ҫутҫанта- 
лӑка сӑнаса тӗпчени, хӑйӗн пулас геройӗсемпе пӗрле 
алла-аллӑн тытӑнса ӗҫлени каярахпа пӗтӗмпех «Сунар- 
ҫӑсем» романӑн никӗсне хывӑнать. Романра писатель 
илемлӗ сӑнарсем урлӑ совет ҫыннисен хавхалануллӑ ӗҫӗ- 
пе паттӑрлӑхне, тӑван ҫутҫанталӑкӑн тусӗсемпе хӳтӗлев- 
ҫисене чӗррӗн кӑтартма пултарнӑ, вёсен чун-чӗрин илем- 
не, пархатарлӑ ӗҫӗсене ӗненмелле ҫырса панӑ.

Мӗтри Кипекӗн пултарулӑхӗнче «Паттӑрсем хыпарсӑр 
ҫухалмаҫҫӗ» роман уйрӑмах пысӑк вырӑн йышӑнать. 
Ҫак произведенишӗн вӑл В. И. Ленин 100 ҫул, Чӑваш 
АССРӗ 50 ҫул тултарнӑ май ирттернӗ республика кон- 
курсӗнче иккӗмӗш преми илчӗ. Нумай планлӑ произведе- 
нпре писатель Тӑван Ҫӗршывшӑн пынӑ Аслӑ вӑрҫӑра 
совет парвизанӗсемпе Польша партизанӗсем тӑшман ты- 
лӗнче (Польшӑра) нимӗҫ фашисчӗсене хирӗҫ мӗн тери 
паттӑррӑн ҫапӑҫнине ӗненмелле те тарӑннӑн ҫырса кӑ- 
тартнӑ.

Ҫултан-ҫул ӳссе пырать Мӗтри Кипекӗн писатель 
авторитечӗ. А4алта — ҫӗнӗ калавсем, повеҫсем, романсем. 
Вулакан шанать — ӳлӗмрен те пирӗн вӑхӑтри ҫынсем



ҫинчеш хальчченхи пекех пысӑк идейӑллӑ илемлӗ произве
денисем ҫырӗ вӑл. Халь те, малашне те эпир пиеательрен 
пирён саманана тивӗҫлӗ лайӑх кӗнекесем кӗтетпӗр.

1973.

ОКТЯБРЬ ТАНТАШЁ

1967 ҫулхи сентябрь уйӑхӗнче, Канаш районӗнчи пӗр 
колхозра чӑваш литературин эрни пынӑ кунсенче, ҫакӑн 
пек тӗлӗнмелле ӗҫ пулса иртрӗ. Чӑваш писателӗсемпе 
пёрле кунта Ленинградри оперӑпа балет театрӗн артисчӗ 
Николай Шпекторов пынӑччӗ. Вӑл совет композиторӗсен, 
вырӑс, чӑваш халӑхӗсен юррисене юрларӗ. Ҫак артист 
клуб сцеин ҫине тухрӗ те Герман Лебедев композитор 
Василий Давыдов-Анатри сӑввипе ҫырнӑ «Тальянка» юр
ра пуҫларӗ:

Алла тытрӑм ҫӗн тальянка,
'Гӑсса ятӑм пӗр.чпне.
Янӑратӑр кӗмӗл планка,
Санӑнтартӑр хӗрсене...

Клуба пухӑннӑ ҫамрӑксем чӑтаймарӗҫ, вӗоем те ар- 
тистпа пӗрле ҫак юрра шӑрантарма тытӑнчӗҫ. Сцена ҫи- 
не юрӑ авторӗ Василий Давыдов-Анатри поэт тухрӗ. 
Вӑл хӑйӗн ҫӗнӗ сйввшсене вуларё. Ҫамрӑксем унтан та 
юрӑ ыйтрӗҫ. Поэт чӑтаймарӗ, юрласа ячӗ...

Чӑнах та, В. Давыдов-Анатри поэта пирён тйван ха- 
лӑхӑмӑр лайӑх пёлет. Унйн сйвви-юррисене вулакансем 
чун-чӗререн кймйллаҫҫӗ. Мӗншӗн тесен В. Давыдов-Анат
ри — хальхи пурнӑҫпа тан пыракан поэт. Вйл Тйван ҫӗр- 
шыв-аннемёре, Коммунистеен партшне, Совет ҫыннисен 
ӗҫне-хӗлне, халӑхсен туслйхне, ҫамрӑксен паттӑрлйхӗпе 
хӑюлӑхне мухтаса ҫырать. Поэт нултарулӑхӗнче аслӑ 
ҫулпуҫӑмӑр Ленина халалласа ҫырнӑ сӑвӑ-юрӑсем паллӑ 
вырйн йышйнаҫҫӗ.

Эпир тав тӑватпӑр сана, аслӑ Л енин,—
Аркатрӑн эс, ватрӑн асап тӗнчине.
Ёҫхалӑхӗк кӗтнӗ пӗртен-пёр ҫын-гений,
Пире парнелерӗн телей уҫҫине,—

тет вӑл хӑйӗн Ленин ҫинчен ҫырнй пӗр сйввинче.



Василий Иванович Давыдов-Анатри—Октябрь тантӑ- 
шӗ. Вӑл 1917 ҫулхи декабрӗн 26-мӗшӗнче, Патӑръел ра- 
йонӗнчи Аслӑ Арапуҫӗнче, хальхи Первомайскинче, вӑ- 
там хресчен килйышӗнче ҫуралнӑ. Унӑн ашшӗ-амӑшӗ, 
ӗлӗкхи саманари ытти ҫынсем пекех, хутяа пӗлмен ҫынсем 
пулнӑ. Анчах та вӗсем хӑйсен ачисене вӗрентес, пурнӑҫ 

-ҫулӗ ҫине кӑларае ҫутӑ ӗмӗтпе пурӑннӑ. Совет самани 
вара вёсен ҫак ырӑ ӗмӗтне пурнӑҫлама пысӑк майсем 
пачӗ. В. Давыдов-Анатри ялти шкултан, хаҫат шкулӗн- 
чен, учительсем хатӗрлекен Чӑваш государство институ- 
тёнчен вӗренсе тухнӑ. 1940 ҫулта Совет Ҫарне кайнӑ, ун
тан таврӑнсан' Первомайски районӗнчи «Коммунар» ха- 
ҫат редакторӗ, парви Чӑваш обкомӗн инструкторӗ пулнӑ. 
Чӑваш радиокомитетӗнче, «Коммунизм ялавӗ» хаҫат ре- 
дакцийӗнче, Чӑваш АССР государство издательствинче 
ӗҫленӗ... Хрльхи вӑхӑтра вал литература ӗҫӗпе пурӑ- 
нать...

В. Давыдов-Анатри ялти шкулта вӗреннӗ ҫулсенчех 
сӑвӑсем ҫырма пуҫлать. Вӑл кун ҫинчен хӑйӗн пӗр про- 
изведенийӗнче ҫапла каласа парать: «Пирён ялта, Аслӑ 
Арапуҫӗнче, чӑвашсен паллӑ поэчӗ, чӗлхе ӑсти Митта 
Ваҫлейӗ ҫуралса ӳснӗ. Митта Ваҫлейӗн шӑллӗсем — пур
те ман туссем пулнӑ...

Поэтӑн Якку ятлӑ шӑллӗ манпа пӗрле вӗренетчӗ. Вӑл, 
пиччӗшӗ пекех, сӑвӑ|сем хайлатчӗ. Вӑл ҫырнӑ йӗркесем 
шӑрҫа пек пулса пыратчӗҫ. Шкулта пире асӑрхарӗҫ пу- 
лас, стена хаҫачӗ кӑларма суйларӗҫ. Якку—сӑвӑҫ, эпӗ— 
художник... Хаҫат уйӑхра пӗрре тухатчӗ. Илемлӗ, лайӑх 
кӑлараттӑмӑр ӑна. Пӗррехинче эпӗ те ҫуркунне ҫинчен 
ҫӗрӗпе сӑвӑ ҫырса лартӑм.

Ҫӳлте, тӳпере,
Cap хӗвел хӗртет.
Умра — ҫуркунне,—
Шу,р юр ирӗлет.
Ачасем пурте 
Тулта, урамра,
Ёҫлеҫҫӗ хӗрсе,
Л артаҫҫӗ йӑ.мра.
Шӑнкӑрч савӑнса 
Ю рӑ шӑратать,
Ҫунатне ҫапса 
Пире саламлать...



Ку вӑл ман малтанхи чун хӗлхемӗ пулчё пула-с. Ҫав 
хӗлхеме сӳнме памарӑм вара.

Эпӗ тӑван чӗлхене, тӑван литературӑна ачаранӑх пи- 
тӗ юрататтӑм. Константин Ивановпа Ҫеҫпӗл Мишши, Пе- 
тӗр Хусанкайпа Митта Ваҫлейӗ, Уйӑп Мишшипе Илле 
Тукт-аш, Яков Ухсайпа Нест-ер Янкас тата ытти поэтсем 
ҫырнисене каҫса кайса вулаттӑм, вӗсем майлӑ ҫырма тӑ- 
рӑшаттӑм...»

Поэтӑн пысӑкрах произведенийӗсенчен «Чеменпе 
Мерчен», «Шуршӑл качч!И» поэмӑсене, сӑвӑласа ҫырнӑ 
«Илле-паттӑр» юмаха, «Вутӑш-хӗр» легендӑна палӑрт- 
малла.

«Чеменпе Мерчен» поэмӑра автор чӑваш халӑхӗн Ок
тябрь революцичченхи йывӑр пурнӑҫне кӑтартса парать. 
Унта тарҫӑра тертленсе пурӑннӑ чухӑн хресчен ачи Че- 
мен мӗнле ӳссе пыни, революци ҫькнни пулса тӑни вула- 
кансен куҫӗ умне уҫӑмлӑн тухса тӑрать. Автор ҫак поэ- 
мӑна ҫырнӑ чух халӑх-сӑмахлӑхӗпе пӗлсе, анлӑн усӑ кур- 
нӑ Унти юрӑсен-е вӑл параллелизм меслечӗпе ҫырнӑ. 
Поэмӑн чӗлх/н илемлӗ, ҫӑмӑл вуланать.

Акӑ:

Мерчен Чемен ҫинелле 
П ӑхрӗ ӑшшӑн, йӑл кулса.
Cap уйӑх та, савӑнса,
Илчӗ йӑлтӑр ууталса.
— Куртӑм сана вӑйӑра 
Хӗрӗх ача хушшинче.
Юлтӑн эсӗ асӑмра,
Юлтӑн чӗрем варринче...

Поэмӑра тӑршшӗпех пӗр кӗвӗ, халӑх вӑй-халне мух- 
тани илтӗнсе тӑрать:

Пурте пёрле кар тӑрсан —
Вӑйли ҫук-мӗн халӑхран.

Чӑнах та, халӑх ҫӗ-нтерет. Чеменпе Мерчен те хӑйсем 
ҫуралнӑ яла’ ҫӗнтерӳпе таврӑнаҫҫӗ. Поэма халӑха, ҫӑр- 
шыва мухтакан йӗркесемп-е вӗҫленет:

Ҫур шыв вӑйлӑ тееҫҫӗ,
Унтан вӑйли мӗскер пур?
Паттӑр халӑх вӑйӗ пур,

Хамӑр Тӑван ҫӗршыв пур...
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Вырӑссен паллӑ поэчӗ Сергей Наровчатов ку произ
ведение тивӗҫлӗ хак парса ҫапла ҫырать: «Поэма по-на
стоящему .народна. Построенная на фольклорном мате
риале, она в глазах широкого читателя хорошо предста
вит чувашскую поэзию».

«Чеманпе Мерчен» поэма 1946 ҫулта лайӑх произве
денисем ҫырас тӗлӗшпе ирттернӗ респӳбликӑри конкурс- 
ра 3-мӗш преми илме тшвёҫлӗ пулнӑ.

«Шуршӑл каччи» ятлӑ лирикӑлла поэмӑра В. Д авы 
дов-Анатри хамӑр янташӑмӑр Андриян Григорьевич Ни
колаев космонавтам пурнӑҫне, унӑн паттӑр ӗҫие ҫьцрса 
кӑтартнӑ.

В. Давыдов-Анатри юрӑсем валли сӑвӑсем ҫырас тӗ- 
лӗшпе уйрӑмах ӑнӑҫлӑ ӗҫлет. Вӑл чӑваш композиторӗ- 
оемпе пӗрле ҫырнӑ «Тӑван партие — мухтав», «Чечекле- 
нет чӑваш ҫӗршывӗ», «Тӑвансемӗр, тав еире», «Телейлӗ 
туслӑх», «Эпир, маттур хӑмлаҫӑсем», «Кӗмӗл уйӑх хӑпа- 
рать», «Сарпике» тата ытти нумай юрӑсеее хуласемпе 
ялсенче, шкулсемпе уявсенче — пур ҫӗрте те илтме пу
лать. Ҫакӑ вӑл поэта, пире те савӑнтарать. Ахальтен мар 
пулӗ поэт хӑйӗн пӗр сӑввинче ҫапла ҫырать:

Ш утларӑм эпӗ пӗр-пӗччен:
Мӗскер юлать эпир вилсен.
Ю лаҫҫӗ пирӗн сӑвӑсем,
Савса юрланӑ юрӑсем,
Ҫӗршыв-аннешӗн ҫырнисем,
Чунта ҫунат ҫуратнисем.

В. Давыдов-Анатри пултарулӑхӗнче хамӑр Тӑван ҫӗр- 
шыври халӑхсен туелӑхӗ ҫинчен ҫырнӑ сӑвӑ-юрӑсем те 
паллӑ вырӑн йышӑнаҫҫӗ. Поэт ҫӗршывӑн хӑватне халӑх- 
сем хушшинчи ҫирӗп туслӑхра курать, уншӑн хӑй те чун- 
чӗререн савӑнать.

Вырӑспала вырӑсла,
Тутарпала тутарла.
П.ул.таратӑп калаҫма,
Яр уҫатӑп чунӑма.
Чёлхем пӑртак такӑнсан,
Кӑштах картне лармасан,
М ана хатӗр пулӑшма,
Мама хатӗр ал пама 
Вырӑс тусӑм вырӑсла,
Тутар тусӑм тутарла,—



тет вӑл хӑйӗн пӗр сӑввинче. Лайӑх, тӗрӗс каланӑ поэт.
Ҫӗршыври халӑхеен туслӑхӗ ҫиичен поэт ҫул ҫӳренӗ 

чух ҫырса пынисене те ы рӑпа ' асӑнмасӑр иртсе кайма 
ҫук. Унӑн Казахстанпа Азербайджан, Дагестанпа Арме
ни республикисем, Ярославль ҫӗрӗпе вёсен ӗҫчен те сӑ- 
пайлӑ ҫыннисем ҫинчен ҫырнисене вулакансем кӑмӑл- 
лаҫҫӗ.

Ҫӗр ҫинчи пур,нӑҫа сыхласа хӑварас тесен,—мир кир- 
лине поэт лайӑх ӑнланать. Вӑл планета ҫинчи пӗтӗм ырӑ 
шухӑш-кӑмӑллӑ ҫынсене мшршӗн тӑма, кӗрешме чӗнет.

... Юнлӑ вӑрҫӑ каймасть 
асӑмран ӗмӗрне.

Вӑл хӑварчӗ суран
кашни ҫын чӗрине.

Эп таятӑп пуҫа
вилнисен умӗнче:

Пултӑр Мир ӗмӗрех
Ҫӗр-планета ҫинче!—

тет поэт хӑйӗн пӗр сӑввинче.
В. Давыдов-Анатри мирпе туслӑха ҫирӗплетес тӗлӗш- 

пе пархатарлӑ ӗҫсем тунӑшӑн 1957 ҫулта Чӑваш респуб- 
ликинчи Ҫамрӑксен Пёрремёш феспиваль лауреачӗн ят
не илме тивӗҫлӗ пулнӑ. Мире сыхлас тӗлӗшпе ӗҫлекен 
Совет Комитечӗ ӑна 1973 ҫулта Хнсеп грамотипе награ- 
дӑланӑ.

В. Давыдов-Анатри сатирӑллӑ сӑвӑ-юрӑсем те сахал 
мар ҫырчӗ. Вӗсенчен уйрӑмах «Питлет ялйышӑм Ҫтаппа- 
на», «Ҫштет», «Сӑмах пур ман», «Пырать пӗр каччӑ», «Ан 
тар, Антун», «Вӗҫкӗн Иван мухтанать», «Пӗтрӗҫ йӑпӑл- 
тайкинсем» тата ытти сӑвӑсене те палӑртма пулать. Вё
сенче поэт пурнӑҫри уеал-тӗселсене, ӗҫрен таракансене, 
ӗҫкӗпе иртӗхекенсене, патшалӑха ҫаратакансене питлет.

Н умай шавлатӑн, калаҫан,
Пулман ӗҫӳшӗн мухтанан.
Кичем пире сан пек ҫынпа,
Пуш параппан ҫапаканпа.
Хальхи хитре саманара,
Ҫын хисепре — ӗҫне кура,—

тесе ҫырать вӑл «Пуш параппан» сӑввинче.
В. Давыдов-Анатрш —1 шкул ачисен ҫывӑх тусӗ. Вӑл



ҫырнӑ «Илемпи», «Юмахсем» тата ытти кӗнекесене те 
ачасем юратса вулаҫҫӗ.

Поэт юлашки ҫулсенче проза жанрӗпе те ӗҫлерӗ. Вӑл 
ачасем валлм ҫырнӑ пӗчӗк калавсене пӗр ҫӗре пухса 
«Эпир — пӗртӑвансем» ятлӑ кӗнеке пичетлесе кӑларчӗ. 
Кӗнекери калавсен тематики пуян. Вёсенче эпир совет 
ачмсен вӗренӗвне, ӗҫне-хӗлне, вӗсем ҫӗршыв-аннемӗре 
чун-чӗререн юратнине лайӑх куратпӑр.

Поэт хӑйӗн ача чухнехи пурнӑҫӗ ҫинчеч «Сатин кёпе» 
повесть ҫырчӗ. Автор унта, хӑй пурнӑҫӗнчи тӗслӗхсемпе 
усӑ курса, совет саманинче чӑваш ачи мӗнле ӳссе, вӑй- 
хал илсе пынине, аслӑ ҫул ҫине тухнине ҫырса кӑтартнӑ.

В. Давыдов-Анатри — хальхи ҫӗнӗ самана, хӗрӳ пур- 
нӑҫ юрӑҫи. Вӑл хӑйӗн пӗтӗм ӗҫне-хӗлне Тӑван ҫӗршывпа, 
тӑван республикӑпа ҫыхӑнтарнӑ. Ана яланах рабочисем, 
ял ӗҫченӗсем, шкул ачисем хушшинче курма пулать. Вал 
хӑйӗн пурнӑҫа юратма вӗрентекен сӑв:ви-юррисемпе ву- 
лакансене хавхалантарать, ҫӗнӗ ҫӗнтерӳсем патне пат- 
тӑррӑн утма чёнет.

Чӑваш совет илемлё литературине аталантарае тата 
пропагандӑлас тёлёшпе тава тивӗҫлӗ ӗҫсем тунӑшӑн 
1967 ҫулта В. Давыдов-Анатрие Чӑваш АССР культурин 
тава тивӗҫлӗ работнмкӗ ятне пачӗҫ. Поэт В. И. Ленин ҫу- 
ралнӑранпа 100 ҫул тултарнӑ ятпа кӑларнӑ медале те 
илме 'тивӗҫлӗ пулчӗ.

Ҫапла ӗнтӗ, поэт Ҫӗршывпа пӗрле, халӑхпа пӗрле хӑ- 
юллӑн малалла утать. Вӑл хӑйӗн пархатарлӑ пурнӑҫӗ, 
ӗҫӗ-хӗлӗ ҫинчен ҫапла ҫырать:

Иртрӗҫ иккен кунсем, ҫулсем,
Кӗмӗлленеҫ ҫӳҫ пӗрчисем.
Анчах патвар тапать чёрем,
Чунта ҫаплах — ҫурхи илем!

1 9 6 7 -1 9 7 4 .
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Пӑррехинче эпӗ Киевран «Украина» ятлӑ илемлё жур
нал илтӗм. Тӗрлӗ сӑрпа тухса тӑракан обществӑпа поли
тика тата литература журналӗ вӑл. Ана хальхинче пӗтӗм- 
пех иккен хӑйсен ҫӗршывне Америка агрессорӗсенчен 
хӳтӗлесе кӗрешекен Демократиллӗ Вьетнам Республики-



не халалланӑ — Вьетнам халӑхӗн пурнӑҫӗпе кӗрешӗвӗ 
ҫинчен калакан материалсенчен пухса тушӑ. Журналӑн 
ҫак номерӗ ҫинчен Украинӑри хаҫат-журналсем, ҫавӑн 
пекех «Правда» хаҫат та ырӑ сӑмахсем каларӗҫ. Содер- 
жӑнийӗпе те (очерксем, калавсем, заметкӑсем), илемлӗ- 
хӗпе те (фотоӳкерчӗксем, сӑрланӑ картинӑсем) номер 
чӑннипех те питӗ пуян. Ана йӑлтах пирён ентеш Петр 
Чичканов — Чӑваш АССРӗн тава тивӗҫлӗ художникӗ, 
СССР журналисчӗсен Союзён, СССР писателёсен Сою
зён членӗ, редакци хушнипе ятарласа паттӑр Вьетнам 
ҫӗрне кайса килнӗ хыҫҫӑн хатӗрланӗ. «Хам аллӑ ҫул тул- 
тарас умён Вьетнам халӑхӗн пурнӑҫӗ ҫинчен ятарласа 
ҫавнашкал номер кӑлармӑ май килнӗшӗн эпӗ питӗ телей- 
лӗ пултӑм»,— тесе ҫырать П. Чичканов, ҫак журналӑн 
художествӑллӑ редакторӗнче ӗҫлекенскер.

Петр Николаевич Чичканова эпӗ вӑтӑр ҫул ытла пе- 
ле'тёп ӗнтӗ. Вӑл 1922 ҫулхи июлӗн 7-мӗшӗнче Чӑваш 
АССРӗнчи Канаш районӗнче ҫуралнӑ. Ҫичӗ ҫул вӗрен- 
мелли шкул пӗтернӗ хыҫҫӑн Чичканов 1937— 1941 ҫулсен- 
чӗ Улатӑрти художествӑпа гравюра училищинче, унтан 
Шупашкарти художество училищинче вӗреннӗ. Ҫав ҫул- 
сенче вӑл студентсен стена хаҫачӗсане, алӑпа ҫырса кӑла- 
ракан журналӗсене илемлетнӗ, унпа пӗрлех «Пионер сас
си», «Ҫамрӑк колхозник» хаҫатеенче хӑйӗн пӗрремӗш 
сӑввисемпе очеркӗсене пичетленӗ.

1942 ҫулхи февраль уйӑхӗнче ҫамрӑк художника Со
вет Ҫарӗн ретне илеҫҫӗ, Ленинградри артиллерипе тех
ника училищинче кӗске курсра вӗреннӗ хыҫҫӑн фронта 
ӑсатаҫҫӗ. Нимӗҫ фашпсчӗсене хирӗҫ вӑрҫӑра паттӑррӑн 
ҫапӑҫнӑшӑн П. Чичканова правительство Хӗрлӗ Ҫӑлтӑр 
орденӗпе икӗ хутчен, «Паттӑрлӑхшӑн» медальпе, «Бер
лина шлнӗшӗн», «Варшавӑна ирӗке кӑларнӑшӑн» медаль- 
семпе наградӑланӑ. Фронтрах вӑл Коммунистсен парти- 
йӗн ретне кӗнӗ.

Вӑрҫӑ чарӑнннӑ хыҫҫӑн П. Чичканов художник-жур
налиста ҫар хаҫачӗн редакцине ӗҫлеме яраҫҫӗ. 1950 ҫул- 
хн июнь уйӑхӗнчен пуҫласа паян кунчченех вӑл «Украи
на» журнллӑн редакцийӗнче ӗҫлет.

Киевра пурӑнма пуҫланӑ малтанхи кунсенчен тытӑн- 
сах Петр Николаевич чӑваш совет поэзине пуҫарса янӑ 
поэт-революционерӑн Ҫеҫпӗл М/ишшин Украинӑри пур- 
нӑҫпе, ^не-хӗлне , творчествине тӗпчеме пикенет. Ҫакна 
тума ӑна украина писателӗсем П. Тычина, М. Рыльский, 
Ю. Яновский, 10. Збанацкий, Ҫеҫпӗл Мишшпне ҫывӑх



пӗлнӗ ытти ҫынсем нумай пулӑшаҫҫӗ. Чылай ҫул тӑрӑш- 
са ӗҫленӗ хыҫҫӑн П. Чичканов вара Ҫеҫпӗл Мншши ҫин- 
чен «К.ӑвар чӗре» ятлӑ роман-хроника ҫырса кӑларать.

П. Чичканов чӑваш литературные Украинӑр,а, украина 
литературные Чӑвашра пропагандӑлас тӗлӗшпе хӗрӳллӗ 
ӗҫлет. Вӑл Шевченкӑн, Котляровскин, Тычшнӑн, Панчӑн, 
Кучерӑн тата ытти паллӑ украина писателёсен произве- 
денийӗсене чӑвашла нумай кӑларчӗ. Украина чӗл- 
хипе вара Ҫеҫпӗл Мишшипе П. Хусанкай ҫинчен, 
хальхи вӑхӑтри чӑваш поэзийӗ ҫинчен статьясем пичет- 
лерӗ, Шевченко пурнӑҫӗпе ҫыхӑннӑ «Тарас» ятлӑ леген
да-новелла ҫырчӗ. Ҫавӑн пекех П. Чичканов Ҫеҫпӗл 
Мишши сӑввисене украинла куҫарса уйрӑм кӗнеке кӑла- 
р-ас ӗҫе хаетаррӑм хутшӑнчӗ.

Писатель, журналист, художник, терӗмӗр П. Чичкано- 
ва. Апла ҫеҫ те мар иккен! Нумаях пулмасть вӑл кинора 
артист ролӗсене те самай ӑста выляса кӑтартрӗ («Ҫеҫ- 
пӗл» фильмра — чекиста, «Захар Беркут» фильмра — 
тӑлм ача) .

Пирён ентешӗн обществӑлла пурнӑҫри ӗҫӗсене, лите- 
ратурӑпа художествӑри пултарулӑхне Чӑвашра пысӑк 
хак пачӗҫ. Чӑваш АССР Верховнӑй Совет Президиумӗ 
ӑна икё хутчен Хиоеп грамотипе наградӑларӗ. 1969 ҫул- 
та вӑл Чӑваш АССР тава тивӗҫлӗ художникӗн ятне илме 
тивӗҫлӗ пулчӗ.

П. Чшчканов юлашки вӑхӑтра Демократиллӗ Вьетнам 
Республики ҫинчен пысӑк очерк ҫырчӗ. Халӗ вӑл «Аист- 
сем каяллах таврӑнаҫҫӗ» роман ҫырать. «Ҫулӑм ӑшӗнчи 
ҫынсем» кӗнекине те хатӗрлесе ҫитернӗ ӗнтӗ.

Петр Чичкановӑн пултарулӑх планёсем пысӑк. Пурӑ- 
нӑҫра кулленех ырми-канми ӗҫлеме хӑнӑхнӑскер, СССР 
халӑхӗсен туслӑхӗ ҫинчен те вӑл хӗрсех ҫӗнӗ произведе
нисем хайлать. Чунтан-чӗререн ҫирӗп сывлӑх, ӗҫре ӑнӑҫу 
сунас килет ӑна пирён.

1972.

П И Р Ё Н  ҪЫВАХ ТУС

Украинсен паллӑ плсателӗ, Чӑваш АССР культурны 
тава тивеҫлӗ ӗҫченӗ, Чӑваигкомсомолӗн Ҫеҫпӗл Мишши 
ячӗпе хисепленекен премийӗн лауреачӗ Юрий Олиферо- 
вич Збанацкий 60 ҫул тултарчӗ.



Анлӑ та пархатарлӑ пулчӗ пирӗн ҫывӑх тусӑмӑрӑн 
Юрий Збанацкин пурнӑҫӗпе творчествин ҫулӗ. Вӑл 
1914 ҫулхи январӗн 1-мӗшӗнче Черниговщинӑра чухӑн 
хресчен юилйышӗнче ҫуралнӑ. Педагогика техникумӗн- 
чен вӗренсе тухнӑ хыҫҫӑн ялти шкулта малтан учительте, 
унтан директорта ӗҫленӗ, кайран, пединститут вӗренсе 
пӗтерсен, районрш ҫутӗҫ пайӗн заведующийӗ- пулнӑ.

Вӑрҫӑ умён Юрий Олиферовича Остерти парти рай- 
комне ӗҫлеме илеҫҫӗ, районта тухса тӑракан «Колхозлӑ 
ял» хаҫат редакторне лартаҫҫӗ. 1939 ҫултанпа вӑл— Ком- 
мунистсен партийӑн членӗ. Сӑмах май каласан, шӑпах 
ҫа:в ҫулсенче ӗнтӗ пулас писатель чӑвашсен Ҫеҫпӗл Мищ- 
шин вил'тацрине шыраса тупать, ун ҫинчен материалсём 
пухма тытӑнать. Анчах унӑн ҫак пархатарлӑ ӗҫне вӑрҫӑ 
татса хурать.

1941 ҫулхи август уйӑхӗнче Ю. Збанацкий Остер 
районӗнчи партизансемпе пёрле пёрремёш хут нимӗҫ фа- 
шисчӗсене хирӗҫ ҫапӑҫӑва кӗрет. 1942 ҫулхи январь уйӑ- 
хӗнче ӑна полицайеем тыткӑна илеҫҫӗ те Чернигов тӗрми- 
не хупса хураҫҫӗ, унтан Яиоври концлагере ӑсатаҫҫӗ. 
Ҫав уйӑхсенче мӗн тӳссе ирттернине писатель кайран 
хӑйӗн чуна тыткӑнлакан «Пӗртен-пӗр ҫыннӑм» повеҫӗнче 
тӗплӗн каласа парать. Яцоври концлагерьтен тарсан, 
Ю. Збанацкшй партизан отрячӗ йӗркелет. Ҫур ҫул хуш- 
шинчех 1000 ҫынна ҫити ӳссе каять ҫак отряд. 1943 ҫулхи 
март-апрель уйӑхӗсенче Збанацкий партизанӗсем Десна- 
па Днепр хушшинче вырнаҫнӑ нимӗҫ ҫарӗсене хӑватлӑн 
аркатаҫҫӗ. Фашистла оккупантсене хирӗҫ паттӑр ҫапӑҫ- 
нӑшӑн, партизансен соединенине пултаруллӑ ертсе пынӑ- 
шӑн Ю. Збанацкие Совет Союзён Геройӗ ятне параҫҫӗ.

Аслӑ Отечественнӑй вӑрҫӑ пирӗн паттӑр Совет Ҫарӗ, 
совет халӑхӗ фашистла Германие ҫӗнтернипе вӗҫленчӗ. 
Вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи малтанхи ҫулсенче Ю. Збанацкий Укра- 
инӑри Коммуниетсен партийӗн Центральнӑй Комитечӗ 
ҫумӗнче Аслӑ Отечественнӑй вӑрҫӑ историне тӗпчемеш- 
кӗн уҫнӑ комиссире ӗҫлет, унтан ӑна Киеври М. Горький 
ячӗпе хисепленекен педагогика инстиутӗнче декан пулма 
суйлаҫҫӗ. Хальхи вӑхӑтра Ю. Збанацюий —- Украина пи
сателёсен Союзён Правлени председателён заместителе, 
писательсен Союзён Киеври уйрӑмӗн председателё.

Украинйри литература вӑйӗсен ывӑнма пёлми органи
заторе, илемлё сӑмахӑн пысӑк ӑсти — акӑ мӗн енӗпе ла- 
йӑх пӗлетпӗр эпир Юрпй Збанацкие. «Кӑйкӑр вӑрманӗн 
вӑрттӑнлӑхӗ», «Вӑрман пшки», «Ырӑ ҫынсем хушшинче»,



«Илемлё сас», «Тинӗс чарланё», «Тыр вырма тухас 
умён», «Ҫеҫпӗл», «Хумсем»— унӑн ҫак повеҫӗсемпе ро- 
манӗсене вул^аман ҫын сайра пулё пирён хушӑра. Вӗеене 
писатель совӗт халӑхӗн вӑрҫӑри тата мирлӗ ӗҫри паттӑр- 
лӑхне, хастарлӑхне, совет халӑхӗ хӑйӗн Тӑван ҫӗршывне, 
Коммунистсен партине чунтан юратнине, парӑннинӗ кӑ- 
тартса парать.

Ю. Збанацкий тӑванла украинӑпа чӑваш халӑхӗсене 
ҫывӑхлатса туслаштарас, Украина ССРӗпе Чӑваш 
АССРӗнчи литературӑпа искусство деятелӗсем хушшпнчи 
творчествӑлла ҫыхӑнусене аталантарас тӗлӗшпе калама 
ҫук пысӑк ӗҫеем турӗ. Унӑн литературӑри пултарулӑхӗн- 
че чӑваш совет поэзине пуҫарса яракан Ҫеҫпӗл Мишшин 
пурнӑҫӗпе творчествине, ҫавӑн пекех чӑваш литературин- 
чи ытти произведенисене тӗпчес ӗҫ пысӑк вырӑн йышӑ- 
нать. Ю. Збанацкин нумай произведенмйӗнчен «Ҫеҫпӗл» 
романӗпе «Кӑйкӑр вӑрманӗн вӑрттӑнлӑхӗ» повеҫне, чы- 
л'ай калавёсемпе очеркӗсене чӑвашла куҫарса кӑларнӑ.

Чӑваш комсомолӗн Ҫеҫпӗл Мишши ячӗпе хисеплене
кен премине илме тивӗҫлӗ пулнӑ «Ҫеҫпӗл» роман пирки 
уйрӑммӑн ырӑ сӑмах каласа хӑвараю килет. Кунта пулта- 
руллӑ писатель чӑваш халӑхӗн паттӑр ывӑлӗн Ҫеҫпӗл 
Мншшин чӗркӗмӗл пек таса чун-чӗрине, коммунистла 
ҫирӗплӗхне, принциплӑхне, ҫав вӑхӑтрах ачаш та ҫепӗҫ 
кӑмӑл-туйӑмне калама ҫук ӑста уҫса пама пултарнӑ. Ҫа- 
вӑн пекех эпир Кмеври А. Довженко ячӗпе хисепленекен 
илемлё фильмсен студийӗ 1970 ҫулт.а «Ҫеҫпӗл» ятлӑ 
фильм кӑларнӑшӑн та пирён ҫывӑх тусӑмӑра, Юрий Зба- 
нацкие, (сценарийӗ унӑн) чун-чӗререн тав тӑватпӑр. З б а 
нацкий пуҫарӑвӗпех Украинӑра Чернигов облаҫёнчи Ос
тер хулинче Ҫеҫпӗл Мишшин палӑкне лартрӗҫ. Кунта 
Ҫеҫпӗл ячӗпе хисепленекен урам, клуб, библиотека пур. 
Остера тӑтӑшах украинӑпа чӑваш писателӗсем, хамӑр 
республикӑри пианерсемпе комсомолецсем пырса кураҫ- 
ҫӗ. Юрий Збанацкий редакциленипе чӑваш писателёсен 
произведенийӗсене украинла уйрӑм кӗнекен («Ҫурхн 
ҫил») пичетлесе кӑларчӗҫ.

Чӑваш республикине Ю. Збанацкий тӑтӑшах килсе 
ҫӳрет. Уйрӑмах пирён пата вӑл 19/0 ҫулта килсе кайни 
асра тарӑн йӗр хӑварчӗ. Ун чухне Шупашкарта Киев 
кинематографисчӗсем «Ҫеҫпӗл» фильм ӳкеретчӗҫ. Ю. З б а 
нацкий гюэтӑн амӑшӗ патӗнче пулчӗ, Ҫеҫпёл ҫуралнӑ 
яла, вӑл вӗреннӗ шкула кайса килчӗ, рабочисемпе кол- 
хозннксем умӗнче тухса калаҫрӗ, И. Я. Яковлев ячӗпе



хисепленекен педагогика институтенчи студеитсемпе тёЛ- 
пулу ирттерчё. Пур ҫӗрте те ӑна чи хаклӑ та ҫывӑх хӑна 
вырӑнне хурса йышӑнчӗҫ.

КПСС Чӑватн обкомӗ, ЧАС СР Верховнӑй Совет Пре- 
зидиумёпе Миниатрсен Совечӗ 1971 ҫулхи январӗн 28-мӗ- 
шӗнче йышӑннӑ постановлени тӑрӑх Юрий Олиферовича 
«Чӑваш АОСРӗн Еҫ Мухтавӗпе Паттӑрлӑхӑн Хисеп Кӗ- 
неиине» кӗртсе хӑварни те пире чёререн савӑнтарать.

Ю. Збанацкин партипе совет халӑхӗ умӗнчи пархатар- 
лӑ ӗҫӗсене Совет правительстви тивӗҫлӗ хак панӑ. Унӑн 
кӑкӑрне Ленин орденӗ, Совет Союз Геройӗн Ылтӑн Ҫӑл- 
тӑрӗ, Ёҫлӗх Хӗрлӗ Ялав орденӗ, Отечественнӑй вӑрҫӑ 
партизанӗн 1-мӗш етепеньлӗ медалӗ тата ытти нумай ме
даль илемлетее тӑраҫҫӗ. Литературӑри ӗҫесемшӗн ӑна 
Украина ССРӗн Т. Шевченко ячӗпе хисепленекен преми- 
не, Украина комсомолӗн Н. Островский ячӗпе хисеплене
кен премине панӑ.

Юрий Збанацкин пултарулӑх вӑй-халӗ иксӗлми хӗ- 
рӳллӗн вӗресе тӑрать. Вӑл ҫине тӑрсах совет халӑхӗн тӗр- 
лӗ енлӗ пуян пурнӑҫне кӑтартакан ҫӗнӗ произведенисем 
ҫырать, хӑйӗн мӗнпур пӗлӗвӗпе пултарулӑхне совет ҫын- 
нисене 'коммунизмлн воспитани парас ӗҫе парать. 
Ю. Збанацкшн кашни кӗнекинчех .совет патриотцзмӗн, 
пролетарилле интернационализмӑн, халӑхсен туслӑхӗн 
идейи хӗлхемленсе тӑрать.

1974.

«ЭП КАЙӐКСЕМ В ӖҪ Т Е Р ЁП КАКАРТАН»

Поэзие юратакан хаклӑ тусӑмӑр!
Сан умӑнта акӑ — «Эп кайӑксем вӗҫтерӗп кӑкӑртан» 

ятлӑ пӗчӗк кӑна кӗнеке. Авторӗ — пушкӑрт халӑхӗн пал- 
лӑ поэчӗ Мустай Карим. Ана нумай-нумай вулакансем 
лайӑх пӗлеҫҫӗ, юратаҫҫӗ: хамӑр ҫӗршывра та, ҫӗршыв 
тулашӗнче те. Ҫак юратӑ:ва вӑл хӑйӗн янкӑр тӑрӑ ҫӑлкуҫ 
пек хӑватлӑн тапса таракан илемлё, шухӑш-кӑмӑлӗпе 
пуям та тарӑн пултарулӑхӗпе хамӑрӑн асран кайми ҫӗр- 
шыва, унӑн пӗр туслӑ ҫемьери халӑхӗсене хӗрӳллӗн 
юратма чӗнекен ҫутӑ та таса пултарулӑхӗпе тивӗҫлӗ 
пулчӗ.

Мустай Карим (Мустафа Сафнч Каримов) 1919 ҫул- 
хи октябрей 21-мӗшӗнче хресчен килйышӗнче ҫуралнӑ.



Ёӑл мӗн ачарӑн халӑх юррисене юратнӑ, нумай пухнӑ, 
хӑй те ҫамрӑклах сӑвӑсем ҫырма тытӑннӑ. Тӑван ҫӗршыв 
Аслӑ вӑрҫи умӗн Ёпхӳри педагогика ииститутӗнчен вӗ- 
ренсе тухнӑ ҫамрӑк поэт вӑрҫӑн малтанхи кунӗсенчех 
салтак шинелӗ тӑхӑннӑ, фашистла вӑрӑ-хурахсене хирӗҫ 
Украинӑра, Молдавдре, Румынире, Болгарире, Венгрире 
ҫапӑҫнӑ. «За честь Родины» тата «Советский воин» ха- 
ҫатсенче ӗҫленӗ.

5/нӑн вӑрҫӑ ҫулӗсенче ҫырнӑ сӑввисемпе поэмисенче 
йывӑр ҫапӑҫусене чӑтӑмлӑн тӳссе ирттернӗ ҫирӗп чунлӑ, 
хямӑрӑн аслӑ Тӑван ҫӗршыва хӗрӳллӗн юратакан пат- 
тар ҫынсем сӑнланса юлнӑ. Вӑрҫӑн пирвайхи кунӗсенчен 
пуҫласа вӗҫне ҫитичченех фронтра пулнӑ поэтӑн произве- 
денийӗсем Пушкӑрт ҫӗршывӗпе, унӑн ывӑл-хӗрӗсен пат- 
риотла хастарлӑхӗпе уйрӑлми тачӑ ҫыхӑннӑ. Шӑпах 
ҫавӑн пек унӑн «Урхамахӑм» ятлӑ кӗнекери сӑввисемпе 
«Декабрь юрри», «Ульмясбай» поэмисем.

Вӑрҫӑ хыҫҫӑн М. Карим «Таврӑнны» ятлӑ сӑвӑ кӗнеки 
пичетлесе кӑларать. Кунта эпир ҫӗнтерӳҫӗ-салтак ыл- 
ханлӑ фашистсене хшрӗҫ пурнӑҫа шеллемесӗр кӗрешни, 
вӑрҫӑ хыҫҫӑн вӑл хӑйӗн тӑван Пушкӑрт ҫӗршывне тав- 
рӑнса мирлӗ ӗҫе хастарлӑн тытӑнни ҫинчен хавхаланса 
та савӑнса вулатпӑр.

Совет халӑхӗпе пӗрле пӗтӗм тӗнчери прогрессивлӑ 
вӑйсем мирлӗ пурнӑҫшӑн кӗрешни М. Каримӑн юлашки 
ҫулсенче ҫырнӑ произведенийӗсенче паллӑ вырӑн йышӑ- 
нать. Ахальтен мар унӑн яланах сыхӑ пулма, мир вӑйӗсе- 
не куллен-кун ҫирӗплетме чӗнекен «Европа-Ази», «Бол- 
гари тетрачӗ», «Вьетнамра» тата ытти сӑвӑ ярӑмӗсене 
темшҫе чӗлхене куҫариӑ. Акӑ мӗнле ҫырать поэт хӑйӗн 
«Шухӑш» сӑввинче:

Паян кун илемӗ, пуласси  
Ҫын телейӗ, тӗрлӗ сас-хура,
Хырлӑх шавӗ, кайӑксен сасси —
Пурте пурӑнаҫҫӗ сӑввӑмра.

Савӑнса юрлатӑп хам юрра.
П урнӑҫа мухтатӑп чӗререн.
Ҫавӑнпа та, пурнӑҫа кура,
М ӗскӗн пек эп каймӑп ҫӗр ҫинчен.

( А . В о р о б ьев  куҫарнй.)

М. Каримӑн пултарулӑхӗнче совет ҫыннисен, ҫавӑн 
пекех пирӗн ҫӗршыври тӗрлӗ халӑхсен туелӑхӗ уҫҫӑн ку-



рӑнса тӑрать. Ҫав туслӑхра никам ҫӗнтерейми хӑватлӑ 
вӑй, коммунизм строительствин иксӗлми ҫирӗп тӗрекӗ. 
Ҫакӑн ҫинчен поэт хӑйӗн «Эп •— Раҫҫей ҫынни» сӑввинче 
питӗ вштӗмлӗ калать: «Эп вырӑс мар, ҫапах Раҫҫейӗн, 
пӗлӗр. Раҫҫей ҫынни, мухтавӑм вӗҫӗмрен».

Мустай Карим — чӑваш писателёсен ҫывӑх тусӗ. Вӑл 
пирӗн республикӑра темиҫе хутчен те пулнӑ, чӑваш поэ- 
чӗсен нумай сӑввине пушкӑртла куҫарнӑ. Вулакансем 
унӑн калавӗсемпе повеҫӗсене те, пьесисемпе статйисене 
те лайӑх пӗлеҫҫӗ. «Пӗччен хурӑн», «Вӗҫленеймеи юрӑ», 
«Уйӑх тӗттӗмленнӗ каҫ», «Айгуль ҫӗршывӗ» пьесисем 
вара совет драматургийӗн чӑн-чӑн чаплӑ произведенийӗ- 
сем пулеа тӑчӗҫ.

Пушкӑрт халӑх поэчӗ нумай ӗҫлет, нумай ҫырать: 
Унӑн нумай енлӗ пултарулӑхӗ хамӑр саманапа, халӑх 
пурнӑҫӗпе тачӑ ҫыхӑннӑ. Ансӑртран мар ӑна совет лите- 
ратурине аталантарас тӗлӗшпе мухтава тивӗҫлӗ ӗҫсем 
тунӑшӑн Ленин орденӗпе, икӗ хутчен Ёҫлӗх Хӗрлӗ Ялав 
орденӗпе наградӑланӑ, 1963 ҫулта Пушкӑрт халӑх поэчӗн 
ятне панӑ. Пирӗн тусӑмӑр Мустай Карим — 1955 ҫултан- 
па РСФСР Верховнӑй Совечӗн депутачӗ, кунсӑр пуҫне 
тата Салават Юлаев, К. Станиславский ячӗпе хисепле- 
некен премисен л-ауреачё. Вал литература ӗҫне общест- 
вӑлла ӗҫрен уйӑрмасть. Ҫакӑ вара талантлӑ поэт-драма
турга, чӑн-чӑн художиика хӑйӗн пархатарлӑ та ӳсӗмлӗ 
ӗҫӗнче яланах хавхалантарса, чӗрӗ вӑй парса тӑрать. 
Чӑнахах та, тӗрӗс каланӑ вӑл хӑй пирки:

Пу.рне те эп тӗплерӗм, пӗр тытсассӑн 
Вак-тӗвеке эп сиртӗм хам ҫумран...
Ирпе ирех, хӗвел кулеа пӑхсаесӑн,
Эп кайӑксем вӗҫтерӗп кӑкӑртан.

(А . В оробьев  куҫарнӑ.)

Мӗн калӑн — питӗ тӗрӗс!

1974.

С И Л  ПИРЕ,  НА Р С П И Ҫ Ӗ Р Ш Ы В Ё Н Ч Е

Пушкӑрт, Оилпи, Слакпуҫ... Ҫак сӑмахсем пире мӗн 
ачаранах ҫывӑх пулнӑ. Пушкӑртра, Слакпуҫӗнче пирӗн

* Ку статьяна В. Давыдов-Анатрипе пӗрле ҫырнӑ.



юратнӑ аслӑ поэтамӑр Константин Васильевич Иванов 
ҫуралнӑ, пурӑннӑ, ҫӗре кӗнӗ. Ҫавӑнпа ку тавралӑха, ҫак 
кӗтесе эпир яланах ырӑпа асӑнатпӑр. Ахальтен мар пу- 
лӗ ӗнтӗ, пире Пушкӑрта, Константин Иванов ҫуралнӑран- 
на 80 ҫул тултарнине уявлама каймалла тесен, эпир ҫав 
тери савӑнтӑмӑр.

1970 ҫулхи июнӗн 7-мӗшӗ. Ҫанталӑк лайӑх. Хӗвеллӗ 
кун. Шупашкартан — Ёпхӗве самолет вӗҫет. Пушкӑрта, 
аслӑ поэтӑмӑра чыслама, пирӗнпе пёрле Илпек Микула- 
йӗ, Зоя Ананьевӑпа Геннадий Терентьев артистсем пы- 
раҫҫӗ. Вӗсем те савӑннӑ. Чун-чӗремӗрте темле ӑшӑ туйӑм 
тапса тӑнӑн туйӑнать. Тӗлӗнмелле: Шупашкартан тухни 
виҫӗ сехет те ҫитмерӗ пулӗ, куҫа Пушкӑртсен тёп хули — 
Ёпхӳ курӑнса кайрӗ. Пысӑк хула. Ёпхӳ историе хӑйӗн 
паттӑрлӑхӗпе кӗрсе юлнӑ. 1918 ҫулта Пушкӑртра граж
дан вӑрҫи пынӑ кунсенче вӑл Колчак ҫарӗн аллине ле- 
кет. 1919 ҫулта В. И. Чапаев дивизийӗ хулана тӑшман 
ҫарӗнчен тасатать, ун ҫинче ӗмӗрлӗхех хӗрлӗ ялав, Ҫӗн- 
терӳ ялавӗ вӗлкӗшме пуҫлать. Кунта аслӑ ҫулпуҫӑмӑр 
Владимир Ильич Ленин икӗ хутчен пулнӑ. Хула ҫынни- 
сем Ильич пулнӑ вырӑнсене юратса упраҫҫӗ. Куҫ умне 
Салават Юлаев палӑкӗ тухса тӑрать. Вӑл ҫӳллӗ ту тӳ- 
пинчен тахҫанах курӑнса ларать. Эпир Ёпхӳ каччин, 
Отечественнӑй аслӑ вӑрҫӑ паттӑрӗн Александр Матросо- 
вӑн палӑкӗ умӗнче, Пушкӑрт халӑх поэчӗсем Мажит Га- 
фурипе Рашит Нигмати тӑприоем умӗнче пуҫ тайс-а тӑ- 
ратпӑр. Ёпхӳ хӑйӗн пултаруллӑ, пӗтӗм ҫӗршывӗпе чапа 
тухнӑ ывӑл-хӗрӗсемпе мухтанма пултарать. Пиртен пӗри 
чӑтаймарӗ, хамӑр тусӑмӑрсем умӗнне хӑйӗн пӗр сӑввине 
сасӑпах вулама пуҫларӗ:

Эпир салам калатпӑр 
Кудаш, Карим, пур туссене,
Савса парне паратпӑр 
Кӑвар чӗремӗр хӗлхемне.

Тавах сана, тӑванлӑх,
Хӑват паратӑн эс чуна...
Ҫӗн ӗмӗрти пӗртанлӑх 
Илем кӳрет ҫурхи куна.

Эпир Слакпуҫне, Константин Иванов ҫуралнӑ яла, 
ҫул тытатпӑр. Аслӑ ҫулӑн икӗ айккипе лайӑх шӑтса тух- 
нӑ, ашкӑрса ӳсекен тырӑ калчисем ешёл тинӗс пек сарӑл-



са выртаҫҫӗ. Куҫ умне нефть вышкисем туха-туха тӑраҫ- 
ҫӗ. Кунта пурте пур: ешӗл вӑрмансем, юханшывсемпе 
ҫутӑ кӳлӗсем. Ҫак ырӑ сӑ;на, пуянлӑха курса пынӑ вӑхӑт- 
ра пур'те илтмелле, пӑтӗм сасӑпа: Пушкӑрт ҫӗршьшӗ — 
пуян Ҫӗршыв! теес килет. Пирӗн машннӑсем вӑрмантан 
тухса пӗр сӑрт тӑррине ҫитсе чарӑнчӗҫ.

— Ҫакӑ ӗнтӗ Нарспипе Сетнер ҫӗршывӗ. Эпир Силпи- 
ре, ав ҫав айлӑмра — Слакпуҫ, Константин Ивановӑн 
тӑван ялӗ,— терӗ пире партии Белебей райкомӗн пёрре
мёш секретаре Р. Т. Евбатыров юлташ. Хамӑр та сисме- 
рӗмӗр — «Нарспири» илемлё йӗркесене пӗрин хыҫҫӑн 
тепри шӑрантарма пуҫларӑмӑр:

Пуш уйӑхӗн вӗҫӗнче 
Хӗвел пӑхрӗ ӑшӑтса,
Силпи чӑваш ялӗнче 
Юр ирӗлчӗ васкаса.

Ҫӑтмах пекех туйӑнать 
Силпи чӑваш ялӗнче,
Вӑхӑт иртни сисӗнмест 
Савӑнӑҫлӑ кунсенче...

Слакпуҫ варрмнче, Константин Иванов ҫуралнӑ ҫурт 
умӗнче, халӑх туллиех. Ял ӗҫченӗсем Шупашкарпа Ёпхӳ 
хӑнисене кӗтсе илме тухнӑ-мӗн. Ватӑ колхозник Максим 
Кириллов аллинче ҫӑкӑрпа тӑвар.

— Хаклӑ тус-тӑванӑмӑрсем, эсир Константин Ивано
ва чыслама пирён пата, Слакпуҫне, килнишӗн эпир ҫав 
териех хавас. Чӑвашсен авалхи йӑлипе сире ҫӑкӑр-тӑвар- 
па кӗтсе илме шутларӑмӑр, — тет вӑл, хӑнаеене пӗтӗм 
чун-чӗререн ырӑ сунса. Хӑнасенчен малтан Слакпуҫне 
тепӗр чуна савӑнтаракан хыпар ҫитнӗ-мӗн. Халӑх хуш
шинче лайӑх, ырӑ ӗҫсем тунӑшӑн кунти К. В. Иванов му- 
зейне Пушкӑрт АССР Верховнӑй Совет Президиуме 
Хисеп грамоти riapca наградӑлама Указ кӑларнӑ. Чӑнах 
та ырӑ хыпар! Ку вӑл Пушкӑрт халӑхӗ аслӑ поэтӑмӑра 
хӑйӗн тӑван ывӑлӗ вырӑнне хурса хисеплесе, юратса 
пурӑнни ҫинчен калать. Музее грамота панӑ ятпа кунта 
савӑнӑҫлӑ митинг пулса иртрӗ.

Константин Иванов пурнӑҫӗ кӗске пулчё. Анчах та 
вӑл ӗмӗрлӗхех хӑйӗн ҫутӑ йӗрне хӑварчӗ. Поэтӑн «Нарс-



пи» поэми Совет Союзён пур кётеосисене те ҫитрӗ, хамӑр 
чикӗ урлӑ каҫса демократиллӗ ҫӗршывсене пырса кӗчӗ. 
Ҫавӑнпа та эпир пурте унӑн вилӗмсӗр ӗҫӗпе мухтанат- 
пӑр. Пирён паянхи савӑнӑҫлӑ митинг пынӑ вӑхӑтра чӑн 
тӳпере, космосра чӑваш халӑхӗн тепӗр ывӑлӗ Андриян 
Григорьевич Николаев вӗҫет. Ана, космос паттӑрне, эпир 
сывлӑх сунса чун-чӗререн салам яратпӑр,— терё митинга 
уҫса кунти иарти райкомӗн секретаре P. Т. Евбатыров 
юлташ.

Сӑмах парти Пушкӑрт обкомӗн культура пайӗн заве- 
цующийӗ К. Г. Тухватуллина илет. Вӑл Пушкӑрт Вер- 
ховнӑй Совет Президиумӗн Указне вулать, К. В. Иванов 
музейне Хисеп грамоти парать.

— Эпир К- В. Иванов музейӗн пархатарлӑ ӗҫне ҫапла 
иысӑка хурса хакланӑшӑн чун-чӗререн савӑнатпӑр. Ҫак 
хаклӑ парне пире тэтах та лайӑхрах ӗҫлеме хавхаланта- 
рать,— терё музей заведующийӗ Р. М. Петрова.

Митингра Пушкӑрт республикин Культура министрӗ
В. С. Каримов хӗрӳ сӑмах тухса каларӗ. Вӑл «Нарспи» 
поэмӑн еыпӑкӗсене пушкӑртла ҫав тери ӑста вуласа пачӗ, 
Ёпхӳре пичетленсе тухнӑ «Нарспие» Иванов музейне 
парнелерӗ. Эпир, чӑвнш писателӗсем, пӗрин хыҫҫӑн теп
ри халӑх умне тухса, Константин Ивановӑн ячӗ тӳпере 
ҫутӑ ҫӑлтӑр пек ялкӑшса тӑни ҫинчен чун-чӗререн ырӑ 
сӑмахсем каларӑмӑр, Слакпуҫ ӗҫченӗсене, Иванов музей
не хамӑр халӑх ячӗпе аслӑ поэтӑмӑрӑн бюстне, космос 
паттӑрӗн А. Г. Николаевӑн сӑнне парнелерӗмӗр.

— Пирӗн халӑхсем хушшинчи ӗмӗртен пыракан тус- 
лӑх тэтах та ҫирӗпленсе, вӑй илсе пытӑр. Пушкӑрт чӑва- 
ша, чӑваш пушкӑрта савтӑр, юраттӑр. Пирён Совет ҫӗр- 
шывӗн вӑйӗ халӑхсем хушшинчи туслӑхра! — терӗ пуш- 
кӑртсен паллӑ писателе, пирӗн ҫывӑх ҫыннӑмӑр Хаким 
Гиляжев.

Савӑнӑҫлӑ митингра пулнӑ ҫынсене, Шупашкартан, 
Ёпхӳрен Слакпуҫне аслӑ поэтӑмӑра чыслама пынӑ хана- 
сене тав туса кунти колхоз председателё А. Ф. Астафьев 
ӑшӑ сӑмах каларӗ.

— Пирен колхозра вырӑс, украина, чӑваш, белорус 
халӑх ҫыннисем ӗҫлеҫҫӗ. Вӗсем пурте пӗр ҫемьери пек 
килӗштерсе пурӑнаҫҫӗ. Эпир аслӑ поэтӑмӑрӑн Констан
тин Ивановӑн ырӑ ятне хамӑрӑн пултаруллӑ ӗҫпе ҫӳлте 
тытатпӑр.

Партипе правительство куллен пулӑшса пынине пула 
Слакпуҫ ҫыннисен пурнӑҫӗ палӑрмаллах лайӑхланчӗ. Пи-



рӗн халь ҫынна мӗн кйрлй пурте пур: ҫуртеем лайӑх, 
апат-ҫимӗҫ ҫителӗклӗ, хитре тумланса ҫӳретпӗр,— терӗ 
вӑл.

Концерт пуҫланчӗ.
Слакпуҫ ӗҫченӗсем умӗнче — шурӑ сатин кӗпе, тухъя 

тӑхӑнеӑ, умне тевет ҫакнӑ чӑваш хӗрӗ. Вӑл пирён Зоя 
Ананьева артистка. Ун ҫинчи кӗмӗл тенкӗсем хӗвел ҫути- 
не йӑлтӑртатса тӑраҫҫӗ. Пирӗн тусӑмӑр Илпек Микулайё 
писатель чӑтаймарӗ, пурте илтмеллех: «Ку пирӗн Нарс- 
пи»,— терӗ. Ҫах сӑмахсене каласанах халӑх хушшинчен 
пӗри:

Утса-утса пынӑ чух 
Ш ӑнкӑртатать тенкисем.
Куҫӗсемпе пӑхнӑ чух 
К аччӑн чӗри ҫем ҫелет,—

тесе  хучӗ.
Зоя Ананьева чӑваш композиторӗсен произведенийӗ- 

сене шӑрантарать. Юрӑ хыҫҫӑн юрӑ янӑрать. Концерт 
хӗрсе пынӑ вӑхӑтра, кӗтмен ҫӗртен, ял ҫийӗн тӗксӗм пӗ- 
лӗтсем ҫӗкленчӗҫ. Анчах та вӗсем часах оирӗле-сирӗле 
кайрӗҫ.

— Ак сана Иванов хӑвачӗ, ак сана юрӑ хӑвачё: хура 
пӗлӗтсем те чатаймарӗҫ, аяккалла тара пачёҫ,— тет пӑр- 
так шӳт туса пушкӑртӑн тепӗр паллӑ писателе,— пирӗн 
тусӑмӑр Вазйх Исхаков. Чӑн-чӑн сӑвӑ-юрӑ уявӗ. Концерт 
итлекеноем пирӗн ӑста юрӑҫӑран хӑй ҫинчен каласа пама 
ыйтаҫҫӗ.

— Манӑн атте Ананий Игнатьевич,—терё Зоя Анань
ева,— ӗлӗк ял кӗтӳне кӗтнӗ. Вӑл чӑваш халӑх юррисене 
ҫав терн нумай пӗлет... Ҫавӑнпа та-и, тен, эпӗ ҫуралаеса 
та юрӑпах ҫуралнӑ пулас. Малтан ялти шкул, унтан Ш у
пашкарти музыка училищи, каярахпа Хусанти консерва- 
тори... Халӗ эпӗ — чӑваш государство филармонии со
листки,— тесе каласа парать Зоя Ананьева.

Слакпуҫсем ӑна куҫран вӗҫертесшӗн мар.
— Тата пӗр-икӗ юрӑ та пулин юрла,— теҫҫӗ.
Ҫак кун Слакпуҫӗнче ӑшӑ кӑмӑлтан тухакан сӑвӑ- 

юрӑсем вырӑсла, украинла, чӑвашла, пушкӑртла мӑнаҫ- 
лӑн янӑраса тӑчӗҫ.

Пирён асра кунти ял Совет председателӗн Валентина 
Федоровна Горенкӑн юрри ӗмӗрлӗхех юлчӗ. Ҫак ӗҫчен те 
сӑпай хӗрарӑмӑн чун-чӗршнчен тухакан юрӑ сӑмахӗсене 
эпир ҫырсах илтӗмӗр:



Епле килтӗр, тӑвансем, епле килтӗр? —
Епле путмарӑр-ши тинӗсе.
Эсӗрех те путнӑ ан пултӑрччӗ,—
Тахҫантанпа кӗгнӗ эп сире!

Кӑвак кӑвакарчӑн эп вӗҫтертӗм,
Крыльца умне аран ӳкертӗм,
Тахҫантанпах кӗтнӗ тӑвансене 
Аран-аран куҫ умне. ӳкертӗм.

Кӗрепенке ҫурӑ, ай, панулми,
Уйӑх ҫурӑ выртрӗ арчара.
Сире, тӑванӑмсем, кӗте-кӗте 
Виҫӗ сехет тӑтӑм ура-мра.

Крыльца умне тулӑ эпӗ сапрӑм,
Кайӑксене хуш ап суйлама.
Ентӗ эпӗ чунтан, ай, юрларӑм,
Тӑвансене хушап юрлама.

* * *

Слакпуҫ ҫыннисем авалтан пыракан лайӑх, ырӑ йӑла- 
сене упраса усраҫҫӗ. Ку пире питех те савӑнтарчӗ. Эпир 
кунти чылай яш-кӗрӗмсемпе калаҫрӑмӑр.

— Акӑшсем пек карталанса каҫсерен вӑййа тухатпӑр. 
Сӑвӑ-юрӑ, ташӑ-кулӑ янӑраса ҫеҫ тӑрать вара,— теҫҫӗ 
Силпи каччисемпе хӗрӗсем. Вӗсем ҫавӑнтах пирён ума 
ретӗн-ретӗн тӑчӗҫ те хӑйсен вӑйӑ-юррисене шӑрантарма 

.пуҫларӗҫ. Тӗлӗнмелле! Аҫтан-ха манса кайӑн ҫак йӗрке- 
сене:

Атьӑр анар анаталла 
Алла-аллӑн тытӑнса.
Курайман тӑшман пӑхса юлтӑр 
Хӳми ҫумне тайӑнса.

Шур чӗрҫитти кӗсйине 
М ӑйӑр ярассӑм килет.
Ытла вӗҫкӗн каччисене 
Тӗртсе ярассӑм килет.

Ш оссе ҫулӗ такӑр мар-и,—
Такӑнтарать иккен вӑл.



Чӗлхе-ҫӑвар ҫавранманнй 
Вӑтантарать иккен вӑл.

Икӗ тутӑр пӗр вӗҫренччӗ,
Хачӑ касса уйӑрчӗ.
Эпир нккӗн пит туслӑччӗ,
Курайман ҫын уйӑрчӗ.

* * *

Эпир Слакпуҫ историйӗпе, кунти колхоз ӗҫӗ-хӗлӗпе, 
ял ӗҫченӗсен пурнӑҫӗпе паллашма тӑрӑшрӑмӑр.

Слакпуҫ ӗлӗкхш саманара начар, чухӑн, хутла пӗлмен 
ял пулнӑ. Константин Иванов хӑйӗн кун кӗнекинче кунти 
чӑвашсем ҫӗр ӗҫлесе, ҫӑпата туса пурӑнни ҫинчен ҫы.рса 
хӑварнӑ. Слакпуҫ виҫӗ ӗмӗр ҫура каярах, 1618 ҫулта, 
пуҫлатса кайнӑ-мӗн. Кунта чӑн малтан Шупашкар енчи 
Тупах текен ялтан килнӗ чӑвашсем пурӑнма пуҫланӑ. 
Ял ҫумӗпе Слак шывӗ юхса выртать. Ват ҫынсем каланӑ 
гӑрӑх, ял ячӗ те ҫак ҫырмаран пуҫланса кайнӑ-мӗн. Слак- 
пуҫ. Унтан инҫех мар Силпи шывӗ юхса выртать. Кунтах 
ҫӳллӗ ту пуҫланса каять. Ун ҫинче сшмӗс вӑрман сарӑлса 
выртать. Калама ҫук илемлё вырӑн.

— Силпи таврашӗнче 36 ҫӑлкуҫӗ. Ку вырӑн ӳсентӑ- 
рансемпе, ҫулла ҫырлапа, кӗркунне кӑмпапа пуяи. Ҫак 
илемлӗ тавралӑх Кӗҫтенттине халӑх асӗнче ӗмӗрлӗхе 
юлакан произведени ҫырма хистенӗ те ӗнтӗ,—тет пире 
поэт ҫӗршывӗпе паллаштаракан Гурий Герасимович М а
каров учитель. Каллех «Нарспири» йӗркесем аса килеҫҫӗ.

Кайӑк юрри, ҫын сасси 
Ян-ян ярать таврана.
Ҫуркуннехи хавас юрӑ 
Килсе кӗрет хӑлхана.

Слакпуҫсем мӗн авалтанах ҫутталла туртӑннӑ. Вёсен 
шанса, кӗтсе пурӑннӑ ҫутӑ ӗмӗчӗ пурнӑҫланчӗ. Ялта ва
там шкул пур. Унта 347 ача вёренет. Поэт ҫуралнӑ ялта 
халё 38 учитель, 78 механизатор, 4 врач. Ҫак цифрӑсем, 
чӑннипех те, юрӑ пек илтӑнсе тӑраҫҫӗ. Колхозра 213 ху- 
ҫалӑх. Вӗсенчен 147 хуҫалӑхра радиоприемник, 57 хуҫа- 
лӑхра телевизор, 27 хуҫалӑхра мотоцикл, 2 хуҫалӑхра 
автомашина пур. Кашни киле хаҫат-журнал килсе тӑ- 
рать. Велосипедсем, кӗпе ҫумалли машинӑсем, электро-
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утюгсем ҫинЧен калама та кирлё мар — вёсеМ кашни 
килтех.

— Пире ҫак илемлё те телейлӗ пурнӑҫа Октябрь пил- 
лерё, Ленин пачӗ. Уншӑн вёсене гииртен тавтапуҫах! — 
теҫҫӗ Слакпуҫ ҫыннисем. Слакпуҫ ҫуллен ҫӗнелсе, илем- 
ленсе пырать. Кунти ял ӗҫченӗсем тутӑ, лайӑх пурӑнаҫҫӗ. 
Эпир аслӑ урампа иртсе пынӑ чухне пӗр ҫамрӑк каччӑпа, 
Анатолий Мироновпа, паллашрӑмӑр. Вӑл хӑй кӑҫал Ёп- 
хӳрен шоферсе/н курсӗнчен вӗренее килнӗ-мӗн, халӗ кол
хозра ӗҫлет.

Анатолий пире хӑйсем патне кёрсе курма ыйтрӗ. 
Эпир хаваслансах килӗшрӗмӗр. Пысӑк, ҫӗнӗрех иккӗллӗ 
пӳрт. Хуралтӑсем те лайӑх. Анатолий ашшӗ Виктор Гри
горьевич иртнӗ вӑрҫӑра нулнӑ, йывӑр аманнӑ, инвалид. 
Аила пулин те колхозри ӗҫсенчен юлмасть. Амӑшӗ шкул
та техничкӑра, Лида ятлӑ йӑмӑкӗ колхозра дояркӑра 
ӗҫлеҫҫӗ.

— Ҫапла эпир тӑваттӑн хамӑр ҫемьене тытса пырат- 
пӑр. Йӑмӑисем пур. Вӗсем пурте шкулта лайӑх, тӑрӑшса 
вӗренеҫҫӗ. Хуҫалӑхра ӗне, сурӑхсем, хурсем, чах-чӗпсем 
усратпӑр. Сысна илесшӗн-ха. Кӗскен каласан, кӳренмел- 
ли ҫук, аван пурӑнатпӑр,— тет Анатолий.

Эпир сӗтел ҫинче «Тӑван Атӑл» альманахпа «Капкӑн» 
журнал выртнине асӑрхарӑмӑр.

— Сирӗн патӑртан, Шупашкартан ҫырӑнса илетпӗр, 
ҫемйипех вулама юратаТпӑр. Халӗ Мранькан «Ёмӗр сак- 
ки сарлака» романӑн ҫӗнӗ кӗнекине ҫав тери кӗтетпӗр,— 
тет пире Анатолий.

Слакпуҫӗнче ёҫпе чапа тухнӑ, ыр ят илме тивӗҫлӗ 
пулнӑ ҫынсем нумай.

— Вӗсемпе эпир мухтанатпӑр. Колхоз производствин- 
че уйрӑмах коммунистсемпе комсомолецсем лайӑх тӗслӗх 
кӑтартаҫҫӗ,— тет колхозри парти организацийӗн секре
таре Василий Дмитриевич Тарасенко. Вал пире Алексей 
Кузьмин, Константин Иванов, Поликарп Маркелов, Геор
гий Тимофеев, Александр Сергеев механизаторсен, Ва
лентина Маркелова, Зоя Кириллова, Галина Чумаченко 
дояркӑсен пархатарлӑ ӗҫӗсем ҫинчен савӑнса кала-кала 
пачӗ.

— Колхоз пурнӑҫӗ ӗҫ паттӑрӗсем ҫинче тытӑнса тӑ- 
рать. Вӗсане чыс та мухтав,— тет колхоз председателё 
Астафьев.

Кунти колхоз юлашки ҫулсенче тырпул тухӑҫне чылай 
ӳстерчӗ, государствӑна тырӑ сутмалли пилӗк ҫуллӑх пла



на та ирттерсе тултарчӗ. Слакпуҫсем кӑҫал кашни гек- 
тартан 17 центнертан кая мар тӗштырӑ туса илессишён 
кӗрешӗве тухрӗҫ. «Сӑмах патӑн пулсан,— пурнӑҫламал- 
ла!» — теҫҫӗ вӗсем.

★ * *

Ҫӗршывшӑн йывӑр кун, йывӑр вӑхӑт килсе тухсан, 
слакпуҫсем яланах пӗтӗм халӑхпа пӗрле тӑшмана хирӗҫ 
ҫӗкленнӗ. Иртнӗ Отечественнӑй Аслӑ вӑрҫа кунтан 
288 ҫын тухса кайнӑ. Вӗсенчен 120 ҫыи каялла, тӑван 
киле таврӑнайман, вӑрҫӑ хирӗнче юлнӑ. Вӑрҫӑран сывӑ 
таврӑннисем халӗ пурте тенӗ пекех колхозра тӑрӑшса 
ӗҫлеҫҫӗ. Эгаир вӑрҫӑ паттӑрӗпе, Дмитрий Васильевич 
Григорьев капитанпа паллашрӑмӑр. Вӑл .вӑрҫӑран йы- 
вӑр аманса, куҫсӑр пулса килнӗ. Ҫак ҫулӑм чӗреллӗ ҫЬш, 
коммунист ҫухалса кайман, тӑван ялне таврӑнсанах хӑ- 
йӗн вырӑнне тупнӑ. Вӑл халӗ районти лайӑх, пултаруллӑ 
агитаторсенчен пӗри.

Тепӗр Слакпуҫ ҫынни Николай Спиридонович Павлов 
вӑрҫӑра Совет Союз Геройён ятне илме тивӗҫлӗ пулнӑ. 
Халӗ ҫак паттӑр кунти вӑтам шкулта ачасене физкульту- 
рӑпа вӗремтет, ҫавӑнпа пӗрлех ялти, колхозри ӗҫюене хут- 
шӑнать.

— Эпир миршӗн кӗрешетпӗр. Анчах та тӑшман пирӗн 
ҫине тапӑнсан, эпир хамӑр телее, хамӑр пурнӑҫа сыхла- 
ма яланах хатӗр,— теҫҫӗ слакпуҫсем.

*  * *

Эпир Силпире, Нарспи ҫӗршывӗнче. Куҫ умӗнчен Кон
стантин Ивановӑн ырӑ сӑнарӗ каймасть. Пурне те илт- 
мелле, пӗтӗм сасӑпа ҫапла калас килет.

Кӗҫтенттин Иванов, эс  чӑваш чӗлхине,
Сӑввине-юррине — тӑван халӑх мулне,
Пӗрчӗн-пӗрчӗн пухса, ҫӳпҫене тултарса,
Парнелерӗн пире кӑмӑлтан ыр сунса.

Ҫак сӑвӑ йӗркисем уйрӑмах поэт музейӗнче пулнӑ 
чух аса килеҫҫӗ. Музей юлашки ҫулсенче ҫӗнӗ экспонат- 
семпе пуянланнӑ. Кунта поэтӑн алҫыврӑвӗсене, япалисе- 
не, ун ячӗпе, пурнӑҫӗпе ҫыхӑннӑ материалсене лайӑх уп- 
раса, сыхласа усраҫҫӗ. Куҫ умне чӑвашсен паллӑ худож
нике Петр Сизов «Нарспи» поэма тӑрӑх тунӑ ӳкерчӗксем



тухса тӑраҫҫӗ. Вӗсене художник ӑста ӳкерни пире пурне 
те еавӑнтарать. «Нарспие» хамӑр ҫӗршыври чылай ха- 
лӑхсем хӑйсен чӗлхшпе вулаҫҫӗ. Ҫакна музейре питех те 
лайӑх кӑтартса панӑ.

Поэт ҫуртне курма пыракансен йышӗ кулленех ӳссе 
пырать. Кунта пулнӑ ҫынсем, литературӑпа искусство 
деятелӗсем хӑйсен ӑшӑ сӑмахӗсене ҫырса хӑвараҫҫӗ. Пи
рён ум раЧ ӑваш  халӑхпоэчӗн Петӗр Хусанкайӑн парни— 
«Чӗре юрри» кӗнеки. Ун хуплашки ҫине Хусанкай 1955 
ҫулта ятарласа «Поэтӑмӑра юратнӑ халӑха» ятлӑ сӑвӑ 
ҫырса хӑварнӑ. Акӑ вӑл:

Чӗлхемӗре усранӑ халӑх!
Сана, чаплӑ ывӑлу ҫинчен 
Ш ухӑш ласассӑн, тав тумалӑх  
Сӑмах тупма та хӗн иккен...

Хӗвлтухӑҫӗнче мухтавлӑ 
Лейли, М енжун, Европӑра 
Ромеопа Д ж ульетта паллӑ.
Эс, халӑхӑм, мӗнрен кайра?

Нарспи-Сетнерӗн шӗл-кӑварё 
Сан илемне, юратуна,
Сан ирӗклӗ чунна кӑтартрӗ 
Пурне те, пӗтӗм таврана.

Сана сӑнаҫҫӗ те тӗпчеҫҫӗ:
«П ӑхма сӑпайлӑ ҫеҫ этем,
Чунтан епле пуян вӑл!» — теҫҫӗ 
Савса телей сунакансем.

Сӗм-авалах эсӗ вырнаҫнӑ 
Европа-Ази хушшине.
Кил-ҫуртлӑ та нӳхреплӗ-лаҫлӑ,
Тӗреклӗ ларнӑ ҫӗр ҫине.

Вӑрман кӑкланӑ, пӳрт пуранӑ,
Ерчетнӗ ҫимӗҫ те хӑмла,
Ятна яман, ҫӗртмен, упранӑ 
М ал ӗмӗтне, ыр кӑмӑлна.

«Чӑваш ятне ан ҫӗрт...» Мӗн евӗр 
Тасалӑх ҫак сӑмахсенче!



Мён чухлӗ тӳсӗм, вӑй сисетпӗр 
Сан килӳнте, тӑван тӗнче!

Миҫе чуна ҫунатлантарӗ 
Вутра шӑраннӑ сан чӗрӳ!
Сана ӳксе пуҫҫа.пас мар-и 
Эпир, сан ывӑлу-хӗрӳ...

Ҫултан ҫулах, тӑван малашлӑх 
Хаваслӑрах, илемлӑрех.
Иванова ҫуратнӑ халӑх,
М ухгавлӑ эсӗ ӗмӗрех!

Эпир те музее хамӑр кӗнекемӗреене парнелерӗмӗр, 
вӑл пирӗн хушӑри ҫыхӑнӑва, туслӑха ҫирӗплетме пулӑш- 
тӑр, терӗмӗр. •к -к -к

Эпир Белебее, Константин Иванов вӗреннӗ шкула, 
ҫитсе курма шутларӑмӑр. Ҫанталӑк аван, хӗвеллӗ кун. 
Умра — Белебей. Ҫак хулана 1745 ҫулта чӑвашсем ни- 
кӗсленӗ. Эпир хулари Красноармейски текен урамри 
авалхи икӗ хутлӑ ҫурт умне пырса чарӑнтӑмӑр. Халӗ кун
та — профтехшкола. Хӑй вӑхӑтӗнче, ача чухне, ҫак ҫурт- 
ра пулас поэтӑмӑр Константин Иванов вӗрешнӗ. Поэт 
пурнӑҫӗ ҫинчен ӑшӑ калаҫу пуҫланчӗ. Хулари партнпе 
Совет органнзацийӗсем аслӑ поэтӑмӑра яланах ырӑпа 
асӑнса пурӑнаҫҫӗ, вӑл вӗреннӗ шкул ҫумне асӑну хӑми 
ҫапма шутлаҫҫӗ. Аван япала. Поэт пулнӑ, вӗреннӗ вы- 
рӑнсене пирӗн халӑх асӗнче ӗмӗрлӗхех хӑвармалла.

Эпир Белебее килнийе пӗлсен, пире кунти педучили- 
щӗре вӗренекен студентсем хӑйсем патне хӑнана чӗнчӗҫ. 
Ҫак училищӗре чӑваш шкулӗсем валли ятарласа учитель- 
сем хатӗрлекен уй р ӑ^ п у р  нккен. Вёсенче 120 чӑваш ачи 
вӗренет. Кунта чӑваш литератури пысӑк хисепре. Сту
дентсем пирён писательсем ҫырнӑ кӗнекесене юратса ву- 
ланине эпир хамӑр куҫпа куртӑмӑр. Училище директорӗ 
Тагир Исмагилович Ампнев пӗлтернӗ тӑрӑх, кунта чӑваш 
студенчӗсен драма кружокӗ пур. Ҫак кружок «Нарспи» 
спектакле ӑста лартса панӑ, унпа ҫывӑхрн колхозсене 
кайнӑ. Белебейри педагогика училищинче вӗреннӗ икӗ 
чӑваш ҫынни — Павел Ефимович Васильевпа Кирилл 
Деметьевич Андреев Аслӑ Отечественнӑй вӑрҫӑра пат- 
тӑрлӑхпа хӑюлӑх кӑтартнӑшӑн Совет Союз Геройӗн ятне 
илме тивӗҫлӗ nyvTiHa. Халӗ училище музейӗнче вёсен пат-



тӑрлӑхӗ ҫинчен калакан пуян материалсем пур. Учили- 
щӗре, студентсем ыйтниие, эпир тӗлпулу ирттертӗмёр. 
Тӗлпулӑва пирӗнпе пӗрле пушкӑрт писателӗсем Вазих 
Исхаковпа Гали Ибрагимов хутшӑнчӗҫ. Кунта чылай- 
ччен вырӑс, чӑваш, пушкӑрт сӑвви-юррисем янӑраса 
тӑчӗҫ. •_

«Туслӑ тӗлпулу» терӗмӗр эпир ӑна.
* * *

Пушкӑртран чӑваш ҫӗршывне тухса килес умён пире 
кунти парти обкомён секретарё Тагир Исмагилович Ахун- 
зящов юлташ йышӑнчӗ. Ашӑ, туслӑ калаҫу пулса иртрё. 
Тагир Исмагилович пирён писательсене чылайӑшне ла- 
йӑх пёлет-мён, Петёр Хусанкай, Ухсай Яккӑвӗ ҫинчен 
ыйта-ыйта пӗлчӗ. Вӑл, чӑваш чӗлхине ла!Йӑх пӗлекенскер, 
пире «Нарспири» йӗркесене вула-вула пачӗ, хӑй асӗнче 
юлнӑ чӑваш халӑх юррисемпе паллаштарчӗ. Эпир унӑн 
пӗр кӗске юррине ҫырса илме те ӗлкӗртӗмӗр:

Пирӗн хура, ай, лаши 
Тӑпӑртатса тӑрас ҫук.

, Кунта пирӗн савни ҫук,
Ш ӑнса тӑрас хуйхи ҫук.

Хитре каланӑ йӗркесем! Тагир Исмагилович, уйрӑмах, 
чӑвашпа пушкӑрт лштературисен туслӑхне ҫирӗплетме 
кирли ҫинчен каларӗ.

— Чӑвашра тухнӑ лайӑх кӗнеке пирён пата ҫиттӗр, 
Пушкӑртра тухиӑ лайӑх кӗнеке сирӗн пата ҫиттӗр. Пирӗн 
писательсен ырӑ ӗҫӗпе вулакансем савӑнччӑр. Йӑла илнӗ 
туслӑх литературӑпа искусствӑн пур енӗсемпе те вӑйлан- 
са пытӑр,—терӗ вӑл. Чӑнах та ҫэпла пулмалла! Чӑваш- 
семпе пушкӑртсем хушшинчи туслӑх ӗмӗр-ӗмӗр ялкӑшса 
тӑтӑр!

1970.

МАНАҪМИ Т Ӗ Л П У Л У С Е М

Чӑваш ҫӗршывӗие Венгри хушшинчи туслӑ ҫыхӑнусем 
ҫултан-ҫул ҫирӗпленсе пыраҫҫё. Ҫакна Венгрири туссем- 
пе Венгри Халӑх Республикинче е хамӑр Чӑваш ҫӗрӗнче 
кашни тӗл пулмассерен лайӑхрах та лайӑхрах туйса иле-



тён. Кӑҫал апрель уйӑхӗнче Иван Кузьмичев журналист- 
па пӗрле мана Венгрие кайса килме тӳр килчӗ. Хевеш 
облаҫӗнче, Будапештра эпир рабочисемне, ялхуҫалӑх ко- 
оперативӗе членӗсемпе, ученӑйсемпе, литераторсемпе 
тӗл пултӑмӑр. Пур ҫӗрте те вёсем пире тӑванла ӑшшӑн 
кӗтсе илчӗҫ, хӑйсен ӗҫӗ-хӗлӗпе, малашнехи ӗмӗчӗсемпе 
паллаштарчӗҫ.

Акӑ эпир Венгрии социализмла рабочи партийӗн 
Центральнӑй Комитечӗн секретаре Золтан Комочин юл- 
таш патӗнче. Вӑл ыйтнипе хамӑр республикӑри экономи- 
кӑпа культура аталанӑвӗ ҫинчен каласа паратпӑр. Тӑл- 
мачсӑр калаҫатпӑр. Комочин юлташ вырӑс чӗлхипе ли- 
тературине, паллӑ совет пмсателӗсене лайӑх пӗлет. Кай- 
ран вӑл хӑй пире Венгри Халӑх Республикин экономики- 
пе культури ҫинчен, патшалӑхӑи тулашри ҫыхӑнӑвӗсем 
ҫинчен тӗплӗн каласа кӑтартрӗ. Ҫавӑн пек манӑҫми тӗл- 
пулусем ВСРП Хевеш обкомӗн секретарӗ Дьердь Олах 
патӗнче, Эгер хула комитечӗн секретарӗ Шандор Треже- 
никпе хула Совечӗн председателе Янош Варг патӗнче те 
пулса иртрӗҫ.

„Венгрире пирёнпе пёрле малтан пуҫласа вёҫне ҫитич- 
ченех Хевешрш «Непуйшаг» («Халӑх пурнӑҫӗ») ятлӑ об
ласть хаҫачӗн редакторе Янош Папп ҫӳрерӗ. Чӑваш 
АССРӗпе Хевеш облаҫӗнчи ӗҫҫыннисем хушшинчи туслӑ- 
ха ҫирӗплетес ӗҫре пысӑк ӗҫсем тӑвать ҫак хаҫат. Унӑн 
страницисем ҫинче пирён республика ҫинчен ҫырнӑ 
статьясемпе оче|рксене курмашкӑн питӗ те хаваслӑ пулчӗ 
пире. Унтах тата Л. Агаковпа Хв. Уяр калавёсене те пи- 
четленё иккен. Вӗсене куҫараканӗ — Эгерти Хо Ши Мин 
ячёпе хисепленекен пединститутра вырӑс чёлхи вёренте- 
кен Ласло Захемекий. Венгрипе совет халӑхӗ хушшинчи 
туслӑх Обществин хӗрӳллӗ активисчӗ, вӑл нумаях пул- 
масть Шупашкара килсе кайнӑччӗ, пире чӑваш писателё
сен произведенийёсен ҫӗнӗ куҫарӑвӗсем ҫ.и,нчен каласа 
парса савӑнтарнӑччӗ. Захемекий юлташ область хаҫатӗн- 
че чӑваш ҫырулӑхӗ 100 ҫул тултарни, И. Я. Яковлев пур- 
нӑҫӗпе творчестви ҫинчен пысӑк статья пичетлесе кӑ- 
ларнӑ.

Эгерти гимназире Анна Захемская — Ласло Захем- 
скин арӑмӗ вырӑс чёлхи вёрентет. Рабочисемпе, педин
ститут, гимнази студенчёсемпе ирттернё тёлпулусене 
пычӗ вйл, хулари истори памятнпкёсемпе паллаштарчё. 
Ҫавӑн пекех пирёнпе пёрле пединститутра вырӑс чёлхи 
вёрентекен Маргарита Збишко та нумай ҫӳрерӗ. Венгри-



te  совет халахӗ хушшинчи туслаха ҫиреплетес тӗлёшпе 
иккӗш те вӗсем нумай ӗҫлеҫҫӗ, хӑйсен халӑхне совет ха- 
лӑхӗн коммунизм тӑвас еҫри ҫитӗнӗвӗсем ҫинчен каласа 
параҫҫӗ.

Уйрӑмах пире ҫак юлташеем хӑйсен хулин ҫурҫӗр 
пайне тӗплӗ кӑтартрӗҫ. Пирён республикӑн тёп хули ячӗ- 
пе ӑна кунта «Шупашкар» ят панӑ. Пӗрлех эпир Венгри 
писателӗн Геза Гардоньян вилтӑпри ҫинче пултӑмӑр. 
Геза Гардонья (1863— 1922) Венгри халӑхӗ нациллӗ 
ирӗклӗхшӗн мӗнле кӗрешни ҫинчен «Эгер ҫӑлтӑрӗ» ятлӑ 
историллӗ роман ҫырнӑ. Ку романа эпӗ вырӑсла унчченех 
вуланӑччӗ, ҫав ятлӑ кинофильм'та курнӑччӗ. Ҫавна пула 
венгрсен чаплӑ писателӗпе интересленмеллисем пушшех 
те нумай нулчёҫ. Гардонья пурнӑҫӗпе творчестви ҫшнчен 
ытти писательсем ҫинчен тӗплӗн каласа панӑшӑн эпир 
Амна Захемскаяпа Маргарита Збишкона чун-чӗререн 
тав тӑватпӑр. Венгрири туссем Ҫеҫпӗл Мишшин «Ҫӗн 
Кун аки», П. Хусанкайӑн «Атӑл ҫшнчи юман», «Атӑл ку- 
ҫӗ» сӑввисене, К. Ивановӑн «Нарспи» поэмине лайӑх 
пӗлни пире питӗ савӑнтарчӗ. Вӗсем «Чувашские расска
зы» ятлӑ вырӑсла кӗнекери чӑваш калавӗсене те вуланӑ 
иккен, «Земля Улыпа» кӗнекене лайӑх пӗлеҫҫӗ. Ытти чӑ- 
ваш кӗнекисем те сахал мар пирён туссен библиотеки- 
сенче.

Эгерти пединститут студенчӗҫемпе тёл пулни, ёмёрне 
те асӑмран тухмё тата. Вырӑс чёлхипе литератури кафед- 
рин заведуюгцийё Иоаиф Бигари ыйтнипе эпё кунта чӑ- 
ваш литератури ҫинчен вырӑсла лекци вуласа патӑм. 
Тӑлмачсем каллех кирлӗ пулмарӗҫ. Студентсем вырйс 
чӗлхине тӑрӑшса вбренеҫҫё, чӑваш чёлхипе, чӑваш ли
тературипе интересленеҫҫӗ. Хальхи вӑхӑтри чӑваш лите
ратури ҫинчен каласа панӑ май, эпё Венгрппе чӑваш пи- 
сателёсем хушшинчи ҫыхӑнусем ҫинче те чарӑнса тӑтӑм. 
Чӑвашла венгрсен ҫирӗм писателӗн утмӑла яхӑн произ- 
веденине куҫарни ҫинчен пӗлтерсен (вёсен хушшинче-— 
Шандор Петефи, Бела Илеш, Матэ Залка, Анатолий Ги- 
даш, Шандор Гергей) студентсем чарӑна пӗлми алӑ ҫуп- 
рӗҫ. Институт бшблиотекине эпё Венгри калавӗсен 
чӑвашла тухнӑ икӗ кӗнекине, чӑваш поэчӗсен «Ёмӗрсен 
ӗмӗчӗ» кёнекине, «Чувашские рассказы» сборнике, Ҫеҫ- 
пӗл Мишшин аллӑ чӗлхепе тухнӑ «Ҫӗн Кун аки» кёнеки
не парнелерӗм. Ҫывӑх вӑхӑтрах Венгр/и поэчӗсен сӑвви- 
сене чӑвашла уйрӑм кӗнекепе кӑларасси ҫинчен пӗлтерме 
те хавас пулчӗ мана.



Нумай-нумай ыйтса пӗлчӗҫ ҫак тӗлпулура пиртен. 
Студентсем Шупашкарти институтсенче вӗренекен ҫам- 
рӑк поэтсш творчествипе, литература каҫёсене епле ирт- 
теряипе, пирӗн журналсенче мӗн-мӗн пичетленнипе инте- 
ресленеҫҫӗ. Ҫакнашкал аудиторшпе калаҫмашкӑн питех 
те кӑмӑллӑ пулчӗ.

Венгри писателёсен Союзён правлени председателӗпе 
йожеф Дарвашпа калаҫнисем те асран тухмаҫҫӗ. Унӑн 
нумай произведенине вырӑсла куҫарса кӑларнӑ. Вӑл — 
«Хӑрӑмлӑ тӳпе», «Кӑвак ҫутӑлла тухнӑ пушар» пьесӑсен, 
«Сентябрьте вӑл ҫула тухрӗ», «Усӗр ҫумӑр» тата ытти 
романсен авторӗ. Вулакаясем уйрӑмах «Усӗр ҫумӑр» ро
мана килӗштереҫҫӗ. Кунта контреволюциллӗ пӑлхав вӑ- 
хӑтӗнче Венгрири малта пыракан ҫынсем хӑйсен ҫӗршы- 
вӗн пуласлӑхӗ ҫинчен мӗнле шухӑшланине, социализм 
шӑпишӗн хӑйсен умӗнчм ответлӑха епле туйса илнине та- 
рӑннӑн кӑтартса панӑ.

Дарваш юлташ пире писательсен Союзӗпе унӑн сек- 
цийӗсен ӗҫӗсем ҫинчен, совет писателӗсемпе Венгри ҫы- 
равҫисем хушшинчи туслӑх ҫинчен тӗплӗн каласа пачӗ. 
СССР писателёсен пиллӗкмӗш съездӗнче Дарваш тухса 
калаҫнине лайӑх астӑватӑп-ха. «Тӑшмансен элекне тӑрӑ 
шыв ҫине кӑларасси — идейӑллӑ тӑшмансене хпрӗҫ пы
ракан идеологиллӗ кӗрешӳре пирӗншӗн тёп задача шут- 
ланать. Хамӑрӑн пронзведенисенче эпир социалнзмла 
тӗнчеи пурнӑҫне тӗрӗс кӑтартса патӑмӑр»,— тенӗччӗ вӑл 
ун чухне. Эпир ыйтнипе Дарваш юлташ 13енгри писате- 
лӗсем хӑйсен социализм тӑвакан халӑхӗ ҫшнчен, социа- 
лизмла ҫӗршывсенчи халӑхсен туслӑхӗ ҫинчен мӗнле-мӗн- 
ле произведенисем ҫырнипе паллаштарчӗ.

Ҫак калаҫу вӑхӑтӗнче эпӗ ӑна Венгри куҫаруҫисене 
Магда Болгарпа Ж уж а Раба пирӗн чӑваш саламне ка
лама ыйтрӑм. Болгарпа Раб чӑваш пропзведенийӗсене 
нумай куҫараҫҫӗ, чӑваш литературин ҫитӗнӗвӗсене хӑй- 
сен ҫӗршывӗнче пропагандӑлаҫҫӗ. Будапештран еамолет- 
иа вӗҫсе каяс умён Ж уж а Раб куҫаруҫӑна хам та теле- 
фонпа калаҫма май тупрӑм, ӑна хамӑр хушӑри литерату- 
рӑллӑ ҫыхӑнусене епле аллӑлатса ҫирӗплетни ҫинчен ка
ласа патӑм.

Будапештра мана кӑмӑллӑ хыпар пӗлтерчӗҫ: венгрсен 
паллӑ тюркологӗ, чӑваш чӗлхеҫисен пысӑк тусӗ Андраш 
Рона-Таш доктор диссертацие ӑнӑҫлӑ хӳтӗленӗ иккен. 
Диосертацийӗн теми «Теория родства алтайских языков 
и чувашско-монгольские языковые отношения». Унсӑр



пуҫне вӑлах венгр чӗлхипе кӑлармашкӑн «Нарспи» поэ- 
мӑна та сӑвӑламасӑр куҫарнӑ.

Паян эпӗ Венгрири туссемпе епле тӗл пулнине савӑн- 
сах аса илетӗп, вӗсене творчество ӗҫӗнче ҫӗнӗ ҫитӗнӳсем 
тума чун-чӗререн ырӑ сунатӑп.

1972.

ТУСЛАХ Ҫ УЛ Ӗ ПЕ

Паян Болгарире фашистла диктатурӑна аркатса тӑк- 
нӑранпа 28 ҫул ҫитрӗ. Ҫак кун чӑннипех те Болгари ха- 
лӑхӗн савӑнӑҫлӑ ӳявӗ пулса тӑрать. Вӑл уява совет халй- 
хӗ те пӗтӗм чун-чӗререн палӑртать. Болгарири социализм 
ҫитӗнӗвӗсене курсӑ савӑнать.

Чӑваш халӑхӗ, ыттш тӑванла халӑхсем пекех, пӑлхар 
халӑхӗпе туслӑ пурӑнать. Вӑл авалтан пыракан туслӑх, 
экономика, политика, культура тата ытти енёпе те ҫул- 
тан-ҫул аталанса, ҫирӗпленсе пырать. Пӑлхар ӗҫҫынни- 
семпе культура деятелёсем пирён республикйна час-часах 
килсе каяҫҫӗ, чӑваш ҫӗршывӗнчен те Болгарире пулакан- 
сем «умай. Эпё те, акӑ, унта икё хут пултйм, Болгари 
ҫӗршывӗ мёнле хйвйрттйн улшйнса, ҫӗнелсе пынине 
куртйм. Пйлхар халйхён паллй поэчё Георги Джагаров 
ҫав улшӑнусем ҫинчен хумханса каланине аса илтём 
вара:

Чечекленетён хале,
ҫӗрӗм-шывӑм!

Ҫерем ҫӗклет ӗҫчен пӑлхар
алли,

Сывлатӑн анлӑ кӑкӑру
тулли,

Телей юрри янӑрарӗ уҫҫӑн,
-сыввӑн.

Нумай пулмасть Болгарире эпир виҫҫӗн ву,нй кун 
хушши пурйнтймйр: вырйс писателӗ М. Алексеев, бело
рус писателӗ А. Осипенко тата эпё. Пирён пйлхар писа- 
телёсемпе пёрле симпозиум (канашлу) ирттермеллеччё. 
Кун йёркинче: «Хальхи вйхйтри ял ӗҫченӗсен совет тата 
пйлхар литературинчи сйнарӗ». Ҫавйнпа та пирён Болга-



рие ҫитсенех ялхуҫалӑхӗнчи улшӑнусемпе тӗплӗн пал- 
лашмалла пулчӗ.

Пӑлхар писателӗсем пире питӗ кӑмӑллӑн кӗтсе илчӗҫ. 
Пирёнпе пӗрле чӑваш писателӗсене, культура деятелӗсе- 
не нумайранпа пӗлекен, вӗсемпе туслӑ пурӑнакан юлташ- 
сем ҫӳрерӗҫ. Вӗсем—Ангел Тодоров, Веселии Иосифов, 
Стефан Марков, Поликсена Найденова, Димитр Мето- 
диев.

Волгари ялё ю лаш ш  10 ҫул хушшинче калама ҫук ну- 
май улшӑннӑ. Эпир Толбухин тата Варна округёсенчи 
ялсенче пултӑмӑр. Ялти кооперативсём пӗтӗмпех ҫӗнел- 
нё, илемленнё. Пур тёлте те ялсене асфальтлӑ ҫулсем ил
се пыраҫҫӗ, ҫул хӗррипе — улма, чие, груша сачӗсем. 
йӗркеллӗ, таса, вёсенче нимле хуралҫӑ та ҫук. Кашни ял
та ■— электричество, радио, телевизор, тӗрлӗрен мастер- 
скойсем, ҫӗнӗ шкулсем... Ялхуҫалӑхӗнчи ёҫе механизаци- 
ленё. Унта та кунта Совет Союзёнче е Болгариретунӑ ма- 
шинӑсене куратпӑр.

Колхозлӑ ял тёрекленсе пынине ҫак тӗслӗх те аван 
кӑтартса парать. Акӑ, Житница ялӗ. Пёлтёр унта гектар- 
тан 38-шар центнер тӗштырӑ туса илнӗ, кӑҫал—40 цент
нер илме палӑртнӑ. Колхозӑн виҫҫӗршер гектар йышӑна- 
кан виноградпа улма пахчи, 73 трактор, 12 комбайн ӗҫ- 
лет. Тёрлӗ выльӑхпа чӑх-чӗп фермисене механизациленӗ.

Паллах, ял пурнӑҫӗ ҫӗнелнӗ май ҫынсем хӑйсем те 
улшӑнеа, пӗлӳ, шухӑш-туйӑм енӗпе пуянланса пыраҫҫӗ. 
Ҫав улшӑнусем ҫинчен пире канашлура та тӗплӗн каласа 
пачӗҫ.

Кунти писательсенчен нумайӑшӗ ялта ҫуралса ӳснӗ, 
ҫавӑнпа та ял пурнӑҫне лайӑх пӗлеҫҫӗ. Ҫапах та хальхи 
ял пурнӑҫне, ял ӗҫченӗсен тавракурӑмӗ мӗнле улшӑнса 
пынине анлӑ кӑтартса паракан произведенисем сахал-ха, 
терӗҫ канашлӑва хутшӑннӑ писательсем. «Хальхи пурнӑ- 
ҫа хальхи куҫпа, хальхи виҫепе хакласа ҫырнӑ тарӑн 
шухӑшлӑ, пысӑк калӑплӑ произведенисем ыйтаҫҫӗ пирӗн 
вулакансем»,— терӗ Стоян Даскалов.

Пӑлхар писателӗсем чӑваш литературин ҫитӗнӗвӗсем- 
пе питех те интересленчӗҫ. Вӗсем К. Ивановӑн «Нарспи» 
поэмине, Илпек Микулайӗн «Хура ҫӑкӑр», А. Талвирӑн 
«Пӑва ҫулӗ ҫинче» романӗсене, П. Хусанкайӑн, А. Алган, 
Я. Ухсайӑн, С. Шавлин нумай сӑввисене пӗлеҫҫӗ. Халӗ. 
эпир тухса каланӑ хыҫҫӑн вӗсем А. Емельяновӑн «Ҫавал 
сарӑлсан» романӗпе, В. Садайӑн «Ҫӑлтӑрсем тапӑра 
анаҫҫӗ», А. Ёҫхӗлӗн «Хӗвеллӗ ҫумӑр» повеҫӗсемпе, Н. Те-
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рентьевӑн «Кайри мала, хуркайаксем» пьесипе, ытти пи
сательсен чӑваш ялӗн пурнӑҫне кӑтартса паракан произ- 
веданийӗсемпе паллашма кӑмӑл турӗҫ. А. Тодоров пӑл- 
харла куҫарма тӑрӑшӑпӑр тесе, чӑваш писателёсен 14 ка- 
лавне хапӑл тусах илсе юлчё.

Хуласенчи музейсемпе, театрсемпе, тӗрлӗрен палӑк- 
семпе паллашни ҫинчен ҫырас темерӗм эпё. Вӗсем ҫинчен 
темиҫе статья ҫырма пулать. Манӑн кунта тымар янӑ 
туслӑх мӗнле аталаноа, ҫирӗпленое пыни ҫинчен, ӑна 
ҫирӗплетес енӗпе пӑлхар культура деятелӗсем ырми-кан- 
ми ӗҫлени ҫинчен ытларах каласа хӑварас килет.

Болгарше ҫитсенех эпё малтан пӗччен, унтан вара 
манпа пӗрле пынӑ юлташсемпе Веселии Йосифовпа тӗл 
пултӑмӑр. Вӑл пире Витош тӑвӗ ҫшне илсе кайрӗ. Унпа 
пӗрле мӑшӑрӗ т а т а 'Светлана ятлӑ хӗрӗ те пычёҫ. Вӗсем 
пурте Чӑваш реепубликинче пулнӑ. Веселии хӑй икӗ хут
чен пулчӗ, пирӗн ҫӗршывпа, фабрика-заводсемпе, куль
тура учрежденийӗсемпе, аслӑ шкулсемпе тӗплӗн паллаш- 
рӗ. Халӗ вӑл Болгари Халӑх Республикин тава тивӗҫлӗ 
культура деятелӗ. «Антенна» журналӑн главнӑй редакто- 
рӗ. Чӑваш республикипе питӗ интересленет,*хӑй мӗн кур
ни-пӗл ни ҫинчен кӗнеке ҫырать. Веселии Иосифов — 
паллӑ критик, публицист, тӗрлӗ канашлу-сенче, тӗл- 
пулусенче час-часах чӑваш литературипе искусстви ҫин- 
чен каласа парать. Халӗ те вӑл «Чувашской АССР 50 
лет», «Земля Улыпа», «Чувашские сказки» кёнекесене 
вуланӑ хыҫҫӑн, мана нумай ыйту пачӗ, вырӑсла тухнӑ 
кёнекесене ярса парйр, терё. «Ашмарин словарьне пёр- 
мая.х вулатӑп, ытти словарьсем те пур, тен, чӑвашла та 
вулама тытӑнӑп, ҫапах та чӑвашсем ҫинчен вырӑсла 
ҫырнӑ кӗнекесемпе, статьясемпе паллаштарсах тӑрӑр»,— 
терӗ вӑл пире аэродрома ӑсатма пырсан.

Кам илтмен, кам пӗлмест Болгари Халӑх Республп- 
кин чаплӑ поэтне, журналистне, общество деятельне Ан
гел Тодорова? «Бай Ангел» тесе, сума суса, хисеплесе 
чӗнеҫҫӗ ӑна юлташӗсем. «Мӗнле ҫӗнӗ хыпар илсе килтӗн? 
Каласа пар-ха, тархасшӑн Шупашкар ҫинчен», — терӗ 
вӑл, ыталаса илсе.

А. Тодоров чӑваш совет литер ату рин ҫит&нӗвӗсене 
Болгарире пропагандӑлас тӗлӗшпе .куйӗн-ҫӗрӗн ӗҫлекен 
пирӗн ҫывӑх тус. Вӑл Чӑваш республикине мӑшӑрӗпе 
1964 ҫулта килсе кайнӑччӗ. Нумайраипа ӗнтӗ «Болгаро
советская дружба» журналӑн главнӑй редакторӗ пулса 
ӗҫлет. Унпа пёрле эпё «Лштературен фронт» хаҫатпа



«Плмък» журнал редакцийӗсенче пултӑм. Тӗнчери лару- 
тӑру ҫинчен, Вьетнам халӑхне пулӑшасси ҫинчен, мир- 
шӗн кӗрешекен организацисен вӑйне ӳстереоси, ҫирӗпле- 
тесси ҫинчен калаҫу пычӗ. Вӑл хӑй ку енӗпе питӗ нумай 
ӗҫлет, ун статйисем Болгарире кӑяа мар, ытти ҫӗршыв- 
сенче те, «Правда» хаҫагра та пичетленеҫҫӗ. Литература 
пирки калаҫма тытӑнсанах А. Тодоров П. Хусанкая аса 
илчӗ. Шухӑша кайрӗ. Ун ҫинчен асаилӳсем ҫырма шу- 
хӑшлатӑп, терё те П. Хусанкайӑн «Вазов чӗри», «Атӑл 
хӗрринчи юман» .сӑввисене асӑнчӗ. Ҫеҫпӗл Мишшин «Ҫӗ- 
нӗ Кун аки» сӑввине пӑхмасӑр калама юратать, ӑна вӑл 
хӑй пӑлхарла куҫарнӑ.

«Болгаро-советская дружба» журнал редакцийӗнче 
калаҫса ларнӑ чух ҫак журналӑн 6-мӗш номерне типо- 
графирен илсе пычӗҫ. Унта Чӑваш республики СССР 
50 ҫул тултарнӑ уява хатӗрленни ҫинчен кӗскен калакан 
материал пур. Ҫав номертех Юхма Мишшин «Элпи чече- 
кӗсем» кӗнекин пӗр сыпӑкне пичетленӗ. Ана Стефан М ар
ков пӑлхарла куҫарнӑ.

Симпозиумра тухса калаҫнӑ чух та Тодоров Совет 
Союзӗ ҫинчен, Чӑваш республики ҫинчен ырӑ сӑмахсем 
каларӗ, писательсен произведвнмйӗсене пӗр чӗлхерен те- 
пӗр чӗлхене активлӑрах куҫарасси пирки сӗнӳсем пачӗ. 
Ун сӑввисене, калавӗсене пирӗн вулакансем лайӑх пӗ- 
леҫҫӗ. Пӗр сӑввинче вӑл ҫапла ҫырать:

Совет ҫӗршывӗ—пирӗн аелӑ
тус,

Ҫав туслӑхра пирӗн
телей паян.

Хӗвеллӗ кун е тӗттӗм каҫ —
ан ус,

Юлташӑм, туслӑх ялавне
нихҫак.

Туслӑх, тӑванлӑх ҫулӗ анлӑ, ҫирӗп, вӑл тата та ҫирӗп- 
ленсех пырать. Шупашкара ҫитсен писательсене, компо- 
зиторсене, художниксене, ученӑйсене салам калӑр, терӗ 
А. Тодоров. Муркаш районӗнче манӑн ҫывӑх тус, «Знамя 
труда» колхоз председателё Е. Андреев пур. Ана Стефан 
Марков писатель не лайах пёлет. «Пирён ятпа ӑна салам 
калӑр, ырлӑх-сывлӑх сунӑр»,— терё пӑлхар пнсателӗ.

Болгарирен тухса килес кун Поликсена Найденова 
режиосерпа тӗл пултӑмӑр. Вал пире шыранӑ иккен, ҫа-



вӑнпа та ятласа илнӗ пек те турӗ. П. Найденова — питӗ 
пултаруллӑ, кӑмӑллӑ ҫын. Пирӗн республикӑна килсе, 
Г1. Найденова «Встерчи с Чувашией» ятлӑ документлӑ 
фильм ӳкерчӗ. Ун ҫинчен пирӗн хаҫатсенче ырласа ҫырнӑ 
статьясем пичетленнӗччӗ. Халӗ вӑл туслӑ республика 
ҫыннисен ӗҫне-хӗлне кӑтартса паракан тепӗр картина 
ӳкерме ӗмӗтленет.

Варна хулинче — Хура тинӗс хӗрринче пӑлхар писа
телёсен творчество ҫурчӗ пур. Унта эпир виҫӗ кун пурӑн- 
тӑмӑр. Ҫав вӑхӑтра пӑлхар поэчӗсемпе темиҫе хут халь
хи поэзи пирки калаҫрӑмӑр. Вӗсем чӑваш поэчӗсен сӑв- 
висене ытти чӗлхене мӗнле куҫарни ҫшнченг ыйтса пӗлчӗҫ. 
Ку ӗҫпе уйрӑмах Димитр Пантелеев поэт интересленчӗ. 
Ҫеҫпӗл Мишшин «Ҫӗн Кун аки» сӑввине 50 чӗлхене ку- 
ҫарни ҫинчен каласан, П. Хусанкай произведенийёсене 
48 чӗлхене куҫарни ҫинчен пӗлтерсен, вӗсем питӗ са- 
вӑнчӗҫ.

Аҫта кӑна пулмарӑмӑр-ши, ӑҫта кӑна ҫитмерӗмӗр-ши— 
пур ҫӗрте те А. Г. Николаев космонавт пирки ыйту па- 
раҫҫӗ. Ун сывлӑхӗ мёнле, Шупашкарта, тйван ялёнче пу- 
лать-и вйл? — тесе ыйтаҫҫӗ. А. Г. Николаев Болгарире 
хӑйӗн мӑшӑрӗпе В. Николаева-Терешковйпа пулнине 
пӑлхарсем лайӑх астӑваҫҫӗ, вёсене курни ҫинчен савй- 
нӑҫлӑн каласа параҫҫӗ. Пирёнпе калаҫакансенчен нума- 
йӑшӗ П. Найденова ӳкернӗ «Объятия» фильма та курнй. 
Ку фильмра пирён косманавтсем Болгарире пулнине ла- 
ййх кӑтартнӑ.

Ҫапла ӗнтӗ, вунй кун хушшинче эпир нумай ҫӗрте 
пултӑмӑр, хамӑрӑн ҫывӑх туссемпе тӗрлӗрен ыйтусем 
пирки калаҫрӑмӑр. Ҫӗнӗ тус-юлташсем те тупӑнчӗҫ, вё
сен йышӗ малашне тэтах та ӳссе пырӗ.

Туслӑх ҫулӗ питӗ анлӑ, ҫирӗп!
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