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Д  64 Ленин сӑнарӗ —  халӑх чёринче: Статьясем.—  Шу- 

пашкар. Чӑваш кёнеке изд-ви, 1980.

«Ленин сӑнарӗ — халӑх чёринче» кёнекене кёртнё 
статьясене автор тӗрлӗ вӑхӑтра, аслӑ ҫулпуҫ сӑнарӗ 
чӑваш совет литературинче мӗнлерех палӑрнине, пи- 
рӗн писательсемпе поэтсем ӑна мӗнле сӑнласа 
кӑтартнине ҫутатса парас тӗллевпе ҫырнӑ. Кӗнекене, 
унӑн пӗрремӗш кӑларӑмӗпе танлаштарсан, чылаях 
ҫӗнетнӗ, якатнӑ. Унта юлашки вӑхӑтра ҫырнӑ ҫӗнӗ 
статьясем те пур. Автор вӗсене те чӑваш литерату
ринче Ленин сӑнарӗ, ■ унӑн вӗрентӗвӗ, ш ухӑшӗсем  
мӗнле курӑннине палӑртас тесе ҫырнӑ.
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ЛЕНИН СӐНАРӖ ХДЛДХ ЧЁРИНЧЕ

Чӑваш литературинчи Ленинианӑна кӗскен пӑхса тухни

Чӑн тӳпере пин ҫӑлтӑр та,
Пин ҫӑлтӑр та —  пӗр уйӑх.
Тӗнчипеле пин ӑс пур та,
Пин ӑс пур та— пёр Ленин Ч

(Чӑваш  халӑх юрринчен).

1

Владимир Ильич Ленив ҫинчен чӑеашла ҫырнӑ про- 
изведенисен, Ленин темин, хӑйӗн паха историйё пур. Вӑл 
чӑваш литературлвче халӑх еоциализмлӑ революцишӗн, 
Тӑвая ҫӗршьгва шалти тата тулашри тӑшманюенчен «ӳтӗ- 
лесе хӑварассишӗн кӗрешнӗ вӑхӑтра ҫуралнӑ. В. И. Л е 
нин ҫинч.ен чӑвашла ҫырнӑ малтанхи сӑвӑсем, 1917 ҫул- 
хи Октябрьте ӗҫҫыннисем тӗрлӗ харам лырсене сирпӗтсе 
антарсан пӗр ҫул ытларах ирнсен, кивӗ тӗнчешӗн тӑра- 
кан шурӑ ҫароем Атӑл ҫинелле талпӑнса .килнӗ тапхӑр- 
та, 1919 ҫулхи майпа июнь уйӑхӗсенче, Хӗвелтухӑҫ 
фронтӗнче тухса тӑракан чӑваш хаҫатӗнче — «Чухӑнсен 
сассинче» — пичетленнӗ. (Ку сӑвӑсем, малтанах калӑ- 
пӑр, хальхи куҫпа пӑхсан, хӑйсен илемӗшпе пире ҫыр- 
лахтараймаҫҫӗ, ҫапах та эпир вӗсене манма пултарай- 
мастпӑр.)

Ҫав сӑвйсенчен пёри асӑннӑ хаҫатӑн 47-мӗш номе- 
рӗнче ҫу уйӑхӗн (майӑн) 17-1мӗшӗнче ҫапӑнса тухн ӑ2. 
Сӑвивн ячӗ — «Асӑтгни». Ҫыраканӗ — К. (Ку саспалли 
кам ягне пӗлтернине пирӗн литература историкӗсем тӗп- 
чесе пӗлеймен-ха.) н

Поэта вунҫиччӗмӗш 'Ҫулта В. И. Ленин Тӑван ҫӗршы- 
ва таврӑнни, зӑл Октябрьти революцие ертсе пыни, чу- 
хӑнсене кӗрешӗве чӗнни, Совет влаҫӗ пуҫланни хавха- 
лавтарать. Акӑ, сӑввӑн хӑшпӗр йӗркисем:

Юпа уйӑх кун-сенче Чухӑнсемшӗн тӑрӑшса
Революци пуҫланчӗ. Канаш тӗрекӗ турӗ,
Кунпа ҫӗре пӗлмесӗр • Чухӑн ҫакна ӑнланса
Ленин чӗнчӗ чухӑна. Пӑшала ярса илчӗ.

1 «Коммунизм ялавӗ» хаҫат, 1960 ҫулхи апрелӗн 22-мӗшӗ, 60-мӗщ  
номер.

2 «Чухӑнсен сасси» хаҫатӑн комплекчӗ Чӑваш кӗнеке палатинче 
упранать. Асӑннӑ сӑвӑсен йӗркиеене унтан илнӗ.
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М алалла автор пуянсемпе чухӑноем хушшинчй хаяр 
кӗрешӳ ҫшнчен, граждан вӑрҫи сарӑлса пы:ни ҫинчен, 
совет йӗркине хирӗҫ Деникин, Дутов генералсем, Кол
чак адмирал, шурӑ -ҫар майлӑ тӑракан чехославаксем 
вӑрҫма тытӑнни ҫинчен, вӗсене пӗтерме «Хӗрлӗ Ҫар хӗ- 
релое тухни», вӑл ним шикленмесӗр кӗрешни, чухӑн ха- 
лӑх ҫарёнчен «пуян тӗнче» хӑрани ҫинчен ҫырать (еӑмах 
май ҫакна асӑрхаттармалла: ҫав тапхӑрти чӑваш пиче- 
тӗнче «чухӑн» сӑмах «ӗҫҫынни», «рабочи», «пролетарн» 
сӑмахсен пӗлтерӗшӗве ҫӳренӗ).

«Чухӑнсен саоси» хаҫатӑн 61-мӗш номерӗнче ҫӗртме 
уйӑхӗн (июнӗн.) 12-мёшёнче Г. Ваҫик ҫырнӑ «Кам пул- 
чӗ-ха вӑл, Ленин?» ятлӑ сӑ:вӑ тухать. (Чӑваш литерату- 
ри тёпчевҫиоем ку сӑввӑн авторе кам пулнине 1975 ҫул- 
ччен пӗлмен. Ӑна Г. В. Тал-Мӑрса ҫырнӑ-мӗн.— «Г. Ва- 
ҫик» унӑн псевдонимӗ пул-нӑ. Ҫакна А. В. Изоркин 
историк-тӗпчевҫӗ тёрӗслесе пӗлнӗ. Асӑннӑ сӑвӑ Г. Тал- 
Мӑрса ячӗпе 1975 ҫулта унӑн В. Ахунпа В. Станъял 
хатӗрлесе кӑларяӑ «Хӗрлӗ Ҫар ҫыннин юрри» кӗнешнче 
пичетленее тухнӑ, 42—43 стр.) .

«Кам пулчӗ-ха вӑл, Ленин?» еӑвӑ ҫутҫанталӑк илем- 
не кӑтартса панипе пуҫланать:

И р те пулать, каҫ пулать, Вӑрман тӑррине вут хыпать,
Хӗвел хӗрелсе анать: Чечек тӑррине шыв витет.

Ҫакӑн хыҫҫӑн автор революциччен.хи вӑхӑтра халӑх 
мӗн тери пысӑк асапра пурӑнни, патша праввтельетви 
ӗҫҫыянисене вӑрҫа хӑваласа кайни, пуянсемшӗн виҫ ҫул 
ҫурӑ вӑрҫтарни, сӑмах та чӗнтерменгаи оинчен ҫырать. 
Поэт каланӑ тӑрӑх, халӑхӑн кивӗ саманарм тертлӗ пур- 
нӑҫне пуринчен лайӑх пӗлнӗ, ӑнланса илнӗ ҫын вӑл — 
Ленин. Сӑвӑҫ В. И. Ленин ӗҫне, Октябрь революцине 
мухтать, революци халӑха асанран хӑтарни ҫинчен 
калать.

Сӑввӑн тепёр паха енӗ вӑл — В. И. Ленин тунӑ чаплӑ 
ӗҫсем ҫинчен каланипе пӗрлех унӑн сӑнарне кӑтартса 
пама тӑрӑшни. Ленин вӗрентӗвӗ халӑх хушшинче сарӑл- 
са пыни ҫинчен каланӑ хыҫҫӑн поэт ҫулпуҫӑн сӑнарне 
ҫапла кӑтартса парать:

Кам пулчӗ-ха вӑл, Ленин? Хӗрлӗ хӗвел ӑшши,
Ҫутӑ уйӑх ҫути, Чухӑнсен аслашшӗ.

Сӑвӑ чухӑнсене (ӗҫҫыннисене) хӗрӳллён чӗнсе кала
нипе вӗҫленет:
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Эй, чухӑнсем, ан манӑр 
Владимир Ильич ятне.

Емёр-ёмерех еҫлӗр  
Юлташ Ленин хуш нӑ пек.

Г. Тал-Мӑрса «Кам пулчё-ха вӑл, Ленин?» сӑвва 
ҫырнӑ вӑхӑтра тала темиҫе политикӑлла сӑвӑ хаҫатра 
пичетлесе кӑларнӑ: вӗсем — «Хӗвел тухса ҫутатсан», 
«Чухӑн халӑх юрри», «Канаш камшӑн тӑрӑшать?», «Хӗр- 
лӗ ялав», «Пуянпа чухӑн шулас ҫук» тата ыт. те.

Ку сӑвӑсем автор пролетарилле революцие мӗнше ӑ.н- 
ланнине, ӑна мӗнле кӗтсе илгаине, йышӑннине яр-уҫҫӑн 
кӑтартса параҫҫӗ. Вӑл пӗтӗм шухӑшнкӑмӑлӗпе револю
цие йышӑннӑ, уншӑн пулнӑ, ӑна хӳтӗленӗ. Унӑн сӑвви- 
сем — халӑха малалла чёнекен, революцие, Канаш (Со
вет) влаҫне хӳтӗлеме, тӑшмансене хирӗҫ хастар кӗреш- 
ме чӗнсе ҫырнӑ сӑвӑсем. Ун пек сӑвӑсем ҫырма поэта 
халӑхпа ҫывӑх тӑни, уншӑн тӑрӑшни, ӑна чун-чӗрепе, 
ӑспа ӑнланни пулӑшнӑ. Г. Тал-Мӑрса аслӑ ҫулпуҫ 
В. И. Ленин вӗрентниие кӑмӑлласа ӑса илнӗ, ҫавӑнпа та 
вӑл 1918— 1919 ҫулеенче унӑн ӗҫӗсене чӑвашла куҫара- 
кансенчен пӗри дулнӑ, хаҫатсенче пичетлесе кӑларнӑ.

Г. Тал-Мӑрса пирӗн ҫӗршыв, совет халӑхӗ коммуна 
(коммунизм) туеа ҫитерессе, унта пуянпа чухӑн пулмне - 
са, пурте пӗр тан пулса пурӑнасеа ӗненнӗ. Ҫакӑ унӑн 
сӑввисенче кӗретӗнех палӑрать.

Акӑ, «Чухӑн халӑхӑн юрри» сӑвӑран илнӗ, коммуна 
(коммунизм) ҫинчен калакан йӗркесем:

Уйрӑм халӑхсене Тӑшман йӑхне ӗмӗр
Пӗрле туса, Ылхан пултӑр!

«'Пуянпа чухӑн пулас ҫук» ятпа кӑларнӑ поэт тепӗр 
сӑевине. Аҫта пулас ҫук вӗсем? Паллах, класлӑ общее т- 
вӑ.ра мар,— (вӗсем коммунизмлӑ общеетвӑра пулас ҫук! 
Ҫёнӗ ЙЫ1ШШИ общество* иагне ҫул тытнӑ совет йӗркине 
тӑшмансенчен хӳтӗлесе хӑварас тесен, усал тӑшмана 
шеллемелле мар, чухӑнсен пӗрлешсе кӗрешмелле, мӗн 
вӑй ҫитнӗ таран тӑрӑшса ӗҫлемелле, Хӗрлӗ Ҫара хӑ- 
вӑртрах пулӑшмалла.

Г. Тал-Мӑреа, револтоцилле поэт, ҫа.кна ӗненнӗ, 
шакнӑ:

Хёрлӗ Ҫарӑн вӑй, ай, пӗтес ҫук Хамӑр ирӗке ҫухатас ҫук,
Эпир, чухӑнсем, сыв пулсан. Ленин хушнӑ пек пурӑнеан.

Тӗнчене Коммуна 
Ҫаврӑпӑр!

Ҫав ҫитес Коммуна 
Сыв пултӑр!
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Чӑваш литаратуринчи Лениниана пуҫламӑшӗнчёя акӑ 
мӗн курӑнать: В. И. Ленин халӑхоен ҫулпуҫӗ, учителӗ, 
ӗҫҫыннисене асапран кӑларнӑ паттӑр ҫьш пулнине чӑ- 
вашсем равошюди вӑхӑтӗнчех, совет саманин малтаихи 
ҫулӗсенчех ӑнланса илнӗ. Ҫакӑ вара  чӑваш литерату- 
ринче палӑрса юлнӑ. Ку ӗнтӗ пирс еавӑнтармаллипех 
савӑнтарать.

«Чухӑнеен саоаи» хаҫат, фронтра тухса тӑнӑскер, 
вӑрҫӑри лару-тӑрйва пула, час-часах вырӑнтан вырӑна, 
хуларан хулаиа куҫса пынӑ, хӑйӗн чаҫӗсенчен юлман. 
Унӑн номерӗоене пӑхсан, ҫакӑ курӑнать: вӑл ҫа,в вӑхӑтра 
Хусанта, Пӗкӗлмере, Пӑхӑрӑсланта, Сызраньте, Чӗм- 
пӗрте, Пелепейре, Ёпхӳре тухнӑ. Хаҫатӑн «Кам пулчӗ-ха 
вӑл, Ленин?» сӑ;вӑ пичетлевнӗ номере, Чӗмпӗрте — Вла
димир Ильич ҫуралса ӳснӗ хулара —• тухса, чӑваш 
халӑхӗ хушшине саланнӑ. Ҫапла, чӑваш литературинчи 
Ленвниана пуҫламӑшӗ В. И. Ленинӑн тӑван хулипе тачӑ 
ҫыхӑнса тӑрать.

«Чухӑнсен саоси» хаҫата вулаканоем хушшинче 
1918 ҫулхи авӑн уйӑхӗнче Чӗмпӗре шурӑ ҫарсен аллин- 
чен ирӗке кӑларнӑ na'Btaui салтахӗеем те нумай пулнӑ. 
Вӗсем 1918— 1919 ҫулсенче те, кайран та Тӑва® ҫӗршыв, 
революди тӑшманӗсене хирӗҫ хастар ҫапӑҫнӑ.

Тата ҫакӑ паха: В. И. Ленин ҫинчен ҫырнӑ малтанхи 
сӑвӑсем чӑваш литературинче ҫулпуҫ лурӑннӑ чухнех 
ҫапӑнса тухнӑ. Вӗсем ҫавӑн пек сӑвӑсем вырӑс литера- 
туринче тухнипе пӗр вӑхӑтра хаҫат-журналоенче пичет- 
леннӗ. Вырӑс литер атуринче В. И. Ленин сӑнарне х а 
та ртс а паракан сӑвӑсенчен чи малтан ҫырни Демьян 
Бедный поэтӑя «Земля! Земля!», Н. С. Тихоновӑн «Са- 
ми» ятлӑ сӑввисем, теҫҫӗ. Ҫапла, граждан вӑрҫи вӑхӑ- 
тӗнче В. И. Ленин ҫинчен ҫырнӑ чӑваш сӑввисене, вӗсем 
чӗлхе енчен яках мар пулин те, пӗтӗм Ленинианӑн мал
танхи страницисене кӗрекен ироизведениеем теме пулать.

2

Октябрь™ социализмлӑ революци вӑй-хӑваче аталан- 
са, сарӑлса нынӑ май В. И. Ленин ӗҫӗ, унӑн вӗрентӗвӗ 
пӗтӗм ҫӗршьива, лӗтӗм халӑх хушшине, пӗтӗм тӗнчери ӗҫ- 
ҫыннисем хушшине сарӑлса «айнӑ, ӗҫҫыншисен, халӑхӑн 
ӑстӑнне кӗрсе вёсен шухӑшне, тӗнчекурӑмне ҫӗнетне.

В. И. Ленин вӗрантӗвӗнче аталаннӑ идейӑсемпе шу- 
хӑшсем Совет влаҫӗн малтанхи ҫулӗсенче ӗҫлесе пурӑн-
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нӑ чӑваш поэчӗсен пултарулӑхёнче те уҫҫӑнах курӑнаҫҫӗ. 
Ун пек сӑвӑсемпе юрӑсем те сахал мар.

Ҫавӑн пек поэтсенчен пӗри вӑл — Ҫеҫпӗл Мишши 
(М. К. Кузьмин). Кӑвар чӗреллӗ поэт-коммунист 
В. И. Ленина Мускавра курнӑ, унӑн сӑмахне итленӗ. 
Владимир Ильича курнине (1919 ҫулхи яиварӗн 19-мӗш- 
не) чӑваш позчӗ хӑйӗн пурнӑҫӗнче манми чаилӑ самант 
вырӑнне шутланӑ. Ун ҫинчен вӑл хӑйӑн амӑшне, юлта- 
шӗоене каласа пама юратнӑ.

Пӗррехинче Михаил Кузьмич, ҫула май тӑван ялне 
кӗрсен, амӑшне хӑй ҫулпуҫа ,курни ҫинчен хавасланса 
каласа кӑтартвӑ. Ҫавӑнтах вара Владимир Ильич сӑнне, 
хӑй мёнле «урнӑ, мӗнле астунӑ,— хут ҫине ҫавӑн пек 
ӳюерое хунӑ, амй'шне аеӑнмалӑх naipc а хӑварнӑ. «Аннем, 
манӑн чӗрере — Ленин!» — тенӗ поэт 3.

Эпир тата акӑ мӗн пӗлетпӗр: 1921 — 1922 ҫулсенче, 
Украинӑра пурӑннӑ тапхӑрта, Ҫеҫпӗл Мишши хӑй 
В. И. Ленина курни ҫинчен темиҫе хут та унта чи ҫывӑх 
тус-юлташӗсене каласа кӑтартнӑ. Пӗрре ӗҫ хыҫҫӑн. 
И. Н. Рубвспа калае-са пынӑ чух, поэт сасартӑк чарӑннӑ 
та: «Итле-ха, эпӗ сана чи савӑнӑҫлӑ 'вӑхӑт ҫинчен кала
са парам»,— тенӗ.

«Эпӗ,— тет Н. И. Рубле, ҫав куна аса илое,—увӑя сас- 
синчен вӑл ҫав тери вӑйлӑ, халиччен илтмен яиалаҫин- 
чен каласа парасса сисрём. Энир темиҫе самант чӗнме- 
сёр утса пытӑмӑр. Унтан вӑл ман еннелле ҫаврйнчӗ те:

— Зпӗ Ленина куртӑм,— терӗ. Унӑн куҫӗсем эпӗ ха
личчен курман ҫутӑпа ялкӑшса ҫиҫсе тӑчӗҫ.

Вӑл манӑн аеӑмра халӗ те-ха ҫавӑн пек сӑипах тӑ- 
рать: унӑн куҫӗсем ӗмӗр сӳнми ҫулӑмна ялкӑшаоҫӗ, 
унӑн чӗринче — еилӗмеӗр' Л енин»4.

Аслӑ ҫулпуҫӑн, учителён сӑнарӗпе, унӑн вилёмсӗр -вӗ- 
рентӗвёпе чун-чёререн хавхаланиӑ поэт-коммунист рево- 
люцишӗн, халӑхшӑн кӗрешекенсене мухтанӑ, вӗсем ҫин- 
чен хӑватлӑ оӑвӑ-юрӑ ҫырнӑ.

Акӑ илер-ха, сӑмахран, унӑ-н «Пурнӑ.ҫпа вилӗм»сӑв- 
вине (1920 ҫ.).

Тӑлӑх хир. Хирте пӗр тӗмеске нёр-пӗччен... Ҫакӑ 
вӑл — ырӑ ҫын тӑпри. Вӑл вилнӗ-мӗн праждан вӑрҫинне.

3 Ҫакна пире 1948 ҫулта Ҫеҫпӗл Мишши амӑшӗ Агафия Нико
лаевна каласа панӑччӗ.

4 Н. Рубие.  Ҫурхи чечек (асаилӳсем), «Тӑван Атӑл», 1947, 
30-мӗш кӗнеке, 90—91 стр.
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ёҫ ачи вӑл. Ҫӗнӗ пурнӑҫа Ҫамрӑк ӗмӗрне вӑл хӗрхенмен.
Сыхласа вилнӗ вӑл — ҫапӑҫса. Коммунизм хӗрлӗ ялавне
Чухӑнсемшӗн хӑйӗн кунҫулне, Чун тухиччен ҫӗре ӳкермен.

Ҫеҫпӗл Мишши 1921 ҫулта ҫырнӑ «Ҫӗн Кун аки» сӑв- 
винче халӑхсем хушшинчи туслӑха мухтанӑ, ҫав туслӑх 
малашне тёрекленсе пырасса, чӑваш халӑхне ытти ха- 
лӑхсемпе тӑванла ҫыхӑнтарасса шанса, вӑл ҫашга ӗмӗт- 
леинӗ:

У мне, ҫӗн ҫул ҫине, ҫӗн чечексем чӗртсе, 
Интернационал кӗперӗ анӗ.

Ҫапла ӗнтӗ, Ҫеҫпӗл Мишши сӑввисенче Ленин ӗҫӗ- 
шӗн, социализмлӑ революцию ӗн кӗрешесси интернацио- 
налла ӗҫ пулеа тӑрать. Ҫакна поэт-коммунист хӑйӗн ӗҫӗ, 
революционер ӗҫӗ, мӗнпур ӗҫҫыннисен ӗҫӗ тесе шутлаяӑ.

Кивӗ тӗнчепе ҫӗн:ӗ тӗнче, конирреволюципе револтоци 
хёҫпӑшал тытса ҫапӑҫнӑ хаяр кунюем тин ҫеҫ иртнӗ, 
класс кӗрешӗвӗ ҫаплах ҫивӗччӗн пынӑ тапхӑрта ҫавӑн 
пек ҫырма, пулассине ҫавӑн пек курма В. И. Ленин вӗ- 
рентӗвне чӗрене хывнӑ, ӑнланса ӑса илнӗ ҫын ҫеҫ пул- 
тарнӑ. Ҫеҫпӗл Мишши, поэт-р1еволюционер, Ленин идейи- 
семпе хавхаланса пурӑннӑ, хӗрӳллӗ сӑвӑеам ҫьцрса ытти- 
сене те хавхалантарнӑ.

Аслӑ Ленинпа унӑн латтӑр партийӗ халӑх хушшинче 
сарнӑ шухӑшсем Ҫеҫпӗл Мишши тусӗн, ҫамрӑк Ахах 
Иванӗн, тепӗр поэт-коммунистӑн пултарулйхӗнче те пы- 
сӑк вырйн йышӑпаҫҫё. Ҫирӗм ҫулхи И. Е. Ундрицов- 
Ахах, поэт-воин, граждан вӑрҫн вӑхӑтӗнче ҫӗнё ӑрӑва 
социализмшӑн кӗрешме чӗннӗ, Тӑван ҫӗршыва шурӑ 
тӑшмансенчен сыхлаканоене мухтаса, сӑвӑ-юрӑоем, ка- 
лавсемле статьясем ҫырнӑ.

Писатель-воин Х'ӑйӗн пӗр статйине «Атьӑр социа- 
лизмшӑн ҫапӑҫма!» тесе ят панӑ. Вӑл ҫакӑн пек яуҫлан- 
са каять: сЛТирӗн, чухӑнсен, пуҫра пӗр шухӑш, пӗр 
япала — ирӗке хамӑрӑн ӗҫпе лутӑрканса хӑпара-хӑпара 
тухнӑ ҫирӗп алла илеоои».

Ҫав ҫирёп алӑра ирёклёх ялавӗ, хёрлӗ ялав, пулмал-. 
лине палӑртса, автор малалла ҫапла калать: «Тӗреклӗ, 
вӑйлӑ революцие хирёҫ пыракансемшӗн хӑрушӑ, ирёклёх 
хӗрлӗ ялавне чухӑнеен-ӗҫлекенсен хӑйсен аллинчен ни- 
хӑҫан та пӑракас мар пулать».

Статья революцие хӳтӗлеме, социализмшӑн ҫапӑҫмц 
чӗнекен вирлё сӑмахеем.пе ;вӗҫленет;
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«Атьӑр еҫлесе, ӑеаплансӑ пуранакӑн чухансем, ҫӑ* 
пӑҫ!ма!

Атьӑр нимӗскере пӗлмесӗр ӗҫлекенсенчен хӑраса 
тарса пыракан мула хӑвалама!

Атьӑр улташакан Колчака хирӗҫ!
Атьӑр кайса хамӑр гӑвавсене тӗрмесенчен, асавсен- 

чен хӑтарар!
Хресченсемпе фабрика-завод ҫыщни, мӗнпе вӑй ҫитст, 

ҫавӑвпа пулӑшма тӑрӑш!
Фровтсене кай, ялсеве кайса пуян тыррисене луҫ- 

тарса илсе вьгҫӑхса ҫитнӗ Мускавла ГХитӗре яр!
Хресченпе ӗҫлекен, тыт ҫирӗп аллуна хӗдпӑшал! 

Атя сжолри юлташ патде социализмшӑн ҫалӑҫма!»
1919 ҫулхи январей 15-мӗшёнче Берлинра вимёҫ ра- 

бочийӗсен тӑшманӗсем Карл Либкнехгпа Роза Люксем
бург р ево люциоверсене вӗлерсен, И. Ахах «Ахалех 
хӑвармӑпӑр!» ятлӑ статья личетлеюе кӑларать.

«Карл Ллбквехтпа Роза Люксембург,— тет вал 
унта,— в ес ем Германири чухӑн халӑха ертсе пыракан 
пуҫлӑхсем. Вёсем — Германири Левин. Хӑвсен ӗмёрӗнче 
чухйн халӑхшӑн ӗҫленипе вӗсем нимӗҫ халӑхӗ хушшинче 
кӑна мар паллӑ. Вӗеене мӗвпур тӗнчери чухӑн халӑх 
пӗлсе тӑрать».

Ку статьяна та itecатёль-вовв хӗрӳллё чӗнӳпе вӗҫлет:
«Карл Либквехтпа Роза Люксембург юнӗ пире: 

«Хуйхӑрма вӑхӑт ҫук, м алалла!»— тет. '
Малалла!
Вӗлерекенсеве — вилӗм!» 8
Совет ҫыннвсем, фронтсенчи хӗрлӗ воивсем ҫав кун- 

сенче, К. Либкнехтпа Р. Люксембурга вӗлернӗ контрре- 
волюдионереене питлесе, тӑшмансем ҫвве тарӑхса, 
траурлӑ митингсем туса врттернӗ. Ҫавӑн пек митинг- 
сенчен пӗри Муокавра, Советсен площадӗвче Моссовет 
ҫурчӗ умӗнче, пулса иртнӗ. Унта В. И. Ленин сӑмах 
тухса каланӑ, сӑмахве «Вилӗм — палаче еле!» тесе 
пӗтернӗ (куратӑр пулӗ, И. Ахах «палачсене» сӑмаха 
«вӗлерекенсене» теее ҫеҫ куҫарнӑ: вӑл ҫулпуҫ шухӑшнех 
чӑвашла каланӑ: «Вӗлерекенсене — вилӗм!»).

«Чухӑнсен сасси» хаҫатра ӗҫлекен воин-пиеательсем, 
мӗн вӑй ҫитнӗ таран, В. И. Ленин сӑмахӗсене, статйи- 
сене халӑха, хӗрлӗ воивсене ӑнлавтарса пама тӑрӑшнӑ.

5 Цитатӑсене «Чухӑнсен сасси» хаҫатӑн 1919 ҫулхи февралей 
2-мӗшпе 5-мӗшӗнче тухнӑ номерӗсенчен илнӗ.
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Ку ӗдре уйрӑмах М. Ахах нумаӑ вӑй хунӑ, хӑш чуХйё 
ӑна личчӗшӗ Сергей Ундрицов пулӑшнӑ.

Ҫаиӑ питӗ интереслӗ: И. Ахах произведенийӗсем 
хушшинче «Шыв ҫинчен каланӑ юмах» ятлӑ юмах-калав 
пур. Унта вӑл пуянсемпе чухӑнеем хушшинчи ӗмӗрт.ен 
ӗмӗре пынӑ кӗрешӗве, ӗҫҫыннисем кивӗ саманана пӗ- 
терое ҫӗнӗ самана тунине, кӗрешӳре вӗсене чаплӑ та 
хӑватлӑ Агитатор ертсе нывине сӑнлаеа кӑтартнӑ.

Пуян-эксшгуататор ӗҫҫыннисене хирёҫ хёҫяӑшаллӑ 
ҫарла тухнӑ пулнӑ, авчах «ку вӑхӑтӗнче чухӑн халӑх 
Агитатор вӗрентнё тӑрйх пӗрлешнӗ те -пуян ҫарне тусана 
вӗҫтернӗ пак вӗҫтерсе янӑ» 6.

И. Ундрицов-Ахахӑн лишрагурӑри пултарулӑхне 
тӗпченӗ историк А. В. Изоркин, унӑн сӑввисемпе кала- 
вӗсене, уйрӑмах «Шыв ҫинчен каланӑ юмахне» асра 
тытса, ҫакӑн пек шухӑш патне пырать: «Иван Ахах чӑ- 
ваш совет публицистикинче революци ҫуллуҫӗи сӑнарне 
кӑтартаосине пуҫарса яракансенчечя пӗри. Ҫакна эпир 
вӑл пысӑк ӑсгалӑхиа ҫькрнӑ «Шьгв ҫинчен каланӑ юмах- 
ра» тӗл лулатпӑр'. Юмах сюжечӗ ансат. Acainpa пурӑна- 
кан чухӑнсене ҫӑлма пынӑ Агитаторта вулахалюем ӗҫ- 
ҫыннисен вӗрентекенне, вёсен кӗрешӳри ҫулпуҫне 
кураҫҫӗ» 7.

И. Ахахӑн сӑввисемле калавӗсем, статйисем те, пысӑк 
мар — вӗсем, хаҫатне кура ҫырнӑскереем, ал лапли .сар- 
лакӑш хут ҫине вырнаҫма пултараҫҫӗ. Воин-писателӗн 
вӗсене якатса ларма та вӑхӑчӗ пулман: вӗсем, май шут- 
па,— вӑрҫӑ вут-ҫулӑмӗнче пӗрре тытӑнса ҫырса пӑрах- 
нӑскереем, тӳрех набора кайнӑ, ҫавӑн чухнех ҫутӑ тӗн- 
чене тухнӑ...

Ҫапла ӗнтӗ, лирӗн малтанхи поэтсемле иисательсем 
Г. Тал-Mapica, И. Ахах, Ҫеҫиӗл Мишши граждан вӑрҫи 
вӑхӑтӗнче, Совет влаҫне хӳтӗлесе, Ленин партийӗн аслӑ 
идейисемле хӑйсен шухӑш-кӑмӑлӗсене ҫӗклесе, ҫёнӗ 
саманана, ҫӗнӗ тӗнчене — коммунизма — чӗререн кӗтсе 
мухтанӑ. Вӗсем кӗтни, ӗмётленни халӗ ӗнтӗ пӗтӗмпех 
пурнйҫлаетса пырать. Эпир коммунизма майёпен куҫса 
пыракал аслӑ таихӑрта пурӑнатлӑр.

Кунта асӑннӑ поэтсем ҫин-чен тивӗҫлипех ҫапла ка
лама пулаггь: вӗсем чӑваш совет литературинчи Ленини-

6 «Чухӑнсен сасси», 1918 ҫулхи октябрей 12-мӗшӗ.
7 А. Изоркин.  «Публицист тата лирик» статья. (Ана автор 

Иван А хахӑн «Атьӑр социализмшӑн ҫапӑҫма!» кӗнеки умсӑмахӗ 
вырӑнне ҫырнӑ, 11 стр.)
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анӑн никӗсне хывнӑ, пархатарлӑ та чаплӑ еҫе — Ленин 
ҫинчен ҫырассине, унӑн вилӗмсӗр сӑние тӑван литерату- 
рӑра кӑтартса парассине пуҫарса янӑ.

3
Чӑваш литературинче ҫулпуҫ ҫиичен ҫырнӑ произве- 

денисем Совет влаҫӗн малтанхи тапхӑрӗн-че тата та тух- 
нӑ. Сӑмахран, 1923 ҫулхи июнӗн 22-мӗшӗнче «Канаш» 
хаҫатра Ҫ. Лӗпшӳ ҫырнӑ «Ленин юлташа» ятлӑ сӑвӑ 
пичетленнӗ.

В. И. Ленин ку вӑхӑтра чирлӗ пулнӑ. Пӗтӗм парти, 
пӗтӗм халӑх хӑйсен ҫулпуҫӗ ҫинчен, унӑн сывлӑхӗ ҫин- 
чен шухӑшланӑ, пысӑк хуйхӑпа пурӑн-нӑ. «Хӑвӑртрах 
сывалтӑрччӗ Ленин, пирӗн аттемӗр, ҫулпуҫӑмӑр!»—тенӗ 
кашни коммунист, комсомолец, кашни совет ҫынни.

«Левин юлташа» сӑвӑра халӑхӑн ҫав вӑхӑтри ӗмӗт- 
шухӑшне палӑртеа панӑ. Чирленӗ пирки ӗҫрен кайнӑ 
ҫулпуҫ ҫинчен сӑвӑ авторе ҫакӑн пек калатъ:

Санӑн сӑну манӑн умра!
Санӑн чаплӑ ӑслӑху  
Тӗнче тулли, йӗри-тавра,
Тӗнче ҫинче can мухтаву!..

Сан куҫусем выляса,
Тем ыр сунса каласшӑн,
П урнӑҫ ҫулне кӑтартса 
Вӗсем пире парасшӑн...

Ленин атте, мухтав сана 
'Гӗнче ҫынне ҫутагнӑшӑн!
Хура халӑх манмӗ сана 
Мул аллинчен хӑтарнӑшӑн.

Ку йӗркесем — чӗрӗ Ленин ҫвнчен чӑваш ҫынни шу- 
хӑшланӑ шухӑшеем. Сӑвӑ авторӗ малалла ҫулнуҫ пур- 
нӑҫӗшӗн халӑх чӗри мӗн тери хытӑ вӑрканине кӑтартса 
пама тӑрӑшнӑ, вӑй ҫитнӗ таран кӑтартса панӑ.

Ҫав вӑхӑтра, 1923 ҫулхине, В. И. Ленин сывлӑхӗ, вӑ- 
хӑтран вӑхӑта лайӑхланнӑ пулин те, вӑйсӑрлансах пынӑ.

Пӗррехинче, сывлӑхӗ самайланнӑ кунсенче, 1923 ҫул- 
хи октябрём 19-мӗшӗнче, В. И. Левин темнҫе сехетлӗхе 
Горкӑран Муокава та килнӗ. Вӑл хӑйӗн хваттерӗнче, 
Кремльте хӑй ӗҫлекен кабинетра пулнӑ, Совнарком ла- 
рӑвӗсе-м пулакан зала кӗрсе тухнӑ. Унтан Муокаввн тёп
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урамӗсем тӑрӑх машинӑпа иртсе кайнӑ, Ялхуҫалах Вы- 
ставкине ҫитсе курнӑ та каллех Горкӑна таврӑвнӑ.

Кун хыҫҫӑи вара В. И. Ленин Муокавра урӑх пулай- 
ман. 1924 ҫулхи январей 21 -мӗшӗнче 6 сехетре Владимир 
Ильичӑн сывлӑхӗ сасартӑк йывӑрланса кайнӑ. Кӑштах 
вӑхӑт иртсен, 6 сехет те 50 минутра, аслӑ учитель
В. И. Ленин ӗмӗрлӗхех куҫне хупнӑ.

Пирӗн партие, государетвӑна туеа хунӑ ҫын, болыде- 
викеен партийӗн, совет халӑхӗн, лӗтӗм тёнчери ӗҫҫынни- 
сен ҫулпуҫӗ Ленин вилни партие, рабочи класа, халӑх 
массвсене, пӗтӗм тӗнчери ӗсҫыннисене чун-чӗререн хур- 
лантарнӑ.

Аслӑ Ленин вилсен, чӑваш халӑх поэчӗ Н. И. Шеле- 
пи ҫав хурлӑхлӑ кунсем ҫинчен лӗтём кӑмӑла хумханта- 
ракан сӑмахсемне сӑвӑ ҫырнӑ:

В ут ҫулӑмӗ пек, Пурне те курса
Ч ӗлхӳ-ҫӑвару Тӑракан куҫу
Епле сивӗнсе Епле хупӑнса
Чӗнми пулчӗ-ши? Тӗттӗмленчӗ-ши?

Тӗттӗм п у ҫл ӑ х ӗ— Тулли уйӑх пек
Хӑруш ӑ вилӗм —  Ҫут сӑн-сӑпату
Епле сан патна Мӗншӗн хӑвӑртах
Хӑйса пычӗ-ши? Тӗксӗмленчӗ-ши?

Халӑх поэчӗ сӑввинче — чӑннипех те халӑх хуйхи- 
суйхи, халнх шухӑшӗ. Ҫавӑздпа ӗнтӗ ӑна чӑваш халӑхӗ 
хӑйён юрри тесе йышӑнчӗ. Чӑваш литературинчи Лени- 
нианӑна вӑл чи паха произведенисенчен пӗри пулса кӗчӗ. 
Ку сӑвӑ чӑваш литературинче, тӑван халӑх ӑстӑнӗнче 
яланах пурӑнӗ.

...Ҫулиуҫ чӗри тапма пӑрахни, унӑн куҫӗ ӗмӗрлёхех 
хупӑнни ҫинчен ка лакая хьгпар ҫӗршывӑн таҫти-таҫти 
вырӑвне ҫитнӗ, чикӗсем урлӑ каҫеа, ют ҫӗршьтасенче са- 
ланнӑ. Ёҫ тӗнчи хурланнӑ, ҫулнуҫ вилнӗшӗн чӗри 
ыратнӑ.

Ҫапах та хурлӑхлӑ кунсенче те пирӗн сӑвӑҫсем, халӑх 
шухӑш-кӑмӑлне лалӑртса, ҫӗршыва ирёке кӑларнӑшӑн 
аслӑ ҫулнуҫа тав туса, унӑи вӗрентӗвён ҫути нихҫан та 
сӳнмеесе, ӗҫпе кӗрешӳ ҫулне ӗмӗрех ҫутатса тӑрасса 
ӗненсе, сӑвӑ-юрӑсем ҫырнӑ, халӑхӑн пыеӑкран та пьгсӑк 
хуйхине лӑплаятарма тӑрӑшнӑ. Акӑ, Н. Шелепи эпир 
кунта асӑннӑ сӑвӑ пичетленсе тухсан (вал чи малтан 
«Канаш» хаҫатра 1924 ҫулхи январей 25-мӗшӗвче ничет-
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леннё), тапёр ҫичӗ кунтан, ҫав ҫулхи февралӗн З-мӗшӗн- 
че, «Канашрл» «Ленин игухӑшӗ» ятлӑ сӑвӑ кӑларать. 
Халӑх поэчӗ ку сӑвӑра Левин сӑнне, унӑн пурне те ҫӗн- 
терекен хӑватлӑ вӗрентӗвӗ -енчен пӑхеа, ҫав вёрентӗве 
мухтаса ҫьцрать, Ленин иӗрентёвне тӗнчере нимле вӑй та 
ҫӗнтерм-е пултарас ҫукки ҫинчен, вӑл пӗтӗм тӗнчипе са- 
рӑлеа пьгни ҫввчен калать:

Пӗтӗм тӗнчипе вӗҫсе ҫӳреме 
Нимӗнле вӑй ӑна чарас ҫук:
Пӗлӗт юхнӑ пек ирӗккӗн юхма 
Тем пек хӑват та ҫулне пӳлес ҫук.
Тем чухлӗ пысӑк тинӗссем ҫинчен 
Урлӑ та пирлӗ, тӑвӑл пек, ҫӳрет.

1925 ҫулта чӑвашсен тепӗр поэчӗ Н. В. Ваоильев-Шу- 
пуҫҫынни Коммуниетсен Интернационалӗн нвкёсне хыв- 
нӑ Ленин хвсегоне «Ҫёр кӑванго» ятлӑ пыоӑк сӑвӑ 8 ҫы- 
рать. Унта вӑл Канашсен ҫуртӗнче, Совнарком залёнче, 
Коминтернӑн пӗрремёш конгресне пухӑннӑ гвардгосен 
пухӑвӗнче В. И. Ленин сӑма!Х каланине еӑнласа катар- 
тать, ҫӗнӗ тӗнче киговине тёпё-тымарёпех силленгерсе 
ҫурални ҫинчен, Левин килес ӗмӗршӗн ҫӗнӗ ҫул уҫни, тӗн- 
чери революци вӑйӗ хӑватлӑн ҫӗкленее сарӑляи, халӑх- 
сем пёрлешни ҫинчен калать. Позта акӑ мён хавхалан- 
тарать: Ленин сӑмахӗсене тёнчипе сарӑлма никам та 
чараймасть, Ленинӑн революциллӗ йыхра/вне халӑхсем 
пур ҫӗрте те илтеҫҫӗ:

Океансем урлӑ выртан ҫӗрсенче,
Аякри, ӑш енчи тинӗс уттисенче,
Хӗвеланӑҫ енчи Европа вӗҫӗнче,
Ҫурҫӗр енчи сивӗ Скандинав ҫӗрӗнче,
Икӗ тинӗс хушшинчи Балкан тӑвӗнче,
Сарӑлса выртакан Ази хирӗнче,—■
Пур ҫӗрте те ҫав йыхрава илтеҫҫӗ,
Коммунистсем хапӑл туса илеҫҫӗ.

Поэт сӑвӑ умне Архимедӑн: «Тагоса тӑмалли вырӑн 
тувсан, ҫӗре ҫавӑрса пӑрахӑттӑ-м», тенё сӑмахёсене эпи
граф вырӑнне лартнӑ, сӑввӑн юлашки йӗркисенче ком- 
мунистсем ҫав «тагоса тӑ.малли вырӑна», «ҫӗр кӑвапине» 
тупни ҫинчен каланӑ. Вӗсем, аслӑ Ленин вӗрентӗвӗнчен 
вӑй илсе, малалла кайса, ҫапла калаҫҫӗ:

8 Ку сӑвва ҫӗнӗрен 1958 ҫулта ҫак кӗнекере кӑларнӑ: Н. Ш упуҫ-  
ҫынни. Суйласа илнисем, 218— 224 стр. пӑхӑр.
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Ҫӗкленес, улӑхас, малалла чикӗнес,
Кивӗ тӗнчене кӑкласа ҫеремлес!
Паянтан малалла — коммунизм патнелле—
Укес те, вилес те, ҫапах ҫитмелле!
Чуралӑх, тӗттӗмлӗх, пӗр-пӗрне кӑшлани 
Халапра ҫеҫ юлтӑр килес ӗмӗр валли!9

Ҫакӑн лек сӑвӑсем ҫырма чӑваш поэчӗсене Ленин сӑ- 
нарӗ, уяӑн вӗрентёвӗ, кашни сӑмахӗ хавхалантарнӑ. 
Ленин вёрентӗвӗ халӑх ӑетӑнне ҫӗкленӗ, ҫӗнӗрен ҫӗнӗ 
вӑй парса тӑнӑ, малалла йыхӑрнӑ.

4

1925 ҫулта В. И. Ленин ҫинчен тепӗр чаплӑ сӑвӑ 
пичетленсе тухать. Вӑл — С. В. Элкер ҫырнӑ «Хурҫӑ 
карап». Ку сӑвӑ, калас пулать, чӑваш поэзине классик- 
ла произведени пулса кӗчӗ.

...Буржуалша ҫӗршывеенчи карма ҫӑгвар прюпаган- 
диетсем, Совет патшалӑхӗ ҫинчен элек хыҫҫӑн элек вӗҫ- 
терекен сутӑнчӑк журналистсем, ҫулпуҫ пирӗнтен 
уйрӑлса кайеан, ним тума аптранипе тем тӗрлӗ «нро- 
гнозеемпе» аппаланма тьгтӑннӑ, ҫӗнӗрен «пропагандист - 
ла кампани» пуҫласа янӑ. Совет Союзӗ пӗтет, болыие- 
виксен .партий ӗ лутланса ларать тесе капитализм тӗнчин 
кашни кӗтееӗвче кӑшкӑрнӑ вӗсем. Сӑмахран, «Тайме»—- 
Англире тухеа тӑракан буржуалла хаҫатсенчен пӗри —
В. И. Ленин вилнӗ хыоҫӑн, хӑй суйнине хӑй ӗненее, анӑ 
мӗнле ҫырнӑ: «Саланеа каяс процесс пуҫланни ҫинчен 
шантареах калама пулать, вӑл ӗнтӗ парти йӑлтах пӗтсе 
ларасси патне илсе пырать. Парти ҫавӑн пек нӗтесси 
курӑнсах тӑрать, темиҫе уйӑхран малалла кай м ӗ»10, 
тенӗ.

«Хурҫӑ карап» — ҫавнашкал ирсӗр элеке хирӗҫ пырн- 
кан витӗмлӗ сӑвӑеенчен пӗри. Унта совет ҫыннисен ти- 
мӗр пек ҫирӗп шанчӑкне, мал ӗмӗт-шухӑшне, паттӑрлӑх- 
не, вӑл нимӗнле йывӑрлӑхран та хӑраса тӑманнине, 
ӗҫлеме, кӗрешме хатӗррипе ӗненмелле кӑтартоа панӑ.

С. В. Элкер сӑввине вуласан, куҫ умне тӗлёнмелле 
чаплӑ картина тухса тӑрать. Кӑвак тинӗсре хумсем урлӑ 
хурҫӑ карап шӑвать. Вӑл тертлӗ ҫул-па килнӗ, йывӑрлӑх-

9 Асӑннӑ кӗнеке, 224 стр.
10 К у цитатӑна «Известия» хаҫатра пичетленнӗ «Отравители 

колодцев» ятлӑ статьяран илнӗ (1970 ҫулхи апрелӗн 14-мӗшё, 
88-мӗш номер).
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семпе нумай кёрешнё, унӑн -капитанӗ ӑна малаллах илсе 
пьшӑ, нимрен те хӑраман. Ивкек-мӗн пулеаееӑн, капита- 
нӑн хёрӳллё саееи карап халӑхне паттӑрлӑх па-нӑ, хав- 
халантарнӑ. К апитан— вӑл халӑхс-ен ҫулпуҫё. Ана поэт 
ҫапла сӑнлаеа кӑтартать:

Манми Капитан — хӑватлӑ ҫын Ленин!—
Вилчӗ вӑл паттӑр карап пуҫӗнчех...
Пурне те Телейлӗх ҫӗрне чӗнекенӗн 
Чӗр пурнӑҫӗ сӳнчӗ ӗҫпе ҫул ҫинчех.

Ҫӗмрен пек Ҫулпуҫӗ хӑй вилчӗ пулсан та,
Ун пысӑк карапӗ ишет мал еннех,
Хаяр хумсемпе пӑр тусем хупласан та,
Пырать вӑл пурне те ватса-ҫӗнтерсех!

«Хурҫӑ карап» сӑвӑ — шухӑш тӗлӗшпе ҫеҫ мар, ӑста- 
лӑх енчен те чӑваш поэзийӗн ылтӑн фондне кӗрее выр- 
наҫнӑ классикла произведен®. Чӑваш Ленинианинче вӑл 
уйрӑмах паллӑ вырӑн йышӑнать.

«Хурҫӑ карал» сӑвӑри сӑилӑхсене ҫа/кӑн пек ӑнлан- 
малла: «Чурвлӑх утравӗ» — капитализм тёнчи; «Телей- 
лӗх ҫӗрӗ» — коммунизм.

Поэт-коммунист хӑйӗн сӑввине, Хурҫӑ карал (Совет 
ҫӗршьгвӗ) нимрен те шикленес ҫуккине ёненее, вӑл аслӑ 
Ленин ҫулӗпе, Коммунистсен партийё хыҫҫӑн хӑюллӑн 
пырасса, ҫитес ҫӗре — коммунизма — ҫитессе малтанах 
курса, шанса ҫырнӑ. Поэт ҫав сӑвва ҫырнӑ чухне ҫакна 
аван пёлнё: мул тӗнчи пӑнтӑхса ҫӗрет, карап тиокер 
хумееи шавне те, вӑйне те сирее пырать, чухӑн ҫывсен 
пултарулӑхне, ӗмӗт-шухӑшне ҫунатлантарать, малалла 
ӑнтӑлма вӑй парать.

Ленин нартийӗ •— пӗтӗм тӗичипе чи хӑватлӑ парти. 
Унан историлле чаллӑ ӗҫёс-ем, революциллӗ витӗмё 

• кунран-кун вӑйланса пыраҫҫӗ. Ленин вӗрентӗвӗ пӗтӗм 
тӗнчипе сарӑлать, мӗнпур халӑхсене социализм ялавӗ 
ай-не чӗнет.

Коммунистсен лартийёпе халӑхеен учительне, ҫулпуҫ- 
не тинӗсре пыракан карал капитанӗпе танлаштарса 
ҫырнӑ лроизведенисем вырӑе литер атуринче те тӗл пу- 
лаҫҫӗ. Сӑмахран, Г. М. Кржижановский, нумай ҫул хуш- 
ши Владимир Илыичла пёрле ӗҫленӗскер, хӑйӗн асаилӗ- 
вӗсенче: В. И. Ленин «тем чухлё ҫьшсемшӗн Роосийӑри 
пролетариллё революци каралӗн пурте йышӑннӑ кали-
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танё пулеа тӑчӗ», тевӗ. Демьян Бедный малтарахра 
асӑлнӑ «Земля! Земля!» сӑ-ӑра: Ленин, тинӗсре «витӗр 
куҫсемпе пуласлӑха пӑхса, ^алта  тимӗр пек ҫирёп тӑчӗ: 
кӑнтӑрла ҫыравсем шырарӗ каҫсенче вут ҫути кӗтрӗ», 
тесе ҫырнӑ.

С. В. Элкер литератур ӑри ҫавӑн пек мелсемяе ӑста 
усӑ курнӑ, аслӑ ҫулпуҫӑн— тинёсри карал капитален — 
сӑвне литех те лайӑх кӑтартса панӑ. Ҫавӑвпа ӗнтӗ улӑл 
сӑвви чӑ(Ваш халӑх ӑстӑнле ҫирӗп кӗрсе выриаҫнӑ.

Халӑхпа парти хӑйӗн ҫулпуҫӗле, ҫывӑхра-н та ҫывӑх 
ҫывпа сывпуллашнӑ кунсенче (1924 ҫ.) тата кайравта- 
рахпа П. П. Хусавкай Владимир Ильич ҫинчен темвҫе 
сӑвӑ ҫырнӑ. Халӗ вӗсене доэтӑн «Аслӑ чӗре» ятлӑ кӗве- 
кинче туима лулать. Вӗсем —- «Ҫак кун», «Пытарии», 
«Миҫемӗш хут», «Мухтав аслӑ Левина», «Ленин пирӗн- 
пе», «Разлив аса килет», «Ленин ҫулӗпе» тата ытти- 
сем те.

П. П. Хусанкай сӑввисенчи Л ен и н — халӗ те чӗрӗрен 
чӗрӗ ҫын, вӑл халӑхпа пӗрле утать, ҫулпуҫ алли, ун яла- 
вё ҫул кӑтартоа тӑрать. Ёҫҫыввиоен шухӑш-кӑмӑлне 
палӑртса, поэт: хӑватлӑ та вилӗмсӗр Ленин — вирӗншӗн 
компас, виҫе,— тет. Вӗсем: кашни утӑмах Ленин ӑсӗве 
тӗрӗслетвӗр, тума лулнине тӑватпӑрах, ҫитес ҫӗре ҫитет- 
пӗрех, теҫҫӗ.

П. Хусанкай, С. В. Элкерӗн «Хурҫӑ карал» сӑв1винчн 
шухӑша пултаруллӑн йышӑнса, унла хавхаллнса, 
1942 ҫулта ҫырнӑ «Ленин ппрение» сӑвюине ҫапла вӗҫ- 
лет:

Карап пуҫӗнче халь те Ленин,
Ун чаплӑ ялавӗ вӗҫет.
М ӗнпур тӑшмана ҫӗнтермешкӗн 
Тӑван ҫӗршыва пехилленӗн 
Пире малаллах вӑл чӗнет.

В. И. Ленин ҫинчен ҫырнӑ паха сӑвӑсем ытти поэт- 
сен те пур. Ҫулпуҫӑя вилёмсӗр сӑнарне кӑтартса пара- 
кан сӑвӑсем, сӑмахран, Никифор Васянка, Илья Тукташ, 
Нестер Янкае, Митта Ва-ҫлейӗ, Уйӑл Мишши, Александр 
Алка, Стихван Шавли, Алексей Воробьев, Василий Д а 
выдов, Николай Евстафьев, Георгий Ефимов, Василий 
Алентей, Александр Галкин тата ыттисем те ҫырнӑ. 
Кашли поэт В. И. Ленин сӑнарне хӑш енчен те пулин 
кӑтартма тӑрӑшнӑ. Ҫалла вара, пурӗ пӗрле, ушкӑнпа, 
ҫулпуҫӑн сӑнарне поэзл мелӗсемпе ӳкер-се кӑтартнӑ.
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Вӗсенче Ильич хаЛё te  Чӗрё пулнийе, халӑх черинчс 
тӑнияе палӑртяӑ. Ку вӑл, тӗсЛ^хрен, А. Галкин ҫырнӑ 
«Ленин лирӗнпе» сӑвӑра пуриячен ытларах лалӑрать:

Ленин чӗрӗ, 
ӗҫлет вӑл, 

пурнать тӗнчере!
Стройкӑра-и эс 

е ш ахтёра,
Е станок умӗнче тӑран,
Вӑл — кашнин чӗринче,
Кашни ҫыннӑн чӗре таппинче,
Вӑйӗнче,

чунӗнче,
шухӑш-туйӑмӗнче!

Юлашки тапхӑрта личетленсе тухнӑ нумай сӑвӑ-юрӑ 
хушшяяче хӑйӗн еулмаклӑхӗпе, шухӑнюен тарӑнлӑхӗпе 
палӑреа тӑракаяни вӑл — Стихвая Шавли ҫыряӑ «Аслӑ 
урам» сӑвӑ. Пу-ҫламӑш строфара чӑваш поэчӗ хӑй 
Ленин урамӗяче лурӑяяи ҫинчен пёлтерет, ҫавӑнтах тата 
ун пен урам кашни хуларах лурри ҫинчен калать. Аичах 
поэта хавхалантараканни — «ҫлҫӗм пек ҫутатакан» 
шухӑш:

Пӑхатӑп та эп ҫӳллӗ кантӑкран,
П уҫа пӗр ш ухӑш-ҫиҫӗм ҫутатать:
Мана мӗнпур ҫӗр чӑмӑрӗ тавра 
Ильич урамӗ пынӑн туйӑнать.

Ленин урамӗ темяҫе ҫӗршыв урлӑ, темиҫе хула витӗр 
иртет. Ҫав Аслӑ урамла ӗҫҫыннисем хӑватлӑн малалла 
пыраҫҫё. Поэт Ленин урамӗ малашне пӗтём тӗнчипе ҫӗр 
тавра нанося шанать:

Вӑл иртӗ Лондон урлӑ малашне,
Рима вӑл кӗрӗ, кӗрӗ П арижа.
Вӑл каҫӗ океанӑн леш енне,
Тасалӗ сывлӑш, сирӗлӗ нуша.

Ун чух мӗнпур тӗнче ҫав урампа 
Телейлӗ утӗ Ирӗклӗх ҫуртне,
Вӑл ӗмӗр чыслӗ Ленин улӑпа,
Ялав пек ҫӗклӗ вилӗмсӗр ятне.

«Аслӑ урам» еӑвва вулатӑн та куҫ умне ҫакӑн пек 
ӳкерчёк тухоа тӑрать: тӗнчери социализмлӑ ҫӗршывсен-
2. В. А. Долгов.  Ленин сӑн арё  — х ал ёх  чёринче. Л у в :  17
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чй халӑхсем Ленин урамӗпе пыраҫҫӗ, ҫае у рампа пыр- 
са, ҫитӗнӳ хыҫҫӑн ҫитёнӳ тӑваҫҫӗ, аслӑ ҫулпуҫ, учитель 
вӗрентнине пурнӑҫа кӗртеҫҫӗ.

С. Шавли сӑвви вулакансен пуеёнче шухӑш хыҫҫӑн 
шухӑш ҫуратать: пурина киле социализм ҫулӗ ҫине пӗ- 
тӗм этемлӗх тухӗ, тӗнчери халӑхеем, Ҫеҫпӗл еӑмахӗпе 
калае-тӑк, «интернационал кӗперше» пырса, пар йыша 
пӗрлешӗҫ. Кунран-кун ҫӗрсе, пӑнтӑхеа пыракая капита
лизм тӗнчи пӑчланеа ларӗ. Пётӗм тӗнчилех коммунизм 
пулса тӑрсан, ӗҫхалӑхӗ ирӗклӗ те телейлӗ пуриӑҫпа 
пурӑнӗ, пурте хавасланеа ӗҫлёҫ, савӑнса юрлёҫ. Вёсен 
кунҫулӗ те вара вӑрӑма пырӗ, телей пареа тӑрӗ.

Акӑ ӑҫта и лее пырать этемлӗхе Аслӑ урам, Ленин 
урамӗ!

5

Статьян ку даранчченхи лайӗсенче зпир чӑваш Лени- 
ниани пирӗн поэтсем ҫьпрнӑ сӑвӑ-юрӑсенче, лирикара 
мӗнле вырӑн йышӑнни ҫинчен каларӑмӑр. Халӗ В. И. Л е
нин ' сӑнарӗ чӑнаш поезийӗнчй пысӑкрах пронззеде- 
нисенче мӗнлерех палӑрни пирки кёскен калар, вӗсен- 
чен хӑшне-пӗрие палӑрта/р.

Чӑваш поэзййӗн эпикӑлла произведенийёсен ущкӑн- 
не чи малтан чӑваш халӑх поэчӗн Я. Г. Ухсайӑн 1940 
ҫулта ҫалӑнса тухнӑ «Телей юмахӗ» ятлӑ поэмине кӗрт- 
ме пулать. (Ку поэмӑн кайранхи кӑларӑмӗеем «Телей 
ҫинчен ху-нӑ юмак» ятпа тухнӑ.)

Поэмӑн малтанхи пайӗсенче чӑеаш халӑхӗн асаплӑ 
кулҫулне куратӑн, ёҫҫыннисем хӑйсен йывӑр пурнӑ,ҫне 
юсас, ҫын евӗрлӗ лурӑнас тесе кӗрешнине пӗлетӗн. Ан- 
чах вёсен пурнӑҫӗ тем ле;к тӑрӑшсан та ун чухне ҫав-ҫа- 
вах улшӑнман, ӗоҫыннисем телей ҫулне тулайман. Телей 
ҫулне кӑтартса лараканни В. И. Ленин пулнӑ, ӑна чӑ- 
вашсем, ытти халӑхсем пекех, Октябрыти революцире 
туинӑ. Хӑйён телейне кӗрешсе илнӗ чӑваш халӑхӗ 
В. И. Ленина чун-чӗререн тав тӑвать. Ҫакна Я. Ухсай 
ӗненмелле кӑтартса ланӑ:

Ленин! Эс — хӗвелӗмӗр.
Ленин! Эс — телейӗмӗр.
Хамӑр ӑшӑ чӗререн  
Тухнӑ юрӑ-кёвӗре 
Сан ятна хакларӑмӑр,
Кӗслесем каларӑмӑр.
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Аелӑ Ленин! Эс пире 
Тӗксӗм нӳрлӗ тӗрмерен,
Хытса кайнӑ хирсенчен 
Илсе килтӗн тӳп-тӳрех  
Чӑн телейлӗ ӗмӗре.
Пӳртсӗрсене — аслӑ пӳрт,
В аттисене— яш ӳт-пӳ,
Куҫсӑрсене — сывӑ куҫ,
Ш ывсӑрсене — ҫут ҫӑлкуҫ 
П арса пире турӑн тан,
Ҫӑлса илтӗн асапран.

я. Ухсай «Телей ҫинчен хунӑ к>ма.ха» ҫырнӑ чухне 
тӑван халӑх лултарулӑхӗпе ӑста усӑ кур,нӑ: унта чӑваш 
халӑх хушшинче ӑрурнн ӑрӑва куҫеа пыракан паха юрӑ- 
сӑвӑсенчи пек танлаштарусем, сӑмах ҫаврӑнӑшӗсем тӑ- 
тӑшах тӗл пулаҫҫӗ. Поэмӑна вуланӑ май тата ҫакна та 
ҫийӗнчех сисетӗн: ӑна автор халӑх пултарулӑхёнчи про- 
изведенисен форм и лекрех формӑпа ҫырнӑ, ҫакна 
пуринчен ытлара!Х юмахӑн пуҫламӑшӗнче асӑрхатӑн. 
Вырӑссен аелӑ лоэчӗсенчен вёренни чӑваш поэчӗн ӑета- 
лӑхне ырӑлла хускатнӑ, вӑй панӑ.

Чӑваш халӑжне хӑйӗн телейне тупма В. И. Ленин пу- 
лӑшни ҫинчен 1937 ҫулта тата тапёр поэма тухрё. Вӑл— 
Иван Ивник ҫырнӑ «Телей ҫулӗ» поэма. Анчах :ку лроиз- 
веденире, ӑна уйрӑм ҫынна пысӑ.ка хунӑ вӑхӑтра ҫырнӑ- 
ран, кӑштах культ вигӗмӗ сисёнет, ҫапах та ӑна чӑваш 
литературинчн Лениниала мёнле аталанса пынине кӑ- 
тартакан произведенисенчен лӗри теме юрать.

В. И. Ленин ҫинчен чӑваш поэчӗсем ҫырнӑ пысӑкрах 
пронзведенисен шутне Я. Ухеайӑн 1941 ҫулта пичетлен- 
се тухнӑ «Емёт» лоамине те кёртме пулать. Автор кунта 
В. И. Ленинӑн ача чухнехи пурнӑҫне, чӑваш халӑхӗн 
историйёнчи Ленин ячӗпе ҫыхӑнеа таракан паха факт- 
семпе усӑ курса, аван кӑтартнӑ, исторн чӑнлӑхне ҫирӗп 
тытса пынӑ.

«Ёмёт» поэмӑра эпир И. Н. Ульянова, ҫамрӑк Лени
на, чӑваш ачине Никифор Охотникова куратпӑр. 
Аслӑ педагог И. Н. Ульянов чӑваш халӑхне ҫутта кӑла- 
рас тӗлӗшпе питех те н^май ӗҫленӗ, чӑванюен паллӑ 
педагог-проеветительне И. Я. Яковлева чылай пулӑшнӑ.

Я. Ухсай поэмннче акӑ мён куратӑн: ҫамрӑк Володя, 
хӑйӗн ашшӗпе пӗрле Чӗмлӗрти чӑваш шкулне пырсан, 
Никифор Охотникова тӗл пулать. Вӗсем туслятпаҫҫӗ.
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Володя — хӑюллӑ, ӑслӑ ача, вӑл выляма та, ӗҫлеме те, 
вёрекме те юратать, чи йывӑр вӑхӑтсенче те хӑйне ҫирёп 
тытать 1!. Ҫаксене поэт ӗнёнмелле кӑтартса панӑ.

Я. Г. Ухсай ҫулпуҫ ҫуралнӑранпа 100 ҫул ҫитнӗ тӗле 
«Чӗмпӗр» ятлӑ ҫӗнӗ поэма ҫырчӗ. Унӑн малтанхн п-айӗ-' 
сам 1968— 1969 ҫулеенче «Тӑван Атӑл» альманахӑн те- 
миҫе кӗвекинче пичетленсе тухрӑҫ.

«Чӗмпӗр» поэмӑн асӑннӑ пайӗсем ҫапла калама май 
параҫҫӗ: ку в ӑ л — чӑвнштех те сулмаклӑ пронэведени. 
Поэт унта И. Н. Ульянов Чулхуларан килнӗ вӑхӑтри 
Чёмпӗре, В. И. Ульянов ҫуралнӑ, ҫитӗннӗ, вӗреннӗ ҫул- 
сенчи Чӗмиёре, И. Я. Яковлев ӗҫлеме тытӑннӑ, Хусан 
университетӗнче вӗреннӗ, ӑе пухнӑ, унтан Чӑваш шку- 
лӗвче ӗҫленӗ, ӑна чӑваш культурин вуча!хӗ туса хунӑ 
тапхӑрти Чӗмпӗре кӑтартса парать.^ Вулаканеем у мне 
историре чӑннипех пулнӑ ҫынсем, чӑваш халӑх тусёсем- 
пе тӑшманӗсем тухса тӑраҫҫӗ. Автор вёсен ӗҫё-хӗлё ҫин- 
чен ҫырать, вёсене исторялле-философнлле хак парать. 
Шел пулин те, поэмӑна вулаяӑ чухне хӑшпёр вырӑнта 
такӑнтаракая йёркесем оиксе тухаҫҫӗ, вёсем автор шу- 
хӑшне тӳрех ӑнлавса илме каисӗрлеҫҫӗ.

6

Чӑваш халӑх поэчӗ П. П. Хусанкай ҫулпуҫ ҫинчен, 
малтарахрв асӑннӑ сӑвӑеемеёр пуҫне, нкӗ поэма ҫырнӑ: 
«Аслӑ чӗре» (1960) та'та «Горкӑри ҫурт» (1951 — 1952) 12.

Нимёҫ революционерки, паллӑ коммунистка Клара 
Цеткин, В. И. Ленин ҫинчен: «Ленин чёрн, шухӑшё пе- 
кех, аслӑ пуляй», теяё. Ҫак сймахсене тёпе хурса тата 
Ильич ырӑ кӑмӑлё лирки шухӑша кайса, поэт ҫулпуҫ 
ҫинчен ҫырнӑ поэмӑна «Аслӑ чӗре» тесе ят панӑ. Ҫакна 
вӑл В. И. Ленин 1918 ҫулхи апрелён 20-мӗшӗнче Чёмпӗр 
Совдепне Иван Яковлевич Яковлев пирки янӑ телетрам- 
мӑн историне илемлё литература меслечӗпе ҫырса кӑ- 
тартса панӑ. Поэмӑра кӑтартнӑ ӗҫеем пурте пурнӑҫра

11 Сӑмах май И. Я- Яковлев асаилӗвӗсенчен темиҫе йӗрке илсе 
кӑтартас килет. А. И. Ульянова 1887 ҫулта тӗрмене хупнӑ хыпара 
В. И. Ленин мӗнле кӗтсе илнине аса илсе, Иван Яковлевич ҫакӑн 
пек ҫырнӑ: «И звестие об аресте было для всех неожиданным. Но 
Владимир Ильич спокойно выслушал тяж елое известие, он умел 
подчинять свои чувства уж е тогда твердой, как сталь, воле».

12 Ку поэмӑсем ҫинчен эпир «Аслӑ чёре» тата «Горкӑри ҫурт» 
пирки ҫырнӑ статьяра тӗплӗрех каларӑмӑр. (Кёнекен 65 стр. пӑхӑр.)
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пулнӑскереем, ҫавӑнпа лоэмӑн кашни йӗрки историпе 
килӗшсе тӑ|рать.

В. И. Ленин, Чӗмиӗрте ҫитӗисе ӳснӗскер, И. Я. Яков
лева^ вӑл хӑйӗн ашшёпе, Илья Николаевич Ульяновла, 
туелӑ пулнине, вёсем пӗр-пӗрне ӗҫре лулӑшнине мӗн 
ачаранпах лёлнӗ. Иван Яковлевич га В. И. Ленина тах- 
ҫантанпах пӗлнӗ. Унӑн ятне вӑл хӑйӗн ку-ҫё хупӑничче- 
нех ас ра тытса пурӑннӑ, унӑн чаплӑран та чаллӑ ӗҫӗ- 
семле савӑннӑ, тӑван халӑха, унӑн ывӑлӗ-хӗрӗсене 
гениллӗ Ленина ҫуратса ӳстернӗ аслӑ вырӑс халӑхӗпе 
ӗмӗрех туслӑ лулма халал <сӑмахӗсем калалӑ.

Иван Яковлевич, Ленин ашшӗн ҫьивӑх тусё лулнӑскер, 
Владимир Ильича яланах чун-чёререн шаннӑ, ҫулпуҫ 
телеграмми Чӗмпӗре ҫитсен, педагог-лросветитель са
ване а «аланӑ:

«Астӑвать, манман Владимир —
Тусӑн кёҫӗн ывӑлӗ.
Халь пире никам та тивмӗ,
Пӗтмӗ ӗмӗр ӗҫ-хӗлӗ!
...Ну, Володя... вӑл пӑрахмӗ,
Вӑл пӑрахмӗ чӑваша!»

В. И. Ленин сӑмахӗ, Иван Яковлевич пирки каланӑ- 
скер, поэт калашле, чӑв-аш хушшинче «юмах пулса ялан- 
лӑхах^ сала-нчё», чӑваш чунне «юррӑн кӗчӗ». Анчах ҫул- 
пуҫ сӑмахӗ вӑл — Яковлев ҫинчен каланӑ сӑмах кӑна 
мар ,̂ пӗтӗм чӑваш халӑхӗ пирки каланӑ сӑмах. Ҫавӑнпа 
ӗнтӗ пирӗн халӑх ӑна яланах асра тытать, ӑру хыҫҫӑн 
ӑрӑва каласа парить, хӑйне лусмӑртан хӑтарнӑшӑн, 
гелей папӑшӑл ҫулпуҫа чун-чӗререн тав туе а , ӗмӗрсем 
илтмелле калать:

Ленин! Ҫав пире хӑтарчӗ,
Ҫавӑнтан килет тивлет.

п . П. Хусанкайӑн тепӗр поэми («Горкӑри ҫурт») 
«Аслӑ чӗререн» малтантарах тухнӑ. Анчах унти ӗҫсем, 
событисен хронологийӗ енчен пӑхсан, кайрантарах пул
са пыраҫҫӗ. Ҫавӑнла эпир ун пирки асӑлнӑ поэма хыҫ- 
ҫӑн калаҫма шутларӑмӑр.

«Горкӑри ҫурт» поэмӑна вуланӑ чухне эпир ҫулпуҫӑн 
Горкӑри кунӗсене (1923— 1924 ҫҫ.) куратпӑр. Поэт пире 
Владимир Ильичӑн Горкӑри пурнӑҫӗпе, вӑл шухӑшланӑ 
шухӑшӗеемпе, Горкӑра ирттернӗ юлашки кунӗсемпе
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паллаштарать. Ҫав вӑхӑтра ун патӗнче кам-,нам пулнине, 
в-ёсем мӗн тунине асилтерет.

П. П. Хусанкай кунта та чӑваш халӑхёшӗн В. И. Л е 
нин мён ачараипах ҫывӑхран та ҫывӑх, хаклӑран та 
хаклӑ ҫын пулнине кӑтартса парать.

В. И. Ленин хӑйӗн малтанхи ученикне Н. М. Охотни
кова та манман. Никифор Охотников, хӑйне Володя 
Ульянов университета кёме пулӑшнине аера тытса, ырӑ 
учительне хисеплесе, ывӑлне Владимир ят панӑ.

Ҫакна поэмӑра акӑ мӗнле кӑтаргса панӑ:
Вӑл асӗнчех усранӑ, ахӑр,
Хӑй чӑваша вӗрентнине:
Ҫӑпатапа пулин те, харсӑр 
Чӑваш ҫутта туртӑннине.

Анчах вӑл, ахӑртнех, пӗлмен-тӗр 
Ҫав халӑхӑн пӗр йӑлине:
Охотников хӑй ывӑлне те 
Владимир ятлӑ хунине...

Юратнӑ ҫулпуҫӑмӑр ҫинчен ҫыряӑ ытти прсиизведени- 
сем хушшинче Александр Алка поэтӑн тёрлӗ вӑхӑтра 
ҫырнӑ пӗчӗкҫӗ поэмисем хӑйне уйрӑм вырӑн йышӑна,ҫҫӗ. 
Вёсенчен пёри — «Владимир Ильич Ленин» поэма 13. 
Малтан автор Ильичӑн ача чухнехи пурнӑҫӗ ҫиичен, 
унтан вӑл ӗҫҫыннисен телейӗшӗн кӗрешме тытӑнни ҫин- 
чен, ҫулгоуҫӑн ӗмӗчӗ, вӗрентӗвӗ пурнӑҫа кӗрее пыни ҫин- 
чен калать, Ҫыраеса питех те кёскен ҫырнӑ, ҫапах та 
Ленинӑн кунҫулне, халӑх ӑна мӗн тери хытӑ юратнине 
аван кӑтартса паиӑ автор, Поэмӑн иккӗмӗш пайӗнче 
поэт, произведенири шухӑшсёне нӗтӗҫтерсе, ҫапла 
калать:

М ухтавлӑ Ленин! Ҫутӑ ӑслӑ паттӑр. 
Еҫҫыннисемшӗн хӗрхенмен чунне.
Ак мӗншӗн чӗререн сума сӑватпӑр 
Ун пархатарлӑ, чаплӑ пурнӑҫне 14.

Тепӗр поэмине А. Алка «Ача чух» 15 тесе ят панӑ. 
Кунта вӑл чӑвашеемие Ленин хушшинчи ҫыхӑну ҫинчен 
калакан темӑна хуакатнӑ.

13 А лександр  Алга.  Атӑлпа Сӗве хушшинче. Сӑвӑсемпе поэма- 
сем. Чӑваш госиздат, 1958, 9 — 12 стр.

14 Ҫавӑнтах, 11 стр.
15 Ҫавӑнтах, 13— 20 стр.
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Иоэмӑя малтанхи пайӗнче пёр чӑваш ачи — сухаҫа— 
йртнӗ вӑхӑтра Чӗмпӗр ҫулӗпе утнине куратӑн. Хӑй ҫӑпа- 
тапа. Аллинче хутаҫ. Хутаҫӗнче пысӑк ҫӑ.кӑр, ҫёрулмипе 
ҫӑмарта. Хӑш чух ҫулпа улпут лареа пыракан тӑрантае 
тусан вӗҫтерсе иртсе каять. Шухӑша путса пыракан ача- 
на ямшӑкӗ пушӑна тивертсе хӑварать, хӑй: «Эй-эй, тӑм- 
сай!» — тесе кӑшхӑрать.

Ҫӑлаталлӑ ача Чӗмпӗре ҫитет, Чӑваш шкулне вӗрен- 
ме кӗрет, пикултан В(ӗренсе тухсан, учитель пулса тӑрать, 
хӑй вӗреннӗ шкултах чӑ;ваш ачисене вӗрентет. Шкулта 
ёҫленӗ чухне унӑн пуҫне харсӑр шухӑш пырса кӗрет — 
малалла вёренмелле, университета кӗмелле. Ана ҫа.к 
ӗмӗте пурнӑҫа кёртме пёр гимназист пулӑшать. Чӑваш 
ачипе гимназист мӗнле тӗл пулнине, пӗр-пӗринпе мӗнле 
паллашнине поэмӑра ҫакӑн пек кӑтартеа панӑ: гимна
зист садра ларать, ун патне, пулӑшу шыраеа, универси
тета кӗме ӗмӗтленекен чӑваш учителӗ пырать.

Сар ача пуҫ ҫӗклемесӗр  
Тем вулать те тем ҫырать.
Ҫил ҫавах-ҫке, тӗлсӗр-мелсӗр,
Унӑн ҫӳҫӗпе вылять.

Хапхана такам шаккарӗ 
Пит хӑюсӑррӑн, хуллен.
«Кӗрӗр. Ҫаклатман та мар-nl»—
Илтӗнчӗ чӳречерен.

Гимназист пуҫне ҫӗклерӗ.
Хирӗҫ утрӗ ҫӑмӑллӑн.
—  Кам патне килсеттӗр? —  терӗ 
Питӗ уҫҫӑн, кӑмӑллӑн.

—  Иван Яковлевич ячӗ,—
Тет килни йӑваш саспа.—
Курнӑҫса калаҫмаллаччӗ 
Ман Владимир Ильичпа.

—  Эпӗ вӑл Ульянов. Ларӑр.
Мӗн ӗҫпеччӗ? Мӗн канаш?
Пӗлеймерӗм: хушаматӑр?
—  Эп — Охотников, чӑваш 1б.

16 Ҫавӑнтах, 16 стр.
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Кунта эпир чй малтан Володя Ульянова куратпӑр. 
Автор ӑна кӑтартса там  а чӑваш чӗлхинче сӑнарлӑ сӑ- 
махсем тупнӑ («сар ача»). Ку вӑл ҫамрӑк Лениншӑн 
питех те вьгрӑнлӑ сӑ.мах. Леиин ҫамрӑк чухне чӑнахах 
та ҫавӑн пек ача — cap ача — пулнӑ. Ҫамрӑк гимназист, 
поамӑра каланӑ пекех, ҫӑмӑллӑн угнӑ, уҫҫӑн та кӑмӑл- 
лӑн калаҫнӑ.

Ҫакӑяиа пӗрлех поэт пире чӑваш учителе,н, Охотни- 
ш вӑн, кӑмӑлӗпе те паллаштарать. Вӑл хӑюсӑртарах 
ҫын, хӑйне питех те сӑпайлӑ тытать. Никифор Михайло
вич сӑнарне ытти писательсем те ҫавӑн яекреж кӑтартеа 
па'раҫҫ1ӗ. Вӑсом пурте историлле чӑнлӑха тӗрёс тытса 
пыра1ҫҫӗ темелле. Анчах унӑя хӑюсӑрлӑхӗ хӑравҫӑ ҫыя 
хӑюсӑрлӑхӗ мар, сӑиайлӑ ҫын хӑйне хӑй мӗнле тыткала- 
нине кӑтартакая пахалӑх.

Поэмӑн ,ҫак пайӗнчех Александр Ульянова патша тӗр- 
мене хунта,рнӑ, ҫактарса вӗлернӗ кунсенчен пӗрне ҫырса 
кӑтартаӑ. Никифор Охотников хӑйне вёреятекен гим.на- 
зистӑя килне пырса кӗрет те тёлӗвмелле картина ку
рить. Володя амӑшё Мария Александровна яланхи пек 
мар, салхуллӑн ларать — пӑхеах паллӑ: ӑна темле 
пысӑк хуйхӑ килсе ҫапнӑ. Тутӑрне куҫран илмест. Унӑя 
сасси т ӑ в ӑ л н ӑ — каласа,н та «ялтӗнет те илтӗнмест». 
Ывӑлё, Володя Ульянов, алӑкӑн-тӗпелёя утать. Утнӑ май 
темле шухӑш шухӑшлать, пиччӗшӗн, Александр Ильи
чёв, ятне асӑяеа илет, кӗрешӳре урӑх ҫулпа «аймалля 
ҫивчен калать:

«Эх, пичче, пиччеҫӗм, темшӗн 
Килӗшмерӗн манпала...
Эпир кайӑпӑр ҫёнмешкӗн 
Тепӗр, урӑх ҫулпала!» 17

Тёлӗнмелле йывӑр самант. Никифор Михайлович ҫак- 
на курса,н, ,ним чӗнеймесӗр тӑрать, хӑй килсе чӑрмаятар- 
нӑшӑн Ульяновран каҫару ыйтать, каялла кайма тӑрать. 
Владимир Ильич ҫакна асӑрхать те пат татса калать:— 
Урок яулать!18

Александр Алка лоэмисенчи Ленин сӑнарӗ — ӑслӑ та 
хӑюллӑ ҫын сӑнарӗ, вӑл ҫамрӑк чухнех нимле йывӑрлӑх- 
ран та хӑраса тӑман, хӑйне халӑхеене пуомӑртан ирӗке 
кӑларас ӗҫе хатӗрлеме тытӑннӑ: унӑн чунӗ ырӑ, ӑсӗ ҫутӑ

17 Ҫавӑнтах, 18 стр.
18 Ҫавӑнтах, 19 стр.
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пулнӑ. Вӑл кёрешӗвӗн- тӗрӗе ҫулне шырама пуҫланӑ, ӑна 
тупнӑ, вара ҫав ҫулта ӗҫҫыннисене ертсе кайнӑ.

7

Чӑваш литературинчи Ленинианӑна тӗпчекенсем ҫак- 
на палӑртаҫҫӗ: Ленин сӑнарне кӑтартасси чи малтан ха- 
лӑх пултарулӑхӗнче, унӑн юрри-сӑввисенче пуҫланлӑ. Ку 
вара малалла ҫӗнё вӑйпа аталанса пынӑ. Халӑх хӑйӗн 
юратнӑ ҫулпуҫӗ ҫинчен юрӑсемсӗр пуҫне юмахсемпе ле
генда-сем хьгвяӑ, вэсенче Ленин халӑхпа ҫывӑх тӑнине, 
халӑх унӑн вӗрентӗвне ӑса илнине, лурнӑҫа кӗртсе пыни- 
не кӑтартса панӑ. Чӑваш легендисем аслӑ учитель 
халӑхшӑн вӑйне шеллемесёр тӑрӑиши ҫиичен, ҫав вӑхӑт- 
рах халӑх хӑй те ҫулпуҫшӑн чун-чӗререн тӑрӑшни ҫин- 
чен калаҫҫӗ.

Ҫакӑнта каланисем мӗн тери тӗрӗосине ҫирёплетсе 
пама чӑваш халӑх хушшинче ҫӳрекен легендӑсем тӑрӑх 
ҫыр-нӑ икӗ произведение пӑхса тухни те ҫителӗклӗ: вӗ- 
сенчен пӗри — Алексей Воробьев поэт тӑван халӑх пул- 
тарулӑхӗнчен илсе сӑвӑланӑ «Ленин медалӗ» ятлӑ 
легенда 19; тепри — Георгий Ефимов халӑх хушшинче 
илтни тӑрӑх сӑвӑласа ҫырнӑ «Шӑрттан» произведени 20. 
Халӗ ҫак легендӑсем, халӑх ӑстӑнӗнче ҫуралнӑекерсем, 
ҫӗнё вӑй илее, чӑваш совет литературине паха произве
ден и ем  пуле а «ӗчёҫ.

Алексей Воробьев «Ленин медалё» легенда умне эпи
граф вырӑнне халӑ-хра ҫӳрекен халап сӑмахёсене илнӗ. 
«1921 — 1922 ҫулсенче,— теҫҫӗ вӑл сӑмахсем,— Атӑл тӑрӑ- 
хёнче вьиҫлӑх пулнӑ вӑжӑтра, Ленин хӑй гимнази пӗ- 
тернӗ чухне илнӗ ылтӑн медальне сутнӑ та укҫвне выҫӑ- 
иа аптӑранӑ чӑвашсем валли тырӑ туянма панӑ».

Пирӗншён ҫакӑ паллӑ: Владимир Ильич хӑйӗн ылтӑн 
медальне «выҫӑпа аптӑранӑ чӑвашсем валли тырӑ туян
ма пани» ҫинчен калакан халап халӑх хушшинче ним 
cannaBcapiaix ҫуралман. Унӑн сӑлпавӗ чӑннипех телысӑк: 
пӗрремӗшӗ— 1921— 1922 ҫулсенче Атӑл тӑрӑхӗнчи ха- 
лӑхсене, унччен вӑруӑ-харҫа пула нумай инкек-асап 
курнӑскерсене, пысӑк выҫлӑх килсе ҫапсан, В. И. Ленин

19 Ку легенда «Тӑван Атӑл» альманахӑн 1969 ҫулта тухнӑ  
2-мӗш кӗнекинче пичетленнӗ, 3 стр.

20 «Ш ӑрттан» легенда Г. Ефимовӑн «Ҫулпуҫ ҫинчен» ятлӑ кӗне- 
кинче тухнӑ. 1962 ҫ„ 20 стр.
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ертсе пыяипе ӗҫлекен Ко'ммунистсен пар-типе Совет пра- 
вительстви выҫӑпа касӑлса ҫктнё халӑхсене мӗн май 
килнӗ тара,н пулӑшу панӑ, нумаи-нумай ҫынсене вилӗм- 
ре-н ҫӑлса хӑварнӑ. Владимир Ильич чӑваш халӑхӗ пир
ки мӗн тери хытӑ тӑрӑшнине, сӑмахрая, ун чухне 
Мускавран Чӑваш автономиллӗ облаҫне ӗҫлеме килнӗ 
В. Н. Александров асаилӗвӗсенчен те лайӑх курма пу
л а т ь 2’. Ленин медалӗ пирки халӑхра ҫӳрекен халапӑн 
никӗсӗ пулма, иккӗмӗшӗнчен, т-ата ҫа-кӑ пултарнӑ: В ла
димир Ильич^ылтӑн медальне чӑнах-ах та вьиҫӑпа аптӑ- 
раниеене пулӑншалли фонда панӑ. Ку вӑл историре 
чӑннипех те пулнӑ факт.

Ҫакӑн ҫинчен Г. Лозгачев-Елизаров (А. И. Ульяно- 
вӑпа М. Т. Елизаровӑн ус-рава илнӗ ывӑлӗ) аеа-илӳ ҫыр- 
нӑ: «1921 ҫулта,— тет вӑл,— Атӑл тӑрӑжӗнче уяр ҫанта- 
лӑка пула кала.ма ҫук хӑрушӑ вьгҫлӑх тӑчӗ, вӑл 30 мил
лион ҫынна яхӑ.н ярса илчӗ. Паллах ӗнтӗ, Ленин — совет 
патшалӑхне ертсе пыракан чанлӑ ҫынсенчен пёри — выҫ- 
лӑхпа кӗрешес тӗлӗшӗнчен партипе патшалӑх енёпе 
пыеӑк ӗҫсем туса ирттерчӗ. Ҫапах та, вӑл нумай ҫӗрте 
совет ҫы-ннисем выҫӑ ларакансене пулӑшма хӑйсен н-ере- 
кетлесе пухнӑ уюҫи-тенкине, хаклӑ япалисене панине 
пӗлсен, укҫан панисӗр пуҫне, хӑйӗн ылтӑн медалвне— 
Чӗм^пӗр гимназийӗнчен вӗренсе тухнӑ чух илнӗскере, 
вӑтӑр ҫул ытл-а упранӑ:окере — выҫӑ ла-ракансене лулӑш- 
ма пачӗ. Медаль пирки эпӗ х-ам пӑшӑржаннине пӗлтер- 
сен, Надежда Константиновна ҫнпла калама ҫеҫ пул- 
та-рчӗ:

— Ну, эсӗ унта гӗлӗнмеллине мӗнех куртӑн-ха? 
Ильич мӗн пама пултарнине пачӗ, унӑн ҫав медальрен 
хаклӑраххи урӑх ним те ҫук-ҫ,ке...» 22

Атӑл тӑрӑхӗнчи юлашки выҫлӑх мӗн тери йывӑр 
пулни ӑна чӑваш халӑхӗ мӗнле хакланинчен те питӗ 
аван курӑнать: 1891 — 1892 ҫулеенчи вьиҫлӑха чӑвашсем 
«мӑян ҫулӗ» тенӗ, 1906 ҫулхи выҫлӑха «курӑк ҫулӗ» тенӗ 
пулсан, 1921 — 1922 ҫулсенчи выҫлӑха вӗсем «вилӗм 
ҫулӗ» тенӗ.

«Ленин медалӗ» легендӑра малтан ҫав «вилӗм ҫул- 
не», нумай-нумай ҫынсене вилём патне илее ҫитернӗ

21 В. Н. Александров.  В борьбе с последствиями неурож ая  
1921 года в Чувашии. Чувашгиз, 1960.

22 Г. Л озгачев-Е лизаров .  Воспоминания об Ильиче. «Волга»  
журнал, 1966, 4-мёш номер, 29 стр.
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выҫлаха, кӑтартса панӑ. Легендӑна вула.нӑ чух Атӑл тӑ- 
рӑхӗнчи ӳсентӑрана, чӑрчуна cap шӑллӑ выҫлӑх ҫави 
ҫулниве, выҫӑ ҫынсен пӗр-ин хыҫҫӑн теприн куҫӗсем сӳн- 
нине, ачанпӑча вӑхӑтеӑрах ҫӗре .кӗнине куратӑн.

Выҫӑ халӑх 1891 ҫулхи вьиҫлӑхра никам ҫине те т а и 
ма пултарайман пулсан, 1921 ҫулхине вӑл тӑван прави
тельство ҫине, Аслӑ Октябрьте кӗрешое илнӗ, граждан 
вӑ|р.ҫи вӑхӑтӗнче тӑишмансенчен хӳтӗлесе хӑварнӑ власть 
ҫине шанма пултарнӑ. Выҫлӑхпа кёрешес ӗҫ В. И. Ленин 
тӑрӑшнине пула патшалӑх ӗҫӗ пулса тӑнӑ. Владимир 
Ильич, выҫӑ ларажансене выҫлӑхран ҫӑлса хӑварас те-се, 
гимназире маттур вӗреннсшён панӑ ылтӑн медальне те 
хӗрхенмен. Кун ҫинчен поэт ҫажӑн пок сӑвӑлаоа ҫырнӑ:

Курать Кремль кантӑкӗ витӗр Ильич:
Юр витнӗ ҫуртра 
Ёнтӗркенӗ килйыш.
Халех — пулӑшу!
Ыран тин — кая,
Сӑпкари cap ача каяс ҫук нумая.
Халех — пулӑшу...
Мӗнпе пулӑшас?

Ильич шухӑш тытрӗ — шырас та тупас.
Калать вӑл васкавлӑн:
—■ Надюш а, ахаль,
Ахаль выртать мар-и 
Леш манӑн медаль,
Гимнази м едал ӗ?—
Кулать Ленин хыттӑн:
—  Пӗлетӗн-и мӗн вӑл?
Валюта вӑл, ылтӑн!

Ку йӗркесенче пурте тӗп-тӗрёс те вырӑнлӑ темелле, 
тен, «кулать Ленин хыттӑн» тени ҫеҫ, рифмӑшӑн тунӑ- 
скер, поэмӑн тӑп кӗввипе те, ҫа-к строфан шухӑшӗпе те 
ҫыхӑнсах каймасть, апла пулин те, автор пирӗн халӑха 
хӑр выҫлӑх каенӑ вӑхӑтра Ленин чӑвашсене чӗр вилӗм- 
рен хӑтарнине ӗнентерӳллӗ кӑтартса панӑ. А. Воробьев 
произведенийӗ чӑваш Ленинианине тивӗҫлипех кӗме пул- 
тарать.

Георгий Ефимов «Шӑрттан» легендӑра кӑтартса панӑ 
вӑхӑт — ҫулпуҫ чирлӗ выртнӑ вӑхӑт. Ҫавӑн чухне Атӑл 
хӗрринчи пӗр чӑваш ялӗнче хресченсем пухӑнаҫҫӗ те
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Ильич валли туггӑ та сипле а лат ярка лама к а н а т  та- 
ваҫҫӗ. Вёсен ырӑ кӑмӑлӗ ҫакӑн лек тума хушать:

Така пусса эпир шӑрттан тӑвар,
Тӑван ҫынна парне кайса парар.
Парнемӗр пысӑк мар та ҫав, анчах 
Вӑй кӗртӗ вӑл, вӑй хуш ӗ Ильича.

Чӑваш аяатне вара ҫулиуҫ патне Мусжава икӗ ватӑ 
илсе каяҫҫӗ, ҫулпуҫа сӑпайлӑн та кӑм ӑллӑя  ҫапла ка л а 
са параҫҫӗ:

«Пӗчӗк парне сире чӑвашсенчен...
Астивсе пӑхӑр. Ҫирӗпленӗр, тен...»
Иӑл-йӑл кулать Ильич, алӑ парать:
«Атӑл ҫинчен, эппин... Юрать, юрать».

П ш т аван сӑнласа панӑ ку саманта: пёчӗк кучченеҫ, 
анчах халӑх кӑмӑлӗнчен панӑ кучченеҫ! (Этгир «кучче- 
неҫ» тетпӗр, мё.ншӗн тесен кунта «парне» сӑмак, пирӗн 
шутпа, вырӑнлах мар.) Чӑваш апатне Ильич йӑл кулса 
йышӑнать. Ку вӑл ырӑ кулӑ, ку вӑл Ильич куллин ӑш- 
ши, ҫынсен чунёсене ӑшӑтаиан «улӑ. Чӑваш ваттисем 
ҫулпуҫӑн ҫав ӑшӑ куллине, ӑшӑ кӑмӑлне халӑх патне 
илсе та.вр ӑнаҫҫӗ.

В. И. Ленин «у чухне те хӑй патне илсе килнё апата 
ачасен ҫуртне леҫтерсе 'партарать. Куя пек ӗҫ пулнӑ-и е 
пулман-и, ҫапах та ӗҫҫыннисем хӑйсен юратнӑ ҫулпуҫ 
патне ҫаеӑн пек кучченеҫсем таҫтан-таҫтан, ҫӗршывӑн 
инҫетри кӗтесӗсенчен, ярса пани ҫинчея калакан тӗслӗх- 
сем тем чухлех. Чӑваш халӑхӗ шӑрттан халапне Ильича 
чун-чӗререн савса, хиееплесе, юратса хывнӑ пулсан, ку 
вӑл чи малтан акӑ мӗн ҫинчен калать: пирӗн халӑх 
Ильича, унӑн сӑнаряе хӑйён чёринче, ӑстӑнӗнче ӗмӗр- 
лӗхех уср-ать. «Шӑрттан» легенда та ҫавӑн ҫинченех 
калать.

8

Малтанхи тапхӑрсенче ҫулпуҫ ҫинчен ҫырнӑ произве- 
денисен хушшинче пуринчен ытла сӑвӑсем пулнӑ иулсан, 
халӗ калавсем те пур. Ирозаиксем, ҫӗнӗ ыйтусем хуокат- 
са, чӑваш Ленинианин анлӑшне сарчӗҫ, тематикнне пу- 
янлатрӗҫ.

В. И. Ленин ҫинчен проза жанрёпе ҫырнӑ чӑваш пи- 
сателӗсем — С. В. Элкер, Н. К. Патман, В. И. Краснов,
В. 3. Паймен, В. С. Алентей тата ыт. Кунта эпир вёсен
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произведенийӗсенче  И льи ч  с ӑ н а р ё  менле рех  палӑрНИ 
ҫинчен пӗрер-икшер с ӑ м а х  ка л ао ш ӑн .

Прозӑра В. И. Ленин ҫинчен С. В. Элкер, «Хур-ҫӑ 
карал» сӑввӑн авторӗ, вулакансен асне юлмалла сӑздах- 
сем каларӗ. Ҫакна зпир 1937 ҫулта «Вӑрҫӑ кунёсем» ро- 
манра вуларӑмӑр. (Ку произведени кайран «Вутпа тӑ- 
вӑл ветер» ятиа тухнӑ.) Унта вӑл 1917 ҫулта Питӗрте 
В. И. Ленин ҫинчен малтанхи хут илтнине, салтаксем, 
вӗсем хушшинчи большевиксем Ленин пирки мӗн-мӗн 
каланине ҫырса панӑ.

Романӑн «Пвтӗрте» ятлӑ сыпӑкӗнче автор Щербаков 
большевик сӑмахӗсене илсе кӑтартнӑ. «Малашне,— тет 
Щербаков,— ирӗклӗ ҫутӑ кувҫулпа пурӑнае тесен, пур 
вак халӑхсен  те Совет влаҫӗшӗн тӑ|Малла. Ленин к а л а 
нине итлемелле, унӑн партийӗн ялавӗ айӗнче пымалла...»

С. В. Элкер ҫак сӑмахсене хӑй мӗнле ӑнланнине ка
ласа парать. «Эпӗ,— тет вӑл ҫ а в в ӑ х ӑ та  палӑртса ,— 
Щербаков калалисемле килӗшетӑп. Вырӑс ҫынни чӑваш 
пек хисепсӗр халӑхсене шеллесе каланине зпё халиччен 
илтменччӗ. Ҫавӑнпа ку сӑмахсем мана ҫав тери савӑнтар- 
чӗҫ, чун хавалне ҫӗклерӗҫ... Мана пулас кунҫулӑн ҫутӑ 
эрешӗ курӑнса кайрӗ. Куҫ умне гениллӗ ҫыннӑн сӑн-сӑ- 
пачӗ ҫиҫсе тухрӗ, хӑлхасенче унӑн ячӗ илтёнет: вӑл — 
Ленин... Ленин...»

Ытти чӑваш писателӗсен произведени,йӗсенче те 
В. И. Ленин ҫинчен ҫырнисем тӗл пулаҫҫӗ. Акӑ, сӑмах- 
ран, В. И. Краснов-Аслин граждан вӑрҫи таихӑрне 
кӑтартса паракан «Шуррисампе ҫапӑҫни» поваҫӗнче 
1918 ҫулхи августӑн ЗО-мёшӗнче Каплан эсерка Влади
мир Ильича персе амантни ҫинчен, ҫав хылар фронтсен- 
че шуррисене хирӗҫ ҫалӑҫакан чӑваш салтакӗсемпе пар- 
тизанӗсене ,мӗн тери хытӑ тарӑхтарни, вӗсем Тӑван 
ҫӗршыва тӑпгмансенчен тасатма тупа туни ҫинчен ӗнен- 
мелле ҫырса панӑ. Ленин суранӗшӗн революцие хирёҫ 
пыракансене ним хӗрхенмесӗр тавӑрмалла! Ленин сура- 
нӗ вӑл — халӑх суранӗ, теҫҫӗ вӗсем.

Ҫак кунсем ҫинченех В. 3. Паймен та «Кӗпер» ятлӑ 
ро,манӗвче ҫырать. Мускавра революци тӑш,ман'ӗсем Вла
димир Ильича вӗлерме тӑни ҫинчен илтсен, партизансем 
ҫирёп тупа тӑваҫҫӗ: ирсёр тӑшмансене пуҫёпех пӗ-
термелле!

Ҫакӑнта асӑннӑ произведенисем — В. И. Ленин ҫин- 
чен ятарласа ҫырнӑ .произведенисем мар. Аила пулин те, 
вёсен вӑйӗ — Ленин вёрентӗвне ӑнланса ҫырнинче, халӑх
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маесисем, парти ертсе пынипе, Тӑван ҫӗршьгва, рейолю- 
дие Ленин вёрентнё пак сыхланинче.

Ҫулпуҫ пурнӑҫёнчи тӗрлӗ вӑхӑтсем ҫинчен ятарласа 
ҫырнӑ калавсем те пирӗн халь ҫук мар. Вӗсем — Н. Ил- 
пекӗн «Тёрӗслӗх шыраса», В. Сатайӑн «Ача чухне, Чӗм- 
пӗрте», В. Бурваевскин «Ленин янташӗсем» тата ытти 
п р ои 3IB еден всем.

Чӑваш писателӗсем Ленин темипе ҫырнӑ очерксен- 
чен, пирӗн шутпа, П. П. Хусавкайӑн «Ленин гвардийӗн 
ветеранӗ» очерке паха. Унта 1905 ҫултаниа Коммунист
сен парти,йӗнче тӑнӑ Тимофей Степанович Кривовӑн ре- 
волюди юхӑмӗнчи ӗҫӗ-хӗлӗ ҫинчен каласа панӑ. Чӑваш 
революционарӗшӗн 1910 ҫул нихҫан манми телейлӗ ҫул 
пулнӑ: ун чух вӑл пуҫласа В. И. Ленина курнӑ. Ҫакна 
очеркра Кривов сӑмахӗсемпе кӑтартса панӑ.

В. И. Ленина кулленхи ӗҫре аса илнӗ май, Т. С. Кри
вов очерк авторне ҫапла каласа кӑтартнӑ: «Ильич яла
нах пуҫаруллӑ ҫыясене юрататчӗ. Хӑйӗн шухӑшӗсем 
мӗнле тӗрӗс пулсаи та, ча,с-часах «хӑвӑр шухӑшлӑр, 
хӑвӑр татса парӑр», тетчӗ. Е тата: «Тен, ҫапла пулӗ, ман 
шугпа ҫапл!а пак, анчах шухӑшласа пӑхӑр», тетчӗ. Пӗр- 
пӗр кӑткӑе ыйтӑвӑн уйрӑм уҫҫи ҫийӗнчех палӑраймасан, 
ун вӗҫне-хӗрне тупма кавсӗртерех пулсан, Ильич вара 
ҫапла калатчӗ: «Тен, кӑна тепӗр ларӑва хӑварӑшӑр? 
Кунта Маркспа канашласа пӑхас пулать», тетчӗ».

Хветӗр Уяр, «Шушӑра, Саян тӑвӗсем натӗнче» очерк 
ҫырса, вулакансене Владимир Ильичӑн Шуша ссылкин- 
чи пурнӑҫӗпе паллаштарчӗ.

Ҫак очерксем Владимир Ильичӑн сӑн-сӑлатне, шу- 
хӑш-кӑ,мӑлне, унӑн сӑгоайлӑхне хӑшпӗр таран кӑтартса 
параҫҫӗ.

Аслӑ ҫулпуҫ сӑнарӗ чӑваш драматургёсене те хытӑ 
интереслентерет. Ку тӗлӗшпе Н. Терентьев драматург 
ӑнӑҫлӑ ӗҫлерё. В. И. Ленин ҫуралнӑранпа ҫёр ҫул тул- 
тарнӑ тӗле вӑл «Хумсем ҫырана ҫапа(ҫҫё» ятлӑ паха 
драма ҫырчӗ23. Талантлӑ драматург унта И. Н. Ульянов- 
па Володя Ульяновӑн тата чӑванюея паллӑ просветитель- 
педагогӗн И. Я. Яковлевӑн сӑнарӗеене ӑшӑ кӑмӑлпа 
ҫутатса панӑ.

М. Д. Ухсай драматург «Чӗмиӗр чанӗсем» драма 
ҫырчӗ. Ку драмӑра та В. И. Ленинӑн ҫамрӑк чухнехи 
пурнӑҫне кӑтартса панӑ.

23 К у драм а 1970 ҫулта «Коммунизм ялавӗ» хаҫатӑн 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31 тата 33 номерӗсенче пичетленсе тухнӑ.
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...В. И. Ленин сӑнарӗ чӑваш литературинче мӗнле па- 
лӑрни, ӑна чӑваш писателӑсем мӗнле кӑтартса пани чӑ- 
вашсен литература критикине 30-мӗш ҫулсенчех интерес- 
лентерме пуҫланӑ. В. И. Ленин сӑнарӗ чӑваш литера
туринче мӗнле палӑрни ҫинчен темиҫе статья тухнӑ. Ку 
енёпе тӗрлӗ вӑхӑтра ҫырнӑ ӗҫсенчен паллӑрвххисем тесе 
М. Я. Сироткинӑн «Песни и оказы чувашей о Ленине» 
статйине (1965), И. Д. Кузне нов ӑн «Атӑл паттӑрӗ» 
кӗнекине (1970) шутлас пулать. Хаҫат-журналсенче 
тухнӑ статьясенчен ҫаксене асӑнмалла: М. Юрьев — 
«Унӑн ячӗ халӑх чёринче» («Коммунизм ялавӗ», 
1960 ҫулхи апрелей 19-мӗшӗ); И. О дкж ов— «Вӑл пирӗн 
чӗрере» («Коммунизм ялавӗ», 1960ҫулхи апрелӗн 22-мӗ- 
ш ӗ) . Ку ы-йтупа эпӗ те ик-виҫ статья ҫырса кӑлартӑм.

Чӑваш литература тӗпчевҫисемпе критикӗсен тӑван 
литературӑри Лениниана пирки ҫырнӑ статйисене илсе 
пӑхеан, ҫакӑн пек калама пулать: вӗсем пурте тенӗ пе- 
кех хӑйсен статйисенче Ленин сӑнарӗ пирӗн поэзире 
мёнле палӑрнине тишкӗрме тӑрӑшнӑ, нумай чухне лайӑх 
статьясем ҫырнӑ, паха шухӑшсем каланӑ, анчах вӗсенчен 
пери те Ленин сӑнарӗ чӑваш прозинче мӗнле вырӑн 
йышӑннине тӗпчесе пыеӑк статьясем ҫырман. Халӗ ку 
ҫитменлӗхе пӗтернӗ. Юлашки ҫулсенче, уйрӑмах 
В. И. Ленин ҫуралнӑранпа 100 ҫул ҫитнӗ май, историк- 
семпе литература тӗпчевҫисем, критиксемие публицист- 
сем литературӑри Ленинианӑяа тёплӗрех тӗнчеме тытӑн- 
чӗҫ, тарӑн шухӑшлӑ статьясем ҫырчӗҫ (хунта, сӑмахран, 
Чӑвашсен наукӑ/па тӗпчев инствтучӗ кӑларнӑ «В. И. Л е 
нин и чувашский народ» кӗнекене кӗртнӗ статьясене 
асӑнма пулать).

В. И. Ленин сӑнарне литературӑра кӑтартса парас 
ыйту чӑязаш писателӗсене, литература тӗпчевҫвсемпе 
критикёсене яланах интереслентернӗ, халӗ те ҫавах, м а
лашне те ҫавӑн пекех пулӗ.

Ку вӑл ҫакӑнтан та аван курӑнать: 1969 ҫулхи май. 
уйӑхӗнче Чӑваш республикинчи писательсен IX съезчӗ 
пьисӑк та паха ыйту пӑхса тухрӗ. Вӑл — КПСС Цен- 
тральнӑй Комитечӗн «В. И. Ленин ҫуралнӑранпа 100 ҫул 
ҫитнине кӗтсе илме хатӗрленесси ҫивчен» йышӑннӑ 
постановление Чӑ:ваш АССР писателӗсем мӗнле пурнӑҫ- 
ласа пыни, писательсем умӗнче ҫавна май мӗнле зада- 
чӑсем тӑни.

Съезд писательсене ҫакӑн пек каласа хӑварчӗ: 
«В. И. Ленин пурнӑҫӗпе ӗҫӗ ҫинчен, вӑл вӗрентнине пур-
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нӑ-ҫа кортсе пыни ҫинчен, пирӗн вӑхӑтри ҫы,н ҫинчен— 
коммунизм строителӗ ҫинчен — пысӑк идейӑллӑ та чӑн- 
чӑн илемлӗ произведенисем ҫырасси — чӑваш писателӗ- 
сен тёп задачи. Пирӗн саманан сӑнарлӑ та витӗмлӗ лето- 
пиҫне художествӑлла интеллигенции нумай тӗрлӗ пред- 
ставителӗсем пӗрле ҫыраҫҫӗ. Чӑваш литераторӗсен таса 
тивӗҫӗ — ҫак ӗҫе хӑйсен вӑйне кирлӗ таран хураоси»24.

Съезд тата ҫапла каларӗ: «В. И. Ленин ячӗпе, Ком
мунистсен партийӗн историйӗпе ,ҫыхӑннӑ темӑсемпе ҫыр- 
нӑ чухне писательсен уйрӑмах тимлӗ пулмалла. Идейӑпа 
илемлӗх тӗлӗшӗнчен пиҫсе ҫитмен произведенисем Лени- 
нианӑна кӗмелле мар» 25.

Писательсен съезчӗ йышӑннӑ постановленире Ком
мунистсен ларггий ӗ совет литаратури умне лартнӑ зада- 
чӑсене питех те лайӑх, пурте ӑнланмалла палӑртнӑ: 
Ленин теми — пахаран та паха, нихӑҫая та кивелми 
тема, ҫав вӑхӑтрах в а л — ответлӑран та ответлӑ тема.

* * *
Юлашкинчен, шухӑшсене Пӗтӗҫтерсе, ҫакӑн пек кала

ма юрать: аслӑ Ленин сйнар'ё— нирӗн литературйра чи 
ҫутӑ, чи ҫывӑх сӑнар. Ленин — хӑватлӑран та хӑватлӑ 
революционер, аоран кайми учитель, ҫулпуҫ, вӑл — ха- 
лӑхсен телейӗ, шанчӑкӗ, вӑл — хурҫӑ карал капитанӗ, 
хӑ(ватлӑ ӑмӑрткайӑк, тӑван атте, этем пурнӑҫё, тивӗҫӗ, 
ӗмӗчӗ, ӑстӑн туртӑмӗпе хӑвачӗ,— ҫакӑн -пек кӗрсе выр- 
наҫнӑ чӑваш литературине вилӗмсӗр Ленинӑн чаплӑ 
сӑнарӗ. Ленин паян та чӗрӗ: вӑл вилсен те вилмен, унӑн 
вӗрентӗвӗ, хастарлӑхӗ партия чаплӑран та чаплӑ ӗҫӗ- 
сенче, идеалӗнче, халӑх вӑй-хӑватӗнче, чун-чӗринче, ӑс- 
ха.кӑлӗнче, социализм, ком1мунизм строителыствинче пу- 
рӑнать,— ҫакӑн пек Ленин ҫинчен ҫырнӑ произведенисен 
тӗп шухӑшӗ.

Чӑваш писателӗеем Ленин сӑнарне литературӑра та
та та лайӑхрах, тата та вӑйлӑрах кӑтартса парас тесе, 
хӑйсен вӑй-халне хӗрхенсе тӑмӗҫ. Чӑваш Лениниани м а 
лашне ҫӗнӗ те паха юрӑ-сӑвӑсемпе, поэмӑсемпе, калав- 
семпе, драмӑсемпе, романсемпе пуянланасса эпир шанса 
тӑратпӑр. Халӗ ҫакӑн пек калас килет: чӑваш Лениниа
ни аллӑ-утмӑл ҫул хушшинче,— «Кам пушчӗ-ха вӑл,

24 «Чӑваш писателӗсен IX съезчӗн резолюцийӗ» («Ялав», 1969 
ҫул, 8-мӗш номер, 31 стр.).

25 Ҫавӑнтах, 31 стр.
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Ленин?» сӑвӑран тытӑнса, хальхи паха пюамӑсем патне 
ҫитнӗскер,-— чылай пысӑк ӳсӗм турӗ. В. И. Ленин ҫинчен 
чӑваш писателӗсем ҫырнӑ произведенисене чылайӑшне 
вырӑсла та куҫарнӑ. Хӑшӗ-лёрисем ытти халӑхсен чёл- 
хипе те пичетленсе тухнӑ.

В. И. Ленин пирӗнтен уйрӑлса кайнӑравпа акӑ 50 ҫул 
ытла иртрӗ. Вӑл халалласа хӑварнисем ӑнӑҫлӑн пурнӑҫа 
кӗрсе пырнҫҫё. Ленин пуҫарса янӑ КoiMLMy.Hистсен пар- 
тийӗ пӗтӗм халӑх юратакан парти пулеа тӑчӗ. Вӑл — 
пӗтӗм ҫӗнтерӳсен организаторе, пире ӗҫре, кӗрешӳре хав- 
халавтаражан, малтан мала илсе пыракан вӑй-хӑват. 
Ҫавӑнпа та паттӑр совет халӑхӗ пин-пин caicna, анчах 
пӗр ҫын пек ҫапла калать: «СЫВА ПУЛТАР П И РЁ Н  
ҪЁНТЕРУСЕН ЯЛАВЁ — ЛЕНИНИЗМ !» — тет.

1949— 1970— 1980

3- В. Д. Д олгов.  Ленин с ӑн арӗ  — х ал ӑх  чсрннче,



„ Ҫ У Т Д Р А Н  Т А  ҪУТ Х Ӗ 8 Е Л “

В. И. Ленин сӑнарӗ чӑваш халӑх пултарулӑхёнче

1
Ҫак статья ятне чӑваш халӑх юрринчен илиӗ, ҫавӑнпа 

ӑна кавычкӑсем лартеа ҫырнӑ. Халӑх юрринче вӗсем 
ҫакӑн пек янраҫҫӗ:

Ҫӳлте, кӑвак пӗлӗтре,
К ӗмёл тӗслӗ уйӑх пур.
Ҫутӑран та ҫут хӗвел  
Владимир Ильич пур

В. И. Ленин ҫинчен чи малтая ҫырнӑ «Кам пулчё-х-а 
вал, Ленин?» сӑвӑрах (1919) ӑна «ҫутӑ уйӑх ҫутиие», 
«хӗрлӗ хӗвел ӑшшипе» таялаштарнӑччӗ. Ҫак танлашта- 
•ру, калас пулать, тӑван литературара та, халӑх лулта- 
рулӑхӗнче те пурӑна яйле тата та ыплaip.aix сарӑлеа, 
илемленсе пырать, Ленин сӑнне, шухӑшнкӑмӑлне кӑ- 
тартнӑ ҫӗрте пака мелсенчен пӗри пулса тӑрать. Вӑл 
халӗ халӑх юрлакан юрӑсемпе такмаксенче те, поэтсем 
ҫыракан сӑвӑсемпе юрӑсенче те час-часах тӗрлӗ майлӑн 
тӗл пула'ть.

...В. И. Ленин сӑнарӗ чӑваш совет литер атуринче, 
чӑваш хнлӑх пултарулӑхӗнче темӑтаа пирӗн литературӑ- 
ра ҫырмая мар. Ку тӗлӗшпе тахҫанах паха кӗнекесемпе 
статьясем те тухрёҫ: М. Сироткин, А. Пструхин, В. Аба
шев кӗнекисене, Е. Сидорова, И. Одюков, М. Юрьев тата 
ыт. статйисене асӑнма пулать. Анчах авторсен умӗнче 
пӗр пысӑк йывӑрлӑх пулнӑ: ун чухне В. И. Ленин ҫин- 
чен ҫыряӑ юрӑсемле сӑвӑсене, халӑх юрлакан юрӑсемпе 
тавмаюсене, халӑх я-ракан юмахсемпе халапсене никам 
та тимлӗн пухса кӗнеке туса кӑларман.

Халӗ акӑ халӑх пултарулӑхӗнчи (фольклорӗнчи) про
изведенисене аюра тытса калас пулсан, ҫавӑн пек кӗнеке 
пур: вӑл — «Л енин— халӑх чӗринче» кёнеке; ӑна

1 «Ленин —  халӑх чёринче». Чӑваш кӗнеке изд-ви, 1969, 128 стр. 
Статьяра кӑтартса панӑ тӗслӗхсене пурне те ҫак кӗнекерен илнӗ.
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В. И. Ленин ҫуралнаранпа 100 ҫул тултариине палӑртМа 
хатӗрленнӗ кунсенче, 1969 ҫулта, кӑларнӑ. Тӳрех калас 
пулать: паха кӗнеке! Ана пухса хатӗрленӗ Е. С. Сидо
рова мухтава тивёҫлӗ ӗҫ тунӑ.

«Ленин —- халӑх чӗрввче» кӗнеке чӑваш ваттисен 
сӑмахёсемле уҫӑлать. Мӗн тари ӑслӑ та хитре каланӑ 
вӗсенче ҫулпуҫӑмӑр ҫинчен!

Ленин каланӑ сӑма.х темрен те хаклӑрах.
Ленин каланӑ сӑмах — кашниех пёр ахах.
Ленин халалӗ пин ҫул ҫуталӗ.
Ленин вёрентни— пурнӑҫ ҫӑлтӑрӗ.
Ленин партийӗ пур ҫинче пире ирӗк ҫӗр ҫинче.
Ленин ҫук пулин те, вӗрентни пирӗвпе.
Хӗвел ҫутӑ парать, Ленин вӑй парать.
Ленин вӗрентнӗ — революци ҫӗнтервӗ.
Ленин ҫулӗпе утан, коммуниамра пулан.
Ленив —1 парти вӑйӗн ҫ ӑ ж у ҫӗ .
Ленин вӗрентни— пуҫра, ӗҫсем— умра.
Марюспа Ленин вӗрентӗвӗ— 'коммунистсен вӑйӗн ик- 

сӗлми ҫӑлкуҫӗ.
Ҫа:к сӑмахсевчи тарӑн та ӑслӑ шухӑшсем кӗнекери 

халапсемпе юмахсенче те, юрӑсемпе такмаксенче те ла- 
йӑх палӑраҫҫӗ. В ӗсем— халӑхӑн В. И. Ленин ҫинчен, 
тен, малтан пӗр оын, пӗччен, унтан иккӗн-виҫҫӗн, вун- 
нӑн, ҫӗршерён нӗр пек шухӑшланӑ, каланӑ шухӑшсене 
юмах-хал-апра, юрӑсенче, такмачксевче аталаитарнӑ.

Чӑваш халӑхӗ, хӑйӗн иртнӗ пурнӑҫне, юмах-халашне 
асра тытса, ҫапла ьгтаршӑн калать: «Эпир темиҫе вин 
ҫул пурӑнтӑмӑр. Халап хапха ҫинче, юмах юман тӑр- 
ринче тӑчӗ» 2.

В. И. Ленин ҫинчен хьивнӑ халая-юмахсем те ҫавӑн 
пекех пурӑнӗҫ: ӑруран ӑрӑва куҫюа пырӗҫ, вин ҫултан та 
иртсе кайӗҫ,— халӑх пултарулӑхён юманё тӑрринче 
ҫирӗп тӑрёҫ!..

Чӑваш халӑхӗ хӑйӗн юрри ҫивчен те ӑслӑ сӑмах ка
лана: «Тахҫан авал Атӑл хӗрринче Юрӑ пурӑннӑ, тет. 
Вӑл халӑхша лит туслӑ пулнӑ. Халӑхпа Юрӑ лӗр-пӗрин- 
чен нихӑҫан та уйӑрӑлман, тет. Халӑх утӑ ҫулма тухнӑ-и, 
тырӑ вырма-и, вӑр:м.ан турттарма хайяӑ-и,— Юрӑ ял!анах 
халӑхпа пӗрле ҫӳренӗ. Уявсенче-и, ярмаркӑсенче-и, па- 
сарсенче-и,— вӑл пур ҫ-ёрте те халӑх1па йӑпаннӑ. Халӑха 
та Юрӑпа пӗрле хаваслӑ, савӑнӑҫлӑ пулнӑ»3.

2 Асӑннӑ кӗнеке, 60 стр.
3 Асӑннӑ кӗнеке, 81 стр.
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Чӑвашсеи В. И. Ленин ҫинчен хывнӑ халain-юмахӗ- 
сем кӑна мар халӑхпа ӗмӗр ӗмӗрлеҫҫӗ, юррисем те ха
лах ран уйрӑлмасӑр ҫӳреҫҫӗ: вӗсем, Ленин саманинче 
ҫуралнӑскерсем, пурӑнаҫҫӗ те пурӑнаҫҫӗ, пӗр ӑру ва- 
тӑлсан, теприне пырса кӗреҫҫӗ, пачах та кивелмеҫҫӗ. 
Вилӗмсӗр Ильич ячӗ, сӑнарӗ, унӑн вӗрентӗвӗ, ҫути, чапӗ, 
чӗнӗвӗ кашни ӗҫҫынни чёринче вырӑн тупать, пурӑнать. 
Ҫулпуҫӑмӑр куллен-кун халӑхпа калаҫать, ӑна ертсе 
пырать. Халӑх Ленина мухтаса юрлать:

Чӑн тӳпере пин ҫӑлтӑр,
Пин ҫӑлтӑр та пӗр хӗвел.
Тӗнчипеле пин ӑс пур,
Пин ӑс пур та, пёр Ленин.

2

В. И. Ленин сӑнарӗ чӑваш литературипе чӑвнш ха- 
лӑх пултарулӑхӗнче нӗр вӑхӑтрах палӑрма тытӑннӑ 
темелле. Ку вал внрӑс халӑх литературипе фолшлорӗн- 
че те ҫавӑн пакех пулнӑ,-— гаӗр вӑхӑтрасх палӑра пуҫла- 
нӑ, уйрӑмах граждан вӑрҫи ҫулӗсенче.

Граждан вӑрҫи тапхӑрӗнчи вырӑе халӑхӗн пултару- 
лӑхӗнче В. И. Ленин сӑнарӗ мӗнле палӑрни ҫинчен 
Н. К. Крупская 1937 ҫулта ҫырнӑ «О пьесах, посвящен
ных Октябрю» ятлӑ статьяра ҫакӑн пек калать: «Граж 
дан вӑрҫи вӑхӑтӗнчи халӑх пултарулӑхӗнче Ильич сӑ- 
нарне мӗнле кӑтартни мана яланах интереслентерет. 
Унта акӑ м-ӗн паллӑ: пирён ҫӗршывӑн чи инҫетри тӗттӗм 
кӗтессисенчи массӑсем те хӑйсен кӗрепиӗвӗпе ҫӗнтерӗвӗ 
Ленин ертсе нынисӗр пулнӑ темен. Хут пӗлменнисем те, 
кӗрешӗве инҫетрен мӗнле ертсе ныма пулнине ӑнланай- 
ма-ннисем те Шурӑ ҫарпа Хӗрлӗ Ҫар хушшинче кӑрешӳ 
хӗрсе пынӑ вӑхӑтра унта Ленин пырса ҫитни оҫҫынин- 
сене ҫӗнтерӳ тума пулӑшни ҫинчен легендӑсем хывнӑ. 
Байкал кӳлли хӗрринчи пулӑҫсем ҫапла каласа панӑ: 
хӗрлисемпе шуррисен ҫапӑҫӑвӗнче шуррисем ҫӗнтерме 
пуҫланӑ самантра унта Ленин аэролланпа вӗҫсе ҫитнӗте 
хӗрлӗ армеецсем хушшине тӑнӑ, шуррисене вара пирӗн- 
нисем аркатса тӑкнӑ. Кавказ халӑхӗсем хушшинче тата 
акӑ мӗнле легенда ҫӳрет: шуррисем хӗрлисене хӗссе 
пыма тьгтӑннӑ вӑхӑтра Ленин урӑх тумтир тӑхӑннӑ, унта 
шырса тухать, ҫакна пула эпир ҫӗнтертӗмӗр» 4.

4 «Н. К. Крупская об искусстве и литературе». И зд-во «И скус
ство», Л .-М ., 1963, 56 стр.
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Граждан варҫи вӑхӑтне катартса наракан ЛегендӑсеМ 
(халапсем) чӑваш халӑх пултарулӑхёнче те nyip. Вӗсен- 
че В. И. Ленин ҫннчен сахал мар каланӑ. Акӑ, сӑмах- 
ран, «Турри те лулӑшман» халап (легенда) 5. Унта шӑ- 
пах граждан вӑрҫинче Хӗрлӗ Ҫара В. И. Ленин ертсе 
пыни ҫинчен сӑмах пырать.

Асӑннӑ халал акӑ .мӗнле иуҫланса каять: «Граждан 
вӑрҫи калама ҫук хёрсе пынӑ нӑхӑгра буржуйсен лурнӑ- 
ҫӗ ҫав тери хӗсӗнсе ҫитвӗ. Вара вёсем, турӑ патне ҫыя- 
сем суйласа ярса, турӑран, епле те пулсан, пысӑк пулӑ- 
шу ыйтма шут тытаҫҫӗ. Турӑ патне кайма жандарма, 
помещике тата. пупа 'суйлаҫҫӗ».

Буржуйсен «делегад'ийё» тура патне ҫигет. Аннах вӑл 
пулӑшу параймасть. Унтан вёсем Исуе Христос, Илле 
пророк, Архангел Михали, Муҫҫа пророк патне каяҫ- 
ҫӗ,— кус ем те буржуйсене пулӑшма пултараймаҫҫӗ. 
Юлашки ««нстаяцире» ҫеҫ Муҫҫа пророк, «тарӑн шухӑ- 
ша ӳкнӗакер», ҫапла каланӑ пулать:

«'Сире, хаклӑ тӑваясем, ҫӳлти патшалӑхран нимӗнле 
пулӑшу та пулас ҫук. Ҫав хӗрлӗ вӑя  никам та ҫёнтерей- 
мӗ. Вӑл вӑя Ленин ятлӑ ҫын ертсе яырать...»

Кунта Муҫҫа пророк «халӑхшӑн» тӑнӑ пек туйӑнать, 
анчах кун лек «туйӑнни», халапа малалла вуласан, йӑл- 
тах пӗтет. Пророк, тенчери буржуази ҫине шанса, кивӗ 
тӗнче «делегадине» ҫалла шантарма ҫеҫ ӑс тупать: «Ҫӗр 
ҫинче,— твт вӑл,—чпирӗн туссем юлнӑ-ха, .ҫавсем ҫлне 
шанса тӑрӑр эсир, тен, вӗсем хӳтлӗх парёҫ оире...»

В. И. Ленин ертсе лынипе Хёрлӗ Ҫар «этӗтӗм ӗҫхалӑ- 
хӗ вӗсене (революци тӑшманӗсене.— В. Д.)  ют латша- 
лӑха хуса кӑларса янӑ», тенӗ сӑмахеемпе вӗҫленет ҫав 
юмах, урӑхла юаласан,— ҫӗнтерӳпе вёҫленет.

Асӑннӑ юмаха хъивнӑ, халӑха малтан каласа панӑ 
ҫын, чӑваш историне тӗпе хурса, халӑх ӑсне, пӗлӗвне пӑ- 
хӑнса, вӗсемле усӑ курса, истори тӗрӗслӗхне тӗрӗс кӑ- 
тартса панӑт граждан вӑрҫинче Хӗрлӗ Ҫара В. И. Ленин 
ертсе тынӑ, халӑхсем ӑна шаннӑ, тӑшмансен кунӗ лӗтсе 
пынине, нӑйӗ чакоа пынине курнӑ.

Акӑ тага тапёр лаха юмах — «Телей ҫулӗ»6. Ку 
юмахра сӑмах К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин дли
нен пырать: вёсен ӑслӑран та ӑслӑ, гениллё вёрентёвё

5 «Ленин — халӑх чёринче», 76— 80 стр.
6 «Ленин —  халӑх чёринче», 60— 64 стр. Ку юмаха Ухсай Яккӑ- 

вё 1936 ҫулта Пушкӑртри Пишпулек районӗнче ҫырса илнӗ.
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ӗҫҫыннисене телей ҫулё ҫияе тухма, ирёклё пулма пу- 
лӑшнӑ. Ҫакна чӑваш халӑхӗ хӑй, совет саманинче пу- 
рӑлма тытӑнеан, телей ҫулӗ ҫянчен хывнӑ халапӗнче 
кӑтартса панӑ.

Вҫҫыняисем, «ҫёр ҫинче телей пуррипе ҫуккине лӗлес 
тесе», телей шырама темиҫен тухса каяҫҫӗ. Ҫёмӗртлӗх 
ӑшёнчи шӑпчӑкран ыйтаҫҫӗ — пёлмест, уйӑхрая ыйтаҫ- 
ҫӗ — лёлмест. Пӗр иркине сӑрт хьгҫӗнчен хӑпарнӑ хӗвел- 
тен ыйтаҫҫӗ те, вӑл ҫапла калать:

«Зсир ҫакӑ ҫулпа тухса кайӑр. Пырсан-пырсан, xyipa 
вӑрман тӗл лулатӑр, ҫавӑнта, ҫул лжке юпленяё вырӑнта, 
ватӑ тирек тӑрринче пӗр ӑмӑрткайӑка тӗл пулатӑр. Тӗн- 
чере ун лек нумай лӗлекен никам та ҫук, вӑл сирӗн те- 
лейӗр ҫинчен каласа  па.рӗ, эпӗ сирӗн ҫулӑра ҫутатса 
тӑрӑп».

Телей шыракансем, хёвел сӑмахӗсене итлесе, пурте 
пӗр канашлӑ пуле а , малалла каясҫё. Вёсен ҫулне кӑя- 
тӑрла хӗвел, каҫпа уйӑх ҫутатать. Кайсаннкайсан, вӗсем 
икӗ старике тӗл пулаҫҫӗ. «Вёсем... тӗнче тӗрӗслӗхӗ кӗне- 
кине ҫыраҫҫё иикен».

Телей шыракансем хӑйсем ӑҫта кайни, мӗн ӗопе тухнл 
ҫинчен стариксене каласа параҫҫӗ.

«Эоир тӗрӗс ҫулпа пыратӑр, пыеӑк телее ҫапӑҫса 
илесси лаллн»,— таҫҫӗ niyp сухаллӑ стариксем, кӗнешне 
пӑхяӑ хыҫҫӑн. Вӗсем тата а'кӑ мӗн пёлтераҫҫӗ: «Ҫул 
юпленнӗ вырӑнта сяре пирӗн шӑллӑмӑр Амнрткайӑк тӗл 
пулӗ».

Амӑртжайӑк вёсене ҫапла каласа ӑс парать: «Эсир 
сулахайри ҫулша кайюан, вӑхӑтлӑха ҫӑмӑл телей тупӑр. 
Эпӗ сире сылтӑмри ҫулла кайма сӗнетӗп. Унта ёмёрлӗх 
телей тупма пултаратӑр, анчах ӑна хьгтӑ кӗрешсе илес 
пулать. Ҫулсерен сирӗн хярсеяче ҫил-тӑвӑл иртет, ялтан 
яла, хуларан хулаяа хӗн-хур ҫӳрет. Ҫавсене пурне те 
хура халӑх ,ҫине пёр ула кӑларса тӑрать. Эсир ҫав упана 
вӗлерсен, телей тупатӑр».

Телей шыракансем ҫав упа луҫне касса, вут чӗртсе, 
ҫунтарса яраҫҫё, кӗляе ҫилпе вӗҫтерсе салатаҫҫӗ. Кайран 
вӗсем, телей ш ляине  курсан, Амӑрткайӑк умне лырса 
пуҫ таяҫҫӗ, хӑйсен ҫӗнтерӗвӗ ҫиячен савӑнса каласа 
парнҫҫӗ.

Ҫ ак юмаха каласа паракан, в ӑ л к и р е к к а м  лулсан та, 
ӑна ҫакӑн пек вӗҫлет: «Пысӑк ту умӗвчи отариксем
Карл Маркспа Фридрих Энгельс пулнӑ, Амӑрткайӑк — 
Ленин иккен, элир вӗсем кӑтартнӑ тӑрӑх революци ту-
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рӑмӑр, ҫӑткӑн у л а н а —- улпутсем'пе калиталистсен пат- 
шалӑхне — ҫӗмӗрсе тӑкрӑмӑр».

Ку юмахра чӑваш халӑхӗ Маркспа Энгельс тата 
Ленина — тёмчери рабочи класӑн аслӑ ҫулпуҫӗсене, учи- 
телӗсене — .мён тери хытӑ юратннне, хисепленине ка
та рте а .панӑ.

«Телей ҫулӗ» юмах тӑрӑх Ухсай Яккӑвӗ, хальхи 
чӑваш хаЛ'ӑх лоэчӗ, 1937— 1938 ҫулсенче «Телей юмахӗ» 
ятлӑ сӑвӑлла произведени ҫырнӑ. (Вӑл малтан 1940 ҫул- 
та тухнӑ, унтан поэтӑн «Сӑвӑсемпе позмӑеем» кӗнеквнче 
пичетленнӗ, 1947 ҫ., 123— 139 стр. Унӑн кайралхи кӑла- 
рӑмё (1956) «Самана» кӗнекере «Телей ҫинчен хунӑ 
юмах» ятпа ҫапӑннӑ. Ман ш у т а ,  «Телей юмахӗ» (икӗ 
кӑларӑмӗ те), «Телей ҫинчен хунӑ юмах» ятпа тухнӑ 
кӑларӑмӗпе танлаштарсан, чи паха сӑвӑллӑ юмах- 
халап: унӑн чӗлхи те, шухӑ-шӗ те уҫӑмлӑ, ӑнланмалла,— 
вӗсем тӗрӗссипех ҫиҫсе тӑраҫҫӗ!)

Я. Г. Ухсай, пысӑк талантлӑ .позт, тӑван халӑх хьганӑ 
юмах-а, Н. А. Некрасов ӑсталӑхӗ пек ӑсталӑкпа сӑвӑла- 
са, нумай илемлетнӗ, пуяплатнӑ, халӑх патне ҫӗнӗ тум- 
па, таса ӑшчшше тепӗр хут оитернӗ. Ку пархатарлӑ ӗҫре 
Константин Иванов традищше аталантарни те уҫҫӑнах 
сисӗнет.

Сӑмах май, пӗр тӗслӗх илсе кӑтартар. Поэт ӑсталӑх- 
не, шухӑшӗн пуянлӑхне палӑртакан тӗслӗх.

«Телей ҫулӗ» юмахра ҫакӑн пек вырӑн пур: «Эпир 
Амӑрткайӑк вилни ҫи.нчен хыпар илтрӗмӗр. «Хӗвел ывӑ- 
лӗ вилнӗ», терӗмӗр, ҫӗре ыталаса кулянтӑмӑр».

Поэт ӑсталӑхёнче ку сӑмахсем акӑ мӗнле якалса 
тухнӑ:

Пӗрре сарӑлчӗ хыпар:
Амӑрткайӑк чӗрӗ мар.
Ш артлама сивӗ хӗлле 
Хаяр ҫиле хирӗҫле 
Ҫара пуҫӑн пурсӑмӑр  
Пӗр чӗнмесӗр утрӑмӑр.
Ватӑран та ваттисем,
Юр пек шурӑ ҫӳҫлисем,
Мӗн тӳсмен те мӗн курман,
Н ихӑҫан та макӑрман,
Анчах вӗсен ҫакӑ ҫул  
Пӑчӑртанчӗ тӑр куҫҫуль.
Халӑх пуҫӗ ҫийӗнче 
Хуласенче, ялсенче
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Явӑнчӗҫӗ вӗлкӗшсе 
Хура сӑнлӑ ялавсем 7.

Ку йӗркесем, куратӑр ӗнтӗ, ҫӗршывӑн, халӑхӑн пысӑк 
хуйхи ҫиичен калаҫҫӗ: 1924 ҫулхи кӑрлач (январь) кунӗ- 
сенче хуйхӑллӑ хынар пурне т е — ваттасене те, тин шкул 
ҫулне ҫитнӗ ачасене те — нихҫанхинчен те хытӑ хурлан- 
тарнӑ. Макӑрманнисем те макӑрнӑ, куҫҫуль кжтарнӑ... 
Ҫапах та совет ҫывнисем куҫҫуль витӗр те Ленин кӑ- 
тартса ианӑ ҫула курнӑ, ҫав ҫулпа кайма сӑмах панӑ, 
мӗннгӗн тесен вӗсем лайӑх пёлнӗ: Ленин ҫулӗ — читӗрӗс 
ҫул, социализм-коммунизм патне каймалли ҫул.

Кунта пӑхса тухнӑ икӗ юмахран (халӑх хывнӑ тата 
поэт ҫырнӑ юмахсенчен) ҫакӑ уҫҫӑн курӑнать: вӗсенче 
капитализм саманинчен социализм саманине куҫяи ҫин- 
чен, Октяйрьти революципе граждан вӑрҫи ҫинчен чӑваш 
халӑхӗ хӑй, унтан поэт каласа панӑ. Вӗсем хӑйсен «ка- 
лавне»-юмахне Ленин куҫӗ хупӑннӑ куна ҫитернӗ. («Хӗ- 
вел ывӑлӗ вилнӗ», — тет юмах.)

...Тата тепӗр хялап ҫинче чарӑнса тӑрас килет. Унта 
мӗн ҫиячен калани ячёнченех курӑнать — «Кӗяеке 
кӑларни» (ӑна 1938 ҫулта Г. Шумилов Ҫсрпӳ районёнче 
ҫырса илнӗ) 8.

Ку юмахра та самих В. И. Ленин ҫинчен тшрать. 
Пёррехинче, граждан вӑрҫи вӑхӑтӗнче, чӑваш шкулӗ 
умне машина пырса чарӑнать. Машинӑран Владимир 
Ильич тухать. Вӗренекенсем ӑна хир'ӗҫ чупаа тухаҫҫӗ. 
Ильич шкулта ачасемпе калаҫма тытӑнать: вӗсем задача 
мӗнле шутланине сӑннть, тетрачӗсене уҫа-уҫа пӑхать. 
Ҫакӑн чухне В. И. Ленин а ш  мӗн асӑрхать: ачасен
кӗнеке тавраш ҫук,— кӗнекесӗрех вӗренеҫсӗ.

— Кёнекорсем ӑ;ҫта сирӗн? — ыйтать Илыич.
— Кӗнекесем ҫук ҫав пирӗн,— тет учитель.
Владимир Ильич учителе кӗнеке ҫьгрма, алҫырӑвне

хӑй патне ил>се ныма хушса хӑварать.
Учитель ҫав кӗяекене ҫырнӑ та Кремле ярса панӑ. 

Алҫырӑвне В. И. Ленин малтан пуҫласа вёҫне ҫитиех 
вуласа тухнӑ, хӑвӑртрах пичетлесе кӑлармалла тесе, 
хут ҫырса панӑ. Кӗнеже тухнӑ, шкула ҫитнё, ачасем 
кӗнекепе вёренме тытӑннӑ.

Граждан вӑрҫи ҫулӗсенче, йьивӑртан та йывӑр вӑхӑт- 
ра та, В. И. Ленин шкулсене, унта вёренекен ачасене

7 Ухсай Яккӑвӗ. Сӑвӑсемпе поэмӑсем. 1947, 138— 139 стр.
8 «Ленин —  халӑх чёринче», 89—90 стр.
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Мӑнман, кёнекесемпе пулӑшнӑ. Ҫав вӑхӑт.ра, тӗелӗхсеМйё 
калас пулсан, ҫакӑн чухлӗ чӑвашла кӗнеке тухнӑ: 
1918 ҫ у л та — 17, 1919 ҫ.— 78, 1920 ҫ.— 66. Вӑл шутра — 
В. И. Ленин ҫырнӑ кӗнекесем те.

Чӑвашсем ӗлӗк ҫапла каланӑ: «Чӑваш кӗнекине ӗне 
ҫинӗ, ҫӗннине ҫырма турӑ хушман», тенӗ. Революци пул- 
са иртсен, В. И. Ленин, вӑл пуҫареа янӑ парти пулӑш- 
випе, ертсе пынтше Совет влаҫӗ, тӗрлӗ йывӑрлӑхсене 
ҫӗитерее пыреа, ҫӗнё йышши пжулсем уҫнӑ, вӗсене вал
ли ҫёнӗ учебниксем кӑларнӑ.

Ҫак чаплӑ ӗҫ, историлле ӗҫ, палӑроа юляӑ тес пулать 
«Кӗнеке кӑларни» юмахра. Унӑн тӗслӗхӗ, чашӗ халӑх 
ӑетӑнӗнче пурӑнать.

3

Чӑваш халӑх юрри-еӑввмсенче В. И. Ленин сӑнарӗ 
Октябрьти рееолюци хыҫҫӑн 1918— 1919 ҫулсенче, мал- 
танлӑха нумаях мар пулин те, уҫҫӑнах палӑрнӑ. Ҫакӑн 
пек калама та пулать: чӑваш Лениниани малтан халӑх 
сӑмахлӑхӗнче, поэзире вырӑн'тупать,— ӑстӑнӑн ҫакӑ икӗ 
вӑйӗ, и»ӗ форми, пӗр-1пӗри.нпе пӗр ҫулпа пырса, пӗр-пӗр- 
ке алран-ал тытса пуҫланса кайнӑ. Кун ҫинчен Совет 
влаҫӗн малтанхи ҫулӗсенчи сӑвӑҫсен юрри-сӑввисем, 
пурте тенё пек халӑх юрри евӗрлӗакерсем, ӗненмелле 
каласа параҫҫӗ. ГГитех те шел, ун чух халӑх юрриеемпе 
такмакӗсене никам та сӑна.ман, пухман, тёпчемен...

Малта каланйччё, Г. В. Тал-Мӑрсан «Кам пулчё-ха 
вӑл, Ленин?» сӑв1винче Ленин сйнарё халӑх пултарулӑ- 
хёнчи -пек палӑрнӑ тесе. Унӑн тепӗр сӑвви те («Пуянпа 
чухӑн пулас ҫук») 9 халӑх юрри майлӑ сӑвӑ (тӗрёсси- 
пе — юрӑ!). Унта эпир В. И. Ленива ӑшӑ кӑмӑлпа асӑн- 
са, ун ҫине шанса, мухтаса юрланине куратпӑр. Ку 
сӑвӑ,— ним иккӗленмесӗрех калама пулать,— халӑх 
пултарулӑхӗячен ҫырса илнӗ, поэтӑн ӑста аллипе йёр:ке- 
ленӗ юрӑ пак. Анчах ӑна ҫак шухӑш енчен пӑхса тӗпче- 
мен-ха...

Г. В. Тал-Мӑрсан, революцилле поэтӑн, ытти сӑвви- 
юррисем те,— сёмахрав, «Хӗрлӗ ялав», «Хӗрлӗ Ҫа,р ҫын- 
нин юрри», «Чухӑн халӑхӑн юрри», «йкӗ  юрӑ»,— халӑх

9 «Пуянпа чухӑн пулас ҫук» сӑвӑ «Чухӑнсен сасси» хаҫатӑн  
1919 ҫулхи ҫӗртме (июнь) уйӑхӗн 25-мӗшӗнче пичетленнӗ. Г. Тал- 
Мӑрса.  Хӗрлӗ Ҫар ҫыннин юрри. Чӑваш кӗнеке изд., 1975, 49 стр.
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самахлӑхӑпе усӑ курса ҫырнӑ (хунӑ) юрӑ-сӑвӑсем. Вё- 
сенче пролетарилле революци панӑ ирӗке, хӗрлӗ ялава 
халӑх шухӑш-кӑмӑлне асра тытса хӳтӗленӗ, мухтанӑ.

Поэт йьгвӑр та хӑрушӑ кунсенче, революци идеалне 
палӑртса, уҫҫӑнах ҫапла каланӑ:

Хамӑр ирӗке ҫухатас ҫук,
Ленин хушнӑ пек пурӑнсан.

...«Ленин — халӑх чёринче» кӗнекен «Юрӑсемяе так- 
максем» лайё «Камӑн варӗнче ӳтленсе пулса, кам «ӑкри 
сӗтне ҫисе ӳерён-ши?» юрӑпа пуҫланать (кёнекене хатӗр- 
лекен ҫапла аеӑрхаттарнӑ: «Куйбышев облаҫӗнчи Пах- 
виҫнӗ районӗнче ҫырса илнӗ»).

В у лакан ыйтма пултарать: «Чимӗр-ха, ку чӑваш ха- 
лӑх позчӗн Н. И. Шелеиин «Ленин» ятлӑ сӑвви мар-и?»

Ҫавӑ, ҫавӑ!.. 1924 ҫулта В. И. Ленин вилеен, 
Н. И. Шелепи ҫийӗнчех .ҫырнӑскер... Г. Тал-Мӑрсан «Пу
янпа чухӑн пулае ҫук» сӑвви халӑх сӑмахлӑхӗнчен поэт 
пултарулӑхне пыр-са кёнӗ пулсан, Н. Шелепнн ҫав сӑв- 
ви поэт нултарулӑхӗнчен халӑх пултарулӑхне кайса 
кӗнӗ. Халӑх лултарулӑхӗпе поэт пултарулӑхӗ хушшинчи 
ҫавӑн пек ҫыхӑну — вӑйлӑ та чӗрӗ, ырӑ сӗткенлӗ, паха 
ҫыхӑну.

«Ленин» еӑвва халӑх пӑоман,— юрланӑ, якатнӑ, ӑша 
хывнӑ...

Акӑ, ҫав сӑвӑпа юрӑран илнӗ пӗр тӗслӗх. Поэт ҫырнӑ:
Пӗтӗм ҫӗр ҫинчи 
Ёҫхалӑхӗшӗн  
Сан ят чӑн-чӑнах 
Чӑн ҫутӑ ҫӑлтӑр.

Аслӑ, мухтавлӑ,
Хӑватлӑ чаплӑ 
Владимир Ильич 
Ульянов-Ленин 10.

Халӑх юрринче ку вырӑн ҫакӑн пек:
Пётӗм ҫӗр ҫинчи 
Ёҫхалӑхӗш ӗн  
Сан яту чӑнах та 
Ҫутӑ ҫӑлтӑр!

10 К у цитатӑна ҫак кӗнекерен илнӗ: «Ленин пирӗнпе», 1969, 
8 стр.

42



Аслӑ, мухтавлӑ 
Владимир Ильич 
Н ихӑҫан сӳнми 
Ҫутӑлса тӑтӑр!11

Сӑмах м-ай калар, тата ҫакӑ тӗлӗнтерет те савӑнта- 
рать: 40-мӗш ҫулсенче асӑннӑ юрра В. 3. Иванов-Пай- 
мен, халӑх юрри тесе (вӑл ӗнтӗ чӑннипех те ҫавӑн пе;к 
пулса тӑнӑ!), вырӑсла хуҫарса, «Правда» хаҫатра кӑлар- 
нӑччӗ («Правда» хаҫат, 1940 ҫулхи апрелӗн 20-мӗшӗ.)

Халӑх хӑйӗн хисеплӗ гюэчӗн сӑввине, ҫавӑн пек йы- 
шӑнса, тиршейлён, перекетлӗн якатса юрлать пулеан, 
вӑл хӑй хуракан, юрлакад сӑвви-юррисене те, вӑхӑтне 
кура, ҫавӑн пекех асӑрханоа, тирпейлӗн пӑхса усрать. 
Ҫавӑнпа халӑх юррисем нумай пурӑнаҫҫӗ: вӗсене пӗр 
ҫын мар — ишн-тиин ҫын, халӑх хӑй чун-чӗрииче, ӑстӑнӗн- 
че, чёлхилҫӑварӗнче тытса усрать.

...В. И. Ленин — Атӑл ҫынни, чӑваш халӑх пултару- 
лӑхӗнчи пёр халат сӑ,махӗсемпе калас-тӑк, вӑл — Атӑл 
паттӑрӗ. Пирӗн юрӑеенче ӑна час-часах Атӑлта ҫыхӑн- 
тараҫҫӗ:

Чӗнтӗрлӗ те кӗпер Атӑл ҫинче,
Унӑн мӗлки Атӑл, ай, шыв ҫинче.
Ленин юлташ Кремль, ай, ҫумӗнче,
Унӑн сӑнӗ кашни, ай, килӗнче,—

теиӗ пӗр юрӑра.
Кун пеккт пар юрӑра ҫеҫ мар, ытти юрӑсенче те пур. 

Акӑ тапӗр юрӑран нлнӗ темиҫе йӗрке:

Ҫутӑ хӗвел Атӑл, ай, тӗлӗнче,
Ылтӑн хӗмӗ Ҫӗршыв, ай, ҫийӗнче.
Ленин атте Мускав, ай, хулинче,
Вӗрентнийӗ халӑх, ай, чёринче.

Аслӑ Атӑл ҫуттӑн, ай, ялкӑшать 
Ҫут хӗвелӗн сӑнӗ, ай, ӳкнӗрен.
Пирӗн пурнӑҫ мала, ай, ыткӑнать 
Ленин партийӗ ертсе, ай, пынӑран.

Юлашки ҫулсенче ҫуралнӑ юрӑсемпе такмаксенче 
Атӑл вӑйне ӗҫе яни ҫинчен те каланӑ:

11 «Ленин — х а л ӑ х  чӗринче», 94 стр.
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Эпир Ленин ҫулӗпе,
Аслӑ парти хушнипе 
Аслӑ Атӑлӑн вӑйне 
Кӳтӗмӗр колхоз уйне.

Акӑ тата лаянхи Атӑл ҫиичен юрлани:
Аслӑ Атӑл хумханать  
ГЭСсем нумайланнӑ чух.
Совет влаҫӗ вӑйланать 
Коммунизм тунӑ чух.

Хурҫӑ карап ишнӗ чух 
Ҫут маяка асӑрхать.
Парти ертсе пынӑ чух  
Тӗрӗс ҫула кӑтартать.

Ҫӗршьгв историйӗнчен ҫакӑ курӑяать: чӑваш халӑхӗ- 
шӗн Атӑл ӗмӗрсенче «ют» та, тӑван та пулнӑ. Унта чӑ- 
вашсем, ытти нумай халӑхсен ывӑл-хӗрӗсемпе пӗрле, 
ҪИ'ме ҫӑкӑр тунас тесе, с ахал мар тар юхтарнӑ, халран 
кайса ӗҫленӗ, юн та юхтарнӑ... Пусмӑра хирӗҫ ҫӗкленсен, 
Атӑл ҫинчи пӑлхавсене,— вырӑсне, чӑвашне... пӑхма- 
сӑр,— тикжеррӗн лутарнӑ, тепӗр чухне пӑлхавҫӑсене сулӑ 
ҫишчи таканран ҫакса юхтарса янӑ. Кун пек чух Атӑл 
«сиввӗн» курӑннӑ...

Аса илер-ха А. С. Пушкин «Капитан хӑрё» ловеҫр-е 
мӗн ҫырнине. Атӑл тӑрӑх пӗр сулӑ юхса анать. Сулӑ 
ҫинче такан. Унта виҫӗ ҫынна ҫакнӑ. Пӗри — ватӑ чӑваш, 
твпри — вырӑс хресченӗ, виҫҫӗмёшӗ те — вырӑс, Вань
ка... Вӗсем, Емельян Пугачев лӑлкавне хутшӑнеа, патша 
йӗркине хирӗҫ ҫэпвҫнӑ.

Аса илер-ха Н. А. Некрасов, Атӑл ҫынни, хӑй вӑхӑ- 
тӗнче Атӑл ҫинчен мӗн ҫырнине:

Тух, итле: сасӑсем янӑраҫҫӗ  
Аслӑ Атӑл ҫинче, умӑнта;
Ю рӑ мар,—  бурлаксем ахлатаҫҫӗ,
Талпӑнса утнӑ май ҫыранта.
Атӑл! Атӑл!.. Тапса ҫыран урлӑ,
Ҫуркунне сарӑлатӑн хире;
Ҫӗршывра пирӗн халӑх куҫҫулӗ 
Сан ҫурхи шывунтан туллирех 12.

12 Ку^ йӗркесене Н. А. Н екрасовӑн «Чаплӑ ҫурт умӗнче ш ухӑша 
кайни» сӑвӑран илнӗ. Сӑввине А. Алга куҫарнӑ. Н. Некрасов.  Атӑл 
ҫинче. Чӑваш  кёнеке изд., 1951, 17— 22 стр.
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Ҫакӑ вал Атӑлӑн революцвччевхи сӑнӗ, илемӗ... 
Ленин, вӑл нӑхса ӳстервӗ парти ертсе пыяипе пулса 
иртнӗ нролетарилле революци хыоҫӑн ҫӗршыв лурнӑҫс 
улшӑннӑ май Атӑл та халӑхсен пурнӑҫёнче урӑхла вы- 
рӑн йышӑнма тытӑнчӗ,— унӑн пурнӑҫӗ те, сӑнӗ те йӑл- 
тах улшӑвчӗ. Атӑл ҫинчен хунӑ юрӑсем те улшӑнса пы- 
раҫҫӗ. Вӗсенче юрӑҫсем ҫӑлтӑрсене, уйӑха, хӗвеле, 
Левина мухтаҫҫӗ. Атӑл юррисенче пӗтӗм халӑх ёмӗчӗ- 
шухӑшӗ палӑрать:

Аслӑ Атӑлӑн шывӗ 
Тӑтӑр ӗ.чӗр ҫуталса.
Пире Ленин вӗрентни 
Тӑтӑр ӗмӗр вӑй пароа.

В. И. Ленин вёрентни — ленинизм — халӑхеене пул- 
таруллӑ, революциллӗ вӑй таракан, ҫул кӑтартса тара
кан вёрентӳ. Вӑл ҫӗршыва ҫутӑ малашлӑха ертсе пыра- 
кан коммунистсен партийӗнче, социализм туса ҫитерНӗ, 
коммунизм тӑвакан совет халӑхӗн ӗҫӗнче, ӗмӗт-шухӑ- 
шӗвче пурӑнать, социализм ҫулӗ ҫине тӑнӑ, ӑна тума 
тытӑвнӑ ҫёрииывсен ӗҫӗнче, прогрессивлӑ этемлӗхре, тӗн- 
чери коммунизмла юхӑмра лурӑнать. Ҫак шухӑшсем па- 
лӑрмасӑр юлман чӑваш халӑх юррисенче, чӑваш фольк
лор ӗнчи Ленинианӑра,— вал малашне те ҫаилах пул- 
малла, мёншӗн тесен Л ен и н — тӗичари тин ӑс хушшин
че чи ӑсли, в а л —'Тӗвчипе нӗр ӑс, Ленин вӗрентни—• 
халӑх чёринче, ӑеӗнче; унӑн сӑмахӗ тӗнче тавра ҫаврӑ- 
нать^пуривчен те max ар.ах, ӑслӑрах, тӗрӗсрех.

Чӑваш халӑхӗ, Ленин шухӑшӗсене пурнӑҫа кӗртсе, 
пин cacaina юрлать:

Аслӑ Ленин пире пачӗ 
Ырӑ пурнӑҫ телейне.
Вӑл ӑс пачӗ, ҫул кӑтартрӗ —
Ырӑ пурнӑҫ кунҫулне.

Ир те вӗл-вӗл, каҫ та вӗл-вӗл 
Коммунизм ялавӗ.
Ир те асра, каҫ та асра 
Аслӑ Ленин сӑмахӗ.

Чӑвашсем В. И. Ленин кӗнекисене, ҫул кӗнекисем 
вырӑнне хурса, килти библиотекӑсенче тытаҫҫё, юратса 
вулаҫҫӗ.

Ленин ҫырнӑ кӗнекине 
Ирӗн-каҫӑн вулатпӑр,—
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тенӗ вӗсем пёр юрринче, тепринче вара ҫапла каланӑ: 
Ленин томне вуласа  
Ун пек ӑслӑ пулӑттӑм.

В. И. Ленин кӗнекисене, томӗсене вуласа вӗренее, ӑс| 
пухае шухӑин уйрӑмах чӑваш ҫамрӑкӗсен юрринче палӑ -1 
раггь. Акӑ пёр юрӑра мӗн куратшӑр эпир:

М ана савни парне пачӗ,
Ш урӑ пурҫӑн тӗрӗпе.
Тӗрри ҫине ҫырса хунӑ:
«Ленин хушня вӗренме!»

«Ленин ҫырнӑ кӗнеки», «Ленин томё» тенӗрен, пёр' 
паха тӗслӗх илсе кӑтартае килет: 50 ҫул хушшинче, 
1918— 1968 ҫулсенче, Ленннӑн 134 кӗнеки чӑвашла 
467,6 пин экземпляр тухнӑ 13. |

Ҫамрӑисем ҫакна асрах тытаҫҫӗ: В. И. Ленин вӗсене[ 
вӗренме хушнӑ. Вӑл Росеийӑри ҫамрӑксен Коммувистла 
Союзён Пӗтӗм Роюсийӑри III съездӗнче 1920 ҫулхи' 
октябрӗн 2-мёшӗнче каланӑ сӑмахӗнче ҫамрӑхсен зада- 
чине «пӗр сӑмахиа каласа пама нулӗччӗ— вёсен задачи 
вёренесси пулать», тенӗ. Анчах вӑл кун пек каланипех 
чарӑнман,— «.мёне вёренмелли тата мёнле вёренмелли» 
ҫивчен те каланӑ: «...Ҫамрӑксен союзё тата ҫамрӑксем 
пурте, весам коммунизма куҫас теҫҫӗ пулсан, коммуниз
ма вёренмелле»м. 1

Ҫапла, партипе халӑхӑн аслӑ учителе, ҫулпуҫӗ 
В. И. Ленин ҫамрӑюсене коммунизма вӗренме хушнӑ. 
Ҫакна чӑваш ҫамрӑкёсем лайӑх ӑнланнӑ: вӗсем Ленин 
хушнине пурнӑҫа кӗртсе пыраҫҫӗ, вӗренсе коммунизм 
тӑваҫҫӗ, ун ҫинчен юрӑсенче калаҫҫӗ.

Чӑваш халӑх юррисймпе такмакӗсенче тата ҫак шу- 
хӑш вӑйлӑ та уҫҫӑн палӑрать: Ленинпа парти пӗр-пӗрин- 
чен уйрӑм тӑмаҫҫӗ,—- ӑҫт-а Ленин ҫинчен калавӑ  — унта 
парти ҫинчен те каланӑ. Сӑмах ҫыххи, шухӑш йӗрки 
В. В. MaiHiKOiBiciKHH каланӑ пекрех пулса пырать: «Парти- 
пе Л ен и н — йӗкӗреш, пӗртӑван»; Ленин ҫулӗ — парти 
ҫулӗ, парти ҫулё — Ленин ҫул.ӗ; вӗсем уйрӑм мар,— ним 
уйрӑлми лӗрлӗх.

Ҫулиуҫӑмӑр ҫинчен ӑна юратса, тав туса каланӑ: 
«Ленин атте асӑмра, унӑн парти умӑмра»; «парти ертсе

13 «Ленин в печати» кӗнеке. И зд-во «Книга», М., 1969, 25 стр.
14 В. И. Ленин.  Пётём соч, пуххи, 41 т., 30! стр.
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пынипе тулӑх пурнӑҫ турам ар»; «тире парти ырлӑх пачё 
аслӑ Ленин вӗрентнипе»; «Ленин атте — ҫулпуҫ пирӗнпе 
ҫук, вӑл ҫуратнӑ партл лирёнпе».

Халӑх юррлнче чӑн сӑмах, чӑн шухӑш пурӑнать:

Парти ҫулӗ —  хурҫӑ ҫул,
Пурте утар малалла.
Парти хушсан хатӗр пул.
—  Эпир хатӗр яланах!

* * *

Юлалжинчен, статьяна вӗҫленӗ май шухӑшсене пӗтӗҫ- 
терее калас пулсал, ҫакна палӑртас килет: чӑваш халӑх 
пултарулӑхӗнчи В. И. Ленин ҫинчен хывнӑ юмах-халап- 
сем, юрӑсемпе таюмаюсем, каларӑшсем, «Ленин — халӑх 
чӗрияче» кӗнекене кӗртнёскереем, пурте совет саманин- 
че ҫуралнӑ. Вӗсенче кашнинчех Ленин ҫинчен ырӑ еӑмах, 
ырӑ шухӑш каланӑ. Ҫулпуҫ ҫинчен каланӑ, унӑн оӑнар- 
не кӑтартнӑ йӗркесенче хальхи самана оывлӑшё, тӗсӗ, 
сӑ:»ӗ, халӑх ёҫӗ-хӗлӗ курӑнать.

Раволюц'ич/ченхи са-манара халӑх сӑмахлӑхне хывас 
ӗҫе тӗрлӗ клаорл, тӗрлӗ соцлаллӑ сийри ҫынсем хутшӑн- 
са пынӑ. Ҫавӑнпа унта ӗҫхалӑхӗшӗн юрӑхлипе пӗрлех 
ӑна хирӗҫ лыраканнисем те сахал мар пулнӑ. Сӑмакран, 
Степан Разинпа Е.мельян Пугачев ҫннчен хунӑ юрӑеенче 
вӗсене, халӑх тусӗсене, пӗрисем ырланӑ, теприсем — 
вӑрӑ-хурах вырӑнне хунӑ. Ырлакансем — ӗҫпе пурӑннӑ, 
ӗҫре пиҫнӗ, ирӗклӗхшӗн тӑнӑ ҫынсем; хурлакансем — пу- 
янсем, пулсем, патн1асем маллӑ тӑракан ҫыисом, халӑ- 
хӑн тӗрлӗ тӑншанӗсем. Пӗр сӑмахла калас-тӑк, ӗлӗкхи 
халӑх пултарулӑ'Хёнче халӑхри социаллӑ сийсен, клаесен 
шухӑш-кӑмӑлӗ, ӑнланӑвӗ, идеологийӗ вырӑн тупнӑ. Ҫа- 
пах та вӗсенче ӗҫхалӑх шухӑшӗн туртӑмӗ, ӗмӗчӗ ӗмёрлё- 
хех палӑрнӑ.

Совет саманлнчи халӑхсен фолыклорӗ, ҫав шутра 
чӑвашсен те, пачах урӑхла: у н |^  кёвви, шухӑшӗ, ӗмёчӗ 
йӑлтах ҫӗнӗ, тен, малтанхи вйхӑтра ун пекех пулайман 
пулӗ, халӗ вара унта пӗтӗм халӑх интересе, туртӑмӗ, 
сӑн-сӑлачӗ палӑрать.

Ҫак шухӑша В. И. Леннн ҫинчен хунӑ юрйсем те, 
юмах-халапсем те лайӑх ҫирёплетсе параҫҫӗ. Халӑхсене 
Октябрьти пролетарилле революцире, граждан вӑрҫл 
ҫулӗсенче ертсе пынӑ аслӑ ҫуллуҫ, учитель ҫинчен хывнӑ 
юмахсемле халалсем, юрӑ-сӑвӑсем, сӑмахёсемле тӗрлӗ
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пулйн те, содержанй тёлёигпе ҫӗнӗ, ҫирӗп шухӑшлӑ: вё
сен тӗп шухӑшӗ партипе Ленин ҫинчен пырать, унта 
вӗсем чӗнее каланӑ сӑмахсем, чӗнӳсем халӑх юррисене 
тёреклӗх парса тӑраҫҫӗ. Паллах, малтан вёсен «авторё- 
сем» пулнӑ. Ку вӑл ҫакӑнтан та лайӑх курӑнать: вӗсен- 
чен пёрисем — ҫулланнӑ, ватӑлма ӗлнӗрнӗ ҫынсем, теп- 
рисем — ҫамрӑксем.

Ватӑ юрӑ ӑстисем хӑйсене те асӑнса илеҫҫӗ юрӑ- 
сенче:

Икӗ хура лаша, ай, пур ҫинче 
Мӗн хуйхи пур аслӑ ҫул ҫинче?
Хамӑр тӑван колхоз пур ҫинче 
Мӗн хуйхи пур ватӑ пуҫ ҫинче?

Ҫамрӑк юрӑҫсем хӑйсен вӑхӑтне палӑртса юрлаҫҫӗ:
Эп кӗрӗттӗм пахчана.
Ҫимӗҫ пиҫнӗ вӑхӑтра.
Пире парти ырлӑх пачӗ 
Эпир ӳснӗ вӑхӑтра.

Тӳпе тӑрӑх пӗлӗтсем  
Лӑпкӑ ҫилпе шӑваҫҫӗ.
Ҫӗршыв хуш сан, йӗкӗтсем 
Уйӑх патне вӗҫеҫҫӗ.

Чӑваш халӑх юррисенче Ленина атте тенине тӗл пу- 
латӑн. Ку вӑл, паллах, ҫав юрӑсене ҫамрӑкеем хуни 
ҫинчен калать.

Ҫапла, ҫулпуҫӑмӑра мухтакан юрӑ-'кӗвӗсен «авторӗ- 
ceiM» — ватӑ, аслӑ ӑру ҫыннисем те, ҫамрӑксем — ком- 
сомолецсем те... Ҫамрӑиеем ваттисен ӗҫне малалла илсе 
пыраҫҫӗ, ваттисем вӗсене пулӑшаҫҫӗ. Пурте пӗр пысӑк 
ӗҫре тӑрӑшаҫҫӗ, пӗр ҫулпа пыра!ҫҫӗ. «Рабочипе хрес- 
чен,— тенӗ ю рӑра,— Ленин ҫулӗпе халь утать»,— иӗтӗм 
халӑх ҫав ҫулпа пырать.

...Тепӗр паллӑ. В. И. Ленин ҫинчен чӑваш ёҫҫынни- 
сем хывнӑ юмахсем, тӗрлӗ вӑхӑтра хунӑ юрӑсем, асӑр- 
хатӑн, хӑйсем ӑҫта «ҫуралнине» те (географине) кӑ- 
тартса параҫҫӗ. Каланӑччӗ ӗнтӗ, час-час тӗл пулнканни— 
Атӑл шьивӗ, Атӑл тӑрӑхӗ... Шупашкара асӑнни те пур... 
Тата хӑшпӗр ял ячӗсене куратӑн...

Урӑхла ӑҫтан пултӑр-ха? Ленин Атӑл хӗрриичи хула- 
ра — Чӗмпӗрте — ҫуралнӑ, унта ӳснӗ. Чӑвашсене кашни 
кун тенӗ пек курнӑ. Унӑн асӗнче, чун-чёринче Атӑл сӑнӗ,
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ҫыранӗсен, хумӗсен илемӗ, вӑрмансем, улӑхсем майӑҫӑ 
тухмасӑр пурӑннӑ.

В. И. Ленин ҫинчен хывнӑ юмах-халагасем («Атӑл 
паттӑрӗ», «Телей ҫулӗ», «Турӑ та лулӑшман» т. ыт.), 
тӗпрен илеен, кивё саманаран (капитализм саманинчен) 
ҫӗнӗ саманана (социализм саманине) куҫнӑ тапхӑра, 
В. И. Ленин пурӑннӑ, ӗҫленӗ кунсене, унӑн сӑнне кӑ- 
тартса параҫҫӗ. Вёсен хӑйне евӗр сюжет, хӑйне евӗр 
сӑмахсем, танлаштарусем,— ӗлӗкрех «ҫуралнӑ» юмах- 
сенчи пек те, вӗсенчи пек мар та. Вёсене тёпчесе ҫырас 
пулсан, каламасӑрах паллӑ, ик-виҫ юмах мар, ҫич-сакӑр 
е вунӑ юмах пӑхса тухас пулать.

Юмахсен чӗлхи, кунта илсе пӑхнисен, уҫӑмлӑ, пурте 
ӑнланмалла чӗлхе. Халӑх В. И. Ленин ҫинчен уҫӑмлӑ 
чӗлхепе калать пулсан, вӑл ун ҫинчен поэмӑсем, сӑвӑ- 
сем, калавсем, повеҫсемше романсем ҫыр'акан писатель- 
семпе поэтсенчен те паха чӗлхе ыйтать. Ленин ҫинчен 
ҫырни чаплӑ пр оизведен и пултӑ р!

Чӑваш халӑхӗ В. И. Ленин ҫинчен ка лакан юррисене 
Октябрьти революци яанӑ  ирӗкпе, Тӑван ҫӗршывӑн те- 
лейӗпе ҫыхӑнтарса юрлать:

Ёнтӗ ма юрлас мар, савӑнас мар,
Пире ҫӗршыв хуш ать юрлама.
Ю рӑсем юрлатпӑр, савӑнатпӑр,
Аслӑ Ленин ятне манмастпӑр.

1979

4. В. А. Долгов.  Ленин  cana pe  — х а л ӑх  чёринче.



ПА Т Т А Р С Е Н  П А Т Т Й Р Ӗ

ЧЙ1ваш халӑхӗн «Атӑл паттӑрӗ» ятлӑ, пёр ӑруран те- 
пӗр ӑрӑва куҫса пыракан паха юмах пур Ҫав юмахра 
паттӑр'Сен латтӑрӗ хӗвеле тыткӑнран хӑтарни ҫинчен 
каланӑ. (Окобкӑра калам: ку статьяра сӑма.х Ленин сӑ- 
нарӗ чӑваш прозинче мёнлерех палӑрни ҫинчен пулать. 
Статьяна «Атӑл паттӑрӗ» юмахран пуҫлани вырӑнлӑ пак 
туйӑнать: вӑл — юмах ҫеҫ мар, чӑннипех илемлӗ, тарӑн 
шухӑшлӑ калав. Ӑна ҫа.вӑн лек ӑста илемлетакенӗ Илле 
Тукташ пулнӑ.)

Пурӑннӑ, тет, ӗлӗк-авал Атӑл тӑрӑхӗнче пӗр ӗҫчен те 
йӑваш халӑх. Вӑл ирӗн-каҫӑн ҫутӑ хӗвеле пуҫҫапеа пу- 
рӑннӑ, тет. Телейлӗ лурнӑҫ тума ӗмётленнӗ. Анчах та 
пӗррехннче хӗвел ҫине икӗ пуҫлӑ ӑмӑрткайӑк пырюа 
ларать те ӑна тиекер чёрнисемпе тӑрмалама тытӑнать. 
Хӗвел ӑ.шшипе ҫути хухма пуҫлать. Йывӑҫ-курӑк хӑрса 
ларать...

Пурӑна киле Атӑл таврашӗнчи халӑхсем хушшинче 
никам ҫӗнтерейми вӑйлӑ патггӑр ҫуралать. Вӑл часах 
хура халӑх хуйхи-суйхине, хӗн-хурне туйса. илет. Халӑх- 
сен паттӑрӗ вара ҫапла калать:

— Элӗ пӗлетӗп сврӗн инкекӗре пӗтермелли меслете. 
Пултаратпӑр эпир cap хӗвеле тьгшӑнран хӑтарма! Ярӑр 
ман патӑма йӑхран-ӑруран ҫитмӗл те ҫичӗпаттӑр улӑп. 
Ертсе кайӑп эи вара  вӗсене икӗ пуҫлӑ тиокер кайӑк ҫине 
вӑрҫӑпа, унӑн хура юнне юхтарма.

Уйӑрса параҫҫӗ халӑхсем ҫак паттӑра хӑйсен чи хас
тар ывӑлӗсене. Уйӑрса параҫҫӗ те калаҫҫӗ:

— Хӗвеле тыткӑнран хӑтармасӑр ан танрӑнӑр тӑван 
ҫӗршыва,— теҫҫӗ.

Ҫитмӗл те ҫичӗ паттӑра Атӑл латтӑрё хӗвеле тыггкӑн- 
ран ҫӑлма илсе каять. Паттӑрсем ҫул ҫинче тем чухлӗ

1 К у юмах ҫак кӗнекере пичетленсе тухнӑ: И. Тукташ. Чӑваш  
фольклорӗ, Ч ӑваш госиздат, 1949.
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ҫёлен-калта тӗл пулаҫҫӗ, вӗсене ҫитмӗл те ҫичӗ халӑх 
тимӗрҫи туитанӑ хӗҫсемие касса ваклаҫҫӗ, турамӑн-тура- 
мӑн ту рас а пётереҫҫӗ.

Вара паттӑрсен паттӑрӗ, ирсӗр йӑх-яха пӗтернё хыҫ- 
ҫӑн, вӑрр кустарса ярать сарӑ хӗвеле пӗлӗт ҫинелле. 
Ҫакӑн хьюҫӑн тин ҫӗр ҫинчи этемсемшӗн савӑнӑҫша ыр- 
лӑх ҫитет. Хавасланнӑ халӑхсем мухтав юрри юрлаҫҫӗ.

Чӑвашсен паллӑ историке тата литература критике 
И. Д. Кузнецов профессор, «Атӑл паттӑрӗ» юмаха тёп- 
чесе ӑнлантареа, ҫакӑн пек калать: «Ку юмаха чӑваш 
халӑхӗ мён авалтан пыран хурлӑхша тертлӗх тыткӑнӗн- 
чен В. И. Ленин хӑтарни ҫинчен х.ывнине пёр сам ах 
каламасӑрак тавҫӑрса илме пулать» 2.

Ҫаила, чӑваш халӑхё Ленина, хӑйне ирёке кӑлара- 
кап ҫынна, Атӑлпа ҫыхӑнтарать, Атӑл паттӑрё тесе 
хисеплет.

В. И. Ленин Атӑл ҫинчи Чёмпӗр хулинче 1870 ҫулхи 
апрелӗн 22-мӗшӗнче ҫуралнӑ. Унӑн ашшӗ-амӑшӗ, вёсен 
килйышӗ Атӑл тӑрӑхёнчи халӑхсене лайӑх пӗлнӗ. Ленин 
хӑй те мӗн пӗчёкренех тӗрлӗ халӑх ҫыннипе хутшӑнеа 
пурӑннӑ. Чӑвашсене илес иулсан, весене И. Н. Ульянов 
та, унӑн ывӑлӗсемпе хёрӗсем те ҫывӑх пӗлнё, вёсен 
шӑпи пирки нумай шухӑшланӑ, вёсене чылай чухне ырӑ 
кӑмӑлпа пулӑшнӑ. Ҫавӑнпа та В. И. Ленина чӑваш ха- 
лӑхӗ Атӑл паттӑрӗ тенинчен ним те тӗлӗнмелли ҫук. 
Чӑваш юмахӗнчен тата ҫакӑ курӑнать: Ленин вӑл — 
ситмӗл те ҫичӗ халӑх паттӑрӗсене ертсе пыракан патгӑр. 
Эппин, -вӑл — паттӑрсен паттӑрӗ, пӗтӗм этемлӗх паттӑрё.

...В. И. Ленинӑн ҫутӑ сӑнарӗ, унӑн хӑватлӑран та хӑ- 
ватлӑ шухӑшӗсем халӑхсен чёрипе ӑстӑнёнче пурӑнаҫҫё. 
Писателъсемпе поэтсем, халӑх шухӑшне ӑса илее, чун- 
чӗрене хывса, Ильич сӑнарне тата та витӗмлӗрех 
кӑтартса пама тӑрӑша^ҫӗ, романсемпе повеҫсем, калав- 
семпе поэмӑсем, сӑвӑчорӑсем ҫырасҫӗ.

Чӑваш совет литературинче те В. И. Ленин ҫинчен 
ҫырнӑ произведениеем сахал мар тенёччё эпир. Вал 
поэзире те, провара та аван палӑрать. Ку статьяра эпир 
аслӑ Ленинӑн сӑнарӗ чӑваш пооэинче мӗнле палӑрнм 
ҫинчен кӑштах чарӑнса тӑраошӑн, унӑн хӑшпёр енӗсене 
кӑтацтса парасшӑн.

Чӑваш прО'Зинче Ленин сӑнарне, унӑн вёрентёвне чи 
малтан кӑтартса пама тытӑнса пӑхнӑ писатель вӑл—

2 И. Д . Кузнецов. Атӑл -паттӑрӗ. Ч ӑваш издат, 1970, 5 стр.
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Н. К- Патман. «Элюкншеф» к а л а в р а 3, 1925 ҫулта ҫырнӑ- 
скерӗнче, писатель хулапа ял ҫыниисен туслӑхӗ аталан- 
са, ҫирӗпленсе пынине кӑт а рте а пама шутланаскерёнче, 
В. И. Ленин ҫинчен сӑмах хускатать. Калаври ӗҫсем 
В. И. Ленин вилсен пёр ҫултан, 1925 ҫулхи январь уйӑ- 
хӗнче, пулса иртеҫҫӗ. Елёк батрак пулнӑ Элюк ҫар ҫын- 
нисемие пёрле яла килет. Вал Ленин чухӑнсемшён мён 
тери тӑрӑшни, вёсене юратни, чухӑнсем те ӑна юратни 
ҫинчен ял халӑхне анлантарса парать.

Анчах кулаисем, хресченсен пуҫӗсене минретес uivt- 
па, халӑха «реквизици» сӑмахпа хӑратаҫҫӗ, «каллех лӳл- 
месене шӑпӑрпа шӑлса каяоҫӗ», тесе элек сараоҫё. Элюк 
ҫак иреӗр агитацие т-ӑрӑ шыв ҫине кӑларать, Ленин ра- 
бочисвмпе хресченсен союзӗ пирки мён вёрентни ҫинчен 
халӑха каласа ӑнлантарать. «Эпир,— тет вал,— сирённе 
туртса илме килмен, сире пулӑшма килнё. Ленин хулапа 
ял ҫыхӑнӑвне ҫирёплетме хушеа хӑварнӑ. Ҫавӑнпа эпир, 
хулара пурӑнакаи салтаксем, сирӗн яла шефа илтёмёр. 
Хилӗ ҫавӑн пек ҫё нӗ сӑмах пур. Вӑл акӑ мён тенине пёл- 
терет: калӑпӑр, эсир тёттём халӑх, эпир сире сутта тухма 
пулӑшӑпӑр, хасат-журналеем ярӑпӑр сирён пата, иёнеке- 
сем парӑпӑр сире, вӗсе,м тӑрӑх эсир сӗре мёнле ӗҫлесен, 
выльӑха мёнле тӑрантарса усрасаи усӑллӑрах пулассине 
тупса вӗренёр; е сирӗн ялта кулакеем пуҫпулса тӑрасҫӗ 
пулсан, эпир сире вёсен аллинчен хӑтӑлма пулӑшӑпӑр. 
Ак хальхинче те энвр кОмиссарпа пёрле сире Ленин ҫин- 
чен, Совет вла-ҫё ҫинчен каласа па/ма килтёмӗр» 4.

Комиссарпа Элюк каланисене итленӗ хыҫҫӑн хрес
ченсен кӑмӑлӗ, чӗлхе-ҫйварӗ уҫӑлса каять: вёсем никам- 
ран шиклен/месӗр, килйышра кала.ҫнӑ пеж, калаҫма ты- 
тӑнаҫҫӗ. М алтан чӗнмесӗр тӑнисем те хӑйсене кирлисене 
ыйтса пёлме тӑрӑшаҫҫӗ. Вёсен сӑмах ҫинс сӑмах 
тупӑнать.

Сухаллӑ ватӑ старлксем, урӑ чухне нихаҫан та юра 
юрласа курманокерсем, пуху хупӑ-нас умён чаплӑ юрӑ — 
«Интернационал» — торлаҫҫё.

Матӗрне инке те, Элюк сӑмахёсене ӗненнёскер, киле 
таврӑнсан, хӑйён ёмӗрё тӗттёмре, хёсёкпе, хчрлӑхра ирт- 
ни ҫинчен, ачисен пурнӑҫӗ ҫутӑ, ирёклӗ, савӑнӑслӑ пу
ла сс и ҫинчен шухӑшлаеа, ачисем ҫумне ырӑ шухӑш-кӑ- 
мӑлпа ҫъьвӑрма выртать.

3 Н. К. Патман. Акатуй. Суйласа илнӗ произведенисем. Чӑваш- 
госиздат, 1958, 38— 45 стр.

4 Ҫавӑнтах, 43 стр.
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Чӑваш прозинчи ытти произве Денис ен е па хе а тух ас 
тесен, чи малтан С. В. Элкерён 1930— 1935 ҫулсенче ҫыр- 
нӑ «Вутпа тӑвӑл витёр» роман-хроникине асӑнмалла 5.

1914— 1918 ҫулеенчи Пӗрремӗш тӗнче вӑрҫине лекнӗ 
чӑваш хресчен ывӑлӗ Семен Васильев (сӑмах май аеӑр- 
хаттарар, ҫав вӑхӑтра Элкер хӑй те Васильев хушаматлӑ 
пулнӑ), унччен инҫе ҫӗре кайеа ҫӳремен ҫын, фронтра 
тӗрлӗ халӑх ҫыннисемпе паллашать, чӑнлӑхпа суяна 
уйӑрма пӗлекен пулать, революци майлӑ шухӑшлама 
тытӑнать. Февралевпа Щербаков коммунистсем ӑна 
большевгаксен шухӑшӗсемие паллаштараҫҫӗ, В. И. Ленин 
ҫинчен каласа параҫҫӗ.

Алексей Иванович Февралев (гоӗр вӑхӑтра вӑл Под- 
горнов хушаматпа ҫӳренӗ) — рабочи класс йышӗнчеӳссе 
ҫитӗннӗ ҫын. Вӑл 1905— 1907 ҫулсенчи революцие И в а
ново-Вознесенск хулинче хутшӑннӑ, патша тӗрминче те 
ларса курнӑ, империализм вӑреинче салтаксем хушшин
че вӑрҫа хирӗҫл-е шухӑшсем сарнӑ. «Ку вӑрҫӑра парӑн- 
сан та пирён макӑрмалла мар. Хальхи Россия парӑнни 
вӑл — вырӑс халӑхӗ парӑнни мар, патша влаҫё пӗтни 
ҫеҫ пулӗччӗ»,— тет вӑл (167 стр.).

Февоалев пӗррехинче, хӑй Семен Ваеильевпа калаҫнӑ 
чухне, В. И. Ленина асӑнать. «Ленин ятне,— тет чӑваш 
салтакӗ,— эпӗ чи малтан Февралевран Австриренурӑннӑ 
чухне (1916 ҫ,— В. Д.)  илтнӗччӗ. Анчах Февралев, ҫав 
вӑхӑтра хӑй те сахал пӗлекенокер, мана нимех те к а л а 
са параймарё. CaiaaHina та эпё, Ленин тенине илтсенех, 
Ленин пирки Щербаковран питӗ тӗплӗн ыйтеа пӗлтём» 
(196 стр.).

Сергей Александрович Щербаков — революционер- 
профессионал, большевик. Вал Февралевран опытлӑрах, 
тавҫӑруллӑрах, ҫавӑнпа та, ҫынсемпе сыхланса калаҫать 
пулин те, в-ӗсен шухӑш-кӑмӑлё, характерӗ мёнлине часах 
ӑнланса илет. Васильева вӑл шанчӑклӑ сын вырӑнне 
хурать, хӑйӗн цгухӑшёсене каласа парать.

Чӑваш салтакӗ вӑрҫӑра аманнӑ хыҫҫӑн, 1917 ҫулта 
Питӗрте госпитальте сывалеа тата ёҫлесе пурӑннӑ вӑхӑт- 
ра, В. И. Ленин ҫинчен тата та ытлацах пӗлет. Кунта 
вӑл тӗрлӗ хаҫатсем вулать: вӗсенчен пӗрисем коммунист
сен партипе халӑх ҫулшуҫё майлӑ, теприсем ӑна хирӗҫ 
ҫырнӑ. Февралевпа Щербаков пулӑшиине пула Васильев

5 Ку роман С. В. Элкер произведенийёеен 3-мёш томёнче пи- 
четленсе тухнӑ, 1962 ҫ.; статьяри цитатӑсене ҫав кӗнекерен илнӗ.
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Российӑна таврӑннӑ Ленин революцире мӗнле вырӑн 
йышӑнаесине лайӑх ӑнлана пуҫлать. -

Февралев чӑваш салтакне В. И. Ленин ют ҫӗртен 
Питӗре таврӑнни ҫинчен каласа парать. Ку вӑл 1917 ҫул- 
хи апрелӗн З-мӗшӗнче каҫпа пулнӑ. «Поезд ҫинчен анса- 
нах,— тет вӑл ,— броневик-автомобиль ҫине тӑрса, Ленин 
сӑмах каларӗ. Тепӗр кунне большевиксен пуххинче док
лад турӗ. Эпӗ унта та пултӑм» (251 стр.).

М алалла Февралев коммунист сӑмахӗсенчен ҫулшуҫ 
сӑнарӗ курӑнать. Васильева вӑл акӑ мӗн пӗлтерет: «Эпӗ 
ӑна пӗтӗмлех урӑхла ҫын пулӗ тесе шутланӑ. Сӑмахӗсем 
вӑйлӑ, хӑватлӑ пулнӑран, ҫынни те пӑхаттир пек тӗреклӗ 
пулӗтенӗ. Ун пек мар иикен. Пысӑк мар, кӗре шӑсишак- 
лӑ ҫын. Ҫӳллӗ ҫут ҫамкаллӑ, хӗрлё сухалне шёвӗртсе 
касса янӑ. Сасси — кӑшт хирӗнсе тухакан типӗ сасӑ. Ну 
вара, кашни сӑмахӗнче чӑнлӑх анчах. Чӗлхипе чӗрене 
витӗр кӗрекен тӗрӗслӗх хёмне сирпётет. Пӗтерет вӑл 
меньшевиксемпе эсерсене питлесе!» (251 стр.)

Февралев сӑмахӗсенче Ленин сӑнӗ курӑнать пулран, 
Щербаков каланисенче ҫулпуҫӑн ун чухнекаланӑ сӑма- 
хӗсен шухӑшӗсем палӑраҫҫӗ. В. И. Ленин рабочиеене 
революцишӗн кӗрешме, тимлӗхе вунӑ хут ытла ӳстерме 
чённӗ, большевиксене икӗ питлӗ меныневиксемне эсерсен 
ултавне халӑха кӑтартса пама хушнӑ. Пӗтӗм власть Со- 
ветсенче пулмалла! Вӗсенчен менышевиксемпе эсерсене 
хӑваласа кӑла.рмалла, тенӗ. Ҫавӑн чухне ӗнтӗ В. И. Л е 
нин революци историне «Апрельти тезиссем» ятпа кӗнӗ 
чаплӑ документра буржуалла-демократиллӗ революци- 
рен социализмлӑ революцие куҫасси иирки каланӑ.

Щербаков коммунист сӑ н ар ӗ —-Ленин ҫулӗпе пыра
кан хастар коммунист, революционер сӑнарӗ. Ун чухне 
Щербаков Питёрти Васильеваки остров районёнчи рабо- 
чисен Совечён Комитетёнче ӗҫленӗ, унӑн председателӗ 
пулнӑ. Февралев та ҫавӑнтах ӗҫленӗ. Вӗсем Васильева, 
чӑваш салтакне, Советра хӑйсемие пӗрле ӗҫлеме илеҫҫӗ.

Васильев салтак Щербаковпа пӗрле ӗҫленӗ чух ӑна 
чӑваш халӑхё калама ҫук йывӑр пуомӑрта, тӳсенми мӑш- 
кӑлта пурӑнни ҫинчен каласа парать. Щербаков, комму
нист-ленинец, чӑваша ҫакӑн пек ӑс парать: «Асту эсӗ: 
чӑваш пек йывӑр пурнӑҫлӑ халӑхсемшӗн шанчӑклӑ тус 
пӗрре анчах, вӑл — пролетариат» (252 стр.). Щербаков 
каланӑ тӑрӑх, чӑваш халӑх-ӗ пролетариатпа пӗрле тӑрса 
кӗрешсен ҫеҫ хӑйӗн пулае кунҫулне тупма шултарать, 
большевиксем ертсе пыракан революциллӗ пролетариат
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ҫеҫ чӑн-чӑн ирёклёх патне йлсе пырать. Малашне ирёК- 
лӗ те ҫутӑ пурнӑҫпа пурӑнас тесен, пур вак халӑхсен те 
Советсемшӗн тӑмалла. Ленина итлемелле, унӑн парти- 
йӗн ялавӗ айӗнче пымалла.

Щербаков сӑмахӗсемпе килӗшсе, аслӑ ҫулпуҫӑн ятне 
асра тытса, Васильев чун-чӗререн са-вӑнать. «Мана пулас 
кунҫулӑн ҫутӑ эрешё курӑнса кайрё,— тет вӑл.— Куҫ 
умне гениллё ҫыннӑн сӑн-сӑшачӗ ҫиҫсе тухрӗ, хӑлха- 
сенче унӑн ячё илтӗнет... вӑл — Ленин... Ленин...» 
(Ҫавӑнтах.)

1917 ҫулхи июлӗн 4-мӗшӗнче Васильев, хӑйӗн юлта- 
шёсемпе пёрле митинга кайсан, Кдиесинская ҫурчӗн 
балконё ҫинче В. И. Ленина курать (ҫулпуҫ ун чухне 
оывах мар пулнӑ, ҫапах та, матроссем хистесех ыйтнӑ- 
ран, митингра кӗске сӑмах каланӑ). «Ку аслӑ револю
ционера тинех курма май килнипе манӑн чӗрем хыттӑн 
тапса сикрё»,— тет Васильев.

«Вутпа тӑвӑл витӗр» — мемуар жанрне кӗрекен про- 
изведени, роман-хроника. Унти ӗҫсен хроники—истори- 
ре чӑн-нипех пулнӑ ӗҫсен хроники. В.. И. Ленин ҫинчен 
ҫырнисем ҫав хроникӑпа, историре пулнӑ ӗҫсемие ки- 
лӗшсе тӑраҫҫӗ. С. В. Элкер роминӗнче В. И. Ленин сӑ- 
нарне, вӑл вёрентсе ӳстернӗ к ом м у нис т- р е в о лто ци о,н е р с е н 
сӑнарне, вӗсем революцишӗн мӗн тери хастар кӗрешнине 
социализмла реализм ҫутипе ҫутатса. кӑтартнӑ.

В. И. Ленина ӗҫҫыннисем чун-чёререн юратни, ёҫха- 
лӑхӗ хушшинче унӑн авторитечӗ ӳесех пыни Совет вла- 
ҫӗн тӑшманӗсене ҫав тери хытӑ тарӑхтарнӑ. Вӗсем Оовет 
ҫӗршывё ҫинчен тем тӗрлӗ элек те сарнӑ. Ку ҫее те мар, 
Совет влаҫён тӑшманёсем Ленина вӗлерес шут тьгтса 
ҫӳренё. 1918 ҫулхи августам 30-мӗшӗнче, Муакавра, ӗлӗк 
Михельсон завочӗ пулнӑ рабочисен митингӗнче, сӑмах 
тухса каланӑ хьгҫҫӑн В. И. Ленин заводран тухнӑ та, 
киле каяс тесе, хӑйён автомобиле патнелле утнӑ. Маши
на ҫине ларнӑ чухне Каплан эсерка-террористка ӑна 
браунинппа персе икӗ ,ҫӗртен йывӑр амантнӑ.

Ҫак хурлӑхлӑ хыпар пётӗм ҫӗршывӗпе хӑвӑрт сарӑл- 
нӑ, ытти .ҫёршьивеене те ҫитнё. Ҫакӑ вӑл совет ҫыннисем- 
шӗн йыеӑр хуйхӑ пулнӑ. Вӗсенчен кашни ҫулпуҫа хӑ- 
вӑртрах сьгоатасчӗ тенӗ шухӑшна нурӑннӑ. Чӑваш 
ӗҫҫыннисем те ҫавӑн пек шухӑшпах пурӑннӑ, чун-чӗре- 
рен хуйхӑрнӑ.

Халӑх хушшинче хурлӑхлӑ митингсем пулса иртнё, 
вӗсенче рабочисемпе хресченсем, салтаксем, совет майлӑ
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йнтёллигеНтсем террористсене— Совет влаҫӗн тӑшшайӗ- 
сене — хытӑ айӑплама ыйтса решение ем йышӑннӑ.

Ҫав кунсем ун чухне Хӗрлӗ Ҫарта мёнле иртнине 
В. И. Краснов-Асли хӑ.йӗн «Шуррисемпе ҫапӑҫни» кёне- 
кинче аван кӑтартеа п а н ӑ 6. Чӑваш салтакӗсем патне 
5-мӗш ҫарӑн политотделёнчен чӑваш агитаторе килет 
(вӑл Михаил Волков, унӑн кайр ант арахри хушамачё 
Рублев тесе пӗлтерет автор).

Агитатора чӑваш салтакёсем ҫаҫ мар, ытти салтаксем 
те итлесшӗн, ҫавӑнпа вӑл хӑйӗн сӑмахне митингра вы- 
рӑсла калать. Агитатор Пӗтӗм Российӑри Ёҫтӑвком 
председателӗ Я- М. Свердлов лӗлтернё хуйхӑллӑ радио- 
телеграм1мӑна тата Ленин сьивлӑхӗ мӗнлине кӑтартакан 
бюллетене вуласа парать. Радиотелеграммӑпа бюлле
тене итлесе тӑракан хӗрлӗ армеецеен куҫӗсем шывланаҫ- 
ҫӗ, вӗсем пёр самантлӑха нӗр-иӗрне сӑмах хушайми 
шӑпланса тӑраҫҫё. «Революци тӑшманӗсене пӗр хӗрхен- 
месӗр ҫӗмерсе тӑкмалла, ҫӗлен-калтана тапта:малла!» — 
теҫҫӗ фронтра Тӑван ҫӗршыва, революцие хӳтӗлакен 
паттӑр воинсем. Вёсем аслӑ Ленина, Ком.мунистсен пар- 
тийӗн ҫулпуҫне, хӑвӑртрах сывалма ырӑ сунса, кирек 
мёнле тӑшман умӗнче те пӗр утӑм каялла чакмӑиӑр тесе 
тупа тӑ)ва|Ҫҫӗ.

М. Р. Рублев «Годы великих свершений» кӗнекинче, 
ҫав кунсене асра тытса: «Кашни кунах, эпӗ ӑҫта та пу- 
лин пырсан, манран Ленин сывлӑхӗ пирки ҫӗнӗ хьипар 
килмен-и, унӑн сывлӑхӗ халӗ мёнле-ши? Ана вёлерме 
тӑнӑ ироӗр этеме тытнӑ-ши, айӑпла.нӑ-и тесе ыйтаҫҫӗ», 
тет 7.

Йывӑр аманнӑ Ленин вырӑнла выртнӑ чухне те тӑш- 
мансене ҫӗнтерес ӗҫшёнех тӑрӑшнӑ, Хӗрлӗ Ҫар воинӗ- 
сене ҫӗнтерӳсем тунӑшӑн телеграммӑсем ярса хаваслан- 
тарнӑ. Акӑ В. В. Куйбышев Чӗмотӗр хулине шуррисен- 
чен ка|Ялла туртса илни ҫинчен пӗлтерсен, В. И. Ленин 
1918 ҫулхи сентябрӗн 22-мӗшӗнче 1-мӗш Ҫар командо- 
ванине ҫакӑн пек телеграмма янӑ:

«Хамӑн тӑван Чӗмпӗр хулине каялла илни манӑн 
суранӑмсемшӗн чи сиплӗ, чи лайӑх эмел пулать. Эпӗ 
халӗ ку таранччен пулман хаваслӑхпа вӑй тӑвӑлса кил- 
нине туятӑп. Хӗрлӗ армеецсене ҫёнтерӳ ячӗпе хиселлесе

6 В. Краснов-Асли.  Ш уррисемпе ҫапӑҫни. Чӑвашгиз, 1957, 88—  
90 стр.

1 М. Р. Р ублев .  Годы великих свершений. Чӑваш госиздат, 
1959, 53 стр.
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саламлатӑп, пурнӑҫёсене шеллемесӗр кёрешнӗшӗн ёҫ- 
ҫыннисен ячӗпе тав тӑватӑп» 8.

Чёмлӗре шурӑ ҫар аллинчен каялла илеесишӗн пынӑ 
хаотр ҫапӑҫусенче, скаланӑччё ӗнтӗ, чӑваш салтакёсем те 
сажал мар лулнӑ. Вёсем тӑшмана хирёҫ паттӑр ҫапӑҫнӑ, 
мухтава тухнӑ.

Чӑваш лисателёсен В. И. Ленин ҫинчен ҫырнӑ хнтре 
калавӗсенчен тепри тесе Н. Ф. Ильбемовӑн «Тӗрёслӗх 
шыраса» калавне шутлас пулать 9.

Калавра кӑтартса панӑ ӗҫсем граждан вӑрси татхӑ- 
рӗнче пулса иртеҫҫӗ. Каҫал сали- ҫынни Хветӗр темиҫе 
ҫул пуп патӗнче тарҫӑра пурӑннӑ. Утарта хурт-хӑмӑр 
пӑхнӑ. Унта ҫӗр ҫичӗ вӗлле (ҫиччёшӗ Хветӗрӗн) пулнӑ. 
Пёррехинче ҫак хуртсене вырӑнти влаҫсем илсе каяҫҫс. 
Чухӑн Хветёр, хӑйён ҫичӗ вӗллине каялла илес тесе, таҫ- 
та та ҫитет: вулӑсра, уездра пулать, Шупашкара ҫитсе, 
тӗрлӗ пуҫлӑхсемпе калаҫса пӑхать. Ҫапах та кӳреннӗ 
хресчен ниҫта та вёҫне тухаймасть: ӑна итлемеҫҫӗ, хутне 
кёмеҫҫӗ... Хветӗр вара, тӗрёслӗх шыраса, Мускава «ко- 
мисеарсея чи пысӑк пгуҫлӑхӗ» патне каять.

...Акӑ Хветёр К'ремльте, В. И. Ленин кабинетӗнче.
«Пӳлёмре сӗтел хушшинче пӗр ҫын ларнть,— тет пи

сатель.— Пуҫне сётел ҫинерех чикнё те темён ҫырать. 
Хветӗре унӑн тем пысӑкӑш ҫамки те кукши кӑна 
курӑнать,

— Сывлӑх сунатӑп...— хӑюсӑр илтӗнчӗ Хветӗрӗн 
саоси.

Пӳлӗмре шӑп, пӗр сас-чӳ те илтӗнмест. Алӑк пек пы- 
сӑк чӳречесене сарӑрах пурҫӑн карӑмсем карнӑ, ҫемҫе 
пукансем лур. Яштака ҫын Хветӗре пукан ҫине ларма 
сӗнчё (ку ҫын, автор каланӑ тӑрӑх, вӑл — В. Д. Бонч- 
Бруевич). Хветёр ура ҫинчех тӑчӗ, ларма аван мар пек 
туйӑнчӗ ӑна.

— А, здравствуйте, здравствуйте,— терё вара сётел 
хушшпнчи ҫын. Вӑл ларнӑ ҫӗртен тӑчё те, Хветёр патне 
ҫыв-хареа, ун аллине чӑмӑртарӗ. Ҫамкине тутӑрна шӑлса 
илчӗ. Ҫынни сарӑрах кёске сухаллӑ. Хветӗртен самай 
печекрех.

— Ларӑр пукан ҫине, ларӑр,— терӗ вӑл, аллисене 
пӗр-пёоиние сӑтӑркаласа.— Эпё итлетӗп сире, мёнле ёҫ- 
печчӗ?

8 В. И. Ленин.  Пӗтӗм соч. пуххи, 37 т., 95 стр.
9 Ку калав ҫак кӗнекере пичетленнӗ: Илпек Микулайӗ.  Сурпан. 

Калавсем. Чӑващ кӗнеке издательстви, 1964 ҫ.
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— Тӗрӗслӗх шырама тухнӑ ҫын-ха эпӗ...» (22—23 
стр.)

Чӑваш хресченё Хветёр хӑйне «вырӑнти влаҫсем» кӳ- 
рентерни, ҫичӗ вӗлл.е хурт туртса илни ҫинчен ҫулпуҫа 
каласа парать. В,-И. Ленин хреечен хутне кёрет. «Таеа 
хресченӗн кӑмӑлне хуҫаҫҫё. Юрамасть аила. Паннах 
ҫырса ярас пулать, ҫиччӗшне те тавӑрса паччӑр»,— тет 
вӑл Бонч-Бруевича.

В. И. Ленин чӑваш хресченӗнчен вӑл ӑҫтан килнине 
ыйтса пёлет. «Чӑваш-и? Хӑш енчисем вара эсир?»—тесе 
ыйтать. «Чӗмпӗр кёпёрнисем»,— пёлтерет Хветёр. «Ха, 
янташсем иккен... Ну, ну, ларсах калаҫар, эплин»,— са- 
вӑнать Владимир Ильич.

Юлашкинчен В. И. Ленин чӑ|ваш хресченне, хурт ас- 
тине, Муокава ҫамрӑмсене вёрентме института пёр ҫул- 
талӑклӑха килме сёнет.

Ҫулпуҫ кабинетёнчен тухса каяс умён Хветёр ҫапла 
ыйтать:

— Эс... .кам пултӑн-ха вара?
— Ленин.
Хветёр тёлёнсе хытсах каять. Ку саманта писатель 

акӑ мёнле сӑнласа панӑ: «Хветёр лӑштах пусӑрӑнса 
ларчӗ. Вӑл тем калаешӑн ҫӑварне карнӑччё, сӑмахӗсем 
ҫыхӑнмарӗҫ, ларнӑ ҫӗртен те хӑй сисмесӗрех тӑч-ӗ, ҫӗлӗкӗ 
урайне ӳкрӗ, алӑк патнелле оуланчё» (4 стр.).

Н. Ильбвков «Тёрёслӗх шыраса» калава илемлӗ чёл- 
хепе, тгитех те ӑста ҫырнӑ. Унта кӑтартса панӑ ӗҫсем 
пурнӑҫра пулнӑ-и, пулман-и,— чӑн-чӑнах та пулнӑ пек 
туйӑнаҫҫӗ. Вӗсем паха. Вёсене ӗненетӗн. В. И. Ленин — 
ӑшӑ кӑмӑллӑ, ырӑ ҫын. Ялтан килнӗ хресченпе те вӑл, 
унӑн ыйтӑвӗсене тивӗҫтерес тесе, тимлӗ калаҫать.

«Тӗрӗслӗх Ш1Ыраса» калав, пётёмӗшле илсен, малта- 
нах каларӑмӑр, хитре калав. Анчах уйрӑм ҫитменлӗхсем 
те кунта ҫук мар. Тӗрёслӗх шыраса Мускава ҫитекен 
хресчене писатель ытлатпши мёскӗн, ытлашши айван ҫын 
пек туса кӑтартнӑ: вӑл Ленин патне каять, ӑна Ленин 
патне кёме .пропуск параҫҫӗ, Ленин пӳлёмне илсе хӗреҫ- 
ҫӗ, вӑл ҫапах та хӑй Леништа калаҫнине мё.н юлашки 
самантченех тавҫӑрса илеймест (сӑмах май, кунта ҫак- 
на астутарни вырӑнлӑ: Бонч-Бруевич «Ленина пулӑша- 
кан ҫын» пулнине Хветӗре малтанах каласа параҫҫӗ; 
Бонч-Бруевич, Хветӗрпе перле Ленин патне кёрсен, ун 
умӗнчех .ҫулпуҫа «Владимир Ильич» тесе чӗнет).

В. И. Ленин Хветёре институтра ҫамрӑксене хурт-хӑ-
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мӑр еҫне вёрентме чӗншше те ененес килмест. Бонч- 
Бруевич Ленина малтанах Хветӗр ҫинчен: «Чӑваш вӑл, 
вырӑсла питех ӑста пӗлмест», тесе каласа парать. 
Элпин, вырӑсла калаҫма лайӑх пӗлмен ҫын институтра 
мӗнле вӗренттӑр-ха?

Юлашкинчен, тата пӗр-и<к пӗчӑиҫӗ асӑрхаттару.
Калавра, ӗҫсем граждан вӑрҫи талхӑрӗнче, чӑвашсем 

Хусанпа Чӗмпӗр кӗпёрнисенче пурӑннӑ вӑхӑтра, урӑхла 
каласан, чӑваш халӑхӗ автономиллӗ область туса хури- 
ччен пулеа иртеҫҫӗ.

Эппин, калавра мӗн тӗрёс мар-ха? Акӑ мӗн: Чӑваш 
облаҫне тӑвиччен, 1920 ҫулччен, Канаш хулине Шӑхран 
тенӗ, ҫапла пулин те, Хветёр Мускава «Канашла» 
каять. Область тӑвиччен Шупатшкар чӑвашсен тёп хули 
пулман, ҫавӑнпа та Хветӗрӗн «тӗрӗслӗх шыраса» вулӑс- 
па уездра пулнӑ хыҫҫӑн Шупашкара мар, иӗпӗрне хули
не Хусана ҫитмелле пулнӑ. Шупашкар уезд хули, ҫавӑн- 
па Хветёр унта ҫитнӗ, тейӗҫ. Анчах Каҫал ялӗ, вулӑсӗ 
ун чухне Шупашкар уездне мар, Ҫӗрпӳ уеэдне кӗнӗ. Ку 
уездсем иккёшӗ те Хусан кӗпӗрнинче пулнӑ, эппин, Хве
тёр «эпӗ — Чӗмпӗр кёпӗрнясем» теме те пултарайман...

Эпир ку ҫитменлӗхсене калава тириесе тӑкас тесе 
мар, В. И. Ленин пурнӑҫёпе ҫыхӑннӑ произведенисенчи 
фактсене тӗплӗ тжикӗрсе, лӗтӗм ответлӑха туйса ҫырма 
кирли ҫинчен ҫеҫ асӑрхаттарса каласшӑн: ҫулпуҫ ҫин- 
чен ҫырнӑ произведенире пурте тӗрӗс пултӑр!

Н. Ильбаков 1970 ҫулхине, В. И. Ленин ҫуралнӑран- 
па 100 ҫул ҫитнӗ тӗле, тата тепӗр проиэведени ҫырса 
кӑларчӗ. Вӑл — «Пирвайхи оалам» новелла. «Тӗрӗслӗх 
шыраса» калаври ӗҫсем Совет влаҫӗн малтанхи ҫулӗ- 
сенче пулса иртеҫҫӗ пулсан, «Пнрвайхи салам» новел- 
лӑри сҫсем 1870 ҫулхи аярелӗн пӗр каҫёпе ирӗнче пулса 
иртеҫҫӗ.

Новеллӑри персонаж — чӑвашсем пурте пӗлекен 
Иван Яковлевич Яковлев. Унти ӗҫсен вы рӑнӗ— Чӗмвӗр. 
Яковлев театра кайнӑ. Анчах спектаклӗ килӗшменрен 
вӑл унтан вӑхӑтсӑрах тухса каять («Артистсем куракан- 
сене култарас вырӑнне хӑйсем кула-ҫҫӗ»),

И. Я. Яковлев урамта пынӑ чух хӑйӗн тусне 
И. Н. Ульянова аса илет. Вӑхӑт нумая кайнӑ пулин те, 
вӑл Ульянсвсем патне кӗме шутлать. Ана хирӗҫ Саша 
тухать. Ҫамрӑя А. Ульянов акӑ мӗн пӗлтерет:

«Иван тете, пирӗн пӗчӗкки пур. Владимир ятлӑ хутӑ- 
мӑр ӑна...»
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Иван Яковлевич, УльяновееМ патне ҫер хута керсе, 
вёсене чӑрмантармасть. «Салам яурсӑра та... ыран кё- 
реп...»— тесе кил,нелле утать.

Ҫул ҫинче Яковлев ҫакӑн пек шухӑшлаеа пырать: 
«Алла иккен. Илья Николаевичӑн ҫемье хутшӑннӑ. Ывӑл 
ача-и? Владимир ят хутӑмӑр теҫҫӗ. Владимир. Салам 
ӑна ҫак кун. Салам пӗтӗм ҫутҫанталӑка. Ман аслӑ тусӑн 
килйышӗ хутшӑннӑ ятпа...»

«Миҫемӗш кун пулчӗ-ха паян?» — ыйтать Иван Я к о в 
левич хӑйӗнчен хӑй. Вӑл вара явапне те хӑех тупать: 
«1870 ҫулхи апрелӗн 10-мшгё» (хушса хурӑпӑр: ҫёнӗ 
стильпе шутласан, ҫав ҫулхи апрелей 22-мёшё).

Новеллӑн сюжечӗ малалла тепӗр утӑм тӑвать, уҫӑ- 
лать.

И. Я. Яковлев, шухӑша кайса пырса, Сӗве шывӗ хӗр- 
рине ҫитсе тӑрать. Унта чечексем. Кдвак ҫеҫпёлсем.

Шухӑша путнӑ Яковлев пӗлесшӗн: «Чим-ха, тен, ҫак 
ама ҫутҫанталӑк хӑех ӑна чӗнее илӗртрӗ пуль? Паян ача 
ҫуралнӑ. Кайса леҫ, кайса леҫ аллӑнти кӑвак ҫеҫпӗлӳ- 
сене. Пултӑр, эшгин, сан пирвайхи саламу! Пултӑр са- 
ламу хӑвӑн юратнӑ аслӑ тусна, ун мӑшӑрне, вёсен Вла
димир ятлӑ ывӑлне».

Иван Яковлевич Севе хӗррине «илнӗ ҫулпах каялла 
таврӑнать. Ульяновсен килӗ патне ҫштет те вӑл кӑвак 
ҫеопӗлсене тусӗсен алӑк хӑлӑпӗнчен ҫыхса хӑварать. 
Ҫакӑн хыҫҫӑн Яковлев унтан лӑпкӑнах пӑрӑнать. Тин 
ҫеҫ куҫӗсене уҫнӑ, ҫут тёнче курнӑ ачана асра тытса: 
«Салам пултӑр! Пирвайхи салам!» — тет вӑл.

Николай Илыбеков «Пирвайхи салам» новеллӑна ӑшӑ 
кӑмӑлпа, ӑшӑ сӑмахсемпе ҫырнӑ. Унӑн тӗя шухӑшӗ, 
тӗллевӗ — Яковлевна Ульянов, педагог-прооветительпе 
педагог-щемократ хушошшчи, ырӑ туслӑха кӑтартса па- 
расси пулнӑ. Ҫакна автор лайӑх кӑтартса панӑ, илемлӗ 
тунӑ. «Пирвайхи салам» — чӑн-чӑн новелла. Татах та 
пултӑрччӗ Ульяновсем ҫинчен, В. И. Ленин ҫинчен ҫа- 
вӑн пек новеллӑсемпе «алавсем!

Вёсене вуласа, Владимир Ильич ҫинчен пӗлес килет.
Валентин Бурнаевекин «Чапаев ҫинчен» калавӗсен 

кӗнекинче «Ленин янташӗсем» ятлӑ пӗчӗкҫӗ калав пур. 
Чапаев дивизине тӑватӑ ҫын пырать. Пурте чӑвашсем. 
Урине пуртенкке сырнӑ. Ҫӑпаталлӑ.

— Эпир килтӗмӗр! Йышӑнӑр пире! — йӑлӑнаҫҫӗ хай- 
хпокерсем.

«Хальхинче,— тет автор,— Чапаев ӑшчпкснче тарӑху
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туйӑмё хыпса илчё: ара, кайма тӑнӑ ҫёртен чарса 
тӑраҫҫё.

— Мён эсир?! Кунта шмплектованл центр ё-им?! — 
сассине хӑпартрӗ начдив, хытӑ кӑмӑлсӑрланса» (3 стр.).

«Чӗмпӗр кӗпӗрнинчен эпир! Ленин янташӗсем!»— 
тесен ҫаҫ Чапаев ӳкӗте кӗрет.

«...Ого! — чӗрӗлчӗ Чапаев,— тет юлашкинчен автор.— 
Ана самантрах чёрӗ чун кӗчӗ. Унӑн хаярлӑхӗпе тӳрккес- 
лӗхӗ самантрах таҫта кайса ҫухалчӗ. Хирёҫламелли сӑл- 
тав пӗр сӑмах та тупаймарё, мӗншӗн тесен Лениншӑн 
Чапаев хӑй те пётӗм пурнӑҫне пама хатӗр. Вӑл пӗр ко
мандир ҫине, теприн ҫине пӑхрӗ. Чӑвашсем ҫине те ӑш- 
шӑн пӑмса илчӗ. Темшӗн вӗсем сасартӑках Ленин тӑва- 
нӗсем лекех курӑнса кайрӗҫ» (4 стр.).

Автор ку йӗркесене ырӑ шухӑдгпа ҫырнӑ, калавра 
граждан вӑрҫи геройӗ В. И. Чапаев Владимир Ильича 
мён тери хытӑ юратнине, хисепленине кӑтартса пама тӑ- 
рӑшнӑ. Апла пулин те, ҫакна асӑрхаттармасӑр иргме .. 
ҫук: ман шутпа, Чапаев хӑйсен ирёкёпе фронта пы.нӑ 
тӑватӑ ҫьшна хӑйӗн дивизине илеошӗн мар пулни пат- 
тӑр начдив кӑмӑлӗпе килӗшсе тӑмасть. Ҫапла вара, 
«эпир Ленин янташӗсем» тенӗ хы-оҫӑн тин тӑватӑ чӑва- 
ша дивизие йышӑнни те пурнӑҫран илнӗ факт пек мар, 
шухӑшлаеа кӑларнӑ янала пек туйӑнать.

Кунта тата В. Алентейӗн «Йӑкӑнат йӑмрисем» ятлӑ 
калавне ырӑпа асӑнас килет (ӑна автор 1961 ҫулта 
«Кёске калавсем» ятлӑ кӗнекере пичетлесе кӑларнӑ). 
Чӑннипех те илемлӗ, паха калав. Унта пӗр ватӑ колхоз- 
никпа унӑн мӑнукӗн ырӑ ӗҫне кӑтартса панӑ.

Ҫуркунне. Апрель уйӑхӗ. Йӑкӑнат мучипе унӑн ултӑ 
ҫулхи мӑнукӗ Ванюк вӑрмана каяҫҫӗ. й ӑкӑн ат  хулпуҫҫи 
ҫине тимёр кӗреҫе хунӑ. Вӑл мӗншӗн вӑрмана кӗреҫепе 
кайнине пӗчӗк мӑнукӗ малтан пӗлмест. Анчах вӑрманта 
ҫӳренӗ чухне ҫакӑ палӑрать: мучи вӑрмана йывӑҫ как- 
лама лынӑ, вӑл малтан вёрене, йӗлме тӗпӗсем кӑларать, 
юлашкинчен ҫӑка шыраса тупать, ҫак йывӑҫсене ялта 
лартма илсе килет. «Мён пума лартм алла?»— тесе ый
тать мӑнукӗ,— «Хамӑр яла илемлетме»,— тет аслашшӗ. 
Паха шухӑш! Анчах калавӑн тӗп шухӑшё ку мар-ха. 
Унӑн тӗп шухӑшӗ, тупеӑмӗ акӑ мӗнле: Йӑкӑнат мучи
В. И. Ленин ҫуралнӑ куна халӑх йӑлипе чысласа ҫулсе- 
рен пӗрер ҫӑка лартать,— ҫав йьивӑҫсене ултӑ ҫулхи Ва- 
нюк шутласа та  кӑлараймасть, мӗншӗн тесен йӑкӑнат  
мучи лартнӑ ҫӑкасен шучӗ халӗ тӑхӑрвуннах ҫитнӗ! Ку
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ҫакасене чӑваш хресченӗ Йӑжӑнат «чи ырӑ оын валлй чи 
ырӑ кӑмӑлпа лартнӑ». (Йӑкӑнат мучи ҫаплах пурӑнать 
пулсан, вӑл лартнӑ ҫӑкасен шучӗ халӗ ҫӗртен те иртнӗ 
пулӗ!)

Пӗчӗкҫӗ Ванкж, каларӑмӑр ӗнтӗ, аслашшӗ шухӑшне 
малтан ӑнланмасть. Ҫавна пула вёсем хушшинче ажӑ 
мӗнле калаҫу пулса иртет:

«—М ен  тетӗн , ататте?
— Чи ырӑ ҫынна асӑнса, тетӗи.
— Кам вӑл, асатте, чи ырӑ ҫын?
— Чи ырӑ ҫын вӑл — Ленин, Владимир Ильич. Ҫак- 

на асра тыт, ачам...» (6 стр.)
Тӗлӗнмелле ӑшӑ калаҫу: ватӑ ӑру ҫынни ҫамрӑк ӑру 

ҫыннине хӑйӗн чи ырӑ шухӑшне каласа ларать. Совет 
ачи, аслашшӗ шухӑшне ӑнланса илсе, ӳлӗм Ленин ячӗпе 
нумай-нумай йы.вӑҫсем лартма ӗмӗтленет.

Й ӑкӑнат мучипе ултӑ ҫулхи Ванюк шухӑшӗнче, вёсен 
ырӑ ӗҫӗнче вилӗмсӗр Ленин пурӑнать, патшалӑх шухӑ- 
шӗ, содиализ‘млӑ патриотизм палӑрать. Халӑхӑн ҫавӑн 
пек паха ӗҫӗсенче аслӑ Ленинӑн пуриншӗн те тӑван сӑ- 
нарё ӑруран ӑрӑюа куҫса пырать. Мухтав ҫавӑн пек ырӑ 
ӗҫ тӑвакансене, мухтав!

Октябрьте ирӗке тухнӑ халӑх В. И. Ленина паллӑ, 
историллӗ ӗҫсемшӗн яланах мухтанӑ, чун-чӗререн тав 
тунӑ. Чӑвашсем ҫулпуҫа ҫавӑн пек тав туоа мух танине 
Лаврентий Таллеров писатель хӑйӗн «Тавтапуҫ» ятлӑ 
калавӗнче шшмлӗ кӑтартса панӑ.

Ҫакӑ унта Гордей Абрашев колхозник ӗҫӗсенчен, 
сӑмахӗсевчен курӑнать. Вӑл ҫӗнӗ пурнӑҫа, ялхуҫалӑх ар- 
телӗнчи коллежтивлӑ ӗҫе пула йӑлтах улшӑнса каять: 
вӑл — ӑстӑнӗле те, сӑнӗпе те ҫӗнӗ ҫын. 1941— 1945 ҫул- 
сенчи вӑрҫӑра Абрашев Тӑван ҫӗршыва хӳтӗленё. Унта 
виҫӗ хут аманнӑ. Халӗ унӑн ывӑл-хёрӗ ӳосе ҫитённӗ^, 
ёҫлӗ ҫывсем пулса тӑнӑ. Весене пурте хисеплеҫҫӗ, ырӑ 
сӑмахпа асӑнаҫҫӗ.

Куртти мучи Шупашкарта ӗҫлесе пурӑнакан ачисем 
патне кайсах тӑрать. Вёсен пурнӑҫӗ мён тери лайӑххине 
кура вӑл ҫапла калать: «Совет влаҫне тав тума пёлет- 
ре хӑть, ачасем? Совет влаҫӗн ырлӑхӗ ку! Пилёк ачан— 
пилӗх хваттер. Хӑвӑн вӑюпа тумалла пулсан, мӗнле ту- 
маллаччӗ-ши эсӗ, Мӗтри ывӑлӑм, ку ҫурта?.. Пурне те 
ҫитет халӑх влаҫӗн ырлӑхӗ — ватӑсене те, тӑлӑхсене те, 
инеалидсене те...»

Пилӗк ача пӑхса ҫитӗнтернӗ ватӑ колхозник, сӑмах
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май, хӑй колхоза «ёриччен ҫурт тума тытӑннине, нуша- 
на лекнине, ҫавӑн чух ӑ,на колхоз трактористе пулӑш- 
нине аса илет. «Эпӗ ҫурт мӗнле ҫавӑрнине пӗлесчӗ си
рен...» — тет Куртти колхозник хӑйӗн ачиҫене.

Калав авторӗ хунта ажӑ мӗн пӗлтерет: «...Сӑртхӗрри 
ялӗнчи «Ҫӗнӗ хум» колхоза милнӗ трактор чи малтан 
Куртти мучи патне кӗрсе тухрё. Трактор ҫине, мала, 
Ленин сӑнне лартнӑччӗ. Ленин хура пальто, хура карт- 
тус тӑхӑннӑ., кӑкӑр умне хӗрлӗ хӑто татӑкӗ ҫакнӑ. М а
лалла, аямка пӑхса пычӗ ҫулпуҫ трактор ҫинчен. Уй-хир 
ҫине, хуралнӑ улӑм ҫивитти айӗнчи хуралтӑсем .ҫине, 
кнвӗ карта-хӳме ҫине тимлӗ, шухӑша «айса пӑхрӗ. Ҫапла 
пӑхсах Куртти мучин килкартине пырса кӗчӗ. Чарӑнса 
тӑчӗ те: «Ҫаила пурӑнатӑн пулать, Гордей Абрашев? 
Улӑштарас пулать пурнӑҫа, ялан капла пурӑнма юра- 
масть»,— тенӗ пек, Куртти хуҫалӑхне сӑнарӗ».

Кунта писатель Ленин сӑнне ҫеҫ мар, унӑн вӗрентӗ- 
вӗ, идейисем колхозник килне, ӑстӑнне мӗнле пырса 
кӗнине кӑтартнӑ. Вёсем Куртки мучие ҫӗнӗ ҫын, колхоз
ник-патриот, туса хунӑ. Ҫавӑн пак пурнӑҫ ҫӗнӗлӗхӗн, 
Ленин вӗрентӗвӗн этеме улшӑнтаракан вӑйӗ!

* * *

Владимир Ильич Ленин 1924 ҫулхи январей 21-мӗ- 
шӗнче вӑхӑДсӑр вилсе кайсан, тепӗр кунне Совет лрави- 
тельстви халӑха радиола ҫулпуҫ ҫинчен ҫа/пла пёлтернё:

«Ленин ӗнтӗ пирӗн хушӑра ҫук, анчах унӑн ӗҫӗ ӗмӗр 
арканми пурӑнать. Ёҫҫынни массисен ӗмӗт-тнухӑшле 
тытса пыракан Совет правительства Владимир Ильич 
ӗҫӗсене туса пырё, вӑл палӑртнӑ ҫулиа малалла кайё. 
Совет влаҫӗ хӑйӗн вырӑнӗнче ҫирӗп тӑрать, революци 
ҫӗнтерсе илнисене шанчӑжлӑ оыхлать» 10.

Правительство пӗлтерӗвне, унта хурлӑхлӑ хыпар ҫин- 
чен каланӑ пулин те, ӗҫҫыннисем, пысӑк хуйха пӑхма- 
сӑрах, кӑмӑлӗсене хытарса кётсе илнӗ, партие чун-чӗре- 
рен шаннӑ, вӑл Ленин ялавне малашне те ҫирёп тытса 
пырасса ӗненнӗ, ҫутӑ малашлӑха куҫ умӗнчен яман.

Вҫҫыннисем хӑйсен ӗмёчӗсемпе шухӑшӗсене тӗрлӗ 
майпа палӑртнӑ: хӑшӗсем хурлӑхлӑ пухусенче сӑмах 
тухса каланӑ, теприсем парти организацисене, хаҫат 
редакцисене ҫырусем янӑ, виҫҫӗмёшсем, сӑвӑсем, калав- 
сем ҫырса, йьивӑр хуйха пусарма тӑрӑшнӑ.

10 «Владимир Ильич Ленин. Биография», I960, 571 стр.
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Акӑ, Владимир Ильич, ҫывӑхран та ҫывӑх ҫын, тав'ан 
учитель, ҫулпуҫ, вилнӗ текен хыиара илтсен, чӑвашҫӗвӗ- 
ҫӗ Ф. М. Артемьев Шупашкар а «Канаш» хаҫат редаж- 
цине мӗнле ҫыру янӑ:

«Пысӑк хуйхӑ ҫинчсн каласа па'ма сӑмах ҫитмест... 
Ленин юлташ вилни йьивӑр чул пек пӗтбм лӳ ҫине пу- 
сать. Пӗр Ленинӑн чаплӑ, хӑватлӑ партийӗ хам ҫывӑхра 
пулнипе кӑна чуна лӑтлантаратӑп» ” .

Ҫамрӑк хресчен ач.и Лисин Микулайӗ хӑйён шухӑшӗ- 
сене сӑвӑласа ҫырса пӗлтернӗ:

Ленин юлташ вилнипе 
Алла лаш тах ярас мар.
Эпир ӑна юратса,
Вӑл хушнине тӑвӑпӑр.
Пӗр-пӗринпе ҫыхӑнса,
Вӑл панине памӑпӑр.
Л енин юлташ ӗҫӗсем  
Ёнтӗ ӗмӗр сыв пулччӑр!
Л енин паттӑр мӗлкийӗ 
Пирӗн пуҫра пурӑнтӑр!12

Январӗн 27-1мӗшӗнче «Канаш» хаҫатра чӑваш писа- 
телыпублициочӗсенчен пӗри Ют (Н. Я. Золотов) «Ленин 
юлташ ӳтне паянхи кун ҫӗре чикеҫҫӗ» ятлӑ статья пичет
лесе кӑларать. Унта вӑл ирӗке тухнӑ чӑваш халӑхӗ 
В. И. Ленин ҫинчен мён шухӑшланине каласа панӑ. Ҫы- 
расса кӗокен, тезисла формата ҫырнӑ. Статьян пуҫла- 
мӑшӗнче Ленин пролетариллӗ революционер пулнине 
кӑтартса панӑ, унӑн хастарлӑ ӑапуҫӗн, шухӑшӗн паттӑр 
вӑ'йӗ ҫинчен каланӑ. Статья чуна ҫӗклентерекен сӑмах- 
семте вӗҫленет: «Ленин — вӑл кивӗ тӗнчене тӗпретекен 
ҫил-тӑвӑл. Ленин — ҫёнӗ тӗнче».

Тӗлӗнмелле паха каланӑ!
Чӑваш ’прозинчи Ленин сӑнарӗ — чи ҫьивӑх ҫын, ӑс- 

лӑран та ӑслӑ, таттӑртан та паттӑр ҫын сӑнарӗ. Ленин— 
паттӑрсен иаттӑрё, хӑватлӑ улӑп. Ленин — тӗрӗслӗх, 
ҫӗнӗ тӗнче. Ленинра, Ленин вӗрентӗвӗнче — прогреесив- 
лӑ этемлӗх идеале. Ленин тупнӑ, ӗҫҫыннисене кӑтартса 
панӑ идеал хӗвел пек курӑнса тӑрать.

1965— 1980

11 Чӑваш АССР П атш алӑх архиве, 434 ф., 1 оп., 205 лист.
12 «Сунтал», 1924 ҫ., 1-мӗш номер, 6 стр.



ЛЕНИН ҪИНЧЕН Ҫ Ы Р Н Ӑ  ИНӖ ПОЭМА

Пирӗн тӑван литературӑри Ленинианӑра чӑваш х а 
лах поэчӗ П. П. Хусанкай Владимир Ильич Ленин ҫин- 
чен ҫырнӑ проиэведенисем уйрӑмах паха та тьгсӑк вы- 
рӑн йышӑнса тӑраҫҫӗ. Аслӑ ҫулпуҫ ҫинчен вӑл вунӑ сӑ- 
вӑ ытла ҫырнӑ. Пӗр сӑвви хыҫне поэт «21—22.1.1924» те
се палӑртнӑ (ку вӑл ӑна автор ҫулпуҫӑн куҫӗ хупӑннӑ 
вӑхӑтра ҫырнине пӗлтерет), ыттисем хыҫӗнче 1930— 1956 
ҫулсем хушшинчи вӑхӑта кӑтартакан паллӑсем тӗл пу- 
лаҫҫӗ. Вӗсенче, кашнинчех тес пулать, халӑх поэчӗ Ленин 
сӑнарӗн мёнле те пулин енне кӑтартма тӑрӑшнӑ, ҫутат- 
нӑ. Аслӑ учитель, поэт каланӑ тӑрӑх,— чӗрӗрен чӗрӗ 
ҫын, яланах пирӗнпе юнашар утакан, малалла чӗнекен 
паттӑр улӑп, халӑхсен ӗмӗтленнӗ ӗмӗтне пурнӑҫа кӗртме 
зӑй паракан хӑватлӑ ҫулпуҫ.

Петӗр Хусанкай Ленин темипе поэмӑсем те ҫырнӑ. 
Вӗсем шутне чӑваш поэзийёнче клаесикла произведени- 
сем пулса тӑнӑ «Аслӑ чӗре», «Горкӑри ҫурт», «Пӗрре- 
мӗш кӗркунне», «Раҫҫейём» поэмӑсем кӗреҫҫӗ. Эиӗ кунта 
поэтӑн малтанхи икӗ поэмине кӗакен те пулин пӑхса ту- 
хас тетӗп.

I. Аслӑ чӗре

П. П. Хусанкай «Аслӑ чӗре» поэма умне икӗ эпиграф 
лартнӑ: пӗри — В. И. Ленин 1918 ҫулхи апрелей 20-мӗ- 
шӗнче Чӗмнёр Совдепне И. Я. Яковлев пирки янӑ, халӗ 
пурте нӗлекен чаплӑ телеграм м а1; тепри — нимӗҫ рево
люционерки Клара Цеткин 1925 ҫулта Владимир Ильича 
аса илнё май каланӑ сӑмахсем: «Ленин чӗри, шухӑшӗ 
пекех, аслӑ пул нӑ». (Сӑ^мах май малтанах каласа хӑ- 
варар: «Аслӑ чёре» поэма ятне поэт Клара Цеткин аса- 
илӗвӗсене вуланипе ҫеҫ мар, пуринчен ытла халӑхсен

1 В. И. Ленин.  Пётём соч. пуххи, 50 т., 61 стр. 
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шӑпи пирки, уйрӑм ҫынсен ӗҫӗ-хӗлӗ, кунҫулӗ пирки Вла
димир Ильич мӗн тери тӑрӑшнине чун-чӗрепе, ӑстӑнпа 
туйса илнипе, ӑнланниие тутнӑ.)

Авторӑн тӗп шухӑшӗ, тӗллевӗ — ҫулпуҫ сӑнне, кӑ- 
мӑлне, вӑл ҫынсене мён тери хисепленине, пулӑшнине 
илемлӗ сӑмахпа кӑтартса парасси. А)втор ӑна пӗр «пе
чек ӗҫ» урлӑ, пӗр куна кӑтартнипе ҫутатса панӑ. Ёҫӗ 
вӑл ҫакӑ: В. И. Ленин 1918 ҫулхи ҫуркунне Иван Яков- 
левичран ҫыру илет. Ҫырура вӑл хӑйне хӑшпӗр работ- 
никсем хӗсӗрлени ҫинчен пӗлтернӗ, хута кӗме ыйтнӑ. 
Владимир Ильич вара ҫав ҫулхи апрелей 20-мёшӗнче 
телеграмма ҫырать те Чӗмиӗр Савдепне ярать. (Ку вӑл 
Ильич пурнӑҫӗпе ӗҫӗнчи пёр самант ҫеҫ, анчах ҫав пӗ- 
чӗк «ӗҫре» те, пӗр самантра та ҫулпуҫ шухӑшён хӑвачӗ, 
унӑн чӗри курӑнать.)

В. И. Ленин телеграммин историне, унӑн пӗлтерӗш- 
не илемлӗх меслечёпе каласа панӑ чух поэт ҫав «,пёр 
самант» пирки ҫырнипех ҫырлахмасть, ӑна вӑл, истори 
ҫутипе ҫутатса, «сарса ярать»: поэт Яковлев пурнӑҫӗнчи 
социализмла революциччен иртнӗ вӑхӑт .ҫинчен те, 
1917— 1918 ҫулсенчи тапхӑр ҫинчен те, уйрӑм ӗҫсене аса 
илсе ҫырать, малашлӑха та пӑхса илет, анчах нихӑшӗ 
ҫинчен ҫырни те ытлашши мар, вёсем пурте поэмӑра 
вырӑнлӑ, кирлӗ, вӗсем унӑн шухӑшне уҫҫӑнрах курӑна- 
кан тӑваҫҫӗ.

«Аслӑ чӗре» поэмӑра вулакан умне чи малтан Вла
димир Ильичиа Иван Яковлевич Яковлев сӑнарӗсем тух
са тӑраҫҫӗ. Поэмӑна вула.нӑ,ҫемӗн эпир тата ытти ҫын- 
семпе те паллашатиӑр: взсенчен пӗри — Яковлев ывӑлӗ, 
Алексей Иванович Яковлев, Мускав универсвтечён про- 
фессорё, историк; тепри — ун чухне Кремльте Ильич 
патёнче ӗҫлснӗ Половивкин хушаматлӑ ҫын. Ҫакӑнпа 
пӗрлех эпир поэмӑра чӑваш халӑхне куратпӑр: вӑл, ре
волюциччен вилес патне ҫитнӗскер, ҫӗнӗ самана пуҫлан- 
сан, чӗрӗлсе тӑрать, вӑй илет. Ҫаксене поэт революци 
пуҫареа янӑ вӑхӑг фонӗ ҫинче кӑтартса парать.

Поэмӑри вӑхӑт — Октибрьти революци хыҫҫӑнхи 
1918 ҫул, Российӑра пролетарилле революци сарӑлса 
пынӑ тапхӑр. Вулакан ҫакна поэмӑн малтанхи йӗркиеен- 
чех пӗлет:

Революци ӗнтӗ пулнӑ 
Таҫта шавлӑ Питӗрте,
Хӑш ҫӗрте кая вӑл юлнӑ,
Хӑш ҫӗрте тин ҫеҫ иртет..
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Пысӑк-ҫке Раҫҫей ҫӗршывӗ!
Улахрах шыв кукринче 
Кив карап юласшӑн сывӑ 
Ҫил-тӑвӑл лӑпланиччен.

Революци аталаннӑ: кирек мӗнле пулсан та, иивӗ 
тӗнче тем пек хытӑ сехӗрленнӗ пулин те, киввин каяшӗ, 
тӗрлӗ йӑх-яхӗ Совет влаҫне хирӗҫ тухнӑ пулин те, ӗҫ- 
ҫыннисем революцие йышлӑрах та йышлӑрах хутшӑннӑ, 
социализмла революци сарӑмӗ вӑйлансах пынӑ, вӑл 
шуххӑн та анлӑи ҫӗр ҫинче утӑмланӑ, кивӗ тӗнчене вед
рен вӗҫе кисретнӗ. Чӑваш хулисемпе ялӗсем те, пӗтём 
ҫӗршыв пекех, Хӗрлӗ ялав айне тӑнӑ, малалла ыткӑннӑ.

Ҫак событисем ҫитмӗл ҫулти Яковлев куҫӗ умӗнче 
пулса иртнӗ. Ун чухне чӑваш педагот-просветителӗ Чӗм- 
пӗрте хӑйӗн вырӑнӗнчех, 1868 ҫулта уҫнӑ шкултах ӗҫле- 
нӗ. Тӗрлӗ ҫынсене, ӗҫеене курнӑ май, унӑн пуҫӗнче тӗрлӗ 
шухӑш ҫуралнӑ, вӑл хӑйӗн тертлӗ кунҫулӗ пирки те шу- 
хӑшланӑ:

«Кам вара эп: пуп тавраш-и,
Ҫёр улпучӗ-и тарма?—
Тет хӑйне вӑл.— Кӑларасшӑн  
Эп ҫутта халӑхӑма.

1
Шӑп ак аллӑ ҫул хисепӗ 
Лӑш  курмасӑр тӑрӑ-шап.
Кирлӗ мар-им ӗнтӗ эпӗ 
Ку чухне хам чӑваша?»

Анчах ку шухӑшсем мӗне пула ҫуралнӑ-ха? Мёншӗн- 
ха Яковлев: «Эпӗ *ирлӗ мар-им чӑваш а?»— тет?

Ку ыйтӑва ӑнланма пире истори пулӑшать: 1918 ҫул- 
хи .мартӑн 30-мӗшёнче Чёмшӗрти чӑваш учителӗсене ха- 
тӗрлекен семинаринче (унччен Чӗмвёрти чӑваш никулӗ 
тенёскерӗнче) вӗрентекенсемше вӗренекенеен пухӑвӗ пул- 
нӑ. Вӗсем Чӗмшӗрти «Чӑваш наци ушкӑнӗпе» чӑваш эсе- 
рӗсем хётёртнипе, пуринчен ытла С. Н. Николаев эсер 
хистенипе, Яковлева Педаготика савечӗн председатель- 
не суйлама кирлӗ мар тесе, йӑнӑш резолюци йышӑн- 
тарнӑ.

Ку саманта поэмӑра Яковлевӑн шкул шфки хумханса 
шухӑшланӑ шухӑшӗсене каласа панипе .кӑтартнӑ:

Совет влаҫӗ туса хучӗ 
Семинари шкулӑмран.
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Халь —  эп мар тет унӑн пуҫӗ: 
Ҫитрӗ хут комиссартан.

Чӑвашсем хӑйсем пӑтратнӑ,
Элекленӗ те, куран.
М ӗн тӑвайӑн-ха, мӑнтарӑн,
Ш ӑлсӑрланнӑ арӑслан?

Ч ухласах пӗтерейместӗп:
Хам вӗрентнӗ ачапча 
Хама хирӗҫ. «Ватӑ эс!» — тет 
Пӗр вунсаккӑ-рти ача.

И. Я. Яковлева «чӑвашсем хӑйсем 'пӑтратнӑ, элекле- 
нӗ»,— тесе калаттарни, тен, вырӑнлах мар, анчах ҫакӑ 
паллӑ: революцие ӑнланман, ӑ.на хирӗҫ пыма тытӑннӑ, 
ашшӗ-амӑшне, хӑйсен йӑхне, халӑхне маннӑ- этемсем, 
эсерсемде националистсем (шел пулин те, вёсен шутӗн- 
че Чӗмпӗрти чӑваш шкулӗнч-е вӗреннӗ ҫывсем те пӗр- 
иккӗ лулнӑ), аслӑ педагоглпросветитель ҫине сурма, 
унӑн ырӑ ятне варалама, тытӑннӑ.

Вёсем Яковлева тӑван халӑхӗнчен уйӑрма тӑрӑшнӑ. 
Ку вӑл унӑн чӗрине ҫеҫ мар, пӗтӗм чӑваш халӑхён чун- 
чёрине те тӳсме ҫук ыраттарнӑ. Кӑ'мӑлӗ хуҫӑлнӑ -просве
титель: «Камран пулӑшу ыйтас? Кам пулӑшӗ?» — тесе 
ҫӳренӗ, пӑлханнӑ...

Акӑ вӑл Чёмвӗрте Сӗве шывӗ хӗррипе пырать:
Шур сухаллӑ, шӗлепкеллӗ 
Ҫын утать туяланса.
Илӗртет апрель хӗвелӗ,
Кан-ӑҫ ҫук ха-стар ӑса.

Ҫуркунне! Тем астутарчӗ:
Илья Николаич... Ун 
Кӗҫӗн ывӑлӗ ҫуралчӗ 
Ҫакӑн пек пӗр ӑшӑ кун.

Иван Яковлевич хӑйӗн тусӗн вӑталӑх ывӑлне аса 
илет те щухӑша -каять (поэмӑн ку йёркисенче автор, 
поэма сюжет-не малалла аталантар-са, Яковлевӑн сӑнне 
кӑтартнипе пӗрлех ҫулпуҫӑмӑр сӑнне те кӑтартма ты- 
тӑнать):

«Ҫав Владимир, ҫав Ульянов 
Усрӗ куҫӑм умӗнче.
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Халь вӑл — Ленин! Кам шутланӑ?» —
Тет старик хӑй ӑшӗнче.

Иван Яковлевич, Чӗмпӗрте Ульяновсемпе пӗр вӑхӑт- 
ра пурӑннӑокер, ӗҫленёскер, Владимир Ильичӑн ашшӗ- 
амӑшне, вӗсем курнӑ, тӳснӗ йывӑр кунсене аса илет:

...Ашшӗ-амӑшне пӑхсассӑн,
Ырӑ кӑмӑллӑ пуль теп.
Пит сӑпайлӑн та йӑвашшӑн 
Астӑватӑп ӑна эп.

Ашшӗ куҫ хупсан та пычӗ 
Чи малтан вӑл ман пата.
Пиччӗшне ҫаксан та... Килчӗ 
Хӗн курма ӑна пайтах.

Чӑнаш просветителе ҫав хӑрушӑ тапхӑрта Володя 
Ульянов хӑйне мӗнле ҫирӗп тытнине те манман, ӑна вӑл 
ҫакӑн пек астунӑ:

...Ачаран вӑл пит ӗҫченччӗ,
Пулӑшатчӗ амӑшне.
Пӗр арҫын юлса, пӗчченҫӗ 
Чун кӗртетчӗ килйышне.

Халь патш алӑх пуҫё пулчӗ,
Ав мӗн майлӑ самана!
Курманни чылай ҫул тулчӗ,
Астӑвать-ши вӑл мана?

И. Я. Яковлев куҫӗ умне хӗрӗх ҫул ӗлӗкрех аван пӗл- 
нӗ тусӗн Илья Николаевич Ульяновӑн вӑталӑх ывӑлӗн 
сӑнӗ тухса тӑрать: 1886— 1887 ҫулсенчи ӗҫчен ача халӗ 
патшалӑх пуҫлӑхӗ! Чӑваш просветителе куҫӗ умӗнче 
ӳснӗокер!

В. И. Ленин патне Иван Яковлевич ҫырӑвне унӑн 
ьпвӑлӗ ҫитерсе панӑ, терём. Кайрантарахпа, чылай вӑхӑт 
иртсен, А. И. Яковлев профессор, ҫав куна аса илсе, акӑ 
мён ҫырнӑ: «Владимир Ильич патне э.пӗ часах лекеиме- 
рӗм. Унӑн ҫынсене иышӑнмалли пӳлӗмӗнче чылай ҫын 
кӗтсе ларатчӗ. Эпё, университетра вулакан лекцисене 
ирттерсе ярас мар тесе, черет йышӑнмарӑм. Аттем тата 
вӑл уҫнӑ шкулӑн ӗҫӗ-хӗлӗ мӗнле тӑни ҫинчен пӗчӗкҫӗ 
хут ҫыртӑм та, ӑна Владимир Ильича парӑр тесе, секре
таре тыттарса хӑвартӑм, хам вара киле таврӑнтӑм. Эп
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ун чухне Волхонка урамёнче, Кремльтен ииҫех мар пу- 
рӑнаттӑм.

Хвагтере кёнё-кёмен пирӗн патӑмӑрта ҫар тумӗ евӗр- 
лӗ тум тӑхӑннӑ ҫын ларнине куртӑм, хӑй мӑйӑхне ӳстер- 
нӗ, питҫӑмартине хура ҫыхӑпа ҫыхнӑ. Эпё ӑна палла- 
рӑ'М, вӑл — Половинкин юлташ. Половинкин манпа пӗр 
ҫуртрах лурӑнатчӗ, ҫурчё революциччен Голофтеев ху- 
ҫанччӗ. Анчах Половинкин юлташ Кремльте ҫыхӑну енӗ- 
пе ӗҫленине зпӗ пӗлмен. Вӑл ажӑ мӗн хыларларӗ:

— Владимир Ильич сире халех хӑй латне телефонпа 
шӑнкӑртаттарма хушрё... Сире унпа ҫыхӑнтарам-и?

Эпё телефон трубкине тытсанах хамшӑн тахҫанах 
паллӑ сасса илтрӗм:

— Сьивӑ-и, хаклӑ Алексей Иванович! Еҫ ҫавӑн пек 
пулса тӑнӑшӑн каҫирсамӑр... Эсир халех ман патӑма 
килме лултараймӑр-ши? Сире кӗртӗҫ...

Энӗ ҫавӑн чухнех Совнаркома кайрӑм. Секретарьне 
эпё пырасса малтанах каланӑ, вӑл мана тӳрех Ленин 
патне кӗртсе ячё. Владимир Ильич сӗтел хушшинчен 
тухрӗ те яланхи лекех хӑвӑрттӑн мана хирӗҫ утрӗ. Икӗ 
аллипе те мана ал пароа, хӑвӑрттӑн ҫапла каларӗ:

— Иван Яковлевичшӑн эпӗ мӗн тума пулта- 
рӑп-ши?» 2

Ҫакӑнта асӑннисене эпир пурне те «Аслӑ чӗре» по- 
эмӑра куратлӑр, П. Хусанкай вӗсене теп-тӗрёс ҫырса п а 
на, ҫавӑнпа лӗрлех вӗсене сӑвӑҫ поэзи мелёпе илемлетее 
вӑйлатнӑ. Иван Яковлевич ывӑлён асаилӗвӗнчен Поло
винкин кам тата мёнле ҫьш пулни те, ӑна Хусанкай 
мӗншӗн поэмӑна кёртни те аван курӑнать. Вӑл Влади
мир Ильич патёнче ӗҫлекен шанчӑклӑ ҫынсенчен пӗри 
пулнӑ.

Владимир Ильич ҫавӑн чухне, Яковлев ывӑлӗ умӗн- 
чех, халӗ эпир пурте пёлекен телеграммӑна, малтарах- 
ра каланӑччӗ ӗнтӗ, Иван Яковлевича хӳтӗлесе ҫырнине, 
Чӗмпӗре янӑ. Телеграмма ҫырнӑ хутӑн кӗтесне: «Ярса 
парӑр хам шутран»,— тесе палӑртнӑ.

П. Хусанкай ку сӑмахсен тӗп шухӑшне, вёсен анили
не литех те тёрӗс уҫса ланӑ:

«Хам шутран». Епле вӑл ҫывӑх 
Курнӑ ҫав «чӑваш ӗҫне»!
Мӗн тери сӑпайлӑ ҫынлӑх 
Вырӑнаҫнӑ чӗрине!

2 «Л итература и ж изнь» хаҫат, 1958 ҫул, июлӗн 16-мӗшӗ.
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В. И. Ленин Чёмлёре янӑ телеграммӑн шухӑшне пӗ- 
тӗм Совет прлвительепви, парти тытса пынӑ, вырӑнти 
влаҫсене те ӑна ӗҫе кёртме хушнӑ. Вӑл партипе прави
тельство политики пулнӑ. Эсерла-националистла этем- 
сем ҫеҫ унпа килёшесшӗн пулман: вёсем Совет влаҫӗн 
ӗҫне хӑш чух вӑрттӑн, телӗр чух уҫҫӑнах хирӗҫлеме лӑх- 
нӑ. 3cepceiM Яковлева варалама пӑхни те ҫав йӗрлех 
пынӑ.

Ватӑ Яковлев, хӑяшӗр ыйтусене ӑнлансах илеймен 
пулин те, В. И. Ленин пуҫланӑ ӗҫ ҫӗнтерессе чун-чӗре- 
рен ӗненнӗ, вӑл чӑвашсем пек халӑхсене пулӑшаеса ш ан
са пурӑннӑ, ҫав шанчӑклах ҫӗре кӗнӗ. Ку вӑл поэмӑра 
та аван курӑнать.

«Аслӑ чӗре» поамӑра автор И. Я- Яковлевӑн хӑшлёр 
шухӑшӗсене, уйрӑмах историпе философи тӗлёшӗнчисе- 
не, марксизм-ленинизм енчен пӑхса палӑртнӑ, хакланӑ.

Поэт акӑ мён калать: И. Я. Яковлевӑн пурнӑҫӗ М'ён 
тӗпӗ-тымарёпех чӑваш халӑх лурнӑҫӗле ҫыхӑнса тӑрать, 
вӑл чӑваш халӑхӗсёр пурӑнма та, ӗҫлеме те пултарай- 
ман. И. Я. Яковлева вырӑс халӑхӗн паттӑр вӑй-халӗ, 
чаллӑ ӑстӑнӗ хаваслантарнӑ, чӑваш халӑхӗ ӗмӗрех Раҫ- 
ҫей варринче, вырӑс халӑхӗ хӳттинче пурӑнни унӑнчӗри- 
не яланах савӑнтарнӑ. Ҫакна поэт поэадӑра лайӑх па- 
лӑртнӑ.

Хӑшпӗр пакӑлти этемсен «вырӑсран уйрӑлаоои» пир
ки каланӑ шревсёр сӑмахӗсене илтсен, Иван Яковле
вич тарӑхса ҫапла хирӗҫленӗ: «Уйрӑлсассӑн ӑҫта каяс- 
ха?.. Ҫук, эпир — Раҫҫей варри»,— тенӗ.

Вырӑс — тинӗс! Епле ишӗ 
Пирӗн кимӗ пӗр-пӗччен?—

хирӗҫлет поэмӑрв Яковлев ҫав этемсене. Сулмаклӑ са
ма хсем: вёсем Яковлев ӑсӗ ҫинчен те калаҫҫс, поэт ӑс- 
талӑхне те лайӑх кӑтартса лараҫҫӗ.

И. Я. Яковлев чӑваш халӑхӗн нацилле ӑстӑнне чӑ- 
вашсене иырӑссенчен уйӑрса мар, вӗсемпе пӗрле лурӑн- 
тарса аталантарма тӑрӑшнӑ. Шӑлах ҫакӑн пек ӑнлан- 
малла, ман шутпа, В. И. Ленин телеграмминче Иван 
Яковлевич «чӑвашсен нацилле ӳсӗмёшӗн 50 ҫул ӗҫленӗ» 
тенине,—'урӑхла ӑнланни е ӑнлантарни И. Я-Яковлевӑн 
пётём ӗҫне, пётӗм ӗмӗт-шухӑшне, унӑн философлне хирӗҫ 
пырать. Ҫакна халӑх поэчӗ тӗрӗс ӑнланнӑ, поэмӑра тӗ- 
рӗс палӑртса панӑ. Ку вӑл поэмӑн идейӑлла никӗсӗ те,
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илемё те. Унта тарӑн шухӑийпа тӗрӗслӗх, илемлёх уйрӑл- 
ми пӗрлӗх пуле а тӑнӑ.

«Аслӑ чӗре» поэмӑра тата акӑ мӗн курӑнать: чӑваш 
халӑхне пётсе ларасран х ӑтаракан ё— вӑл вырӑс халӑ- 
хӗ, Ленин ертсе пынипе ӗҫҫыннисем тунӑ чаплӑран та 
чаплӑ революци, хӑватлӑ Октябрь, Совет вла,ҫӗ. Кун 
пирки поэт хавхаланеа ҫакӑн ,пек калать:

Ю махри пӗр Феникс-кайӑк 
Хыпса ҫуннӑ та кайран 
Кӗлӗнчен чӗрёлсе кайнӑ.
Эпир ҫав кайӑкпа тан.

Пире вут тӗртнӗ, ҫунтарнӑ,
Вӗҫтерес тесе кёле.
Ҫӗнӗрен эпир ҫуралнӑ 
Революципе пӗрле.

Ним инкекӗ, ним амакӗ 
Сарӑплаймӗ тек ку чух:
Аслӑ Ленин чӑн сӑмахӗ  
Н ихӑҫан та сӳнес ҫук...

Кунта, ман шутпа, поэт тӗлӗнмелле паха каланӑ, 
вӑйлӑ сӑнлӑх тунӑ: патша саманинче вилес патне ҫитнё 
чӑваш халӑхӗ революцие пула Феиикс-кайӑк пак чёрёлсе 
тӑрать! Чӑвашеем ҫеҫ те мар, хамӑртан хушса калӑ- 
пӑр, Раҫҫейри мӗнпур халӑхеем аелӑ революци хӑвачӗ- 
пе чӗрӗлнӗ, вӑй илнё. Халӗ вӗсем хӗрсех коммунизм тӑ- 
ваҫҫё.

«Аслӑ чӗре» воэма вулакана ҫаиӑн пек шухӑш патне 
илсе пырать: Ленин чӗри—  аелӑ чӗре, Ленин ӑсӗ — ас- 
лӑ ӑс, вӑл иаланӑ сӑмах — тӗрӗслёх сӑмахӗ. Ленин аелӑ- 
ран та аслӑ ӗҫсем тунӑ, вӑл ертсе лынипе ҫӗршыв, халӑх, 
пӗтӗм йывӑрлӑхсене ҫӗнтерсе, малтан мала кайса пынӑ, 
халӗ те малаллах утать. Ленин ӗҫне ватӑ Яковлев курса 
тӑнӑ, ӗненнӗ, ҫулпуҫа чӗререн шаннӑ, ҫавӑнпа вӑл пӗр 
шухӑшпа пурӑннӑ: «Ленин чӑваш халӑхне пӑрахмё. 
Ленин мана пӑраммё».

«Аслӑ чӗре» ноэмӑна, сюжетпа конструкци енчен ил
се пӑхеан, ҫажӑ «урӑнать: унӑн «сюжечӗ» сюжет пек те 
м а р — историре чӑннипех пулса иртнӗ ӗҫсем, калӑн, хӑй- 
сем тёллёнех пёр-пёр «пронэведенире» кӑтартнӑ пек ҫы- 
хӑнса, «сюжетланса» пынӑскерсам. Поэмӑра кӑтартса 
панӑ ҫынсем ҫинчен те ҫавӑн пекрех каламалла: вӗсем
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шутёнче исторйре пулман ҫыи ҫук, сӑмах май асӑннйСеМ 
те ҫавах... Анчах пурте поэма шӑмшаккинче хӑйсен вы- 
рӑнӗнче.

Поэмӑн содержанийӗ, пӗтёмӗшпе илсен, яр-уҫӑ, исто- 
рие кӑшт та пулин пӗлекен ҫыншӑн ӑнланма йывӑрри 
ним те ҫук. Ана ҫаеӑн пек тӗрёс ӑнланса илме унӑн сӑ- 
нарлӑ 4'ӗлхи, унти илемлӗ, вырӑнлӑ танлаштарусем 
пулӑшаҫҫӗ.

П. П. Хусанкай поэминчи Ленин сӑ н ар ӗ — патшалӑ- 
ха, партие, халӑха ертсе пыракан аслӑ ҫын сӑнарӗ. 
Ленин — аслӑ гуманист, ҫавӑнпа вӑл халӑхшӑн тӑрӑш- 
нӑ, халӑха пулӑшнӑ, яланах халӑх ҫинчен шухӑшласа 
пурӑннӑ.

«Аслӑ чӗре» поэма — чӑнвипех те классикла произ- 
ведени, вӑл хӑйӗн содержанийӗпе те, илемӗпе те чаплӑ.

2. Горкӑри ҫурт

П. П. Хусанкайӑн ҫултуҫа хисаплесе, унӑн пурнӑҫӗн 
уйрӑм тапхӑрё ҫинчен ҫырнӑ тепӗр паха произведе- 
нийӗ — вӑл «Горкӑри ҫурт» поэма. Ана поэт 1951— 1952 
ҫулсенче ҫырса кӑларнӑ. Кӗоке вӑхӑтрах вӑл пӗтӗм чӑ- 
ваон халӑхӗ пӗлекен произведени пулса тӑчӗ, чӑваш 
литературинче ӳтленое ҫуралнӑскер, ҫав поэма Совет 
Союзӗнчи ытти халӑхсен вулаканӗсем патне те ҫитрс, 
Тӑван ҫӗршъивӑн чиккисем урлӑ каҫса кайрӗ. Ун ҫинчен 
ытти ҫӗршьпвсенче те калаҫса илчӗҫ. Унӑн чапӗ халӗ те 
ҫавӑн пежех.

«Горкӑри ҫурта» вуласан, малтанхн йӗркесенчех Гор
ки ялӑпе паллашатӑн, унтан В. И. Ленин ҫав ҫуртра 
пурӑннӑ вӑхӑта туйса илетӗн, ун чухне партипе халӑха 
интереслентерсе хумхантарнӑ пысӑкран та пысӑк ыйту- 
сене пӗлетӗн.

Поэма ҫак йӗркесемне луҫланать:
Вырӑс ялӗ. Унӑн ячӗ 
Халь паллӑ пӗтӗм тӗнчипех.

Революциччен ытлашши никамах та пӗлмен Горкӑна 
палла кӑлараканӗ, тӳпене ҫӗклакенӗ — Ленин ячӗ. Вӑл 
чӑваш чӗлхине ҫеҫ мар, тӗнчери кашни халӑх чӗлхине 
вырӑслах кӗнӗ, вӑл мӗнпур халӑх чӗлхинче — Г о р к и .

Горки Муокавран 35 ҫухрӑмра ларать. Унта Мус- 
кавран кӑнтӑрла та, ирпе каҫ та электропоездсем, авто- 
машинӑсем пӗрин хыҫҫӑн тепри кайса тӑраҫҫӗ. Пасса-
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жиреем хушшинче — Ленин ҫуртне каякансем ытларах, 
хамӑр ҫӗршыври ҫынсем те, ытти патшалӑхсенчен кил- 
нисем те.

1951 ҫулхи хӗлле Мускавра Миршӗн тӑракансен Пё- 
тӗм Союзри виҫҫӗмӗш конференций^ лухӑннӑ. Ҫав кон- 
ференци делегачёсем, вёсен шутӗнче чӑваш халӑх позчӗ 
Петёр Хусанкай та, Ленинӑн Горкӑри ҫуртне кайнӑ. Ҫа- 
кӑ ӑна «Горкӑри ҫурт» поэмӑна ҫырм/а хавхалантарнӑ:

Мир конференцийӗнчен тухсассӑн,
Ильич патне пӗр саманта —
Ана курман енчен курасшӑн  
Кӗрсеттӗм эпӗ ҫавӑнта,—

тет поэт. М алалла вара, хӑй Горкӑри ҫуртра халиччен 
пулманни, ҫавӑншӑн ӳкӗнни ҫинчен ка-ланӑ хыҫҫӑн, ав
тор оулакана акӑ мӗн пӗлтерет:

Пӗр хут ҫеҫ мар ҫырма пикентӗм,
Куҫа тинкертрӗм ун ҫине.
Килсе кӗнӗ-кӗмен имейтӗм:
Тупман-ха эпӗ ун сӑнне^

Тупаймасассӑн — ӗмӗр шырӑп,
Н ихҫан та усмӑл аллӑма.
Тӑн сӳннӗ чух та уншӑн ҫырӑп 
Чи юлашки сӑмахӑма.

Тӗрёс калать халӑх поэчӗ: Ленин теми, Ленин ҫинчен 
ҫы расси— ҫӑмӑл ӗҫ мар, пётӗм вӑя, таланта парса ту- 
малли ӑҫ. Ҫавӑнпа иӗрлех ҫулпуҫӑмӑр ҫинчен ҫырака- 
нӑн, пысӑк талантсӑр, ӑсталӑхсӑр пуҫне, иуян та тарӑн 
пӗлӳ, историе im  арке ист л а - л е н и нл а ӑнланни пулмалла. 
Ленин — ӗмӗр шырамялли, ӗмёр пӗтми, ӗмӗр' кивелми 
тема. Ҫулпуҫ ҫиичен пули-щулми произведен и ҫырнн ни
кам а та  ҫырлахтараймӗ.

П. П. Хусанкай тӑрӑшни сая кайман: «Горкӑри
ҫурт» — чӑваш (поэзий,ӗн илемӗ, хисепӗ, мухтавӗ.

...Поэмӑн малтанхи йӗркисенче поэт Горки таврашӗн- 
чи ҫутҫанталӑка, Горкӑри парка, унӑн хёллехи, илемне 
сӑнласа кӑтартнӑ. Парк илемӗ ҫинчен, январь уйӑхӗнчи 
сивӗ куноем ҫинчен ҫырнӑ май, автор 1924 ҫулхи кӑрла- 
чӑн шартлама сивӗ кунӗсене аса илтерет:

Сӗм чӑрӑшсем сӗнксе лараҫҫӗ  
Сулмаклӑ юр пуснипеле.
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Ҫав январех астутараҫҫӗ,
Ҫав сывлӑш пӳлӗннӗ хӗле.

Ҫакна (курсан, вулакансем, тен, автор лвкех, хӑйсене 
хӑйсем ыйту иараҫҫӗ.' «Ҫав январех-и ку? Ҫав 1каҫ-и?..» 
Ку ыйтусем |ҫвне ответ ларас тесе, поэт ҫулпуҫӑн, учи- 
телӗн, Горкӑри пурнӑҫӗн, 'ӗҫӗн, ӗмбчӗн уйрӑм саманчӗ- 
сене сӑмах вӑйӗле сӑнласа 'кӑтартать.

Поэма пысӑк мар, анчах ҫав пӗчӑкҫӗ лроизведенире 
автор ҫулпуҫӑн сӑнне ӗненмелле кӑтартма, шухӑшӗсене 
ӑнланмалла 'каласа лама пултарнӑ. Поэт пире Ленин 
Горжӑра ҫӳренӗ ҫулпа илое лырать, вӑл лурӑннӑ ҫурта 
илсе кӗрет, ҫулпуҫ кабинетне кӑтартать, унӑн ҫав вӑхӑт- 
ри шухӑшӗсемпе паллаштарать. Поэма йсркиоене вула- 
нӑ чух пире Горкӑри ҫуртӑн кашни иӳлӗмӗнчех Ленин 
пурӑннӑн, утнӑн, ӗҫленӗн туйӑнать. Ҫакна туйма, курма 
вулакансене поэмӑри илемлӗх вӑйӗ, шухӑшсем пулӑ- 
шаҫҫӗ.

Ҫаксене палӑртнӑ адай иаторире пулнӑ ӗҫсене кӑштах 
аса иле с ш лет. Владимир Ильича Горкӑна малтанхи 
хут 1918 ҫулхи сентябрӗн 25-мӗшӗнче, ӑна ҫав ҫулхи ав
густ уйӑхӗнче Каллан эсерка-контрреволюционерка йы- 
вӑр амантнӑ хъиҫҫӑн, илое пынӑ. В. И. Ленин, сывлӑхӗ 
самайланса ҫитсен, Мускава таврӑннӑ, анчах кайран та, 
ӗҫре ывӑнса ҫитнӗ кунсенче, вӑл Горкӑна лырса каннӑ. 
Кайрантарахпа ирсӗр тӑ-шман тунӑ суран Ильич сыв- 
лӑхне хавшатма тытӑнсан, ӑна 1923 ҫулхи майӑн 15-мӗ- 
шӗнче Горкӑна илсе ясайнӑ та вӑл унта куҫӗ хупӑничче- 
нех (1924 ҫулхи январӗн 21-мӗшӗччен) лурӑннӑ.

Владимир Ильича Горкӑна парти Тӗпкомӗ хушнипе 
илсе кайнӑ, унӑн сывлӑхне тӳрлетме тӑрӑшнӑ. Анчах 
вӑл, ӗҫсӗр ларма хӑнӑхманскер, сывалса пурӑннӑ, каннӑ 
вӑхӑтра та кёнекесем, статьясем, тӗрлӗ резолюцисен 
проекчӗсене ҫырнӑ, докладсем хатёрленӗ, рабочисемпе 
хресченсен делегацийӗсене йышӑннӑ. Тӗлкома, уйрӑм 
ҫынсем патне ҫырусем янӑ. Ҫакӑ Хусанкай поэминче те 
лайӑх «урӑнать.

В. И. Ленин яланах ҫӗршыв, халӑх ҫинчен, вёсен 
пуласлӑхӗ ҫинчен шухӑшласа пурӑннӑ. Акӑ унӑн ӗмӗт- 
шухӑшне поэт мӗнле кӑтартса парать:

...Пиншер, ҫӗршер пин саплӑк-саплӑк,
Ситрелчӗк, ансӑр анасем.
П ейзаж  юратаканшӑн «чаплӑ,
Улӑшӑнми» картинӑсем.
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Анчах пейзажш ӑн мар ҫав тапхӑр  
Ҫунса тинкернӗ ҫын хире;
М алтанлӑха пӗр ҫӗр пин трактор 
Парасчӗ, тенӗ вӑл, ҫӗре.

Хура хӑйчиккипе сӗмленнӗ 
Мунча пек хӑрӑмлӑ пӳрте 
Хӗвел кӗртме вӑл ӗмӗтленнӗ,
Ҫав ӗмӗт халӗ ҫитрӗ те!

Историшӗн нимех те мар та 
Пӗр вӑтӑр-хӗрӗх ҫул, пӑхсан —
Халь ҫур планетӑн ҫӗнӗ карттӑ,
К у — Ленин чунӗ ҫуннӑран.

Совет ҫынниоем халӗ ҫакна аван пӗлеҫҫӗ, иурте ку- 
раҫҫё: Ильич шухӑдгӗсемпе 'ӗмӗчӗсем «уллен нурнӑҫа 
кӗрсе лынӑ, яланах чӑна, тухнӑ, малалла чӗннӗ. Ҫакна 
поэт, куртӑмӑр ӗнтӗ, темиҫе тёслӗхпе сӑнласа парать. 
Ҫӗр пин трактор ҫинчен ҫырни— историрен илнӗ факт. 
Вӑл — В. И. Ленин 1919 ҫулта партии VIII съездӗнче 
каланӑ сӑмах, халӗ пурнӑҫа ясӗнӗ ӗнтӗ. Паянхи социа- 
лизмла ялхуҫалӑхӗнче'ҫӗр пин мар, пин-пин трактор ӗҫ- 
лет! Ленин тунӑ электрификаци плане те тахҫанах пур- 
нӑҫа иёрсе ҫитрӗ. Халӗ чӑваш ялӗсенче те Ильич лам- 
писӗр пӗр ҫурт та ҫук, чӑвашсем производствӑри пӗтӗм 
ӗҫе электричество вӑйёпе тӑваҫҫӗ. Ҫаксене пула ялсенчи 
«чаплӑ, улшӑнми» картинӑоем тӗпренех улшӑнса пыраҫ- 
ҫӗ, палламалла мар пулаҫҫӗ. Кунран-кун ҫӗнӗ пейзаж 
ҫуралать. Пурнӑҫ тӗпренех улшӑнать. Ҫакӑ литерату- 
рӑра та палӑрмасӑр иртмест.

Поэт, малалла ҫырнӑ май, пире Горкӑри ҫуртӑн ӑш- 
чиккипе, унти япаласемпе паллаштарать, Владимир 
Ильич пурӑннӑ, ӗҫленӗ, каннӑ, апатланнӑ пӳлӗмсене кӑ- 
тартса парать. Вулакан унта Ильичӑн мӑшӑрне, Ленина 
сыватас теое вӑл мён тери хытӑ тӑрӑшнине курать:

Ҫак ҫурт пайтах ҫынна астунӑ,
Ана тирпей кӳрекенни,
Ун хӑчӗ, ырӑ чунӗ —  пулнӑ 
Н ад еж д а  Константиновна

Кунне-ҫӗрне йӑлтах вӑл маннӑ:
К уҫ хупанки йывӑрланса 
Сиккеленми пуличчен ларнӑ,
Чунтан-вартан ӑшталанса.
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Вӑл темӗнле кил-вут хӳтти пек,
Ҫапла куратӑп яланах:
Ыйӑха ҫёнтернӗ куҫӗ тнпӗ,
Тути ҫинче ӑшӑ сӑмах.

Вӑл ларнӑ ҫепӗҫ няня евӗр,
Аллисене умне тытса,
Ҫынна хурлантарас темесёр  
Куҫҫуллине аран ҫӑтса.

Ҫавӑнтах шурӑ халат тӑхӑннӑ тухтӑрсем ҫӳренӗ. 
Ильич пӳлӗмне кӗренкӗре тухнӑ. Хӑш чухне Ленина: 
«Эсир политика ҫинчен ан луилӗр»,— тесе хӑварнӑ. Вла
димир Ильич, мён ҫамрӑкранпах революципе 'политика 
ӗҫӗпе пурӑннӑскер, шӳт тукаласа: «Пит шел! Зпир — 
политиксем-ҫке, тухтӑр...» — тенӗ.

Поомӑри ку сӑмахсене ажӑ мӗнле ӑнланмалла: халӑх- 
сен ҫуллуҫӗ, учителӗ йывӑр чиртен сывалса пурӑннӑ вӑ- 
хӑтра та  политика ыйтӑвӗсемле интересленнӗ, ҫӗршыв, 
государство кунҫулӗ ҫинчен шухӑшланӑ. Унӑн канӑҫсӑр 
чӗри совет •ҫыннисен пин-гоин чӗрипе ҫыхӑнса тӑнӑ. Ха
лах хӑйне ирӗклӗх ҫулӗ кӑтартса панӑ, ҫӗнӗ пурнӑҫ пат
не илсе |ҫитернӗ парти ҫулнуҫӗн сывлӑхӗ ҫинчен, ашшӗ- 
пе амӑшӗ тӑван ывӑлӗ иирки шухӑшланӑ лек, игухӑшла- 
са иурӑннӑ. Ленин патне ахаль ҫынеем хуласемпе ялсен- 
чен, ҫёршывӑн тӗрлӗ кӗТесӗсенчен ҫырусем, сала.мсем 
ярса тӑнӑ. Поэт ҫав ҫырусенчен п ӗр н е— приют ачи-нӑчи 
янӑскерне— шоэмӑра асӑнать. Вёсем Надежда Констан
тиновна патне: «Надежда асанне, сыхлаччё, упра Ильич 
асаттене...» — тесе ҫырнӑ пулнӑ.

Владимир Ильич патне унӑн тах<ҫан;хи ҫьивӑх тусӗ, 
Атӑл ҫынни — Алексей Максимович Горький пырашыра 
кайнӑ. Позмӑра вӑл ҫакӑн пек курӑнать:

Тата кама ҫак ҫурт палланӑ?
Ҫулпуҫӑмпа пёрле кунта 
Ҫын чунӗн инженерӗ ларнӑ,
Чи паллӑ инженер-ӑста.

В ӑл Горький пулнӑ... Ҫӑра чейӗ,
Чечек ҫыххи сӗтел ҫинче...
Балконӗ айӗпе Россия  
Иртет нк ҫын куҫ умӗнчен.

Надежда Константиновна Ильич пӳлӗмӗнчен пёр са
мант татӑлмасӑр ларнӑ, кӗнекесем вуласа панӑ, хыпар-
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сем пӗлтернӗ. Ҫаксем пурте вулакан куҫӗ умёнче пулса 
пыраҫҫӗ. Шухӑшлагтараҫҫӗ: Тӑван ҫӗршыв ҫинчен, унӑн 
малашлӑкӗ ҫинчен...

Ҫав кунсенче Надежда Константиновна В. И. Ленина 
вуласа пана кёнекесем хушшинче — М. Горькин «Ман 
универеитетсем» кёнеки, Д ж ек Лондонӑн «Пурнӑҫа 
саван этем» калавӗ. Поэмӑна вуланӑ чухне, Джек Лон
дон калавён содержаниве, унти сӑнарсене аса илсе, ҫав 
самантсенче Ильичӑн пурнӑҫӗ вилӗмле кӗрешнӗ, паттӑр 
ӑсӗ ҫаплах лурнӑҫ ҫинчен шухӑшланӑ, тетӗн. Вӑл кӗреш- 
нӗ!.. Шухӑшланӑ!..

Анчах ҫав кун, 1924 ҫулхи январӗн 21-мӗшӗнче, Вла
димир Ильич хӑйӗн пӳлӗмёнчи календарӗн лист-ине тат- 
са илме вӑй ҫитереймен. Ку саманта поэт ҫапла палӑр- 
тать:

Пенснеллӗ Чехов умне ҫакнӑ 
К алендарьне вӑл ҫав кунне 
Ҫурма ӗлкӗреймен, хӑварнӑ —
Январӗн ҫирӗм пӗрремӗшне.

Ҫав кунах хунхӑллӑ хъшар тӗнче тӑрӑх кайнӑ: тусем, 
вӑрмансем, шъшсем, тинӗссем урлӑ ка.ҫса инҫетри ялсе- 
не, хуласене ҫнтнӗ. Ҫӗршывра траурлӑ кунсем — халӑх- 
па ларти хӑйӗн аслӑран та аслӑ учителӗпе, ҫулпуҫӗпе 
сыипуллашнӑ январь кунӗсем — Ленин кунӗсем пуҫ- 
ланнӑ.

Кӗрленӗ, макӑрнӑ, ӳленӗ 
Салхуллӑн, хурлӑн мӑрьесем.
Ильич — вӑл вилнӗ, анчах Ленин...—

тет поэт ҫав кунсене асра тытса. Ленин халӑхра пурӑ- 
нать!

...«Горкӑри ҫурт» поэма ппре Ленинӑн юлашки кунё- 
семпе ҫеҫ мар, унӑн ача чухнехи пурнӑҫён хӑшпӗр са- 
манчёсемпе те паллаштарать. Владимир Ильич — Атӑл 
ҫынни. Вулакан ҫакна поэмӑра та курать.

В. И. Ленин Горкӑра сывалса пурӑннӑ куноенче сад- 
ра, вӑрманта ҫӳреме, кӳлӗ хёррине кайма, кимӗне ишме 
юратнӑ. Ҫакӑн ҫинчен ҫырнӑ май, поэт вулакана Атӑл 
тӑрӑхне илсе каять:

Аҫтан пӗлен: тен, лӑпкӑ кӳлӗ 
Аса илтернӗ хумсене...
Тен, Атӑла вӑл курнӑ пулӗ _
Е Чӗмпӗр тухнӑ куҫ умне, - • •
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Ачалӑх тусӗсем тӗрленнӗ,
Тем тӗрлӗ халӑх, тум, йӑла...
Нумай чӗлхепеле сӗрленӗ 
Вӑл ҫитӗннӗ чӑпар хула.

Тутарӗ, вырӑсӗ, чӑвашӗ,
Ирҫи, мӑкши... Вӑл ун чухнех 
Сӑнанӑ, ҫуннӑ ӑнланасшӑн 
Ҫав тӗрлё халӑхсен чунне.

Вёсен танмарлӑхӗ, хисепсӗр 
Куцҫулӗ, мӑшкӑлӗ, нушн —
Ачаранпах ун тӗкӗр евӗр 
Асне кӗрсе юлмарӗ-ши?

Поэмӑна малалла вулатиӑр та И. Я. Яковлевпа 
Н. М. Охотникова куратпӑр, Володя Ульянов Чӗ.мпӗрте 
пурӑннӑ чух Чӑваш шкулне пырса ҫӳренине, унӑн кил- 
картинче вылянине пӗлетпӗр.

Ҫамрӑк Ульяновӑн ашшӗ вӑхӑтсӑр вилнӗ, патша ас- 
лӑ пиччӗшме ҫактарнӑ, ун чух вара Ульяновсен пайтах 
пысӑк йьгвӑрлӑхне Иван Яковлевич хӑй ҫине илнӗ. Акӑ 
мӗншӗн ёнтӗ:

Ильич ҫавна ялан астунӑ.
Мӗнпур тӗнчешӗн ӗҫлеое,
Хӑй аллипе ҫырма май тупнӑ 
Вӑл Яковлев хутне кӗрсе.

В. И. Ленин ҫинчен, вӑл чӑваш халӑхӗн оедагоппро- 
оветительне мён терн нумай пулӑшни, ун хутне кӗни 
ҫинчен «Горкӑри ҫурт» поэмӑра ҫырни ытти ҫӗршывсенчи 
вулакансене те килӗшнӗ. Акӑ, сӑмахран, Цейлонри Бо- 
релла хулинче пурӑнакан Декмакинген Кесхак, асӑннӑ 
поэма вырӑсла тухсан, СССР писателӗсен Союзне ҫакӑн 
пек ҫыру янӑ:

«Коломбо хулинче пулса иртнӗ Пӗтӗм Тӗнчери Мире 
хӳтӗлекен Комитетӑн сесоийӗ хьгҫҫӑн нирӗн Совет ҫӗр- 
ш.ывӗнчн илемлӗ литература произведенийӗсемпе пал- 
лашас килсе кайрӗ. Пире кӗнекееен выставкинче Ленин 
ҫинчен ҫырнӑ асаилӳсен икӗ томӗ тата П. Хусанкайӑн 
«Горкӑри ҫурт» ятлӑ лӗчӗиҫӗ кӗнеки интерёслентерчӗ.

Ана мӗнле куҫарни ҫинчен калама мана йывӑр. Ав- 
Т®Р поэмӑна чӑвашла ҫырнӑ-.ҫке. Мана вырӑсларан пи- 
рӗн чӗлхене куҫарса пачӗҫ. Тӗп-тӗрӗсех куҫараймарӗҫ
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пулин те, ячӗ пӗтӗм ҫёр чӑмӑрӗ тавра, мӗнпур ҫӗршыв- 
сем тӑрӑх кайнӑ, питех те сӑпайлӑ, ахаль ҫыннӑн сӑна- 
рӗ Хусанкай пшмивче ҫав тери уҫҫӑн курӑнать. Ку вӑл 
поама лахалӑхӗ ҫинчен калать. Ленин хресченсем лирки 
тӑрӑшни ҫиичен, чӑваш халӑхӗн просветвтелӗ Иван 
Яковлевич ҫинчеи, вӑл ҫамрӑк чухвех хӑйӗн пӗлёвне чӑ- 
вашсене, патша вӑхӑтӗнче этем вырӑнне те хуман ҫын- 
сене лам а тӑрӑшни ҫинчен автор ытла та аван ҫырнӑ. 
Левин маланшехине курнӑ, ҫав халӑхоем ирӗке тухасеа 
ӗненнӗ.

Килте Ленин мӗнле пурӑннине ним хитрелетмесӗр, 
вӑл мӗнле л у л н ӑ — кӗнекере ҫавӑн пек ҫырса кӑтартни 
те мана килӗшрӗ» 3.

Ҫав ҫулхинех Польшӑран, Варшава хулиняен, А. Ус- 
саж «Горкӑри ҫурт» лоэма авторне ырлӑх-сывлӑх сувса 
салам янӑ. В. И. Ленин ҫинчен талантлӑ кёнаке ҫырнӑ- 
шӑн тав тунӑ 4.

Статья луҫламӑшӗнче эпӗ П. П. Хусанкай Горкӑра 
Миршӗн тӑракансен конференцийӗн делегачӗсемле пёр
ле пулнӑ, терӗм. Ҫакна вулакавсем поэма вӗҫӗнче кал- 
лех аса илеҫҫӗ, тӗрлӗ халӑх делегачӗсене кураҫҫӗ:

Тӑван ҫӗргге тӳлек ҫанталӑк,
Ак мир ӗҫне —  Ильич ӗҫне —
Тума пуҫтарӑннӑ пур халӑх  
Эпир халь килнӗ ун патне.
II
П уху пӳне ҫитмен яшсемччӗ 
Нумайӑш  вӑл аогӑвасса.
Халь пирӗн сассӑмӑр ҫӗкленчӗ 
Телейшӗн, миршӗн янраса.

К урса пӑхса ҫӳретпӗр а к ӑ —
П айтах чӗлхеллӗ тӗрлӗ ҫын:
Корейӗ, вырӑсӗ, полякӗ...
П ӑлхарпала чӑваш, румын...

...Поэмӑн малтан личетре тухнӑ вариавчӗ вырӑнӗ-вы- 
рӑ.нӑпе кӑшт тӑсарах ҫырнӑ пек, яках мар пек туйӑнат- 
чӗ. Халӗ ун пек мар: автор темиҫе хут та тӳрлетсе ҫыр- 
нӑ, якатнӑ,— поэмӑра ҫирӗм тӑватӑ пӗчӗк пай, кашни

3 «Чуваш ская советская литература после XX съезда  КПСС», 
изд. Сою за писателей Чуваш. АССР, 1958, стр. 31 (кӗнеке вырӑсла 
тухнӑ).

4 Ҫавӑнтах, 31 стр.
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пайӗнче тӑватшар строфа, кашнлех пёр-пёриипе ҫиреп 
ҫыхӑнса тӑрать.

Поэмӑн хӑйне ев-ёр сюжечӗ, шӑмшаюки, шӑнӑрӗ, ӳчӗ- 
тирӗ, сыплисемпе ҫыхӑнӑвӗсем— лурте историпе килӗш- 
се тӑраканскерсем. Ленин! Горкӑри ҫурт!.. Унта ҫулпуҫ 
пурӑннӑ, ӗҫленӗ, шухӑшланӑ, ӗмӗчӗле ҫӗривыв тӑрӑх ,ҫӳ- 
ренӗ, ялсенче,, хуласенче пулнӑ кунсемнкаҫсем... Унта 
И лш чӑн куҫӗ хупӑннӑ кун, 1924 ҫулхи январӗн 21-мӗ- 
шӗ, каҫхи 6 сехет те 50 ,минут...

«Горкӑри ҫурт» поэма хӑйӗн кӗлеткине ешӗл йывӑҫ 
пек: кашни турачӗ историре пулнӑ ӗҫ, тымарёсем те 
ҫавах — вӗеем тутӑ тӑпраран ырӑ сӗткен илсе тӑраҫҫӗ. 
Ҫав сӗпкен, поэмӑна витӗр ҫапнӑскер,— вӑл  Ленин сӑ- 
нарӗ, кӑмӑлӗ, ленинизм вӗрентӗвӗн ҫути, истори тӗрӗс- 
лӗхӗ, чӑнлӑхӗ, реализм. Вёсене поэт пултарулӑхӑн 
нумай тӗрлё майёсемпе, тӑван чӗлхен луянлӑхёпе тӗлӗн- 
мелле ӑста усӑ «урса, салтӑнми, хавшами ҫыхха ҫыхнӑ, 
нумай-нумай лурӑнмалла тунӑ.

«Горкӑри ҫурт» позмӑн вӑйӗ — тӗрӗслӗхре, унӑн шу- 
хӑшёсен тарӑнӑшӗнче, ҫав шухӑшсене .каланӑ сӑмахсен 
илемӗнче. Ана пӗрре вулатӑн, иикӗ те, виҫҫӗ те вулатӑн, 
ҫапах та  «вуласа тӑранаймастӑн». Вуласса вара чун-чӗ- 
репе ӗненое, ӑсна ӑнланса вулатӑн. Ҫавӑн пек произве- 
денис-ен ҫуначӗсем ҫӑмӑл: вёсем ту урлӑ та, тинӗс урлӑ 
та пач ывӑнмасӑрах каҫаҫҫӗ. Ҫапла вара, ытти чӗлхесен- 
че те лайӑх янрать, лурӑнать.

Поэма Владимир Ильич сӑнне ҫакӑн пек кӑтартса 
парать: в ӑ л — ҫӗре ҫавӑракан титан, паттӑрсен латтӑрӗ, 
в ӑ л — лӗччен лин Прометей.

Ҫакӑ ӑна халӑх патне ҫитерсе тӑрать.

* * *

«Аелӑ чӗре» тата «Горкӑри ҫурт» — чӑваш халӑх по- 
эчӗ П. П. Хусанкай хӑйӗн тӑван халӑхне ланӑ хаклӑ 
парне. Ҫак классикла поэмӑсене, унӑн авторне пирӗн ха- 
лӑх манмӗ, юратнӑ ҫулнуҫӑмӑр, учителӗмӗр сӑнне ҫав 
тери кӑмӑллӑ, типтерлӗ кӑтартса панӑшӑн ӗмӗрех тав 
тӑвӗ.

П. П. Хусанкай лоэмисем вулакансен ӑсӗнче ырӑ шу- 
хӑш ҫуратаҫҫӗ: Владимир Ильич кувҫулӗ, халӑх кунҫу- 
лӗле уйрӑлми пӗрлешсе кайнӑскер, унӑн аслӑ идейи- 
сене лурнӑҫа кӗртсе, коммунизм тӑвакан халӑх кунҫулӗ 
пулса тӑнӑ. Ҫавӑнпа та совет халӑхӗ: «Ленин вилӗм-

6. В. А. Д олгов. Л еш ш  сӑн ар ӗ  — х а л ӑх  чёринче. 81



сер!» — тет. Ӳлӗм те ҫавӑн пекех калӗ. Ёмӗр хыҫҫӑн ӗмӗр 
иртӗ, тӗвчене ҫӗнӗ ӑ рус ем жилӗҫ. Ун чухне те аслӑ рево- 
люционерӑн, халӑхсен ҫуллуҫӗн ҫутӑ сӑнарӗ .ҫав-ҫавах 
хӗвел пек курӑнса тӑрӗ, пишпин чӗрере пурӑнӗ, ҫӗнӗ 
ҫынсен чӗрисене хаваслӑх парӗ, .вёсен вӑй-халне ҫӗклӗ.

Статьяна поэтӑн «Ленин пирӗнпе» (1942) сӑввинчен 
илнӗ йӗркесемпе вӗҫлес килет:

Ҫаплах чӗрӗрен чӗрӗ Ленин  
Утать санпала юнашар.
Ҫаплах ун алли, ун ялавӗ 
Пире ҫавӑтать малалла.
Хаяр ҫавраҫил е хум шавӗ,
Шыври вӑрттӑн чулӑн ултавӗ —
Пире ним те мар унпала.
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„С А М А Н А М Ӑ Р Ӑ Н  АС Л Ӑ  ЧӖ РИ “

Чӑваш литературин Ленинианӗнче чӑннипех те паха 
произведенисем чылай. Вёсен шутӗнче — Чӑваш халӑх 
иоэчӗ П. П. Хусанкай ҫырнӑ, хӑй вӑхӑтёнче хаҫат-жур- 
налоенче пичетленӗ, кайрантарахпа .кӗнеке туса кӑларнӑ 
сӑвӑсемпе поэмӑсем. Унӑн ҫав произведенийӗсем чӑ- 
вашла ҫеҫ мар, вырӑсла та Шупашкарта, Муокавра 
тухнӑ, халӑх хушшине йышлӑн саланнӑ. Халӑха Ленин 
ҫинчен илемлӗ сӑмахиа каласа панӑ.

П. П. Хусанкайӑн ҫулпуҫ сӑнарне кӑтартса паракан 
произведенийӗсем ҫинчен эпӗ статьясем те ҫыртӑм. Халӗ 
вара акӑ мён ҫинчен ҫырасшӑн: Петр Петрович хӑйӗн 
пӗрнпӗр .кӗнаки пичетленсе тухсан, ӑна ҫийӗнчех ҫывӑх 
юлташӗоене, тусӗсене панӑ. Парасса сӑвӑласа ҫырса па- 
ратчӗ. В. И. Ленин ҫинчен ҫырнӑ кӗнекисене те сахал 
мар парнеленӗ вӑл. Поэт ҫав сӑвӑсенче те ҫулпуҫ сӑнне 
кӑтартма тӑрӑшатчӗ, ун ҫинчен inaxa шухӑшсем ҫыратчӗ. 
В. И. Ленин ҫмнчен калакан тема — нихҫан кнвелми, 
пӗтми тема: эпир аслӑ ҫулпуҫӑн пурнӑҫӗпе ӗҫӗ, вёрен- 
тӗвӗ ҫинчен, вӑл Совет ҫӗршывёнче коммунизм, ытти 
социализмла ҫёршывсенче социализм тунӑ ҫӗрте пурнӑ- 
ҫа кӗрсе пыни, пӗрмаях аталанни, пуянланни ҫинчен 
ҫырса пӗтерес ҫук,— тет поэт. Ленин вӗрентӗвӗнче рево- 
люцишӗн кёрешекен халӑхсене яланах вӑй паракан, 
малалла чӗнсе тӑракан хӑват, тенӗ вӑл темнее те.

* * *

П. П. Хусанкайӑн Владимир Ильич ҫинчен малтан 
ҫырнӑ сӑвви «Ҫак кун» ятлӑ. Автор ун чухне тин ҫеҫ 
вунҫиччё тултарнӑ-ха. Хусанта вӗреннӗ. Ҫамрӑк поэт, 
ленинец пулма ӗмётленсе, хӑйне ҫакӑн лек хистет мал- 
танхи сӑвӑра:

Чунӑм! Тӗрӗс ҫулҫыравҫӑ 
П ул ҫакӑн пек чух...
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Ку сӑмахсене поэт, паллах, ытахальтен каламан: 
вӑл, мӗн ҫамрӑкран тытӑнсах, ҫулҫыравҫӑ (летописец) 
пулма, унӑн чыслӑ ӗҫне тӗрӗс туса пьгма тӑрӑшнӑ, ҫӗнӗ 
те паха шухӑшсем шыранӑ, вӗеене тупсах пынӑ, Ленин 
вӗрентӗвӗнче куллен тӗрёсленӗ. Аслӑ ҫулпуҫ халӑхшӑн, 
партишӗн кам пулнине палӑртса, вӑл" пёрре ҫеҫ мар 
ҫапла жаланӑ:

Хӑватлӑ та вилӗмсӗр Ленин 
Вӑл пирӗншӗн компас, виҫе.
Кашни утӑмах эпир меллӗн 
Унпа чухласа тӗрӗсленӗ,
Тишкернӗ унпа пур ӗҫе.

(«Ленин пирӗнпе», 1942)

П. П. Хусанкайӑн ҫулпуҫа халал туса ҫырнӑ .пысӑк 
произведенисем — «Горкӑри ҫурт» тата «Аслӑ чӗре» по- 
эмӑсем. Вӗсем темиҫе хут та ҫапӑнса тухнӑ. Асӑннӑ 
поэмӑсемсӗр пуҫне, Хусанкай В. И. Ленин ҫинчен сакӑр 
сӑвӑ ҫырнӑ: «Ҫак кун», «Пытарни», «Миҫемӗш хут», 
«Мухтав аслӑ Ленина!», «Ленин пирӗнпе», «Разлив аса 
килет», «Ленин» тата «Ленин ҫулӗпе». Пӗрремӗшӗ — 
1924 ҫулхи траурлӑ кунсенче ҫырнӑскер, ун хыҫӗнче— 
<<21—22.1.1924» тенӗ паллӑ. Ыттисене кайрантарахпа 
(1930, 1940, 1955 ҫҫ.).

Поэт «у лроизведенисене «Суйласа илнисем» кӗнекен 
пӗрремӗш томёнче те (1968) В. И. Ленин ҫинчен ҫырнӑ 
сӑвӑсемпе поэмӑсене тӗр ҫӗре вы рнаҫтарнӑ— лайне 
«Аслӑ чӗре» тенӗ.

П. П. Хусашкай «Аслӑ чӗре» лоэмӑна — хӑйӗн чи даха 
произведенийёсенчен пӗрне — Ленин вӗрентӗвён ҫутиие 
ҫутатса ҫырнӑ, ҫавӑнпа вӑл унта ҫулпуҫ сӑнарне, кӑ- 
мӑлне ӑста сӑнласа памд пултарнӑ. Вӑл Ленвн Аслӑ 
Чёре пулнине чунна, ӑспа, шухӑшпа туйса илнӗ, ӑнлан- 
нӑ. «Ленин чӗри, шухӑшӗ пекех, аслӑ пулнӑ», тенӗ вӑл 
поэма пуҫламӑшёнче Клара Цеткин сӑмахӗсемле, унтан 
вӗсем .мӗне пӗлтернине поэмӑра уҫса панӑ. Ана поэт чӑ- 
ваш педагогӗн-просветителён И. Я- Яковлевӑн пурнӑҫ- 
не, ӗҫне-хёлне, ӑна И. Н. Ульянов, унӑн ывӑлӗ Владимир 
Ильич пулӑшнине, йывӑр вӑхӑтра ун хутне кёнине, илем 
тӗкӗрӗ витӗр пӑхса, сӑнласа кӑтартнӑ. Хӑйӗн тӗллевне 
автор ҫирӗп тытса пынӑ: поэт (вуланӑ чух асӑрхатӑн) 
ҫулпуҫ кӑмӑлне, чӗрине, ачаран тытӑнса, Совнарком 
председателӗнче ӗҫленӗ кунсене ҫити ӳкерсе кӑтартнӑ. 
Ҫакна тума вӑл, калас пулать, Ильичӑн тем чухлӗ ӗҫне
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мар, чӑваш халӑхӗшӗн питех те паллӑ пулнӑ хӑшпӗр ӗҫ- 
сене илнӗ те вёсен типлӑхне тупса сӑнланӑ, пӗтӗмлетнӗ. 
Ҫатла вара, Ленин сӑнарӗ, унӑнаслӑчӗри  поэмӑна ву- 
ланӑҫемӗн куҫ умне яр-уҫҫӑн тухса тӑракан пулнӑ. Шухӑ- 
шӗсем ҫакӑн пек чӑмӑртанаҫҫӗ: халӑхра ӗмӗрех пурӑна- 
кан ҫулпуҫӑмӑр — вӑл паттӑр вырӑс халӑхӗ этемлӗхе 
панӑ гений, аслӑ ӑс, аслӑ чӗре, ҫав вӑхӑтрах ахаль ҫы- 
нах. Унӑн куҫӗ яланлӑхах хупӑннӑранпа ҫур ӗмёр те 
иртрӗ ӗнтӗ, анчах, поэт сӑмахӗоемпе калас-тӑк:

Карап пуҫӗнче халь те Ленин,
Ун чаплӑ ялавӗ вӗҫет.
Мӗнпур тӑшмана ҫӗнтермешкӗн  
Тӑван ҫӗршыва пехилленӗн 
Пире малаллах вӑл чӗнет.

«Аслӑ чӗре» тесе ят панӑ кӗнекесене поэт хӑйӗн ну
май юлташӗсене, тусӗсене, ырӑ сунса, хисеплесе парне- 
ленӗ. Сӑмахран, асӑннӑ кӗнекене Андриян Григорьевич 
Николаева панӑ чух, паттӑр летчик-космонавта хиееп- 
лесе, ырӑ сунса, Лемин ҫинчен пӗчӗкҫӗ сӑвӑ ҫырнӑ. Акӑ 
вӑл:

Андриян тӑванӑм а—
Тин тухнӑ кӗнекем —•

Вулама та асӑнма.
Тен, вӑл чӗртӗ ҫӗн хӗлхем.
Аслӑ чӗре — Ленин вӑл.
Унсӑр эпир камччӗ-ши?

Чӑнах та, Российӑра В. И. Ленин, вӑл йӗркелесе, 
вӗрентсе ҫитӗнтернӗ большевиксен партийӗ пуладан пул- 
сан, чӑвашсем пек халӑхсен кунҫулӗ ӑҫталла кайса 
пынӑ пулӗччӗ-ши? Вӗсем ҫӗтселтӗтсе пынӑ пулӗччӗҫ, ҫӗр 
пичӗ ҫинчен ҫухалса манӑҫа тухнӑ пулӗччӗҫ...

Октябрьти ооциалиэмлӑ Аслӑ революци, Совет влаҫӗ, 
Российӑри мёншур халӑхсене ирӗке кӑларса лӗр йыша 
пӗтӗҫтернӗакер, чӑвашсене те ҫӗнӗ сывлӑш, хӑват, ма- 
лашлӑх пачӗ, ҫӑклерӗ те чӑннипех ҫӗнӗ истори тӑвакан 
халӑх туса хучӗ.

И. Н. Ульянов ячӗпе хисепленекен Чӑваш государст
во университетне «Аслӑ чӗре» кӗнекине (чӑвашлине) 
поэт ҫакӑн лек сӑвӑласа парнеленё:

Саманамӑрӑн аслӑ чёрн
Хад> те вӑйлӑ вӑл, халь те вӗри.
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Ёмӗр ҫунӗ вӑл ҫак тӗнчере.
Сӳнмӗ! Ленин — ҫав аслӑ чёре.

«Аслӑ чӗре» поэмӑн тӗи шухӑшне Петӗр Хусанкай 
кунта та калать: Ленин — «еаманамӑрӑн аслӑ чӗри» (ку 
нӗркене эпӗ статья ячӗ .гаырӑнне илтӗм).

«Великое сердце» кӗнекене (вырӑслине) университета 
тата ҫапла ҫырса панӑ:

«Чӑваш Патшалӑх университетне.
Юные мои соплеменники! Будьте достойны светлой 

памяти и бессмертной слаиы пионеров чувашского про
свещения: «...Человека богатырского духа» (Ленин) 
И. Я- Яковлева и великого нашего Константина И ва
нова».

Эпё малтарахра каласаттӑм: Владимир Ильич чӑваш 
педагог-проаветительне, унӑн ӗҫне пысӑк хан панӑ.-ҫак- 
на халӑх поэчӗ Петӗр Хусанкай «Аслӑ чӗре» поэмӑра 
тӗрӗс те лайӑх ҫырса кӑтартнӑ, Иван Яковлевича эсер- 
ла-националистла этемсем хӗсӗрлеме тытӑнсан, Ленин 
1920 ҫулхи апрелӗн 20-1мӗшӗнче, И. Я. Яковлев хутне 
кёрсе, Чӗмпӗр кӗпӗрнин ӗҫтӑикомне телеграмма янӑ,— 
Яковлев ҫинчен «...телеграфпа пӗлтерӗр», тенӗ унта.

Владимир Ильич чӑваш революци он ер ӗпе Т. С. Кри- 
вовпа калаҫнӑ чухне чӑваоп педагогне «паттӑр ӑстӑнлӑ 
ҫын» тенӗ. Петр Петрович ҫак хака никамран та лайӑх, 
тӗрӗс ӑнланнӑ.

«Великое сердце» кӗнекен Александр Артемьева 
панӑ экземпляре ҫине П. П. Хусанкай ҫакӑн пек сӑвӑ- 
ласа ҫырнӑ:

А. Атрее.
Ҫак пӗчӗкҫӗ кӗнекере 
Тапать хӑватлӑ пӗр чӗре.
Ҫавна пула — эпир те ҫын,
Утар-ха малаллах эппин!

Тепринче тата акӑ мӗнле каланӑ:
Ҫак аслӑ чӗре 
Ман кӗҫӗн чӗрере.

«Хӑватлӑ пӗр чӗре» вӑл — Ленин, «саманамӑрӑн 
аслӑ чӗри», ҫавна пула — «эпир те ҫын», ытларах та, 
ҫавна пула — чӑваш халӑхӗ те халӑх, социализм, ком
мунизм ,ҫуртне тӑвакан халӑх.
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Тепӗр тӗслӗх — «Великое сердце» кенекене (вырӑс- 
лине) Н. И. Иванова панӑ чух ҫырнӑ сӑвӑлла йӗркесем:

Ку —* сана, Микки таврашӗ!
П ултарнах иккен чӑвашӗ,
Эпӗ мар — Якку Иванӗ,
Вулакан ҫавна ӑнланӗ.

Паллах ӗнтӗ, Яику Иванӗ вал — Иван Яковлевич, 
«Аелӑ ч1ӗре» поэмӑра сӑнласа кӑтартнӑ чӑваш ,педагогӗ- 
просюетителӗ.

Доэмӑра И. Я. Яковлева чӑваш халӑхён «йӑлтӑр 
ҫути» тенӗ, ӑна Ленин сӳнме паманни, упрани ҫинчен 
каланӑ:

«...Ленин* Ҫав сӳнме памарӗ 
Пирӗн йӑлтӑр ҫутине:
—  И ван Якӑльча ан тивӗр! —
Терӗ тӗрлӗ п уҫтаха .—■
Патша чух вӑл тӳснӗ йывӑр,
Ырӑ тунӑ халӑха.—
Кушкасем Якку Иванӗ,
Яту юлчӗ тӗнчере.
Ленин пулчӗ упраканӗ.
Тав ӑна ӗмӗр-ӗмӗре!»

* * *

Л . П. Хусанкайӑн ҫулпуҫ ҫинчен ҫырнӑ тепӗр пысӑк 
произведенийӗ — «Горкӑри ҫурт» поэма. Вӑл 1952 ҫул- 
хине ҫапӑнса саланнӑ. Ҫав ҫулах автор ӑна «Чӗре юрри» 
кӗнекере кӑларнӑ (46—58 стр.). 1955 ҫулта вӑл «Совет
ский писатель» издательствӑра кӗнеке халлӗн вырӑсла 
пичетлен'се тухнӑ. Вырӑсла куҫараканӗ — Вера Потапо
ва. Чӑвашла кӑларнине те вулакансем хаиӑл туса йы- 
шӑннӑ, (Критиксем ырласа статьясем ҫырнӑ.

Ку кӗнекене те Петр Петрович хӑйён тус-юлташӗ- 
сене, шкулсене, библиотвкӑсене сахал мар парнеленӗ. 
Анчах халалласа ҫырнисенче поэт мӗнлерех шухӑшсем 
калать-ха?

«Горкӑри ҫурт» кӗнекене хальхи паллӑ чӑваш исто- 
рикне, литература критижне И. Д. Кузнецова ҫакӑн пек 
ҫырса панӑ:

«Ивану Даниловичу Кузнецову с искренним пож ела
нием— вписать новую страницу в историю нашего на
рода, дабы грядущий поэт достойно воспел твои деяния.
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В ряды Егорова, Бичурина, Яковлева, Иванова, Сес- 
пеля! За  всестороннее проявление национального гения 
под животворным знаменем Ленина!»

Ку йёр'кесенче автор ӗлӗк чӑваш халйхё хушшинчен 
тухнӑ, халӑхшӑн ӗҫлёсе пурӑннӑ, ҫалла вара ырӑ ят 
илтнӗ паллӑ ҫынсене мухтать, вӗсем хӑйеен чаплӑ ӗҫӗпе 
тӑван халӑх лултарулӑхне кӑтартса паня ҫинчен, ма- 
лашне те пирӗн халӑх, Ленинӑн вйй-хал пареа тӑракан 
ялавӗ айӗнче лырса, хӑйӗн нацилле пысӑк пултарулӑхне 
пур енӗпе те ҫӗнӗ хӑватпа кӑтартасса шанса ҫырать. 
Ёлӗк, латша саманинче, капитализм вӑхӑтӗнче, чйваш- 
сем пек сахал йышлӑ халӑхсем ҫине пуян сословиеемпе 
пуян классен ҫыннисем йӗрӗнсе пӑхнӑ пулсан, революци 
хыҫҫӑн, совет саманинче, пур халӑхсем те, нумай мил- 
лионлисем те, ҫёршер пинше кӑна шутланаканнисем те, 
пӗр тӑванла йыша пёрлешсен, халйхсен историйё пачах 
урӑхла пулса пыма тытйнчё: социализмпа коммунизм
саманинче кашни халйх пысйк ӗҫ тума, хййён июсёлмл 
пултарулйхне кйтартма пултарать,— кйтартать те! 
Юханшьивоам, тинёссам океана пӗрлешаҫҫӗ, пирӗн ҫёр- 
шыв халйхёсем те ҫавӑн пекех, пёр халйха, океан пек 
пысйк та хйватлй халйха, лёрлешее, совет халйхё пул
са тйрадҫӗ, пёр ӑҫ — коммунизм!: — тӑваҫҫӗ.

Тапёр историке— В. Н. Любимова — панй кёнаке 
ҫине ҫырнине те чйваш халйхё. малалла кайса, ҫутта 
тухса пыраосине палйртса ҫырнӑ:

«П усть множатся ряды муж ей ученых,
Д а  просветимся мы, народ —  чуваш!»

Г. Н. Волков профессора тата, тйван халйха сума 
суса, ҫапла ҫырса панй:

«...Кунта чӑваш сӑнарё пур,
Ҫ авн а ҫӗклесчӗ ҫӳлерех...»

Сӑмах кунта Н. М. Охотников ҫинчен (ҫав вӑхӑтрах 
И. Я. Яковлев -ҫинчен те) пырать.

Чйваш халйхӗ ҫакна аван пёлет, ман'масть: Влади
мир Ильич Чемперти гимназире вёреннё чух Охотнико
ва университета кёме хатёрленё, чйваш вара универси
тета вёренме кёнё. Никифор Охотников хййён учитель- 
не чун-чёререн тав туса пурйннй.

П. П. Хусанкай, ҫакна асра тытса, «Горкари ҫурт» 
поэмӑра акй мён ҫырать:



В ӑл ӑсӗнчех усрана, ахӑр,
Хӑй чӑваша вӗрентнине;
Ҫӑпатапа пулин те, харсӑр  
Чӑваш ҫутта туртӑннине...

Ульяновсен килйышӗ ҫинчен «Ҫемье» ятлӑ паха 
пьеса ҫырнӑ вырӑс драматургне И. Ф. Попова, револю- 
цичченех Владимир Ильича лайӑх лӗлнӗ тата Пӗтӗм 
тӗвчери Социалистла бюрора Ленин ертсе пынипе ӗҫле- 
нӗ революционер-журналиста, пьесӑра Н. М. Охотни- 
ковӑн сӑнарне кӑтартса панине асра тытса, П. П. Ху
санкай хӑйӗн поэмине парнеленӗ (кӗнакен титулӗ ҫине 
чӑвашла тата вырӑсла сӑвӑ йӗрки ҫырнӑ):

И. Ф. Попова («Ҫемье» авторне)
«Ҫӗр ҫинче ҫӗр ҫул ҫӳре!» —
Тет мана ҫуратнӑ халӑх.
М ӗн хуш са калӑп Сире? —
Тепӗр ҫӗрччӗ асӑнмалӑх!

«На земле жить нам сто лет!» —
Так поет мой народ часто,
Что прибавлю я, поэт? —
—  Перевыполнить лет на сто!

* * *

П. П. Хусанкай темиҫе ҫул хушши «Темтепёр» ятпа 
кун кёнеки (дневник) ҫырса пынӑ. «Темтепӗрӗн» улттӑ- 
м'ёш кӗнакинче В. И. Ленинӑн пурнӑҫӗпе ӗҫӗ пирки поэт 
шухӑша кайнӑ самантсенче ҫырнӑ сӑмахсем, сӑвӑ йӗр- 
кисем тӗл пулаҫҫӗ.

Ҫакӑн пек ҫырнисем пур унта, сӑмахран:
«11.IX.64. Лейпциг... «Искра» хаҫатӑн 1-мӗш номерӗ, 

1900 декабрь 24. Ленин редакцилесе кӑларнӑ. Сулахай 
кӗтесре— «Российская социал-демократическая Рабо
чая партия». Сылтӑмра: «Из и акры возгорится пламя!» 
(ответ декабристов Пушкину). Малтанхи статья: «Н а
сущные задачи нашего движения».

Халӑх поэчӗ ҫавӑнтах тӑватӑ йёрке сӑвӑланӑ:
Хӗлхемрен ҫӗкленӗ ҫулӑм,
Ленин ӗҫӗ пурӑнать.
Ҫутӑрах вӑл ҫултан-ҫулӑн  
Тӗнчипех халь курӑнать.
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Кун кӗнекинех 1968 ҫулхи августӑн 18-мӗшӗнче 
В. И. Ленин ҫинчен тепӗр строфа ҫырса хунӑ:

Кунҫул иртет. Эпир ҫаплах
Канаш тӑватпӑр Ленинпа.
Вӑл — пирӗн малтанхи сӑмах.
Вӑл — пирӗн пурӑнӑҫ, шӑпа.

Ленин — аслӑ чӗре, аслӑ ӑс, аслӑ сӑнар. Ҫак чаплӑ 
шухӑша П. П. Хусанкай пӗрре те асран яман: вӑл поэ- 
тӑн Ленинианине витӗр витнӗ, пултарулӑх ӗҫӗнче хавас- 
лантарнӑ, чун-чёрине ҫуяатлантарнӑ. Вӑл хӑйён кӗнеки- 
сене юлташӗсемпе тусӗсене парнеленӗ чух ҫырнӑ йӗрке- 
сенче те кашнинчех ҫулнуҫӑмӑр ҫинчен малтан ҫырнӑ 
сӑввисемпе поэмисенчи шухӑшсем ҫумне мёнле те пулин 
ҫӗнӗ те паха «шухӑш хушнӑ, Ленин сӑнарне ӑсӗнче, пул- 
тарулӑхӗнче анлӑлатнӑ. Шыранине тупнӑ, тупса -ҫитерей- 
меннине—^плыранӑ. Тупма сӑмах панӑ: тунаймасас- 
с ӑ н —■ ӗмӗр шырӑн, нихҫан та усмӑп аллӑма, тенӗ.

Петӗр Хусанкай произведенийӗсенчи Ленин халӗ те 
чӗрӗ, вӑл ҫӗршыва, халӑха, партие ертсе пырать, чёрри- 
семпе чӗрӗ ҫын пек калаҫать. Халӑх чӗрнне, асне ёмӗр- 
лёхе кӗрсе вырнаҫнӑ Ильич сӑнарӗ — вилӗмсӗр сӑнар.

1976



ҪАМРӐН ЛЕНИН ПЫ РСД ҪӲРЕНӖ Ҫ У Р Т

Владимир Ильич Ленин пурнӑҫвпе ӗҫӗ, унӑн вӗрен- 
тӗвӗ, тӗнче тавра ҫаврӑнса ҫӳрекен, халӑхсене вӑратса 
вӑй паракан, ӗҫпе кӗрешёве хавхалантаракан хӑватлӑ 
идейисемте шухӑшӗсем, вӗеем пурнӑҫа кӗрсе пыни мӗн- 
пур халӑхсен писателӗсемшӗн ҫултан-ҫул ҫӗнӗрен ҫӗнӗ 
тема пулса тӑраҫҫӗ. Ку вӑл чӑваш писателӗсемпе поэчӗ- 
семшӗн те ҫавӑн пекех: вёсем Совет влаҫӗн малтанхи 
кунӗсенчех Ленин ҫинчен калакан темӑпа. интереслен- 
ме, ҫулпуҫ ҫинчен калавсемпе сӑвӑсем ҫырма тытӑннӑ, 
халӗ те ҫыраҫҫӗ. Ленин теми, революци теми, социа- 
лизмпа коммунизм тӑвас ӗҫ теми — нихҫан та иксёлми 
тема. Вӑл ҫуралсах, ҫитӗнсех тӑрать.

Чӑваш сӑвӑҫисен, кашнии тенӗ пекех, Владимир 
Ильич ҫинчен ҫырнӑ сӑвӑ-юрӑ е поэма пур. Вӗсенчен чи 
пахисем кёнекерен кӗнекене куҫса пыраҫҫӗ. Вӗсене аслӑ 
уявсенче юрлаҫҫӗ, литература каҫӗсенче вуласа параҫҫӗ, 
ачасем шиулсенче вёренеҫҫӗ. Ленин ҫинчен ҫырнӑ про- 
изведени авторӗшӗн— ку вӑл чи пысӑк хисеп, халӑх 
унӑн проиэведенине панӑ хак. Ун пек хакран пысӑкрах- 
хи мӗн пултӑр!..

В. И. Ленин пурнӑҫӗпе ӗҫӗ ҫинчен ҫырнӑ произведе
ние ем пирки сӑмах хуокатсан, Алексей Воробьевӑн 
«Сӗве хӗрринчи .ҫурт» тата «Ленин медалӗ» поэмисене 
асӑнмасӑр хӑварма ҫук.

Пӗрремӗон поэмине асӑннӑ май ҫакӑн пек ыйтусем 
сиксе тухаҫҫӗ: мӗнле ҫурт-ха вӑл? Мӗне пула вӑл Ленин 
ячӗпе ҫыхӑннӑ? Хӑҫан ҫыхӑннӑ?..

Сӗве хӗрринчи ҫурт вӑл — Иван Яковлевич Яковлев 
Чӗмпӗрти чӑваш шкулӗнче ӗҫленӗ вӑхӑтра лартнӑ, хй
йён килйышӗпе пурӑннӑ ҫурт. В. И. Ленин ашшӗ Илья 
Николаевич Ульянов 1869 ҫулхи кӗркунне Чулхуларан 
Чӗмиӗре куҫса пынӑ, Чӗмпӗр кӗпӗрнинчи халӑх шкулӗ- 
сен инапекторӗнче ӗҫлеме тытӑннӑ (1875 ҫултан пуҫласа 
халӑх шкулӗсен директорӗ пулнӑ). Ульяновсем Чӗмпӗрте
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пурӑннӑ вӑхӑтра Яковлевеемпе туслашса кайнӑ, пӗр- 
пӗрне ӗҫре пулӑш'нӑ, еӗр-иӗрин патне хӑнана ҫӳрене. 
Ашшӗ-амӑшӗн ырӑ гуслӑхне кура вёсен ачисем те пӗр- 
пӗрне хисвпленӗ, туслӑ пурӑннӑ, пӗрле В|Ылянӑ...

Л ӗр каҫхине (1886 ҫулхи январӗн 12-мӗшӗнче) Сӗве 
хӗрринчи ҫуртра, Яковлевсен килӗнче, Митя Ульянавла 
Леля Яковлев хӗрсе вылянӑ самантра, вӗсем латне 
Володя Ульянов ваш аса  ҫитсе кӗрет.

Нумай вӑхӑт иртсен, ҫур ӗмӗртен, И. Я- Яковлев 
ы в ӑ л ӗ — Алексей Иванович Яковлев, GCCP Наукӑсен 
Академийӗн член-корреспонденчӗ, ҫав шартлама сивӗ 
каҫа асилсе, ҫакӑн пек ҫырнӑ:

«Владимир Ильич, пирӗн пата килсен, яланах тум- 
тирне хыватчӗ. Анчах хальхинче вӑл хывӑнмарё, малТй 
пӳлӗмрен те иртморӗ, пирӗн аттене тем ҫинчен шӑппӑн 
хӑвӑрт-хӑвӑрт каласа лачё. Пичӗ шурса кайнӑ, тутине 
ҫыртнӑ, куҫёсем ҫёрелле пӑхаҫҫӗ. Шӑллӗне чӗнсе, вӑл 
лӑгакӑн, анчах хирӗҫлем-е ҫук сасӑпа каларӗ:

— Митя, тӑхӑн, киле кайӑпӑр...
...Мён пулнине ӑиланса илеймен, анчах кӑмӑлӗ хус- 

калнӑ Митя хӑвӑрт тумланчӗ те пиччӗшӗ яыҫҫӑн туиса 
утрӗ. Салху сӑн-питлӗ Владимир Ильич лярӗнле ним 
шарламасӑр оывиуллашрӗ».

М алалла Алексей Иванович акӑ мӗн пӗлтерет: «Пич- 
чӗшше шӑллӗ тухса кайсан, зпӗ атте патне чуиса иы- 
тӑм та, мӗншӗн Митьӑна ҫав тери ир илее кайрӗҫ, тесе 
ыйтрӑм. Атте куҫҫульне шӑла-шӑла:

— Илья Николаевич вилнӗ,— терӗ».
Чылай вӑхӑт иртсеи, ун чухнехи ӗҫе аса илсе, Вла

димир Ильич: «Ҫав каҫӑн кашни саманчӗ манӑн асӑма 
ҫирӗп кӗрсе юлчӗ»,— тенӗ.

«Севе хӗрринчи ҫурт» лозмӑра ку саманта ҫапла кӑ- 
тартса панӑ:

Сикет юр пӗрчи —  ҫутӑ хурт.
Кӑрлач кунӗ витӗр шӑнтать.
Сӗве хӗрринчи йывӑҫ ҫурт
П аян та манман, астӑвать:
Пӗр ҫамрӑк ача ҫитсе кӗчӗ.
(Мӗскер, кулянса пӑхать тем?)
Хуйха сиснӗн, Яковлев чӗнчӗ:
—  Мӗн пулчӗ, Володя?
—  Аттем...

Ҫамрӑк Ульянов шухӑшне тӳрех калаймасть... сыв- 
лӑш ҫавӑрса илсен тин пӗлтерет:
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— Аттем внлсе кайрӗ,—
Володя,
Ак, ҫавӑрчӗ сывлӑш аран.—
—  Ман шӑллӑм... Кунта вӑл вылять-и?
Атя, Митя, хӑвӑрт тумлан,—
Куҫҫуль витёр Яковлев
Тӑнлӑ
Ача ҫине пӑхрӗ, курать:
Умра —  ш ухӑша кайнӑ сӑнлӑ
Ҫап-ҫамрӑк Ульянов тӑрать.

Йывӑр хуйхӑ. Анчах ҫа-мрӑк Володя Ульянов хӑйне 
ҫирӗп тыткаланӑ, Ку вӑл А. И. Яковлев асилӗвёнчен те 
лайӑх курӑнать. Ана А. Воробьев поэзи меслечёпе кӑ- 
тартса панӑ. Поэмӑри Володя сӑнӗ ҫажӑн пек: вӑл 
хӑрах куҫне хӗснӗ, cap ҫӳҫӗ ҫамжи ҫине ӳкнӗ, тутине 
чӗнмя пӑчӑртанӑ, сӑн-питӗнче шалти вӑй-хӑвачӗ иалӑ- 
рать. Ун чухне Володя вуиултӑ ҫул та тултарман-ха, 
апла пулин те, ҫамрӑклӑхне кура мар, ӑслӑ пулнӑ, вӗре- 
неесе те яурвнчен аван вӗреннӗ. Асӗпе, йӗркелӗхӗпе ту р 
не те тӗлёнтернӗ.

Поэма авторӗ ҫак статьяра эпӗ илсе кӑтарънӑ йӗрке- 
сене ҫырае умён Иван Яковлевичпа Илья Николаевич 
ӗҫӗ-хӗлӗ, вёсем хушш:инчи ырӑ туслӑх ҫиичен ҫырнӑ. 
И. Я. Яковлев Чёмиӗрти чӑваш шкулӗшӗн, унта чӑваш 
ачисене вӗрентессишӗн мён тери хытӑ тӑрӑшни ҫинчен 
каланӑ, ӑна И. Н. Ульянов пулӑшннне кӑтартса ланӑ. 
Ҫавна май поэма сюжетне аталантарпӑ, кунта илсе кӑ- 
тартнӑ вырӑнсенче вӑл малалла аталаннӑ.

Поэмӑра Яковлев ӗҫӗпе сӑнарӗ ҫакӑн пек тукса тӑ- 
рать:

Вӑл акӑ, чӑваш Прометейӗ,
Пире букварь панӑ этем!
Кам тек халӑха мӗскӗн тейӗ?
Ҫутатӗ ӑсне чӗр хӗлхем.
Ҫав ҫутӑ —  пёлӳлӗх ҫути.
Ш ӑтса, чӑшӑл тухрӗ калча.
Тӗшши тулчӗ, кӗчӗ тути.
Тайма пуҫ Иван Якӑльча.

Аслӑ просветитель-педагог халӑх умӗнче улӑп евӗр 
тӑрать, вӑл питех те ӑслӑ ҫын, вӑл Чӗмпӗрти чӑваш 
шкулне путлантарас, чӑваш халӑхне тӗттӗмре усрас 
тесе ҫӳрекен тӑшмансен элекӗсене тӗрлӗ майсемше сире-
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сире пӑрахнӑ, тепӗр чухне кӗтӑк ӑслисеие «улталама» 
та хӑюлӑх ҫитернӗ, вӗсенчен чеен кулса та илнӗ. Яков
лев хӑйӗн ӑсӗпе ҫеҫ мар, халӑх ӑсӗпе те пурӑннӑ, унпа 
усӑ курса ӗҫленӗ.

'Сӑмах май акӑ мёнле тӗслӗх илсе кӑтартас килет. 
Пӗр ҫулхине Иван Яковлевич Петербурга гтысӑк канаш- 
лӑва кайнӑ. Ҫавӑнта паггшан пӗр мухтаннӑк та тӑмсай 
чиновникӗ, Яковлева витлесе йӗкӗлтес, чӑваш халӑхӗн- 
чен тӑрӑхласа кулас тесе, лурте илтмелле:

— Мён калам  а пулать-нги чӑвашла? Чӑвашсен, 
ахӑртнех, кирлё сӑмахсем те ҫук-тӑр! — тенӗ.

Пӗтӗм вӑй-халне тӑван халӑхне парса ӗҫлакен Яков
лев патша тар-ҫи умӗнче хӑраса тӑман, витлевҫӗ чинов
нике хирӗҫ витӗмлӗ сӑмах «аланӑ:

— Ваше высокопревосходительство,— тенӗ вӑл, пур
те илтчӗр тесе,—>ҫыннӑн шухӑшсем, туйӑмсем ҫук пул- 
сап, пурнӑҫа-тӗнчене ӑнланаймасть пулсан, вӑл тем пек 
пуян чӗлхепе те нимӗнле ӑслӑ шухӑш та калаяс  ҫук. 
Пӗр-нӗр вӗҫкӗн те мухтанчӑк этем, чухӑн халӑха мӑн- 
кӑмӑллӑн тискер тесе шутлать пулин те, ҫав халӑхӑн 
шухӑшсем, туйӑмсем, совесть тата ӑстӑн пур пулсан, 
вӑл, ӗненсемӗр, вёсене калама кирлӗ сӑмах тупатех.

Ку «историе» Иван Яковлевич Сӗве хӗрринчи ҫурт- 
ра хӑйӗн тусӗсене нӗрре кӑна мар каласа панӑ.

И. Я. Яковлев!— чӑваш ҫырулӑхяе ӑста йӗркелесе 
чӑваш букварьне ҫырнӑ ҫ ы н — тӑван чӗлхе пуянлӑхне 
ҫеҫ мар, унпа калаҫакан халӑхӑн ӑстӑнӗ пуян пулнине 
те лайӑх пӗлнӗ.

Чӑваш халӑхне ҫутта кӑларас ӗҫре Яковлева Раҫҫей 
хӑ.вачӗ, ҫутӑ пуласлӑхӗ хавхалантарнӑ. Ана йывӑр вӑ- 
хӑтсенче И. Н. Ульянов нумай пулӑшнӑ, яланах унӑн 
хутне кёнӗ.

Чӗмиӗрти чӑваш шкулӗ ҫинчен киревсӗр сӑмах-юмах 
саракан тӑшмансене Яковлев хӑй вӑхӑтӗнче мӗнле та- 
вӑрса каланине А. Воробьев тивӑҫлӗ сӑмахсемие кӑ- 
тартса панӑ:

Тӑшман, пӗр юррах тек ан сӗтӗр!
Ку — санӑн шала кайнӑ чир.
Пӗрле Раҫҫейпе пирӗн ӗмӗр,
Пӗччен-лӗр пӗтетпӗр эпир.
П ёртанлӑх —  ҫак миссийӗн тӳрчӗ.
Пӗр уншӑн, чӗрем, хып та ҫун.
Илья Николаевич пурччӗ...
Тӑпри ҫӑмӑл пултӑрччӗ ун.
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Поэт сймахӗсенчи шухйша асра тытса, ӑна кӑштах 
аталантарса, ҫапла калама пулать: пурнӑҫне халйхшйн 
ырӑ ӗҫ туса ирттернӗ, ятне халӑх асӗнче ӗмӗрлӗхе хӑ- 
варнӑ ҫыннӑн тӑпри йывйр пулмасть. Ун пек ҫынсем, 
чӑваш ваттисен сӑмахӑпе калас-тйк, вилсен те внл.меҫ- 
ҫӗ, чаплӑ ӗҫне пула халйхпа пӗрле пурйнаҫҫӗ. Ҫын пу- 
рӑннӑ чух чйн-чйн этем пек пурйнтйр, ырӑ ят хӑ'вартӑр!

А. Воробьев «Сӗве хӗррпнчи ҫурт» поэма умне
В. И. Ленинӑн 1919 ҫулхи августйн 28-мёшӗнче Чӗмпӗ- 
ре, Губчекана янӑ телеграм'мине эпиграф вырӑнне парт
ий. «Иван Яковлев старимпе унйн арам.не хеаттертен 
ан кӑларӑр. Пурнӑҫлани ҫинчен пӗлтерӗр. Совнарком 
председателӗ Ленин», тенӗ вӑл телеграммӑра. (Ана 
эпир, И. Д. Кузнецова!а иксёмёр 1960 ҫулта ҫапла ку- 
ҫарнӑччӗ: «Иван Яковлевич Яковлев старикпе унйн 
мйшйрне хваттертен ан кйларӑр. Ҫакна ӗҫе кӗртми ҫин- 
чен пӗлтерӗр».)

Статьян малтанхи пайӗнче асйннӑ ӗҫсемсӗр пуҫне 
ҫак телеграмма ҫинчен ҫырнн поэмйна тепӗр шая ҫӗк- 
лет, унйн сюжетне малалла аталантарать, поэмйна ҫӗнӗ 
строфасем хушма май парать.

Иван Яковлевичи а унйн мйшйрне Севе хёрринчи 
ҫуртри хваттертен кам хйваланй? Ку «истори» мёнле 
пуҫланнй, мёшпе пётнё? Поэмйра йна еплерех кйтартса 
панй-ха?

Истори акй мён калать. Иван Яковлевич Севе хёр- 
ривчи ҫурта Чӗмпӗрти чйваш шкулён малтанхи тапхй- 
рёнчех хййён уиҫипе лартнй. 1885 ҫулта вйл ҫурта «ни- 
тех те йӳнӗ хакпа» хыснана шкул валли сутнй. Хййне 
килй'ышёпе пурйнм а ҫуртйн пӗчӗк пайне ҫеҫ хйварнй. 
Ҫуртйн ытти пай^енче шкул ачисем, унта ӗҫлекен учи- 
тельсемне служащисе!М пурйннй, канцеляри вырнаҫнй. 
(Сймах май, Н. М. Охотников та ҫавйнтах пурйннй.)

1919 ҫулхи августйн 16-мёшёнче Яковлева хйратакан 
хут пырса панй. Эсир — совет работникё мар, совет ра- 
ботникё пулма сирен тивӗҫлӗ право ҫук, тенё унта. Ҫа- 
вйвпа пёрлех йна хваттертен хёвалама тытйннй.

Ҫав вйхйтра И. Я. Яковлев Чрезвычайлй комиссне, 
хййне хӳтӗлесе, пысйк ҫыру янй. Ку ҫырура вйл асйннй 
ҫуртйн историне, унта хйй камсемше пурйннине каласа 
панй, хййне унтах хйвар'ма ыйтнй.

«Мана, хам ватй та халсйр чухне,—т е т  вйл,— хамйн 
тивӗҫӗме тӗкӗнменни тем пекех кирлӗ. Ҫакна йнланса 
илме, мана хваттертен кйларма йышйннй постановление
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пӑрахӑҫлама тата мана ним сӑлтавсӑр тапӑннине ялан- 
лӑхах тёп тума теиӗр хут ыйтатӑп». «Эпё вата,— тет 
малалла.— Мана, пурнӑҫӑн ӗҫпе туяннӑ лӑпкӑлӑхӗсӗр 
пуҫне, ним те кирлӗ мар».

Ҫыру В. И. Ленина асӑннипе вӗҫленет.
Иван Яковлевич хӑйӗн ыйтӑвне, тӗрӗслӗхе асра тыт

са, пӑхса тухма ыйтать. Ҫав тӗрӗслёхе тупма питех те 
ҫймӑл, тет. «Антштатие пӑрахӑр, тӗрёслёхе ан тивӗр», 
тесе ыйтать юлашкинчен.

А. Воробьев хӑйӗн поэммнче ҫак историе, поэзи ма- 
йӑпе сӑнласа, кӑтартса лама тӑрӑшнӑ.

Революци вӑхӑтӗнче, Совет влаҫсн малтанхи ҫулё- 
сенче ӗҫҫыннисем валли пуянсен ҫурчӗсене туртса илни 
ҫинчен каланӑ хыҫҫӑн поэт Сӗве хӗрринчи ҫурт пирки 
хӑй мӗн пӗлнине ҫырса парать:

Ҫак ҫурт та пӗр хушӑ кисренчӗ.
Сӑхланчӗ киле пӑтӑрмах.
Пӑшаллӑ пуҫтах ҫын килсеччӗ.
П уҫларӗ тӳрех хӑтӑрма:
—  Халь иртнӗ чапна асилетни?
Ана тавӑрма ҫитмӗ хал.
Действительный статский советник,
Хваттер санӑн мар тек, тасал!

И. Я. Яковлев латне чӑнах та «лӑшаллӑ пуҫтах ҫын» 
пынӑ-и е ун латне хут ҫеҫ ярса па-нӑ, ҫапах та ӑиа хват
тертен хӑвалама тытӑнни халӗ никам илтмен-пӗлмен 
хылар мар. Пӗтӗм ҫуртне «кисретме», паллах, сӑлтав 
пулман, мӗншӗн тесен вӑл ун чухне патшалӑх аллинче 
тӑнӑ. Паллах, Яковлева хӑвала1ма та сӑлтав пулман, 
анчах такам элек1 лесе ҫырнӑ хут тӑрӑх ӑна талӑннӑ. Ку 
чухне те чӑваш педагогӗн-просветителӗн хутне В. И. Л е
нин кӗнӗ, ӑна хӑйӗн хваттерӗнчех хӑварттарнӑ, теле
грамма ҫийӗнчех пулӑшнӑ.

Ку мӗнле пулса иртнине поэт сӑмахӗсемле калар:
Ҫапла вӑхӑт иртрӗ харамӑн.
Сар август кӗрсен пахчана,
Ҫитет Чӗмпӗре телеграмма.
Ҫулпуҫ алӑ пуснӑ ӑна.
Хӗвел ҫӗнӗрен тухнӑ тейӗн —
Ват ҫынӑн пит-куҫӗ ҫунать:

—  Володьӑччӗ маншӑн,—  халь Ленин
Пулса эс вырнаҫрӑн чуна.
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Пит те вырӑнлӑ каланӑ: Володя Ульянов, чӑваш про- 
светителӗ куҫӗ умӗнче ӳснёокер, ун чухнехи вувҫич ҫул- 
хи ачаран, гичмназистран, халӗ совет государствп пуҫлӑ- 
хӗ пулса тӑнӑ; вӑл, шутласа пӑхӑр-ха, ӗлӗк патша сама
нинче тем чухлӗ асап курса, университетра вӗреннӗ, хӑ- 
йӗн тӑван халӑхне ҫутта кӑлармалӑх ӗҫлеме вӗренӳ 
туяннӑ ҫынна, Яковлева, тӑмсай этемсем кӳрентернин- 
чен, тапӑннинчен хӳтӗлет, телеграмма ярса, ватӑ просве
титель хутне кӗрет. Ҫав телеграммӑн тӗп шухӑшӗ—Яков
лева ан тивӗр! Ку шухӑша вӑл Иван Яковлевич пирки 
1918 ҫулхи апрелей 20-мӗшӗнче Чӗмиӗр Совдепне янӑ 
телеграммӑрах каланӑ. «Яковлева хӑйӗн, ёмӗрӗ тӑрш- 
пгинче туса пынӑ ӗҫӗнчен уйӑрма кирлӗ мар тесе шут- 
латӑп», тенӗ вӑл ун чухне.

Ҫапла, куртӑмӑр ӗнтӗ, «Сӗве хӗрринчи ҫурт» поэмӑра 
Алексей_ Воробьев историри икӗ пысӑк саманта кӑтарт- 
са панӑ: пӗри — Илья Николаевич куҫӗ ӗмӗрлӗхех ху- 
пӑннӑ каҫ, тепри — Владимир Ильич Яковлева хӳтӗле- 
с е ,телеграмма янӑ кун. Вёсем историре чӑннипех те 
ҫавӑн пек пулнӑ. Истори чӑнлӑха юратать, ӑна пӑснине 
яланах тиркет. Йышӑнмасть!

Иван Яковлевич хӑйке В. И. Ленин пулӑшнине мён 
ватӑлса ҫитичченех ырӑ сӑмахпа аеӑнса пурӑннӑ, аса 
илмессерен тав тунӑ.

В. И. Ленин ҫуралнӑ куна аса илнӗ май (вӑл ҫурал- 
нине чи малтан пӗлекеннисенчен пӗри И. Я- Яковлев 
пулнӑ) Иван Яковлевич пӗрре ҫеҫ мар ҫапла каланӑ:

— Владимир чӑн-чӑн тимӗрех пулчӗ, лӗтӗм тӗнчипе 
палӑрчӗ.

Сӗве хӗрринчи ҫуртра халӗ шкул-интернат. Ун ҫин- 
чен А. Воробьев поэма пуҫламӑшӗнче те, вӗҫӗнче те 
ҫырать. Унта вӗренекен ачасен хаваслӑхӗ, шавӗ ҫинчен 
калать. Вёсен, тет автор, кашнин: «Эпё — Ленин кал- 
чи!» тесе калама тивӗҫ пур. Пода Севе хёрринчи шат- 
рун ҫурт умӗнче т у х ӑт а  каять те ӑна унта паян та 
кӑрлач сиввине хӑратса, Владимир Ульянов утса пынӑ 
пек туйӑнать. Ҫавна май вӑл Никифор Охотникова 
асилет.

Куратӑп: Ильич пёччен мар.
Ана чупса ҫитрӗ вӑш-ваш,
Пырать, ак, утса юнашар 
Охотников ятлӑ чӑваш.
Ҫапла вӑл, ман халӑхӑн чунӗ.
Ана ҫын ыр турӗ пулсан,
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Ялан ыр тӑвасшӑн ҫунӗ, 
Нихҫан та вӑл ямӗ асран!

Ку йёркесене вуланӑ хыҫҫӑн ҫакна асилме юрать: 
поэмӑра кӑтартса панӑ ҫуртра, малтарахра каланӑччӗ 
ӗнтӗ, хӑй вӑхӑтӗнче Никифор Михайлович та хӑйӗн кил- 
йышӗпе пурӑннӑ. Владимир Ульянов ӑна университета 
кӗме хатӗрленё чухне вӗсем патне пӗрре ҫеҫ мар пьшӑ, 
Охотникоипа урсксем ирттернӗ, вӗрентнӗ, калаҫнӑ. Хӑ- 
йӗн чунӗн ӑшшипе пысӑк ӗмӗтлӗ ученикӑн чунне 
ӑшӑтнӑ.

Университета кӗме хатӗрленнӗ тапхӑрта Охотников- 
сен ывӑл ача ҫуралнӑ. Ана вёсем, Владимир Ильича 
хисеплесе, Владимир ят панӑ. Ҫакна асра тытса, чӑваш 
халӑх поэчӗ П. П. Хусанкай «Горкӑри ҫурт» гтовмӑра 
Ильич ҫинчен, ӑна апӗ малтанхи статьяра палӑртсат- 
тӑм, питех те ӑшӑ сӑмах каланӑ.

Нумай-нумай ӗҫсем пулса иртнӗ Сӗве хӗрринчи ҫурт- 
ра. Вӗсенчен чылайӑшӗ И. Н. Ульянов, унӑн ывӑл-хӗрӗ- 
сен, уйрӑмах гениллӗ ывӑлӗн ячӗпе ҫыхӑннӑ. Хӑшпӗр 
ӗҫӗсем ҫинчен чӑваш писателӗсем паха калавсем, 
драмӑсем, поэмӑсем, сӑвӑсемпе юрӑсем ҫырчӗҫ. Вёсен 
шутне, паллах, Алексей Воробьев поэми те кӗрет.

«Сӗве хёрринчи ҫурт» позмӑн илемё ҫинчен каланӑ 
чухне, вӑл тӑрӑшса ҫырнӑ произведени пулин те, хӑш- 
пӗр ҫитменлӗхсем пирки асӑрхаттармасӑр иртме ҫук.

Поэма пуҫланасса ӑнлаима йывӑртарах строфапа 
пугҫланать. Унта те ытлашши «илемлӗ» ҫырма тӑрӑш- 
нӑран, те... ытти пирки унӑн ҫав йӗркисен шухӑшне тӳ- 
рех тавҫӑрса илейместӗн. Танлаштару хыҫҫӑн танлаш- 
тару, эпитет хыҫҫӑн эпитет, метафора хыҫҫӑн метафора 
тун.ипе (вёсене куши-купипе панипе!) чылаях йьгвӑр- 
ланнӑ, «1кӑткӑсланнӑ». Акӑ вӑл:

П ӳ ҫитнӗ хӗр евӗр Сӗве 
Тӗртет ҫӑмӑл виткӗч хавассӑн.
Хӗвел ҫиппине пӗр тӗвве 
П ухса ураҫҫи вӑл хывасшӑн.
Аса пек сикет шӗшлӗ пулӑ.
Хӗҫле вылянать тӑсӑк хум.
Кӑвак ҫил кулча сӳтет пулӗ,—
Виҫ пӗрчӗ пулать, тет, пёр сум...

Кун пек строфасем, нумаях пулмин те, тата та пур: 
вӗсенче ҫырнисем чёлхе тёлёщпе те, шухӑш енчен тетё-
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pec, анчах ытлашши кӑткас. Александр Твардовский, 
«Василий Теркин» ятлӑ поэминчеччӗ пулас, ҫакӑн пек 
ҫырнӑччё: Ан тив, пӗр-пӗр вулакан ман кӗнекене тьгт- 
тӑр та ҫапла иалатӑр:

Сӑвӑ, ак, сӑвӑ пулин те —
Пӗтӗмпех ӑнланмалла.

Тепӗр чухне сӑвӑ йӗркисенче пӗр-ик эпитет е тан- 
лаш'тару ҫеҫ пулин те, вёсене сӳимен хӗм тейӗн,— ҫиҫсе 
кӑна тӑраҫҫӗ вӗсем, шьив юхнӑ пек вуланаҫҫӗ!

Акӑ, тӗслӗх В'ырӑнне «Сӗве хӗрринчи ҫурт» поэмӑра- 
нах пёр строфа илер. Сӑмахран, 1886 ҫулти январён 
12-мӗшӗн1ЧИ каҫжине Володя Ульянов хӑйӗн Митя шӑл- 
лёпе Яковлевеем патёнчен тухса кайнӑ саманта Во
робьев акӑ епле илемлё сӑнласа кӑтартнй:

Чунне хытарса алӑ сулчӗ.
Уттарчӗ тухса шӑллӗпе.
Мӑн пӳрт хыҫалтан пӑхса юлчӗ 
Таса кантӑксен куҫӗпе.
Пӗлмен ун чухне пӳрт, пӗлмен —
Хӗвел пек ҫиҫсе хӑпарса,
Ҫак ҫамрӑк ӳссе ҫитӗнсен,
Вӑл — Ленин ҫулпуҫ пуласса.

Паллах, ӑнланма йывӑртарах строфаеемшён, йӗрие- 
семшӗн лӗтӗм произведение тирдесе тӑнма .ҫуж.

Поэмӑра икӗ строфа шухӑша ярать. Пӗрремёшӗ 
(поэма варринче), Сӗве шывӗ ҫинчен, ун чухнехи сама- 
нана кӑтартса парас тесе ҫырнӑскер, килӗшӳсӗр шу- 
хӑшпа лӗтет.

Ш ӑвать лапчӑк пӗлӗт шыв ҫийӗн.
Вӑл — тӗксӗм чӑваш пӳрчӗ пек.
Ярать ш ӑхӑрса ҫурҫӗр ҫилӗ,
Каллех персе ҫитнӗн инкек.
Хумеем ҫырана ҫапӑнаҫҫӗ,
Тӑсаҫҫӗ ҫӳҫенчӗк юрра.
Килет каҫ пулса,
Чӗмпӗр каҫӗ —
Раҫҫей шӑпи евӗр хура.

Акӑ тата тепри, поэмӑна вӗҫлекенни:
Эс тухрӑн ӑс-хакӑл уйне,
Ульянов тыттарчӗ ҫурла.
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Ана йывӑр халӗ хӑйне,
Пайла хурлӑха ҫурмалла.
‘йӗсем ҫиле хирӗҫ утаҫҫӗ.
Юр тарӑн,
П утать-ҫке ура.
Килет каҫ пулса.
Чӗмпӗр каҫӗ —
Тёнче шӑпи евӗр хура.

Кунта ик строфине те Ульяновсен килйышне патша 
саманинче пырса тивнӗ инкексене асра тытса каланӑ 
(пӗр инкекӗ—'Ульянов вӑхӑтсӑр вилее кайни; тапри— 
Александр Ульянова патш'а вӗлерттерни). Ку инкек- 
сем — «ҫурҫӗр ҫилӗ» пек; Владимир Ульяновпа Ники
фор Охотников, ҫапах та, «ҫиле хирӗҫ утаҫҫӗ». Иывӑр 
кунсенче Ульяновоене малтанхи «туссем» нумайӑшӗ 
пӑрахнӑ, маннӑ пулсан, Охотников хӑйӗн учительнехӑ- 
рушӑ вӑхӑтра та «ыр тӑвасшӑн ҫунать». Вӑл Мария 
Алексавдровнӑна Сызране ҫитиччен кайма лав туп с а 
парать. Ҫав лавҫӑ чӑваш лулнӑ.

Пур тӗлӗшпе те йӗркеллӗ пынӑ вӑхатрах икӗ стро- 
фин те вӗҫӗ, ку-ратӑр-и, кӗтмен-туман ҫӗртен, -шухӑш тӗ- 
лӗшпе пӑсӑлса каять. Ҫаксене: «Чӗмпӗр каҫӗ — Раҫҫей 
шӑии евӗр хура» тата «Чӗмпӗр каҫӗ — тӗнче шӑли евӗр 
хура» тенисене мӗнле ӑнланмалла-ши? Мӗне пӗлтереҫ- 
ҫӗ вӗсем?

Ш ухӑшласа пӑхӑр-ха ун чухнехи Раҫҫейпе тӗнче 
пирки: вёсен шӑли чӑнах та хура (!) пулвӑ-ши?

Ман шутна, Ра-ҫҫей ҫинчен ӑна хӑшӗ-пӗрисем тӗттӗм 
каҫ пек пулнӑ таҫҫӗ пулин те, унӑн шӑпи хура тени тӗ- 
рӗс мар. Раҫҫейӑв малта пыракан ҫыннисем Раҫҫей пу- 
ласлӑхӗ хура мар, ҫутӑ пуласса яланах ӗненнӗ, униир- 
ки пӗрре ҫеҫ мар пӗтӗм халӑх, пӗтӗм тӗнче илтмелле 
каланӑ. 1918 ҫулта, сӑмахран, вырӑссен аслӑ поэчӗ
А. С. Пушкин «К Чаадаеву» ятлӑ сӑввинче, Раҫҫейӑн 
ырӑ пуласлӑхӗ ҫитессе ӗненсе, пророжла ҫырнӑ:

Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда  пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья  
Напишут наши имена!

Аса илер-ха тата В. Г. Белинскипе Н. Г. Чернышев
ский тата ыттисем Раҫҫей пуласлӑхӗ пирки мён тери
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хӑвасланса ҫырнйсёне! Раҫҫей пӗтӗм тенчери цивилй- 
заци пуҫӗнче тӑрвоса, ытти ҫӗршывсене ҫул кӑтартса 
пырасса вӗсем ҫӗр ҫул малтан каланӑ.

«Тӗнче шйпи евёр хура» тени те вырӑнсӑр: пурӑна 
киле тӗнче, этемлӗх коммунизм патне ҫитетех. Тӗнче 
пуласлӑхӗ — хура шӑла мар, ҫутӑ шйпа, коммунизм. 
К. Маркота Ф. Энгельс, В. И. Ленин вёрентнин ҫутй- 
ран та ҫутӑ идеалё — коммунизм. Ҫакна вёсем пёрре 
ҫеҫ мар, темиҫе те кӑтартса панӑ.

...«'Севе хёрринчи ҫурт» поэмӑна пӗтӗмӗшоге хаклас 
пулсан, ҫапла калама пулать: вӑл,— ҫапах та, тирке- 
мелли произведени м;ар (унйн паха енӗсем ҫинчен эпё 
статьярл сахал мар «аларйм; пысйк ах мар ҫитменлӗх- 
сем, тен, авторйн поэмйсем ҫырас тёлёшпе опыт тени 
сахалтарах пулнинчен ш лнё  пулмалла).

Позмйна Владимир Костров вырйсла куҫарнй. Унта 
«Чёмнёр к а ҫ ӗ — Раҫҫей шӑпи евёр хура», «тӗнче шйпи 
евӗр хура» тенисем ҫук. Ана чылаях урйхлатса тйл.мач- 
ланй, ытти ҫитменлӗхсене те хйварман.

A. Воробьевйн «Сӗве хӗрринчи» поэмйна «Ленин ме- 
далӗ» легендинчи тӗп событисемпе фактсем пурте тӗрӗс, 
вёсем истори чйнлйхӗпе килӗшсе тйр.аҫҫӗ. Ку вйл, исто
ри чйнлйхӗ, кирек хӑш писательшӗн те, кирлӗ ялала: 
истори чйнлйхне тӗрӗс «йтартса паманни ырри патне 
илсе пьимасть. Истори — пур вйхйтшйн та, кирек кам- 
шйн та историех, истори— вйл иртнӗ вйхӑт пурнйҫӗ, ун 
чухнехи реализм,— хййён чйнлйхне усракан реализм. 
Ҫакна историксем те, писательсем те асра тытса ӗҫлеҫҫӗ.

Писательшён историе хййне халлӗн ҫеҫ илни ҫите- 
лӗксӗр. Кирек хйш автор та, вйл историлле темйпа 
ҫырать пулсан, историе пёлнисёр пуҫне, историлле чйн- 
лйха тёрёс тытса пынипе пӗрлех пысӑк пултарулйх, 
йсталйх кирлё. Произведенире йсталйх, талант, 'фило- 
софилле шухйш ву лака на тыткйна илтёр, малалла илсе 
пытйр!

B. И. Ленин ҫинчен, ёмёрех пурйнакан, халйхсен 
асёнче, чёринче, социализм, коммунизм тӑвакансен 
ӗҫӗнче, иреке тухассишён кёрешекен халйхсен кёрешё- 
вёнче, мёниур халйхсен ӗмӗт-шухӑшӗнче пурйнакан аслй 
Ленин ҫинчен ҫырасси — йывйр та ответлй ӗҫ. Ку темй
па йнйҫлй ӗҫлеме Ильич хйй пулйшать, унйн халйхсен 
чёринче пурйнакан сйнарё, вилёмсёр вёрентёвё— 
Л Е Н И Н И З М — пулйшать. Вйл — чи тёрёс компас, чи 
ҫутй ҫйлтӑр.
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46 # ¥

«Ҫамрӑк Ленин пырса ҫӳренӗ» ятлӑ статьяна эпӗ 
1973 ҫулта «Ялав» журналта кӑларсаттӑм (апрель, 
4-мӗш номер)'. 1974 ҫулта «Сӗве хёрринчи ҫурт» пюзмн
А. Воробьевӑн «Йӑмра» кӗнекинче иккӑмӑш хут пичет- 
ленсе тухрӗ. Эпӗ кӑтартнӑ ҫитменлӗхсене поэт кӗнекере 
тӳрлеггнӗ. Халӗ икӗ вырӑнӗ те ҫакӑн пек:

Чӗмпӗр каҫӗ —
Ҫук ҫын шӑпи евӗр хура.

Вулакансем ҫакӑн пек калама пултараҫҫӗ: тӗрӗс 
мар шухӑша тӳрлетнӗ пулсан, ҫав шухӑш ҫиниен ҫыр- 
нӑ вырӑна етатыяра хӑвармалла-и?

Эпӗ ӑна тишкӗрсе ҫырнине ҫаплипех хӑвартӑм, мӗн- 
шӗн тесен статьяна поэмӑн «1ӑван Атӑл» журналти 
варианггне асра тытса ҫырнӑ. Вӑл халӑх хушшине 
29 ООО экземпляр саланнӑ. Вулакансем ӑна ҫаилкпех ву- 
лаҫҫӗ, поэт йӑнӑш шухӑша тӳрлетпине пёлмеҫҫӗ. Асӑн- 
нӑ статьяна вуласан, вёсем «Раҫҫей шӑпи», «тӗнче 
шӑли» хура пулманнине те пӗлеҫҫӗ.

Уйрӑм ҫ-итменлӗхсемле шӑйрӑксем пирки сӑмах хус- 
катрӑмӑр пулсан, поэмӑри тепӗр вырӑн ҫинчен пӗр-ик 
сӑмах калас килат (поэт ӑна юсама ӗлкӗреймен).

Александр Ульянова патша вла.ҫӗ вӗлерни ҫинчен 
поэмӑра ҫакӑн пек каланӑ:

Ш атрун ҫурт манман иртнине.
Кунтан тискер ӗҫ —  мӗн пур?
Вӗлерчӗ Ильич пиччӗшне
М ундирлӗ тӳрккес Питӗрпур.

Шатрун ҫурт вулаканшӑн паллӑ: вӑл — Яковлавсем 
пурӑннӑ, Ульяншсем пырса ҫӳренӗ ҫурт. Унта Яков л ев - 
семие Ульянювсем пурнӑҫри ырӑ кунсене те, йывӑрри- 
сене те сахал мар аса илнӗ, ӗмӗчӗсене пурнӑҫа кёртме 
шукӑшланӑ, калаҫнӑ, ваттисен сӑмахӗсене ҫамрӑккисем 
ӑса хьивнӑ, вёсем те емӗтленнё.

Ҫакна эпир лайӑх пӗлетпӗр: А. И. Ульянова патша 
влаҫӗ 1887 ҫулхи майӑн 8-мӗшӗнче Шлиссельбург кре- 
поҫӗнче ҫакса вёлерни Ульяновсен килиышёшӗн пысӑк 
инкек, «тискертен те тискер ӗҫ пулнӑ». Поэт каланӑ та 
рах, ҫав «тискер ӗҫе» «мундирлӗ тӳрккес Питӗриур» 
тунӑ. Килӗшӗпӗр. Ҫапах та кӑштах историри диалекти-
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кӑна аса илер-ха, «тискер ӗҫе» диалектика законӗ енчен 
пӑхар-ха. Питӗрпурта мундирлӗ патшасем, генерал-сем, 
жандармсем, тӗрлӗ чиновник-сем пурӑннӑ, халӑха хирӗҫ 
хӑйсен мёнпур ирсӗр ӗҫне тунӑ. Анчах ҫакна кам пӗл- 
мест: пӗтӗм Питӗрпур «мундирлӗ» хула пулман, «тӳрк- 
кес» пулман, вӑл кайрантарах калани пек калас-тӑк, 
Петроград, хальхи Ленинград, вырӑс рабочи класне 
революци ҫулӗ ҫине кӑл-арнӑ, унта рабочисен партийӗ 
РС Д РП  ҫуралнӑ, ӑна В. И. Ленин йӗркеленӗ, ертсе пы- 
нӑ. Ҫавӑвпа Питӗрпур историе революци вучахё пулса 
кӗнӗ: вӑл, двкабристсен, революциллӗ народниксен, 
болыневиксен паттӑр традицийӗсене тытса пырса, пуян- 
латса, марксизм-ленинизм вӗрентнӗ пек ӑнланса Ок
тябрь саманине ҫитнӗ.

Зпӗ, «мундирлӗ тӳрккес Питӗрпур» тевине ҫаплипех 
хӑварас пулсан та, поэмӑн асӑннӑ йӗркине ҫакӑн пек 
тунӑ пулӑ'ттӑм:

Ш атрун ҫурт манман иртнине:
М ундирлӗ тӳрккес Питӗрпур 
Вӗлерчӗ Ильич пиччӗшне.
Кунтан та тискер ӗҫ — мӗн пур?

«Иӑмра» кӗнеке'умсӑмахӗнче Ипполит Иванов кри
тик «Сӗве хӗрринчи ҫурт» позмӑна ҫакӑн пек хакланӑ: 
«Сӗве хӗрринчи ҫур;т» нозма — Ульяновсемие Яковлев- 
сен килйышӗсем хушшинчи туслӑх ҫинчен. Зпир кунта 
Илья Николаевича, ҫамрӑк Ленина, Иван Яковлевича 
чӗррӗн пекех куратнӑр, ун чухнех Володя Ульянов чӑ- 
вашсем пек шут ҫӗтнӗ ҫынсене ырӑ тума, май килн.е та
ран пулӑшма тӑрӑ-шнине вуласа пӗлетпӗр. Вӑл Чӗмпӗре 
Яковлева хӳтӗлесе янӑ телеграмма уйрӑмах кӑтартул- 
лӑ. Совнарком председателӗ лулса тӑрса-н та, В. И. Л е
нин халӑх нушине, уйрӑм ҫын хуйхи-ыйтӑвне яланах 
тимлӗ пӑхеа тухнӑ, «ирек хӑҫан та лулӑшнӑ».
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ЧӖМПӖР Ч У Л Ӗ ...

Чӑваш писателӗсем!— прозаикӗсемие поэчӗсем, дра- 
матургӗсем, критикӗсем — аслӑ ҫулпуҫ, партипе халӑх 
учителӗ В. И. Левин ҫинчен илемлӗ про изведен всем ҫы- 
рас ӗҫе маимаҫҫӗ. Леняниавӑна мӗипе те пулин пуян- 
латма тӑрӑшаҫҫӗ. Акӑ 1975 ҫулта Анатолий Юман 
«Чӗмяӗр чулӗ калаҫать» ятлӑ кӗнеке кӑларчӗ. Унта тӑ- 
ватӑ поэма, пысӑках марокерсем — «Чӗмтӗр чулӗ кала- 
ҫать», «Ҫӗнӗ ҫӗрте», «Шухӑш», «Этем тусӗ». Пурне те 
1973— 1974 ҫулсенче ҫырнӑ. Вӗсене пёр кӗнекене кӗртнӗ.

Асӑннӑ тӑватӑ поэмӑран виҫҫёшӗ Чӗмпӗр хулипе, 
Ульяновсипа, ҫыхӑнса тӑрать. Пӗрремӗшӗпе июкёмӗшӗ
В. И. Ленивпа, унӑн ашшӗпе И. Н. Ульяновпа ҫыхӑннӑ, 
урӑхла калас-тӑк, вӗсем — Ленинианӑна кӗрекен произ- 
веденисем.

Чӗмпӗр чулӗ!.. Мӗн ҫинчен «1калаҫать-ха» вӑл? Мӗн- 
лерех калать? Мӗн кӑтартса парать?..

«Чӗмпӗр чулӗ калаҫать» поэма умӗнче прозӑпа ҫыр- 
нӑ текст:

«Чулсем калаҫас пулсассӑн...» — тесе ҫыраҫҫӗ ииса- 
тельсем час-часах»,— тенӗ унта.

Кун хыҫҫӑн адатор поэмӑн тӗп шухӑшне, унта вӑл 
мён-мӗн ҫырнине пӗтӗмиех каласа панӑ: «В. И. Ленин 
ҫуралса ӳснӗ Ульяновск хулинче вара («унта, тааллах, 
Чӗмпӗр темеллеччӗ.— В. Д.)  чулсем ҫеҫ мар, кашни вата 
йӑмра, кашни кивӗ ҫурт, ҫулпуҫӑмӑр пурӑннӑ ҫёрти 
кашни ятала  чӗлхеллӗ. Вӗсем хулана килекен пур хӑна- 
на та Ильич ачалӑхӗ ҫинчен тӗплӗн каласа кӑтартаҫҫӗ, 
мӗншӗн тесен ӑна хӑйне лайӑх астӑваҫҫӗ. Ҫавӑвпа хак- 
лӑ та вӗсем пире»,— тенӗ, тата ытти те.

Поэмӑна поэт йӑмрапа калаҫнинчен пуҫланӑ. Вӑл 
ватӑ йӑмраран ыйтать:

«Ватӑ эс, пӗр ш утласан,
Хӑнк! та ҫук, ҫаплах хунан,
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Ҫулран-ҫул турат xyiiica 
Ешӗл ҫулҫӑ кӑларан.

Кам сана лартса, ҫӗре 
Кам шӑварчӗ кунсерен?
Каласамччӗ йӗркипе,
Мӗнле ҫынччӗ чунӗпе?..»

Ватӑ йӑм,ра хӑйӗнчен ыйтнине хирӗҫ, «йӗркипе» ка
лать: ӑна <«ҫӗн директор» ачи, йӑрӑ ҫамрӑк, лартнӑ-мён; 
вӑл «иӑчӑкокер те харсӑрскер», ӑна ирсерен шӑварнӑ...

«Ҫӗн директор»— вӑл И. Н. Ульянов. 1869 ҫулхи 
сентябрӗн 1-мӗшӗяче ӑна Чӗмнёр кӗпӗрнине халӑх шку- 
лӗсен инопекторӗнче ӗҫлеме янӑ (хушнӑ); 1874 ҫулхи 
июлӗн П-мёшӗнче Ульянова Чӗмпӗр кӗпӗрнинчи халӑх 
шкулёсен директорӗ туса хунӑ. Ку тӗле унӑн пӗчӗк те 
харсӑр ачи, Володя Ульянов, лилӗк ҫула кайнӑ ача пул- 
нӑ. Асӑннӑ «йӑмрана» вӑл ашшӗ «ҫён директор» шутӗн- 
че ввҫ-тӑват ҫул ӗҫлесен, хӑй ҫич-сакӑр ҫулта чухне, 
«лартнӑ» лулӗ...

Ҫак ача Володя Ульянов пулнине пӗлтерме автор 
йӑмрана ҫакӑн пек калаттарать:

Пӗринче темле услап 
Хуҫма пӑхрӗ турата.
Кӗҫ Володя — йӑлт куҫлап! —
Ҫитрӗ, ҫакна курнӑ та.

Поэмӑн ҫак пайӗ вӗҫӗнче вулакансем каллех Володя 
Ульявова, хальхинче В. И. Ленина, ҫӗнӗ саманара ку- 
раҫҫӗ. Автор кунта акӑ im 'S h  лӗлтерет:

Ильич панӑ тивлетпе 
Урӑхланчӗ самана.
П урнӑҫӑмӑр юмах пек —
Тавтапуҫ ҫав ыр ҫынна!

Набрана тӑнланӑ май (иккӗмёш сыпӑкра) «нӑкӑ 
чул» сӑмах хушать, «яш Ульянова нумай» курни ҫинчен 
калать. Поэт вара чул мён каланине ҫырса парать.

Кун хыҫҫӑн автор Ленин музейёнчи кёнекерея ый
тать (виҫҫӗмӗш сынакра):

«Гимназист Ульянова 
Курнӑскер, ӑстӑн патши —
Кӗнеке, мён астӑван —
Асилсе калаймӑн-ши?»
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Кӗнеке вара Чемлӗр ҫйнчен, ҫамрӑк каччӑ-гимн,ӑ‘ 
зист, ятлӑ-сумлӑ чӑваш Иван Яковлев ҫинчен каласа 
парать. Ульянове емпе Яковлавсем хушшинче ырӑ тус- 
лӑх пулнӑ, пёр-иёрне яланах пулӑшнӑ, ӗҫпе те, ка- 
нашпа та...

Кӗнеке тата акӑ мӗн каласа пӗлтерет:

...Ҫивӗч ӑслӑ яш чӑваш  
Килнине ӑҫтан манан?
В ал —  Охотников. Иӑваш.
Савӑнса вулать кӑна.

Тӗрлӗ мӗскӗн халӑхран  
Вырӑс-каччӑ ютшӑнман,
Асапришӗн чӑн тӑван 
Пулнӑ ҫавӑ самантран.

Володя Ульянов, гимназист, Чӗмтӗрти чӑваш нжулӗн 
учительне Н. М. Охотникова гимлазишӗн экзамен пама, 
ҫ,апла вара Хусан универеитетне кӗме хатӗрленӗ. Ҫа- 
кӑншӑн ҫамрӑк Ульянова, унӑн ашшӗ-амӑшне Охотни
ков чун-чӗререн тав тунӑ, вӑл ҫаҫ те мар, пӗтӗм чӑваш 
халӑхӗ тав тунӑ, халӗ те Ульяновсене, вырӑс халӑхне 
тав тӑвать.

Кён.акепе калаҫнӑ хьцҫҫӑн поэма авторе музейре шах
мат курать (тӑваттӑмӗш сьипӑк). Сӑмах вара Улыянов- 
шахматист ҫине куҫать. Ҫакӑ паллӑ: Владимир Ильич 
ҫамрӑкрах чух шахматла выляма юратнӑ, вылясса ла- 
йӑх вылянӑ, хӑйӗште вылякансене час-часах «мат» 
панӑ, ҫӗнтернӗ.

Ульяновсен килӗнчи, халӗ В. И. Ленин музейӗнчи 
япаласем аслӑ ҫулшуҫӑмӑр ҫинчен мӗннмӗм каласа па- 
нисене ҫырса панӑ хыҫҫӑн повт Атӑл ҫинчен ҫырма ты- 
тӑнать. Поэмӑн ку пайне вӑл ҫакӑн пек пуҫлать:

«Атӑлӑм, калаймӑн-ш и?—
Ыйтрӑм ҫыр хсрне тухсан,—
Эсӗ, аслӑ юханшыв,
Темӗн те пӗр астӑван».

Володя Ульянов мӗнлерех ҫьш пулни ҫинчен каласа 
парать Атӑл: вӑл — йӑрӑ, пиҫё ҫамрӑк, ҫирӗп чунлӑ 
ҫын — Атӑл ҫинче ҫӳреме, шыва кӗме, ишме, чӑм;ма 
юратнӑ. Ҫыран хӗрринче тӑракансем ӑна курса тӗлӗн- 
нӗ... Ҫакӑ вӑл — унӑн сӑнӗ-сӑнарӗ.
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Хальхи еаманара Ат ӑл «сём тертри юханшывран» 
ҫӗнӗ те вӑйлӑ юханшыв пулса тӑни ҫинчен те каланӑ 
автор: паян вӑл тинӗс пек, унӑн хумёнче тем чул хӑват, 
асам|Ҫӑ-киловатт; ӑна пула Ильич ламстисем халӑха вӑй 
параҫҫӗ, пётӗм аслӑ тёнчене курӑнаҫҫӗ.

Поэмӑн юлашки, улттӑмӗш, сьипӑкӗнче тин ҫеҫ «чӗл- 
хе» тупнӑ», калаҫма вӗреннӗ ача ҫинчев ҫырнӑ. Вял, 
паллах, Ленина ӳкерчӗк ҫинче ҫе,ҫ курнӑ, ҫапах та унӑн 
сӑнне вӑл лайӑх пӗлет: Ку ка>м? — тесе ьтйтсан, тӳрех 
калать: — Ленин!

Анатолий Юман, «Чӑмпӗр чулӗ калаҫать» поэмӑри 
шухӑшсене пӗтёҫтерсе, поэмӑна ҫаяла вӗҫлет:

Ленин —- пурнӑҫ, вӑл — хӑват,
Ҫутатса тӗнче питне,
М алаллах вӑл ҫул хывать 
Умри ҫутӑ кун патне.

Ленин ӗҫӗ вӑл —  пирте.
Эппин, ҫук ятне манма.
Пирӗн чаплӑ ёмӗрте 
Ҫӳрӗ вӑл ламран лама.

...Тепӗр поэмине поэт «Ҫӗнӗ ҫӗрте» тенӗ. Поэма ячӗ 
айне «1869 ҫ.» тесе ҫырса хунӑ.

Пуҫласса ӑна ҫакӑн пек йӗркесемие пуҫланӑ:
Илья Ульянов — канӑҫсӑр чӗре.
Курса ҫӳрет тин ҫитнӗ Чӗмпӗре.

Кунта И. Н. Ульянов 1869 ҫулхи кӗркунне (сентяб- 
рӗн 22(1-мӗшӗнче) Чулхуларан куҫса килнӗ. Ҫавӑн чух 
ӗнтӗ инспектор Чӗмпӗр хулипе паллашнӑ, унта, «ҫӗнӗ 
ҫӗрте», пурӑнма, ӗҫлеме тытӑннӑ.

Ку поэма, «Чӗмпӗр чулӗ калаҫать» поэмӑпа танлаш- 
тарсан, ӑсталӑх енчен урӑхларах: пёрремёшне ятарла- 
сах вӑтам ҫулти шкул ачисем валли ҫырнӑ пулсан, 
«Ҫӗн ҫӗрте» поэмӑна ун пек ҫыр'ман: вӑл чӗлхе тӗлӗшпе 
те, шухӑш тӗлӗшпе те кӑпкӑсрах, автор вырӑнӗ-вырӑнӗ- 
пе кӑштах «философилесе» те илет.

Акӑ пӗр тӗслӗх:

Трагеди йӑлт килет саманаран!—
Ана пулах сывлать этем аран.
Ҫавӑнпала тӳсет вӑл мӑшкӑл, терт,
Пӗри тепри пӗтессине кӗтет.

107



Ҫавӑнпала этем — укҫа чури,
Чӗрре кӗрсе вӑл элеклет юри.
Тумне-юмне сутса ӗҫет эрех,
Калать ҫеҫ ҫиллӗн: «ПӗТмелле пӗрех!..»

Вӑтам ҫулти шкул ачисемшӗн ку йёркесем ӑнланма 
йывӑртарах, Тепӗр тесен, вёсен шухӑшӗ вӗҫне ҫити уҫӑм- 
лӑ та мар: вӗсенче этем ҫинчен пӗтӗмӗшле (вообще) «а- 
ланӑ; этем ҫине класлӑх енчен пӑхсан, вӑл куҫ умне 
уҫӑмлӑрах тухса тӑрать: класлӑ обществӑра этемсем 
(ҫынсем) пёр пек мар; унта пӗрисем (пуя.ннисем) теп- 
рисемшӗн мӑшкӑл, терт тӑваҫҫӗ, ӗҫлакенсем ҫав мӑш- 
кӑла, терте тӳсеҫҫӗ, зкаплуатацире асавланаҫҫӗ.

Ҫакӑн пек уҫӑ'млӑ мар вырӑнсем пюэмӑра тата та 
пур, ҫалах та вӗсем ытлашши сисӗнмеҫҫӗ. Вӗсемшӗн 
поэмӑна хурласа тӑмма ҫук.

«Чӗмпӗр чулӗ калаҫать» поэма пнрки ҫакна асӑрхат- 
тарас килет: «Чулсем калаҫас пулсассӑн...» — тесе ҫы- 
раҫҫӗ писательсем час-часах», тенӗ увӑн умсӑмахӗнче. 
Ман шуппа, ку сӑмахсем кунта в'ырӑнсӑр— вӗсем ниме 
те пӗлтермеҫҫӗ. Автор хӑй поэмӑра: «Чулсем калаҫас 
пулсан...» темест, калаҫаҫҫё, тет.

'Повт, куртӑмӑр ӗнтӗ, малтан «Чӑмпӗр» йӑмрине ка- 
лаҫтарать. Йӑмра — чӑввш ячӗшӗн паллӑ, типлӑ япала, 
анчах хулашӑн, Чӗмлӗршӗн ҫавӑн пек пулнӑ-ши? йӑм ра  
хыҫҫӑн чул сӑмах хушать. Ку вара поэмӑра йӑмраран 
сахал калаҫать, ыттисенчен те — ҫӳлӗкри кӗнекерен, 
шахматсенчен, Атӑлран нумай сахал калвҫать. Ман 
шутпа, поэма ятне «Чӗм1пӗр чулӗ калаҫать» тенӗрен чула 
ытларах, лайӑхрах «калаҫтармалла» пулнӑ. Ҫавӑнпа 
пӗрлех тата поэмӑн ку сыпӑкӗ ьгттисенчен вӑйсӑртарах... 
«Чӗмпӗр чулӗ» — пысӑк та ответлӑ тема.

В. И. Ленин ҫинчен ҫыриӑ кирек хӑш произведенире 
те унӑн пурнӑҫӗпе ҫыхӑнса таракан мӗвле те пулин ӗҫ, 
событи, факт пулмалла, ӑна тӗрӗс ҫутатса, кӑтартса 
памалла, вӗсем ҫинчен ҫырнинче истори чӑнлӑхӗ, тӗ- 
рӗслӗхӗ, истори реализмӗ пулмалла.

Ҫак сӑмахсене каланипе эпӗ Анатолий Юманӑн «Чӗм- 
пӗр чулӗ каласать» тата «Ҫӗнӗ ҫӗрте» поэмисене тир- 
кесшӗн мар. Вёсене автор вӑй ҫитнӗ таран ҫырнӑ, 
тӑрӑшсах, ырӑ ӗмӗтпе ҫырнӑ. Пулас произведенисене 
поэт вӗсенчен нуман лайӑхрах ҫырӗ, вулакансене савӑн- 
тарӗ. Ҫулпуҫ ҫинчен ҫырни яланах паха пултӑр!

В. И. Ленин пурнӑҫӗпе ӗҫӗ, кӗрешӗвӗ ҫинчен ҫыракан
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поэгсене эпё тата ҫакӑн пек каласшӑн: чӑваш Ленини- 
анинче халлӗхе ҫӳлӗ шайра тӑракан произведенисем 
ҫук мар. Вӗсенчен иккҫшӗ П. П. Хусанкай ҫырнӑ «Аслӑ 
чӗре» тата «Горкӑри ҫурт» поэмӑсем. Ҫӗнӗ поэмӑсем ҫав 
провзведенисенчен нихӑш енӗпе те кайра тӑмалла мар, 
малта тӑччӑр, пахарах пулччӑр.

Ленинианӑна кӗрекен темӑна тем чул ҫырсан та 
ҫырса пӗтерме ҫук, вӑл ӗмӗрех пӗтми, кивелми тема. 
Ҫакна Петӗр Хусанкай — халӑх поэчӗ, чӑваш совет 
поэзийӗн классике — лайӑх пӗлнӗ, ответлӑха никамран 
та лайӑх туйнӑ. Вӑл пирӗн повтсене ҫапла каласа хӑ- 
варнӑ:

Нам не исчерпать темы Л е н и н :
Поэтам многих поколений 
Она — источник вдохновенья,
Победы, мысли, обновленья...
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„ Х У М С Е М  Ҫ Ы Р А Н А  ҪАПАҪҪӖ“  Д Р А М Д Р И  
_______ ИСТОРИ ТӖРӖСЛӖХЕ ҪИНЧЕН

Владимир Ильич Ленин ҫуралнӑранпа 110 ҫул ҫитнӗ 
тӗле чӑваш писателӗсем унӑн пурнӑҫӗпе ӗҫӗ ҫинчен те- 
миҫе паха произведени ҫырса кӑларчӗҫ. Ку шута Нико
лай Терентьевӑн «Хумсем ҫырана ҫалаҫҫё» драми те кӗ- 
рет. Вӑл малтан «Коммунизм ялавӗ» хаҫатра, унтан 
«Тӑваи Атӑл» журналта пичетленсе тухрӗ. Ҫав вӑхӑтрах 
К. В. Иванов ячӗпе хисепленекен Чӑваш академи театрӗ 
Н. Терентьев пьееи тӑрӑх спектакль лартма тытӑнчӗ.

«Хумсем ҫырана ҫалаҫҫӗ» драмӑра XIX ӗмӗрӗн 
60—90-мӗш ҫулӗсем хушшинчи тапхӑрӑн тӑп туртӑмӗсене 
палӑртнӑ. Унта В. И. Ленин ашшён, Илья Николаевич 
Ульяновӑн,— 1869— 1886 ҫулсенче Чӗмпӗрте малтан 
кӗпӗрнери халӑх шкулӗсен инспекторӗнче, унтан вёсен 
директорӗнче ӗҫленӗ педагог-демакратӑн,— ӗҫне-хӗлле, 
унӑн тата ҫамрӑк Ленинӑн сӑнарне кӑтартса панӑ. Ку 
тапхӑрта В. И. Ленин ҫуралеа ӳснӗ, Чӗмшӗр хулинче 
вунҫичӗ ҫула яхӑн лурӑннӑ.

И. Н. Ульянов Чӗмлӗрте ӗҫлесе пурӑннӑ самана мӗнпе 
паллӑ-ха? Мён калама лулать-хд ун .ҫинчен?

Патша йӗрки ҫав талхӑрта 60-мӗш ҫулсенчи ахалех 
те ҫителӑксӗр пулнӑ реформӑсене те пӗтерсе пынӑ. Рос
сии ӑри ирӗклӗхшӗн кӗрешекен юхӑма тёшиипех путарас 
тесе, мӗнпур вӑйне лух-нӑ, крепостниксем тата ӳесе 
чӑмӑртанакан буржуази ӗҫҫыннисене пусмӑрласа эк- 
сллуатацилени халӑх пурнӑуне тата та ытларах чухӑн- 
латнӑ, ҫӗнӗ инкаюсем илсе килнӗ. В. И. Ленин сӑмахӗ- 
семле калас-тӑк, ку вӑл «ли тех те чараксӑр, ӗненме ҫук 
ӑссӑр, тискер реакци» самани пуллӑ.

Аякр'И кӗпӗрнесен шутӗнчи Чӗмпӗр кӗпӗрнинче, 
В. И. Ленин каланӑ тӑрӑх, «чӑн-чӑн крепӑсла йӗркелу- 
ринчен те ьгтларах тытӑнса тӑнӑ, пуринчен те вӑйлӑрах 
тымар янӑ».

Халӑхӑн чухӑл сийӗеен калама ҫук хӗсӗк пурнӑҫне 
пула, ҫӗр уллучӗсемпе патша чиновникӗсен ӗмӗтсӗрлӗх-
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не тага хресченсен, рабомисемпе ремесленнйксен йывйр 
ӗҫне пула тухса тӑракан социаллӑ хирӗҫӳ ҫивӗчленсех 
пынӑ. Атӑл тӑрӑхӗнчи кӗпӗрнесенче, вырйс мар халӑх- 
сем — тутарсем, чйвашсем, мйишйсем, марисем тата 
ыттисем — пурйннй ҫӗрте, ҫав халӑхсен пурнӑҫӗ йывйр 
та правасйр пулнӑ пирки, еоциаллӑ хирӗҫӳ пушшех те 
вййлйрах сисӗннӗ.

«Хумсем ҫырана ҫапаҫҫӗ» драмӑра ҫавӑн чухнехи 
самана туртймӗ, оодиаллӑ пурнйҫйн тӗсӗ, обществйри 
историллӗ ӗҫсем куҫ умне тухса тйраҫҫӗ. Автор вёсене 
илемлӗх мвслечӗпе тёпчесе ҫутатнй. Драмйн ҫак паха- 
лӑхне шута илсен, ӑна чӑн-чӑн историллӗ произведени 
теме пулать.

Николай Терентьев драмшнчи переонажсенчен нума- 
йӑшӗ — историре чйннипех пулнй ҫынсем. Вёсем: 
В. И. Ленин, унйн аш ш ё— Илья Николаевич Ульянов, 
а м ӑш ё — М а р ия Ал екс а ндр овн а , п ичч ӗш ёп е а ш  ӑш ё — 
Александрии Ольга.

Историрен ҫакӑ паллӑ: Ульяновсем Чӗмпӗрте чйваш 
педагог-прооветителӗпе И. Я- Яковлевна тата унйн кил* 
йышӑпе туслй пурӑннӑ. Туслӑх иьесӑн тёп шйнйрӗ игулни 
кунта ытги персонажсем урлӑ та аван курйнать. Сӑмах- 
ран, Охотников чӑваш сёнарнех илер. (Вӑл камне эпир 
«В. И. Ленин ученикё» статьяра каласа патймйр). Ана 
Владимир Ильич университета кёме хатёрленё. Охотни
ков мйшйрён, Улинен, сӑнарӗ те историрен илнӗ сйна- 
рах. Вал ун чухне Чӗмпӗрти чӑваш шкулёнче вёреннё, 
кайрантарахпа малтанхи чйваш учительницисенчен пёри 
пулса тйнй. Чёмпёр гимназийён директорё Керенский те 
историре пулнйскер (1917 ҫулта Вйхйтлйх правительст
во пуҫлӑхӗ пуляй А. Ф. Керенский ашшё). Ишерокий 
шкулсен инспекторе, И. Н. Ульянов вилсен, ун вырйнне 
йышйннй. Ҫав вйхйтра патшара Ш -мёш Александр лар- 
нй. Надя Лаврецкая та пурнӑҫра пулнй хёрачах. Ытти 
персонажсем, сймахран, Чӗмиӗрти чйваш шкулёнче вё
реннё, кайран пупра ӗҫленё, «вырйсланнй чйваш» Ураев, 
чйваш хресченё Трахвин (Трофим Куэмич), унйн ывӑлӗ 
Лариван, Василий атте (tnym), епископ тата  ыттисем — 
пултарулйх меслечёпе пётёмлетсе.тунй сйнарсем. Ку сй- 
нарсем те драмйри ӗҫсене пӗр-иӗринпе ҫыхйнтарса, ата- 
лантарса пыраҫҫӗ, ҫыхйнусене «татмалла» ҫӗрте татаҫҫӗ, 
ӗҫсене пӗр-пӗрне хирӗҫ тйратаҫҫё. Автор ҫапла тунипе 
сйнарсен шухйннкймйлне, характерне палйртать.

Пьесйри персонажсен шутӗнче ҫамрӑк Ленин тӗп
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вырӑн йышӑнать. Драматург ӑна мӗн пьеса вӗҫне ҫитИ- 
чченех куҫран ямасть. Мӗншӗнне ӑнланма йывӑр мар: 
унӑн тӗп задачи — Владимир Ильичӑн Чӗмиӗрте пурйн
нй, гимназире вӗреннӗ чухнехи пурнӑҫне, шухӑш-кӑмӑл- 
не, ӗмӗт-шухӑшӗ йӗркеленнӗ чу-хнехи сӑнарне, вӑл 
обществӑяа пурнӑҫ ҫине мӗнле пӑхнине кӑтартса па- 
расси.

Автор хӑйӗн тӗллевне мӗнле лурнӑ(ҫланӑ-ха?
«Хумсем ҫырана ҫапаҫҫё» драмӑна автор пӗр пысӑк 

хирӗҫӗве асра тьгтса ҫырнӑ. Вӑл — патша йӗркишён тӑра- 
кансемле унпа килӗшмен интеллигенци хушшинчи хлрӗ- 
ҫӳ. Ҫав интеллигенци халӑхшӑн тӑнӑ, ӑна >ҫутта кӑларма 
тӑрӑшнӑ. Патана тарҫи-тӗрҫи малта пыракан интелли- 
гентсене хӗсӗрленӗ, айӑпланӑ. Д рамӑра ҫак конфликта 
автор истори млтериалӗсамше пултаруллӑн усӑ курса 
ҫутатса пани курӑнать. Истори хӑварнӑ фактсен тӗрӗс- 
лӗхӗнчен драматург пӑрӑнман, ӑна вӑл вырнаҫуллӑ ка- 
лӑпланӑ. Драмӑри ӗҫ-сем хӗрӳленнӗҫемӗн хӗрӳленсе, ҫи- 
вӗчленнӗҫемӗн ҫивӗчленсе пыраҫҫӗ. Ку вӑл пьесӑри 
конфликта ун чухнехи общество аталанӑвӗнчи кон- 
фликтпа пёр шайра пама пултарнӑран, драма сюжечӗн 
рамкисенчен тухмасӑр, унӑн ӑшӗнче, илемлӗх логикинче 
вӑй илсе пынӑран, ниҫта та Фридрих Энгельс хӑй вӑхӑ- 
тӗнче тиркенӗ «тенденцилӗх» пак юрӑхсӑр «тенденци- 
лӗх» пулса тӑманран килет.

Ҫамрӑк Ленин сӑнарне тӗрӗс кӑтартас тесен, ӑна ун 
чухнехи Чӗмлӗр пурнӑҫӗнчен уйӑрмасӑр илни, Ульянов- 
сен килйышӗнчи, йӑлисенчи условисене, вёсен пурнӑҫӗн- 
че 1886— 1887 ҫулсенче пулса иртнё ӗҫсене шута илни 
кирлӗ. Ҫаксене И. Терентьев лӗрмаях асра тьгтнӑ: Ленин 
пурнӑҫне кӗрсе юлнӑ паллӑ самантсене кӑтартса пама 
тӑрӑшнӑ вӑл. Д рам а валли илнӗ пӗтӗм обстановка, дра- 
мӑри персонажсен ӗҫӗ-хӗлӗ, уйрӑмах Володя Ульянов 
ӗҫӗсем, вӑл хӑйне мӗнле тыткалани, ырӑ геройсемпе сив- 
лек сӑнарсем ун пирки каланисемпе репликӑсем, герой- 
сем хушшинчи калаҫусем тата ыттисем те ҫамрӑк Лени- 
нӑн сӑнарне, унӑн кӑсиӑл-туйӑмне кирлӗ чухлех уҫса 
кӑтартаҫҫё теме пулать.

Илья Николаевич Ульяновӑн, чӑваш халӑхӗшӗн лаха 
ӗҫсем тунӑ ҫыннӑн, сӑнарне драматург питех те тӑрӑшса, 
чӑннипех те юратса, унӑн ырӑ кӑмӑлне ӑнланеа ӳкернӗ. 
Драмӑн малтанхи картинисенче вулакансем ӑна Иван 
Яковлевич хваттерӗнче кураҫҫӗ. Яковлев килте ҫук: вӑл 
таҫта, ииҫетри кӗпӗрнере, ҫӳрет, чӑваш пжулӗсен ӗҫне
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тӗреслет. Ку вӑл Яковлев уҫнӑ Чйваш шкулӗ вунӑ ҫул 
тултарнӑ вйхӑтра ,пулнӑ. Иван Яковлевича килте куҫ пек 
кӗтеҫҫӗ. Ана Илья Николаевич та хытй кёггет. «Шкул 
юбилейӗ», «вунй ҫул вйй хурса тунӑ ӗҫ», анчах Яковлев 
килте ҫук, «унпа мён те пулин пулман-ши?»,— ҫак шу- 
хӑш пурне те пӑшӑрхантарать.

Никифор Охотников, Екатерина Алексеевнйна халех 
мвнле те пулин лйплантарас тесе: «Иван Яковлевич пӑт 
пуканне хапха уршй ывйтать. Пӑрлӑ Севере шыва кёрет. 
Хам куупа курнӑ. Ана нимӗнле ҫил-тӑвӑл та хуҫаймасть. 
Упаран вӑйлӑ вйл пирён директор»,— тет.

Хуйха ӳкнӗ Екатерина Алексеевна ҫавйнтах Охотни
кова хирӗҫлет: «Ах, Охотников, Охотников, айван-ха эсё, 
ҪИЛ-ТЙВЙЛ мённе пёлейместён. Хусан, Саратов, Чёмпёр, 
Самар кӗпӗрнисем... Ҫара ҫуна ҫинче уййх та ҫирӗм кун, 
выҫӑллй-тутйллй. Куна та тӳсӗччӗ вйл. Аҫтйрхан кӗпӗр- 
ни... Унти генерал-губернатор хаяр та чунсйр ҫын, тесе 
ҫырнйччӗ. Иван Яко1В1левича вйл хйй патӗнче темле чй- 
вашсене шкула уҫма парать-и. Хытй ыйтсанах таптаса 
лартӗ вйл».

Иван Яковлевич сйнарне кун пек ҫырса кйтартни, 
пирӗн шутпа, унӑн тйван халйх йстанне кӗрсе юлнй сй- 
нарӗпе килӗшсе тйрать. Вйл Чӗмпӗрти чйваш шкулёнче 
вӗреннӗ ҫынсем Яковлева асилсе ҫырнисемпе те пӗр 
тӗле килет, темелле. Иван Яковлевич паттйр та тӗреклӗ 
ҫын пулнй. Пурнйҫ шйпи ҫынсене йс, чеелӗх «валеҫнӗ» 
чух вйл «ура сырса» ыттисенчен юлман,— вйхйтра ҫеҫ 
мар, малтанрах ҫитнӗ. Анчнх патша саманинче пӗр-пӗр 
ӗҫ йнасси йсран ҫеҫ киимен. Пысйк вырйнта ларакан 
чиновниксем, чылай чухне кӗтёк йслй этемсем, чйваш- 
сем пек халйхсен ҫыннисене хӗсӗрлеме, вӗсенчен кулма 
тйрйшнй. Яковлев, тӗрлӗ йывйрлйхсене сире-сире пй- 
рахса, тепӗр чухне кукйр-макйр ҫулпа та пулин кайса, 
хӑйӗн ӗҫне тунй. Халйхшйн тйвакан ӗҫ ҫӗнтерессе ввл 
яланах ӗненнӗ. Ырй ӗмӗтсене пурнӑҫа кӗртес тесе, аслй 
педагог-просветитель хӑйӗн вйй-халне, йстйнне хӗрхенее 
тйман. Драмйри Яковлев сйнарӗ — ҫавйн пек чанлй ҫын 
сӑнарӗ.

Яковлевсен килӗнче Охотников Яковлева кӗтсе ларнй 
чух Илья Николаевича тӗл пулать. Ку вйхйтра вйл Чём- 
пёрти чйваш шкулёнче вёреннё. Драмйра Охотников чы- 
лаях гаыейк вырйн йышйнать.

Пьеса авторе, Охотниковйн сйнарне тёплёрех кйтар- 
тас тесе, чылай документсемпе тата асаилӳсемпе уей
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курна. Сӑмахран, Илья Николаевич ЧёмпӗрТе^еҫленӗ 
тапхӑрта унти чӑваш шкулёнче вёреннё И. Я. Зайцев 
асаилёвёне усӑ курни те аванах сисёнет. (Сӑмах май 
асшттерер: Н. К. Крупская хӑйӗн И. Н. Ульяновпа 
В. И. Ленин ҫинчен ҫырнӑ статйисснче Зайцева темнее 
хут та  асӑнать).

Ку факшпа хӑй вӑхӑтӗнче И. Ф. Попов «Килйыш» 
(«Семья») драмӑра усӑ курнӑччӗ. Анчах унта вӑл Зай 
цев вырӑнне Охотникова сӑнласа кӑтартнӑ (драмӑра 
Охотникова «Огородников» тенӗ).

В. И. Ленин сӑнарне кӑтартас енӗпе ӗҫлекен драма- 
тургсемле театрсем фактсен тӗрӗслӗхӗпе автор шухӑшла- 
fca кӑларни мӗнле шайлашса тӑемалла текен ыйту пирки 
Нумай шухӑшлаҫҫӗ. Ку ый'ту, паллах, Терентьев драма
тург умӗнче те тӑнӑ. И. Ф. Панов хӑйӗн драминче, асӑр- 
харӑр пулӗ ӗнтӗ, факт тӗрӗслӗхне кӑштах пӑснӑ.

«Килйыш» драмӑна Совет Союзӗнчи нумай-нумай 
театреенче лартнӑ, ӑна куракансем И. Я. Зайцева мар, 
Огородникова (Охотникова) пӗлеҫҫӗ. Вёсем, халӗ дра- 
мӑра Охотников вырӑнне Зайцева кӑтартсан, автора 
ӗненӑҫ-ши? Айӑиламёҫ-ши?..

Ҫак к ӑ ш ӑ с  ыйтӑва Николай Терентьев питӗ лайӑх 
татса панӑ. Попов шухӑшласа кӑларнине вӑл тӳрлетнӗ, 
историри факт тӗрӗслӗхне ҫиеле кӑларнӑ. Никифор Охот- 
никова тӗл пулсан, Илья Николаевич хайхи Зпйцевла 
пулнӑ ӗҫе асилет. Вёсем хушшинче ҫакӑн пек калаҫу 
пулса иртет:

У л ь я н о в .  «Ульянов господин-директор пирён урок- 
ра пулчӗ. Хӑй пысӑк ҫын, ҫапах «р» саспаллине ман чух- 
лӗ те каласма лӗлмест». Калашников тытать те сочинени 
ҫине хӗрлӗ хӗрес ӳкерсе хурать. Аялта — лвранкӑ.

О х о т н и к о в .  Ана эпӗ ҫырманччӗ, директор госпо
дин, ӑна Зайцев...

У л ь я н о в .  Эиӗ те Зайцев тетӗл. Юнашар ларакан 
Охотников тӑрать те калать: учитель господин, Зайцев 
тӗрӗсне ҫырнӑ. Тӗрӗсне каланӑшӑн наказани пама юра- 
масть. Хӑвӑр ҫапла вӗрентетӗр пире. (Ульянов ку тёлте 
кулать — В. Д .) .  Хамӑн хутшӑнма тиврӗ. Зайцев «пил- 
лёк» илчё. Маттур. Ҫынсене сӑнама пӗлетӗр, тӳрӗ чунлӑ 
ӳсетӗр.

Кунта Терентьев, Попова тӳрлетнисӗр пуҫне, Илья 
Николаевичӑн, аслӑ педагогӑн, кӑмӑлне кӑтартса панӑ: 
вӑл хӑйне пысӑка хумасть, тӳрӗлӗхшӗн тӑрать, ачасене 
те ҫавӑн пек иулма вӗрентет, унӑн кашни утӑмӗнче педа-
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гог йӗр!келӗ’хӗ курӑнать. Ульяновца ачасем хушшинче, 
халӗ вӑл Охотниковпа калаҫнӑ пек, ӑшӑ кӑмӑллӑ ырӑ 
калаҫу пуҫланеа каять. Ачаеем те, ҫитӗнсе ҫитнӗ ҫьшсем 
те ӑна хисеплеҫҫӗ.

«Хумсем ҫырана ҫапаҫҫӗ» драмӑра тнта ҫакӑ палӑ- 
рать: Зайцева «ноль» (паранкӑ) лартса панӑ учитель 
вӑл Василий Андреевич Калашников пулнӑ. Кайранта- 
рах Ульянов ӑна х-йй патне киле чёнсе илнӗ, Сашӑпа 
Аня Ульяновеене килте вёренттернё, гимназие кёме ха- 
тёрлеттернё.

И. Н. Ульянова автор юратса сӑнланӑ, терёмёр. Илья 
Николаевич кепёрнери ялсемпе хуласенчи шкулсем пир
ки ҫеҫ мар, Чёмпёрти чйваш шкулне ура ҫине тӑратас 
тӗлӗшле те нумай тӑрӑшать, чӑвашсене ҫутта кӑларас 
ӗҫре Яковлева яланах пулӑшать. Ҫакна пула чӑваш про
светителе хӑйӗн ӗҫне сарса ярать, ырӑ тӗллевӗсенепур- 
нӑҫлать.

Историрен эпир ҫакна лайӑх пӗлетпӗр: Ульянов хӗр- 
арӑмеене те шкулсенче вӗрентессишӗн тӑвӑ, вӗренес 
текен ачасен пурин те шкулта вӗренмелле, тенӗ. Аслӑ 
педагогӑн ку шухӑшӗпе Яковлев пӗтӗмлех килӗшсе ӗҫле- 
нӗ, ӑна халӑх хушшинче сарма тӑрӑшнӑ.

Икӗ педагог вӑй хурса пӗрле ӗҫленипе 1878 ҫулта 
Чӗмпӗрти чӑваш шкулӗнче хӗрачасен пайне уҫнӑ. Ку 
фактпа пирӗн драматург ӑнӑҫлӑ та вырӑнлӑ усӑ курнӑ. 
Чылай кёпӗрнесем тӑрӑх ҫӳресе, чӑваш шкулӗсенетӗрӗс- 
ленӗ, тин ҫеҫ киле ҫитнӗ Яковлева Илья Николаевич 
Чёмпёрти чӑваш шкулёнче хӗрарӑмсен класне уҫма ирӗк 
пани ҫинчен иӗлтерет. (Ҫав класа уҫаканӗ Ульянов хӑй 
пулнӑ). Ку икӗ туса, вёсен килйышӗсене чун-чӗререн 
савӑнтарать.

Драмӑра Яковлев хӗрарӑмсене шкулсенче вӗренте-с 
ыйту ҫине мӗнле пӑхнине те кӑтартса панӑ. «Хӗрарӑма 
хутла вӗрентекен халӑх — ятлӑ халӑх!» — тет вӑл пӗтӗм 
кӑмӑлӗпе савӑнса. Унтан Улинене, хӑйпе пӗрле ялтан 
илее «илнӗ чӑваш хӗрачине, ҫапла калать: «Илтетни, 
Улине, эсӗ пӗрремӗш чӑваш учительници пулатӑн!»

Эпир халӗ ҫапла калама пултаратвӑр: Чёмпёрти чй
ваш шкулёнче хӗрачасене вӗрентекен кла-сс уҫнине чӑваш 
шкулӗшӗн, пӗтӗм чӑваш халӑхӗшӗн, унӑн пуласлӑхӗшӗн 
тунӑ чанлӑ ӗҫеенчен пӗри, темелле.

Чемпӗрти чӑватц шкулёнче вёреннё Улине (Ульяна 
Павловна) кайрантарахпа ҫав шкулти хӗрачасене вӗрен- 
текен пайӑн учительницинче ӗҫлеме тытӑнать. Никифор
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Охотников ӑна каччь илет. Анчах Н. Терентьев ку тёлте 
тӗрӗслӗхе пӑхӑнман: Охотников мёшӑрӗ Ульяна Павлов
на ятлй мар, Евдокия Васильевна ятлӑ. Охотниковсен 
пӗр хӗрача (асли), икӗ ывӑл (кӗҫӗннисем) ҫйтӗннӗ. 
Владимир Ильича, хййӗн пархатарлӑ учительне, хисеп- 
лесе, Охотников пёр ьивӑлне Владимир ят панӑ.

И. Н. Ульянов Чёмитёр кёпёрнинчи чйваш ялёсенче 
шкулсем уҫа,с тӗлӗшпе нумай ӗҫленӗ, терёмёр. Эппин, 
унӑн ку ӗҫне драмӑра мӗнле палӑртнӑ-ха? Мёнле факт- 
сем, пе усӑ курнӑ-ха автор.

Чйваш шкулӗсене тӗрӗслесе килнӗ Яковлевран Илья 
Николаевич хӑй 1870 ҫулхи декабрьте уҫнӑ Хутар шку- 
лӗ ҫинчен ыйтса пӗлет. «Хутар шкулёнче пулайрӑр-и?— 
ыйтать вӑл.— Сакӑр ҫул каялла уҫрӑм вӑл шкула. Мӗн- 
лерех-ши вёсем паян?» (Халех асӑрхаттарар. «Сакӑр 
ҫул каялла» тени вырӑнне «Сакӑр ҫул ӗлӗкрех» тенӗ 
пулсан, аванрах пулнӑ пулёччӗ. Мёншӗн тата кунта: 
«Мӗнлер-ех-ши вёсем» тенӗ? «зМӗнлерех-ши вӑл» темел- 
ле мар-и?).

Иван Яковлевич ку чухне Хутарта пулайманни ҫин- 
чен, Хутартан хӗрӗх ҫухрӑмран иртсе кайни ҫинчен ка
лать. Ульянов Хутар шкулё пирки акӑ мӗншён пӑшӑр- 
ханнӑ: вал Хутар хреоченёсене гаартӑсем тума хушса 
хӑварнӑ пулнӑ, хутарсем вёсене тума пӗлеймен. Ҫавӑн- 
па партӑсене ҫӗнӗрен тума тивнё. «Анчах вёсене халё 
тунӑ-ши е туман-ши?..» — ыйтать Илья Николаевич.

Ҫакееьм Н. И. Ульянов мёнле йышши ҫын пулнине ,кӑ- 
тартса парадҫӗ. Вйл хӑйӗн ӗҫне, пысйк-и вйл е пёчёк-и, 
яланах тӑплӗ тӑвать, мёншён тесен пӗчӗк ӗҫе мансан — 
пы сӑж и пулмасть.

В. И. Ленинӑн ҫамрӑк чухнехи пурнӑҫӗ ҫинчен ҫырнӑ 
чух унӑн ашшӗ-а>мӑшӗ, пиччӗшӗпе аппӑшӗсем, шйллӗпе 
йӑмӑкӗ ҫинчен ҫырмасӑр' иртме ҫук, тенӗччӗ. Унӑн аш- 
шӗ-амӑшне эпир драмӑра ҫителӗклех куратпйр, ьгттисем 
ҫинчен пӗлетпӗр. Унти картинйсенче эпир Ульяновсем 
ҫине тӑшманла пӑхакан этемсене те тӗл пулатпӑр. Ҫа- 
вӑн пек тӑшмансенчен пӗри вӑл — епископ. Вулакан 
(е спектакль пӑхакан) умне ку сӑнар, киреесӗр те ир- 
сӗр этем, хййӗн пӗтӗм сйнёпе, реакциллӗ шухӑшӗсемпе 
тухса тйрать. Вӑл кашни утӑмрах патшана чиркӗве 
хӳтӗлет, вырйс мар халйхеене ҫутта кӑларас ӗҫе хирӗҫ 
пырать, пуҫлйхсем патёнче Ульяновпа Яковлев пекҫын- 
сем ҫинчен элеклет. Пӗчӗк чиновниксем умёнче вӑл — 
чйрсӑр арйслан, пысӑк пуҫлӑхсем умӗнче— анчӑк ҫури.
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Акй, ҫав реакционер Яковлевсем патне персе ҫитет. 
Унта Илья Николаевича курать те: «Ульянов господин 
манран та мал ар ах ҫитнӗ», тесе тёлёнет. Ульяйов вёсем 
патне ӗҫпе пынй, епископ вёсене хӑратас, кансёрлес тесе 
ҫитнӗ. Ку сценйра вара пысйк хирӗҫӳ уҫҫӑнах палйрать.

Тулхӑрса килнӗ епископ Яковлевран тӳрех ҫапла .ый
тать: «Мӗне вёрентетӗр эсир чӑвашсене, аслӑ Российйна 
юратма-и е хӑвӑра вырйс халйхӗнчен уйӑрма хатӗрлене- 
тӗр-и?» «Эсир — сепаратист!» — тесе айӑплать вӑл чй
ваш проеветительне.

Айӑпламалли сӑлтавӗ ҫакӑ лулнй: Чёмпёрти чйваш 
шкулёнче вӗренекеисем чиркӗве кайнй, унта ирхи кӗлле 
чйвашла юрлан-ӑ... Ҫакна епиокап турра кӳрентерни вы- 
рӑнне хурать, кӗлӗ сӑмахӗсене кам тата мӗнле тӗллевле 
чйвашла куҫарнине шырать. Архиепископ ку ӗҫе «бунт 
тесе хаклать» иккен!

И. Н. Ульянов чӑваш педагогне хӳтӗлет. «Христиан 
тӗнӗпе император тронне вӑл ачасем пысӑк инкекех кӳ- 
реймен пек туйӑнать», тет вӑл. Епископ хййӗннех иерет: 
«Мён тума кирлӗ-ха ҫав тӗрлӗрен чйвашсене, калмӑк- 
сене хӑйсен чӗлхппе вӗренмелли шкулсем?»

Егаискон чйваш шкулне хирӗҫ мӗншӗн ҫав тери хытӑ 
тулхӑрнине Илья Николаевичта Иван Яковлевич ҫийӗн- 
чех сисеҫҫӗ. Ҫав вӑхӑтра высакопреосвещенство архие
пископ хӑйне орден парасса кӗтсе пурйннй-1мӗн, епископ, 
хӑйӗнчен аслисемшӗн тем тума та хатӗрскер, чйваш ачи- 
сем чиркӳре кӗлӗсене тйван чӗлхепе юрлани пуҫлйха 
орден илме кансӗрлӗ тесе шутланй.

Ҫакна хирёҫ ижӗ туе, Ульяновпа Яковлев, мён шут- 
лиса кйлараҫҫӗ-ха?

Илья Николаевич урса ҫӳрекен епископа ҫапла йнлан- 
тарать: турӑ кёллисене чйвашла куҫарни, вӗсене чиркӳ- 
ре чйвашла юрлани архиепископа орден илме пачах та 
кансӗрлемест, пулйшать ҫеҫ. Чйваш ачисен ку ӗҫӗ вак 
халйхсемпе патша Раҫҫейӗ хушшинчи ҫыхйнйва тӗрекле- 
тет, тет вйл. Яковлев та ҫавнах калать. Ҫапла вара, 
Ульяновпа Яковлев Чёмпёрти чйваш шкулё умне тухса 
тйнй хйрушлйха сирее пйрахаҫҫӗ. Кун пек хйрушлйхсем 
Яковлев пурнйҫӗнче пӗрре кйна мар, темиҫе те пулнй. 
Ҫавйипа та Н. Терентьев драминче вёсенчен пёрне кй- 
тартса панине вырйнлй та характерлй темелле.

«Хумсем ҫырана ҫапаҫҫӗ» пьеейн тён задачи — ҫам- 
рйк Ленинйн ейнарне кйтартса парасеи,''т'еирччё эпир. 
Драматург ҫакна пёрмаях асра тытать, мён май килне
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таран пурнӑҫлать. Ашшё Чёмпёрти чӑваш шкулӗ пирки 
епискоипа тавлашнӑ самантра Володя пырса кӗрет. 
Вӑл епиюкапӑн «святейший синод о-ох а як к а пӑхать,
o-oix, аякка курать святейший синод!» — тенӗ сӑмахӗ- 
сене илтет. «Каҫарӑр, ваше сиятельство,— тет Володя 
вара нӑтаймасӑр,— мён куратмши святейший синод 
с-ох аякка пахе а?»

Епископа кун пек тӑрӑхлани, паллах, килёшмест. 
Илья Николаевич ҫакна сисет те Володьӑна «ёҫ парса» 
кӑларса ярать.

Сухӑр пек ҫыпҫӑннӑ епископ ҫаплах чарӑнмасть. 
«Аслӑ ывӑлӑр Саша чиркӗве ҫӳреми пулнӑ», тет вӑл 
Ульяновсене. Ҫак вӑхӑтра каллех Володя ҫитсе кӗрет. 
Ку чухне вӑл епиоксийн «ҫаптармалла, ҫаптарьмалла ла- 
йӑхрах!» тенӗ сӑмахёсене илтет. Володя хальхинче те 
чӑтаймасть: «Килёшетӗп. Анчах кама ҫаптармалла?» — 
тет вӑл, ун ҫине ҫивӗччӗн пӑхса.

Ҫапла, утӑм хьиҫҫӑн утӑм тунӑ пек, пӗчӗккӗн-пӗчӗк- 
кӗнех курӑнса, ҫуталса пырать ҫамрӑк Ленин сӑнарӗ 
драмӑра.

Тепӗр самантра Володя Ульянова эпир «ил хушшин
че куратпӑр. Володя, тин ҫеҫ епископпа «тытӑҫса» илнё- 
скер, пальтоне, пуҫӗнчи ҫӗлӑкне хывеа, юр ҫине пӑра- 
хать, курткине те хывать, кӗпе ҫухавине уҫать. Мӑйӗнчи 
херес ҫиппине татать те... хёресне аяккалла перет. 
Ш ӑпах ҫак самантра Надя Лаврецкая чупса ситет. 
Ҫавӑн чухне вара, куратӑр-и, хӑйӗн хёресне юр ӑшне 
пене Володя Ульяновпа Надя хушшинче ҫакӑн пек ка- 
лаҫу пулса иртет:

Н а д я .  Мёншён ун пек турӑр эсир?
В о л о д я .  Йывӑр йӑтса ҫӳреме.
Н а д я  (кӑшт чӗнмесӗр тӑнӑ хыҫҫӑн). Хӑрушӑ мар-и 

сире?
В о л о д я .  Хӗреопе хӑрушӑччӗ, халӗ хӑрушӑ мар. 

Савӑнӑҫлӑ.
Ку факт — историре пулнӑ япала. Унӑн тӗрӗслӗхне 

автор драмӑна ӑнӑҫлӑ кӗртнӗ. Ҫапла, тӳрӗ камӑллӑ, 
ннмле ултавд та, нимле тӗрӗсмарлӑха та тӳсме пулта- 
райман ҫамрӑк Ульянов сӑнарӗ ҫак сценӑра тата та 
уҫҫӑнрах курӑнать, ку ҫеҫ те мар: унӑн ӑстӑнӗ, шухӑш- 
кӑмӑлӗ улшӑнма тытӑнни те лайӑх сисӗнет.

Ҫамрӑк Ленин гимназире вӗреннӗ тапхӑрта Никифор 
Охотникова гимнази аттестатне илме, университета 
кӗме пулӑшнине эпир А. И. Ульянова-Елизарова аса
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Илӗвесенчен пёлеппӗр. Ун ҫйнчен тата Н. К. Круйскай 
та тӗрлӗ статьясенче ҫырнй.

»J В. И. Ленин Никифор Охотникова мёнле вӗрентни 
ҫинчен ҫырни драма авторне учителыпе унӑн ученикӗн 
характерӗсене, игухйш-кймӑлне уҫса вйтартма пулйшать.

Ульянов лимназист Охотникова хисеплесе, тйрйшса 
вӗрентет, занятисене ҫирӗп расписали тӑрӑх эрнере виҫӗ 
хут ирттерет. Охотников, университета кӗме шухӑш тыт- 
нйскер, хӑйӗн сьшлӑхё хавшак пулнине те маноа каять: 
кӑнтӑрла шкулта ачасене вӗрентет, каҫпа хӑй вӗренет. 
Володя Ульяновӑн та пушӑ вӑхӑт ҫук: вӑл кӑнтӑрла 
гимназие вёренме ҫӳрет, каҫсерен уроксем хатӗрлет» 
Охотникова вӗрентет.

Калав, роман е повесть ҫырнй чух писатель хӑйӗн 
геройӗсем ҫинчен вӗсем мӗнлерех сӑн-питлӗ, вёсен шу^ 
хӑшӗсем, ӗмёчӗсем мӗнлине ҫырса палйртма пултарать. 
Драматург ӗҫӗ кйшт урйхларах: вӑл хӑйӗн геройӗсене 
пӗр-пӗринне хутшӑнтарнипе, тӗл пултарнипе, калаҫтар- 
нине характеристика партарать. Ҫавӑвпа пьесӑн йнӑҫ- 
лӑхӗ нумай чухне диалогсене мёнле аталантарнинчен 

'^килет. Кунта тӗслӗх вырйнне Никифор Охотникова ытти 
персонажсем мёнле характеристика панине илме пулать.

Никифор Михайлович, хййён сывлйхё начаррине маи
са кайса, кунне-ҫӗрне пӑхмасӑр ӗҫлени, вӗренни Ули- 
нене ҫеҫ мар, Володя Ульянова та телӗнтерет, ҫав вӑ- 
хӑтрах пӑшӑрхантарать те. Вӑл ӑна: «Этем хӑйӗн вӑйё-. 
пе виҫеллӗ усӑ курма тивӗҫ...» — тесе вӗрентет.

Иван Яковлевич та Охотникова: «Санӑн ученӑйпул- 
малла! Чӑвашран пӗрремӗш ученйй! Туятӑн-и ответлй- 
ха? Ученая ч-и малтан мён кирлӗ? Сывлӑх!»— тет.

Ҫапла каланӑ хушйрах Иван Яковлевичпа Володя 
Ульянов хӑйсен ученикӗн пысӑк пултарулӑхӗпе талант- 
не те палӑртмасӑр хӑвармаҫҫӗ. «Талантлӑ математик, 
виҫеҫӗр вӑйлӑ математик»,— теҫҫӗ вӗсем ӑна.

ДрамЙри пероонажсене Никифор Охотников пирки 
ҫавйн пек калаттарма Н. Терентьевӑп мёнле май пул- 
нӑ-ха? Виҫерен тухман-и нирӗн драматург? Истори чӑн- 
лӑхне. реализмне пӑсман-н? Пирӗн шутпа, Николай 
Терентьев кунта чӑваш учителӗн-математикӗн сӑнарне 
тёрёс кйтартнй. Охотников унччен Чёмпёрти чйваш шку-. 
лёнче ҫеҫ вёреннё, ҫаиах та математикйна хйй тёллён 
вӗренсех ҫав хӑватлй наукйн тӑвӗсем ҫине хйпарма шут 
тытнй, хйюллйнах хӑпарса пынй. Хусан университетне 
кёрсен, Никифор Михайлович хййён математика пул-

119



тарулӑхёпе пётӗм профессорсене тӗлӗнтернё. Аслӑ шкул* 
сенче вӗренекен ҫамрӑк математиксен Парижра ирттер- 
нӗ конюурсӗнче вӑл, йывӑр задача шутласа, ылтӑн 
медаль илме тивӗҫлӗ пулнӑ. Анчах ӳпке чирӗ пулас 
ученӑй еывлӑхне хавшатсах пынӑ, вӑхӑтсӑрах ҫӗре 
кӗртнӗ. Ҫапла ӗнтӗ, сывлӑхё ҫирӑп лулнӑ пулсан, уни- 
верситетран вӗренсе тухнӑ хьиҫҫӑн Охотников чаплӑ 
математик пулма пултарни каламасӑрах паллӑ.

Куртӑмӑр ӗнтӗ, Володя Ульянов драмӑра Охотников- 
шӑн х-ьгтӑ тӑрӑшать, ҫав вӑхӑтрах унӑн сывлӑхёпе те 
нумай интересленет. Пушкӑрт ҫӗршывне кайса кӑмӑс 
ӗҫсе сывал.ма сӗнет. Ҫыншӑн тӑрӑшасси, ӑна пулӑшасси 
Ленин кӑмӑлӗнче ҫамрӑк чухнех палӑрнӑ. Драматург 
ҫакна ӗненмелле сӑнласа панӑ.

Д рам ӑра  кӑтартнӑ тапхӑрта Ульяновсен пурнӑҫӗнче 
чылай йывӑр самантсем пулса иртаҫҫё. Ҫав самантсем 
вулакансене те, куракансене те саман хумхантараҫҫӗ.

Акӑ, Илыя Николаевичӑн юлашки кунӗсене кӑтарта- 
кан сцена. Ульянов, чирлӗ пулин те, кёпӗрнери шкул- 
сене кайма хатёрленет. Вӑл, хӑйён пурнӑҫӗ кӗскелсе 
ҫитнине сиссе тейӗн, чунне ыраттаракан шухӑшӗсене 
Яковлева каласа парать. Некрасов поэтӑн: хресчен па- 
сарта Белинокипе Гоголь кӗнекисене туянӗ, тенӗ сӑма- 
хёсене асилет те: «Эпё,— тет Ульянов,— ҫав вӑхӑт час- 
рах ҫиттӗр тесе пётём чуна патӑм. Хуҫӑлтӑм. Хуҫрёҫ. 
Эсӗ ҫамрӑк, ӑслӑ ҫын». Ку сӑмахсем тем пуласса сиссе 
каланӑ пек илтӗнаҫҫӗ.

Илья Николаевич Яковлавла канашлать, анчах вё
сене кёт.мен ҫӗртен килнӗ Ишерский кансӗрлет.

Ишерский, Илья Николаевичпа пӗрле ӗҫлекен инспек
тор, владыка (архиепископ) „патӗнче пулнӑ иккен. Вӑл 
кӗпӗрнери шкулсене тӗрӗслеме каймашкӑн хатӗрленекен 
Ульянова ҫапла калама хушнӑ-мӗн. «Государство шкул 
енӗпе тытса пыракан политикана хирӗҫ тӑратӑр пулсан, 
хӑвӑр планӑрсемпе ыран кӑиӗрнене тухса кайма пулта- 
ратӑр».

Акӑ хайхи хирӗҫӳ, прогрессивлӑ ҫынсем тӑвакан ёҫ- 
семпе патша йӗрки хушшинчи пысӑк конфликт! Ишер
ский ку конфликтра патша тытӑмӗ еннелле ытларах 
сулӑнать, нумай чухне Ульянов ӗҫӗсене кӑмӑлламасть. 
Ун сӑнарне те драматург тӗрӗс те лайӑх кӑтартнӑ те- 
мелле. Пьесӑра Яковлев ӑна «ултавҫӑ, сутӑнчӑк этем, 
хыҫалтан ҫыртакан йытӑ» тет. Хаяр ҫилсем вӗрнӗ чух 
сӑмсана хӑш еннелле тытмаллине вӑл лайӑх чухлать.
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Ишерский мёнле этемне Никифор Охотников та пье- 
сйра калама ҫук тӗрӗс палйртать: «Ишерский владыка 
ҫумӗнче, хӑй унтан пёр шит ҫӳллӗ пулин те, шыв кё- 
венти пек кукйрйлса утать, урисене кушакла вёттён- 
вёттён пусать»,— тет вал.

Асӑннӑ конфликт Яковлева та пырса тивет: Ишерский 
ӑна хнсеплемест, нумай чухне кансёрлет, элеклет. Хура- 
па шурра нумай курнй, кӑткӑс ӗҫсенче пайтах пулнӑ 
Яковлев ҫакна сисет ҫеҫ мар, курать те.

Ҫакӑн пек хйрушла кунсенче, сивӗ ҫилсем вййлан- 
сах пынӑ вӑхӑтра, Илья Николаевич вилсе каять. Ку 
хыпара чи малтан пёлекенсенчен пёри — Яковлев, йна 
пёлтерекенё — Володя Ульянов.

«Илья Николаевичам юлашки ҫулсенчи пурнйҫне,— 
тет А. И. Ульянова-Елизарова,— влаҫра тёракансем 
земски шкулсем ҫине сиввён пйхннпе тӗксӗмлетнӗ. Ку 
вйл аттешён мён тери йывйр пулнине, унйн пурнйҫне 
мён тери кӗскетнине эпӗ кайрантарахпа ҫеҫ йнланса 
илтём».

И. Н. Ульянов вилни чйваш халйхёшён, Яковлевшйн 
калама ҫук пысӑк ҫухату пулнй. Чёмпёрти чйваш шкул- 
не реакционерсем тапйннй самантсенче ахальтен мар 
ёнтё Яковлев: «Илья Николаевич, йҫта эсир!.. Мён тери 
кирлё мана эсир ҫак самантра!» — тет.

Драмйра Ульяновсемпе Янов левеем хушшинчи ырй 
туслйх аван курйнать, вйл ӗҫре, пёр-иёрне пулйшнинче 
ҫирӗпленсе пырать. Вёсен туслйхё Илья Николаевич 
ҫӗре кӗнӗ х,ыҫ.ҫйн та пётмест: вйл ҫав-ҫавах ҫирӗп, унйн 
ырй традицииё малалла аталанать. Вёсен хушшинчи 
туслйхра пирён халйх вырйспа чйваш халйхё хушшин
чи туслйха курать, уншйн савйнать.

«Хумсем ҫырана ҫапаҫҫӗ» драмйра тата тепёр чуна 
тивекен, хумхантаракан, ҫӳҫентерекен вырйн пур. Ку 
вйл — Александр Ильича патша сакса вёлерме йышйн- 
н.и ҫинчен калакан хыпара илни. Куна драмйра витёмлё 
кйтартса панй. Драмйн теп персонажёсем вара, Илья 
Николаевичсйр пуҫне, каллех куҫ умне туха-ҫ^ӗ. Вёсен 
шутёнче пурте пур — ыррисем те, киревсёррисем те. Ку 
тапхйрта обществйри конфликт тата та ытларах, уҫуйн- 
рах амаланать, пьеейра та вйл унтан кая мар палй- 
рать. Чёмпёр «обществи» икке пайланса каять: пёр 
енче — выр-йс халйхён Ульяновсем майлй тйракан пё- 
тём ырй ҫыннисем, вӗсемие пёрле Кашкадамовйсем, 
Яксвлевсем, Охотниксвсем тата ыт. те; тепёр енче —
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патша чкновникӗсем, архиепиокопсемяе епископсем, 
пупсем, тёрлӗ йышши либералсем, вӗсем хыҫҫӑн пыра
кан хӳрешкесем тата ытти чунеӑр этемсем. Паллах, 
пьесӑра вӗсене кашнинех кӑтартса паман, ҫапах та ву
лакан, спектакль пӑхакан Чёмлӗр «обществи» ҫавӑн 
пек пайланнине туять кӑна мар, лайӑхах курать, ҫапла 
вара Ульяновсем енне тӑрать.

Пьесӑран ҫахна та пӗлетӗн: И. Н. Ульяновӑн туеӗ- 
сенчен хӑшӗ-пӗрисем ҫав йывӑр кунсенче Ульяновсене 
пӗлми, паллайми пулнӑ, урамра тӗл пулсан-туеан, ура- 
ман тепёр енне кушак пек каҫса кайнӑ. Кашкадамова 
пек, Яковлевпа Охотников пек ҫынсем, нимле хӑруш- 
лӑха пӑхмасӑр, Ульяновсене мён май килнӗ таран пу- 
лӑшнӑ, канашсем панӑ, вӗеемшӗн ырӑ ӗҫсем тунӑ.

Мария Александровна Петербурга ывӑлӗ патне кай
ма шут тытать. Ун чухне Чёмпёрте чугун ҫул пулман- 
ха, ҫавӑнпа та, Петербурга каяс тесен, малтан лашапа 
Оызране ҫитмелле, унтан вара поезд уине лармалла. 
Мария Александровнӑна Сызране ҫитме лав кирлёпул- 
нӑ, анчах патшана вӗлерме тӑнӑ ҫын амӑшӗпе кайма 
никам та килёшмен. Никифор Охотников вара хӑйсен 
енчи чӑваша шыраса тупать те, ҫав чӑваш Мария Алек- 
сандровнӑна Чёмпёртен Сызране ҫурхи шы:в-шура пӑх- 
масӑрах илсе ҫитерет. поезд ҫине лартса ярать. Лава 
каяс умён Никифор Охотников ӑна Ульяновсен хуйхи 
ҫинчен пёлтерет, анчах ун пирки н-икама пёр сӑмах та 
шарлама хушмасть. Трахвин ҫапах та тёплёрех пёлес- 
шӗн. Пӗлесшӗн ҫеҫ мар, хӑйӗн шухӑшне те ҫавӑнтах 
каласа парать: «Патши, чӑн та, ӑслӑ патшах марччё. 
Шӗшлӗ тумалӑх та тимёр ярса памарё. Шёшлёсёр мён
ле ҫӑпата тумалла чӑвашйн? Пуҫиа шухӑшламаллаччӗ 
ун ҫавна. Х алё 'ак  ҫӑварна карса вырт».

«Вилмен патша»,— пёлтерет Охотников.
«Вилмен? Ак тамаша! Ма вилмен?!.» — тёлёнет Трах

вин.
Ку вырӑна опектакльте кӑтартмаҫҫӗ. Чӑвашсене ти- 

мӗр партарманни кӑштах ӗлӗкрех пулнӑ, саванна сик- 
терсе хӑварнӑ-тӑр. Анчах та патша пирки Трахвин ка- 
лани, пирӗн шутпа, интереслӗ ҫеҫ мар, питех те вы- 
рӑнлӑ.

Трофим Кузьмич — хут вёренмен тёттём хресчен, 
ҫапах та вӑл, хӑш чухне айвантарах каласкалать пулин 
те, ӑссӑр ҪЫН мар: вал, ялтан тухса курнӑ чӑваш, тен, 
Чёмпёрте те пӗрре ҫеҫ пулман, вал,— асӑрхӑр-ха!— ҫёр
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пирки те шухӑшлать. Ураев пак киревсёр этемсам йр- 
тёхнине те тиркет, патшана халӑх юратманнине те 
пёлет. Анчах Трахвин пурне те хӑй евӗрлӗ йнланать. 
Ҫапах та тӗрӗс ӑнланса илме ӑс ҫитереймест, мӗншӗн 
тесен вӑл тӗттём-ха, ывӑлӗ ҫутта тухса «пӑсӑласран та» 
хӑрать вӑл, ҫ.авӑнпа та йна шкултан каялла илсе ка- 
ясшӑн.

Ураев тенӗрен ҫакна каласа хёварас пулать: вйл — 
нумай-нумай юрӑхсӑр ҫынсен паллисене хӑйӗнче пӗтӗҫ- 
тернӗ киревсёр тип, ашшӗ-амйшне, ялйыша, тӑван ха- 
лӑхне маннй сутёнчӑк, сӑнӗпе те, ӑшчикӗпе те, шухӑш- 
кӑмӑлӗпе те йӗрӗнчёк этем, элеиҫӗ, шпион. Шкулта вӑл 
ачасене хӗнет, атӑпа тапать. Калаҫасса вара путлӗ 
чӗлхепе калаҫаймасть, «хама хам неснайски» текен чӗл- 
хепе пакӑлтатать. Яковлев умӗнче икӗпитленет, урӑх- 
ларах курӑнма тӑрӑшать.

Епископ умӗнче Ураев урӑхла юрлать. «Пирӗн халй
ха чйвашла кӗнеке кирлӗ мар... Толстой, Некрасов тата 
ытти ҫавйн йьмншисем ҫырнисене чйвашла вӗрентни 
кирлё мар», тет. Ураев сйнарё урлй драматург сутйн- 
чйк этем сйнарне ёненмелле кйтартса панй.

Ульяновсемпе Яковлев Александр Ильича инкекрен 
ҫйлса хйварас тесе тйрйшни уса паман. Паттйр револю
ционера тата унйн хйй пекех паттйр тусёсене патша 
ҫакса вёлерттернё. Александр килйышё пысйк хуйха 
чйтймлйн тӳссе ирттернё.

Драмйра Володя Ульянов, пиччёшён ййнйшне йнлан- 
са илнёскер, хуйхйрса ларакан амйшёпе юнашар тйреа: 
«Ҫук, Саша, урӑх ҫудпа каймалла» (Нет, Саша, не по 
такому пути надо идти),— тет.

Ку тёслёхе эпир акй меншён илсе кйтартрймйр: 
Ленин ҫавӑн чухне каланй сймахсем— писательсем шу- 
хйшласа кйларнй сймахсем мар. Весене чи малтан Вла
димир Ильич йймйкӗ М. И. Ульянова 1924 ҫулхи фев- 
ралӗн 8-мӗшӗнче Мускав Совечён траурлй ларйвёнче 
асилсе каланй. Вырйслах илсен, вёсем ҫакӑн пак: «Нет, 
мы пойдем не таким путем. Не таким путем надо идти!» 
Ҫак сймахсем парти ҫул-йӗрне ҫутатса панй.

Пирӗн шуппа, ҫамрйк Ленин ҫинчен ҫырнй проиэве- 
денире, йна революциллӗ ҫул пирки калаттарас пулсан, 
ҫав сймахсене М. И. Ульянова асилёвёнчи пек, ним 
улйштармасйр калаттармалла. 1957 ҫулта йна чйвашла 
ҫакйн пек куҫарнйччӗ: «Ҫук, эпир ун пек ҫулша каймй- 
пӑ р. Ун пек ҫулпа мар каймалла!»
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«Хумсем ҫЫрӑнӑ ҫатаҫҫе» драма Ульян .всем Чӗмпёр- 
teH Хусана тухса кайнипе пётет. Ку вал 1887 ҫулхиҫул- 
ла пулнӑ. Вёсене ӑсатма Атӑл хӗррине, пристане, Яков
лев, Екатерина Алексеевна, Охотниковна Улине, вата 
тутар Ишмурат лынӑ. Халех калӑлӑр: Ульяновсене ӑса- 
таканеем хушшинче лирён В. В. Кашкадамовӑна та ку- 
рас «илет. Унта ытти ҫывӑх ҫынсем те, сӑмахран, Надя 
Лаврецкая та хӑйӗн юлташёсемле лулма пултарнӑ.

Мария Александровна Чёмиёрпе сывлуллашать: 
«Сьгвӑ пул, Чӗмпӗр, манӑн килйыша пантах савӑнӑҫ, 
пайтах хурлӑх кӑтартнӑ хула. Сьивӑ пулӑр, ҫывӑх тус- 
сем! Спасибо сире ырлӑхӑршӑн, ӗмӗрне те манмӑп»,— 
тет.

Владимир Ильич аллинче — Охотников панӑ шӑхлич. 
Пӑрахут ҫырантан уйрӑлать. Никифор Охотников, хӑйӗн 
учителӑпе с-ывпуллашса, Атӑл ҫине пӑх-са: «Хумсем
ҫырана ҫапаҫҫӗ. Атӑл ҫинче тӑвӑл пуҫланать», тет.

Ҫав самантрах Володя Ульянов Яковлева: «Иван
Яковлевич, ларӑр пирӗнпе! Ишер хумсене хирӗҫ»!— тет.

— Э-э, тем ҫав, Владимир Ильич,— тет Яковлев,— 
тӑвӑла хирӗҫ ишнё чух пуҫ ҫаврӑнасран хӑракалатӑп. 
Ватӑлатӑп пулмалла. (Пирӗн шуппа, кунта «хӑракала- 
тӑп» тени вырӑнне «хӑратӑп» тени тӗрӗсрех).

Никифор Охотников «хумсем ҫырана ҫапаҫҫӗ» тенине 
(тӗрӗсрех: ӑна ҫавӑн пек калаттарнине) автор, куратӑр 
ӗнтӗ, драма ячӗ тунӑ. Ун шучӗпе, «хумсем ҫырана ҫа- 
паҫҫӗ» тени драмӑн тӗп шухӑшне, идейине каласа па
рать (каласа памалла).

Анчах ыйту тухса тӑрать: каласа парать-и? Каласа 
парать пулсан, мёнлерех каласа  парать?

Кун пирки «Коммунизм ялавё» ха^атра 1970 ҫулхи 
мартӑн 22-мӗшӗнче пичетленнӗ рецензире ҫакӑн пек ӑн- 
лантарнӑ: «Часах халӑх тӑвӑлӗ, Атӑл шӑв-шавӗнчен те 
хӑватлӑрах тӑвӑл ҫӗкленессе пӗлет вӑл (В. И. Ленин.— 
В. Д .) ,  хӑй ӑҫта пулмаллине, хӑш ҫулла утмаллине те 
туять... Атӑл хумӗсем кӗрленӗ вӑхӑтра, Ульяновсен ҫем- 
йи Чӗмпӗртен кайнӑ чух, куратпӑр, туятпӑр: революци- 
шӗн ҫуралнӑ ҫын ҫула тухать», тепӗ.

Ҫалла ӗнтӗ, «Хумсем ҫырана ҫапаҫҫӗ» тенипе драма 
авторӗ революци хумӗ ҫӗкленсе пырать, революци кӗ<ҫ- 
вӗҫ пуҫланса каять, хумсем ҫырантан тухса каяс-си ҫеҫ 
юлнӑ тесе каласшӑн пулни курӑнать. Анчах, ман шут- 
па, ку драмӑна ун пек ят пани, унӑн ятне ҫавӑн пек 
ӑнланни (ӑнлантарни), Российӑри революциллӗ юхӑмӑн
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драма валли илнӗ тапхӑроте, 70—80 ҫулсенчи тапхӑрё- 
пе, кирлӗ чухлӗ килӗшсе тӑмасть.

Статья пуҫламӑшӗнче эпӗ И. Н. Ульянов Чёмпёрте 
ӗҫленӗ, В. И. Ленин унта пурӑннӑ тапхӑр тискер те ча- 
раксӑр реакци тапхӑрӗ дулнӑ, тенӗччӗ. Улья новеем Чём- 
пёртен Хусана куҫса кайнӑ вӑхӑтра та реакци алхаома 
пӑрахман, вӑл прогресеивлӑ вӑйсене ҫаллах хытӑ хӗсӗр- 
ленӗ, пӑвнӑ, пӗтерме тӑрӑшнӑ...

А. И. Ульянова-Елизарова «Воспоминания об Ильи
че» кӗнекере, эпир пӑхса тухнӑ талхӑра асра тытса, ҫа- 
кӑн пек ҫырать:

«В те гсщы затишья и безвременья, когда «Народная 
воля» была уже разбита;, социал-демократическая п ар 
тия еще не зародилась в России и массы еще не высту
пали на арену борьбы, единственным слоем, в котором 
недовольство не опало, как в других слоях общества, а 
проявлялось отдельными вспышками, было студенчест
во. В нем всегда находились честные, горячие люди, от
крыто возмущавшиеся, пытавшиеся бороться. И его по
этому давила всего сильнее лапа правительства. Обыски, 
аресты, высылки — все это обрушивалось всего сильнее 
на студентов. В 1887 году гнет еще усилился, вследствие 
попытки покушения на жизнь царя, произведенной вес
ной этого года в Петербурге, участниками которой были 
почти одни студенты».

Тата ҫакӑ та паллӑ: В. И. Ленин «Памяти Герцена» 
ятлӑ статйинче ҫав тапхӑрти, 1861 — 1895 ҫулсенчи, рево- 
люциллӗ юхӑм ҫинчен «ку вӑл тӑвӑл пулман-ха», «тӑвӑл 
тени вӑл— массӑсен хӑйсен юхӑмӗ», тесе ҫырнӑ.

«Хумсем ҫырана ҫапаҫҫӗ» тенӗ сӑмахсене драмӑра 
Никифор Охотников калать. Ҫапла вара, вӑл ун чухне 
революци вӑйне ыттисенчен «лайӑхрах» курнӑ пек, 
«революциллӗрех» пулнӑ пек пулса тухать. Ҫав пысӑк 
талантлӑ математик ун чухне, В. И. Ленин патёнче 
авалхи чӗлхесене тӑрӑшса вёреннё пулин те, Н. И. Иль- 
минский профессорӑн клерикалла идейисен витёмёнчен 
хӑтӑлайман. Ильминский те, Охотников та революци 
шухӑшне кӑмӑлламан. Шел пулин те, Н. М. Охотников 
ҫав шая ҫитеймен.

Володя Улыянсвпа Никифор Охотников занятисем 
вӑхӑтёнче, тен, общество, революци ыйтӑвӗсем пирки те 
калаҫа-калаҫа илне, анчах эпир кун пирки ним те пёл- 
местпёр,— истори пёр сӑмах та каласа хӑварман!
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Драмӑн ку ячё историллё чӑнлахла килёшсех тӑ- 
масть пулсан, мӗнле ят сӗнме пулать-ха? Ҫак ыйту пир
ки каштах шухӑшласа пӑхар-ха.

Драмӑн виҫҫӗмӗш курӑнӑвӗнче Ишерский инспектор 
Ульяноипа калаҫнӑ вӑхӑгра Илья Николаевича «пуҫ тӑр- 
ринче хура пӗлӗтсем калланнӑ чух...» кӗлӗрнерои шкул- 
сене тӗрӗслеме каймашкӑн хушмасть. Хура пӗлӗтсем 
капланни ҫинчен пьесӑра Ульянов е Яковлев каланӑ 
пулсан, драмӑна ҫӑмӑллӑнах «Хура пӗлӗтсем капланнӑ 
чух» тесе ят лама юранӑ пулӗччӗ.

Паллах, эпир кунта «хумсем» пирки каланисем ҫав 
тапхӑрта (1861— 1895 ҫулсенче) революци юхӑмӗ пӗтсе 
ларнӑ тенине пачах та лӗлтермест, ҫалах та вӑл «ҫыра- 
на ҫапмалӑхах», ҫырантан тухмалӑхах пулман-ха. Рос- 
сийӑри ирӗклӗхшён пыракан юхӑмӑн виҫҫӗмӗш тапхӑ- 
рӗнче тин вӑл ҫавӑн лек ҫӗкленсе каять.

Д рам а композицийӗ, сюжечӗ, каланӑччӗ ӗнтӗ, чӑн 
пулнӑ событлсен никӗоӗ ҫинче тытӑнса тӑрать. Халӗ 
ҫеҫ «хумсем» пирки асӑрхаттаряине шута илмесен, автор 
ун чухнехи саманана туйса, пӗлсе ҫырнӑ, темелле. Со- 
бытисене тёрёс ӑнланнӑ, истори чӑнлӑхне илемлё лите- 
ратурӑри пултарулӑх меслечӑпе, шухӑш тата туйӑм вӑ- 
йӗпе ҫутатса панӑ.

Юлашкинчен, драма чӗлхи лирки, уйрӑмах хӑшпӗр 
персонажсен чӗлхи ҫинчен кӑштах калас килет. 
XIX ӗмӗрти чӑваш чӗлхи хальхи чӑваш чӗлхи пекех 
пулнӑ тени тӗрӗс мар пулӗччӗ. Пирӗн писательсем ҫак- 
на шута илсех каймаҫҫё. Историллӗ произведенири ге- 
ройсен чӗлхинче 3—4 сӑмах та пулин ҫав вӑхӑтри сӑ- 
махсем лулмалла. Н. Терентьев ун пек сӑмахсене лртнӗ 
вӑхӑтри чӑваш фэлькл'орёнче, И. Я. Яковлевла 
Н. М. Охотнико1вӑн чӑвашла ҫырнӑ ҫырӑвӗсенче тупма 
пултарнӑ. Ку вӑл геройсене лайӑхрах палӑртма, типи- 
зацилеме пулӑшнӑ пулӗччӗ. Чӗлхепе, чӗлхери сӑмахсем- 
пе геройсен индивидуаллӑхне кӑтартса пама пулать,— 
кӑтартса параҫҫӗ те.

Пирӗн ҫак ыйту пирки те шухӑшласа пӑхмалла: чӑ- 
ваш писателӗеен произведенийӗсенче В. И. Ленин мӗнле 
калаҫать? Ун чӗлхл ытти персонажсен чӗлхинчен мӗнпе 
уйрӑлса тӑрать?

Вырӑс писателӗсемшӗн ку ытлашши йывӑр япала 
мар: вёсем В. И. Ленин чӗлхине, сткльне унӑн нумай-ну- 
мал статйисене, доклачӗсене, ҫырӑвӗсене вуласа пӗлме, 
вӗренме пултараҫҫӗ. Н. Ф. Погодин, хӑйӗн «Человек с
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ружьем» драмине мӗнле ҫырнине аса илсе, ҫакӑн пек 
калать: «...эпӗ Ленин сочиненийӗсен томӗсене пёрин хыҫ- 
ҫӑн теприне вулама тытйнтйм, уйрӑмах паха та илемлё, 
характерлӑ вырйнсене вуларйм. Ҫывйрнй ҫӗртен вӑрат- 
сан та, Ленин сочиненийёсен текстне, унйн хӑйне ҫеҫ 
тивӗҫлӗ сймнхӗсене каласа панй пулйттйм. Эпё Ленин 
калаҫнй пек кала^ма, юморпа усй курма, еймахсене 
Ленин пек пёрлештерме, кирлё вырйна лартса палйртма 
вӗренсе ҫитрӗм...»

Чйваш писателёсен те Ленин чёлхипе стильне тимле- 
сех вёренмелле. Илемлё произведенире Ленина кйтартса 
панй пулсан, вйл унта Ленин пек калаҫтйр, Ленин пек 
шухйшлатйр.

«Хумсем ҫырана ҫалаҫҫӗ» драмйри персонажсен чёл- 
хинче чӑвашлах мар каланй пуплевсем тӗл пулкалаҫҫӗ. 
М й  пёр-икё тёслёх: «Толстоя, Некрасова чйвашла вёрен- 
текен учительсем хатёрлесчё». «Халйха .ҫутталла турт- 
ни — ҫветтуй ӗҫ!» «Володя та турра мансан, пысйк инкек 
пуҫйр ҫине ӳкӗ». «Володя, эсир пысйк чунлй ҫын». «Ача- 
сем тйвак чёлхе урокне хёвел тухнй пек кӗтеҫҫӗ» тата 
ы'т. те.

И. Н. Ульянов, хресченсене хут пёлекен тума роман- 
тикла ӗмӗтленсе, Н. А. Некрасовйн «Кому на Руси жить 
хорошо» поэминче Белинскипе Гоголь пирки каланй вы
рйна асилет: «Астйватйр-и, «Белинскипе Гоголе пасар- 
тан туянё...»

Ку пуплеве, чйвашларах калас пулсан, ҫакйн пек ка
лама пулёччё: «Пасарта Белинскипе Гоголь кёнекисене 
туянё» е «Пасартан Белинскипе Гоголь кёнекисене илсе 
килё».

Драмйри ремаркйсенче «юр пек шуралса каять», 
«хёремесленсе каять» тенё вырйнсем пур. Пёррехинче 
чй'ваш драматургёсен семинарне Мускавран килнё 
Ю. П. Чепурин драматург пёр пьесйран «юр пек шурал
са кайрё» тенине илсе: «Артист сцена ҫине питне грим 
сёрсе тухать, вйл юр пек шуралса кайнине кам курма 
пултарать...» тенёччс. Асйннй семинарта Н. Терентьев та 
пулнйччё.

Автор пьеса ҫырнй чух чёлхе тёлёшле тйрйшман, те- 
мёпӗр. Ҫапах та йна малашне тата та лаййхлатма.-якат- 
са илемлетме пулать. Персонажсен чёлхи мёнпе те 
пулин уйрймрах пултйр, кашнин чёлхи мёнпе те пулин 
палйрса тйтйр. Драма чёлхи— халйх чӗлхипе, калаҫу 
чёлхипе ҫывйх тйракан чёлхе. Д рама ҫыракан писателён

127



халӑх чёлхинч.и чи паха сӑмахсене, сӑмах майлашӑвӗ- 
сене, идиомӑсене суйласа илме пӗлес пулать.

Драмӑри хӑшпӗр ӗҫсем пирки те шухӑшласа пӑхмал- 
ла. Сӑмахран, Володя Ульянова «тутар сухалӗ» пирки 
анекдот калаттарни вырӑнлӑ-и? Ана пуҫне сурпан ҫых- 
тарса «линкка-линкка» ташлаттарни илемлӗ-и?

Тата тепӗр асӑрхаттару. Автор Иван Яковлевича, III 
Александр патшапа тавлашнӑ ҫёрте, ҫапла калаттарать: 
«Халӑх религийӗ ҫӗршер ҫула пырать, чӗлхе пекех».

«Чӗлхе пекех-и?»
И. Я. Яковлев ҫырнӑ произведенисемпе ҫырусенче, 

тӗрлӗ хутсенче ҫавӑн пек калани пур-и, ҫук-и,— 
эпир пёл'местпёр,— анчах пур пулсан та, ҫук пулсан та, 
вӑл тӗрёс мар. Чӗлхепе религи ӗмёрӗ нихҫан та пёр пек 
пулман, пулма та пултараймасть.

Историре ҫакӑн пеюкисем те сахал мар пулса иртнё: 
пӗр1пӗр халӑх малтан пёр религие, пёр тёне ёненнё, ан
чах пурӑна киле урӑх религие куҫнӑ е куҫтарнӑ, ҫапах 
та унӑн чёлхи пӗтмен. Сӑмахран, чӑваш халӑхӗ малтан 
язычество тённе («религине») ёненнё, унтан христиан
ство тӗнне йышӑннӑ (йышӑнтарнӑ), тӑван чёлхепе ка- 
лаҫма пӑрахтарайман. Халё совет халӑхӗсем турра 
ӗненме, тӗн йӑлисене тытма лӑрахнӑ май пирӗн ҫӗршыв- 
ри тӗнсем те майӗпенех пӗтсе пыраҫҫӗ. Ҫанах та ку вӑл 
ҫав процеса пула вёсен чӗлхисем пӗтнине пӗлтермест. 
Чӗлхе халӑх пӗтсен ҫеҫ пӗтме пултарать. Религие илес 
пулсан, вӑл унсӑрах пӗтет. Ҫаила ӗнтӗ, религипе чӗлхе 
ӗмӗрӗсене пӗр виҫе|пе внҫме ҫук.

«Хумсам ҫырана ҫапаҫҫё» драмӑна вуланӑ чух тата 
ун тӑрӑх лартнӑ спектакле пӑхнӑ вӑхӑтра эпӗ тата акӑ 
мӗн асӑрхарӑм: драмӑри- персонажсем Никифор Охот
никова Михихвер тесе чӗнеҫҫӗ. Чӑннипе илсен, ӑна хай- 
сен килйышӗнче те, ялта та, шкулта вёреннё чух та 
Миккӗр тесе чӗннӗ.

И. Я. Яковлев патне 1881 ҫулхл июлӗн 9-мӗшӗнче 
янӑ ҫырӑвне Охотников «Мивкёр» тесе ал пуснӑ. Ҫавӑн- 
тах скобкӑра «Мана ҫапла чӗнеҫҫӗ чӑвашла» тесе ҫырса 
хунӑ.

...Эпир Николай Терентьев драмин паха енӗсене па- 
лӑртнипе пӗрлех унӑн хӑшпӗр пысӑках мар ҫитменлёхӗ- 
сене те кӑтартса патӑмӑр пулсан, ку вӑл пачах та ӑна 
тиркенине лӗлтермест. «Хумсем ҫырана ҫапаҫҫӗ» драма 
(каллех калатпӑр, эпир ӑна «Хура пӗлӗтсем капланнӑ 
чух» тенӗ п ул ӑттӑм ӑр )— чӑннипех те тарӑн шухӑшлӑ,
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илемлё произведени. Вӑл чӑваш литературинчи Лениниа- 
нӑра паха вырӑн йышӑнать. Ҫавӑнпа та унӑн авторне 
1970 ҫулта Чӑваш АССРён К. В. Иванов ячёпе хисеп- 
ленекен Государство премине панӑ. РСФСР Министрсен 
Совечё «Хумсем ҫырана ҫапаҫҫё» драма тӑрӑх К. В. Ива
нов ячёпе хисепленекен Чӑваш академи драма театрён- 
че лартнӑ спектаклынён Леонид Никонорович Родионов 
режиссера, Владимир Михайлович Мазанов художнике, 
Геннадий Терентьевич Терентьев, Виктор Иосифович 
Родионов тата Николай Данилович Григорьев артист- 
сене РСФСРӑн К. Станиславский ячёпе хисепленекен 
Государство премине панӑ. Ку премисем — «Хумсем 
ҫырана ҫапаҫҫӗ» драмӑна, ун тӑрӑх лартнӑ спектакле 
панӑ чи пысӑк хак. Вӗсем пӗтӗм чӑваш халӑхне савӑн- 
тараҫҫӗ.

1 9 70 — 1980

9. 8. Д Долгов. Левин сӑпарё.— халӑх чёринче,



ИЛЬИЧ Н Ӑ М Ӑ Л Ӗ Н  Ӑ Ш Ш И

И. К. Крупская ҫуралнӑранпа 100 ҫул ҫитсен

Н. К. Крупш ая — Владимир Ильич Ленинла юнашар 
утнӑ, пӗрле пурӑннӑ, ӗҫленӗ, ӗмӗтленнӗ ҫын. Вӑл, 
В. И. Ленин лакех, хӑйӗн пурнӑҫне халӑха, партие, рево- 
люцие панӑ. Ҫавӑнна ӗнтӗ Ленин тесен, пирӗн куҫ умне 
яланах Надежда Константиновна, ӗҫчен те паттӑр хӗр- 
арӑм, революционерка, Ильич мӑшӑрӗ, ӑна чи йывӑр 
вӑхӑтсенче пулӑшнӑ, ииҫе ҫулсене пёрле кайнӑ, ссылкӑ- 
сене пӗрле иртгернӗ, пӗр шухӑшпа ӗҫленӗ, кӗрешнӗ, ху- 
рапа шурра пӗрле тӳснӗ ҫ ы н — ҫӗнё ӑрусене ырӑ тёслӗх 
паракан паха та ҫутӑ сӑнар — тухса тӑрать.

Н. К. Крупская тесен, чӑваш ҫыннисем умне, унӑн 
ытти чаплӑ ӗҫӗсемле пёрле, революционеркӑн, Совет 
Союзӗнчи халӑхсен ачисен учительницин хаклӑран та 
хаклӑ ӗҫӗсем тухса тӑраҫҫё, чӑвашсем ҫинчен каланӑ 
кӑмӑллӑ сӑмахӗсем, чӑвашсем патне, вёсен ачинпӑчи 
патне янӑ ҫырусем, вӑл Чӑваш ҫӗршывне килнӗ кунсем 
аса киле(ҫҫ|ӗ.

* * *

Надежда Константиновна чӑвашсем ҫинчен, вӗсем 
мӗнле халӑх, ӑҫта тата мёнле пурӑнни ҫинчен хӑй гим- 
назире вёреннё чухне, кайрантарахва В. И. Ленинран, 
унпа пӗрле пурӑнма, ӗҫлеме тытӑнсан, илтнӗ пулмалла. 
Мӗншӗн тесен чӑвашсене вӑл, ялан тенӗ пекех, В. И. Л е 
нин каласа ланисене аса илнӗ май асӑнать. «Ленин 
ҫинчен аса илнисем» .кӗнекери тата ытти хӑшпӗр статья- 
сенчи нумай абзацсене вӑл: «Владимир Ильич мана акӑ 
мён каласа пачё», тесе .пуҫлать. Вӗсенче Атӑл, Чёмшӗрпе 
Хусан та та Самар хулисем, Чёмшӗрти гимнази ҫинчен, 
Чёмпӗр кӗпӗрнинчи халӑхеем — вырӑссем, чӑвашсем, 
тутарсем, ирҫе-мӑкшӑсем ҫинчен, И. Н. Ульянов ӗҫӗ, 
унӑн тусӗсемше юлташӗсем ҫинчен каланисем час-часах 
тӗл пулаҫҫӗ.
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Пёри, В. Й. Ленин,— Атӑл ҫы Н н и; тапри, Н. К. Круп
ская,— Питер ҫынни, пёр-пёринле Петербургра 1894 
ҫулта паллашнӑ, ҫывӑх туссем пулса тӑнӑ. Вёсем вара 
хӑйсен пурнӑҫне ӗҫпе кӗрешӳре пёрле ирттернӗ.

...Н. К. Крупокая 1869 ҫулхи февралӗн 26-мӗшӗнче 
Петербургра ҫуралнӑ. Вӗренессе гимназире, унтан гим- 
нази ҫумӗнчи педагогика енӗпе хатӗрлекен 8-мӗш клас- 
ра вӗреннӗ. Гимназие ылтӑн медалыпе пӗтернӗ, учи
тельница ятне илнӗ. Вӑл ялти шкула ачасене вёрентме 
кайма ӗмӗтленнӗ. Анчах темле тӑрӑшнӑ пулин те, ҫам- 
рӑк учительница ялти шкулсенче вырӑн тупайман. Йуҫ- 
лӑхсем ӑна сиввӗн йышӑнса, сиввӗн ӑсатса янӑ.

«Мӗн тумалла?» Ҫак ыйту Надежда Константинов- 
нӑна канлӗх паман. 1889 ҫулхи ҫуркунне, хӑй 20 ҫулта 
чухне, вӑл Петербургри хӗрарӑмсене вӗрентекен Аслӑ 
(Бестужевоки) курса вӗренме кӗнӗ. Кунта та вӑл хӑйӗн 
ыйтӑвӗсене татса паракан ответсем тупайман: 2—3 
уйӑхранах курсран тухса кайнӑ. Кун хьгҫҫӑн, 1890 ҫул- 
та, Надежда Константиновна студент-технологсен марк- 
систла кружокёпе ҫыхӑнать, К. Марте ҫырнӑ произведе- 
нисене вулама тытӑнать. Кружокра К. Маркс ҫырнӑ 
«Капиталӑн» пӗрремӗш томне вёреннё. Россия пурнӑ-ҫне 
марксизм ҫутипе пӑхса сӑнанӑ, тӗпченӗ.

Кайрантарахпа, К. Маркс кёнекисене вуланӑ вӑхӑта 
аса илсе, Н. К. Крупокая ҫакӑн пек ҫырнӑ: «Энӗ халӗ 
хама чуна уҫакан шыв ӗҫнӗ пек туякан пултӑм... Пурнӑҫ 
ҫулне Толстой х.артӑр хӑйне лайӑхлатасси ҫинчен вӗ- 
рентнинче шырамалла мар. Вӑл ҫул — рабонвсен хӑват- 
лӑ юхӑмӗнче»

«Марксизм,— тесе ҫырнӑ вӑл ҫав вӑхӑта аса илсе,— 
мана калама ҫук пысӑк телей пачӗ; ун пек телей пирки 
ҫын ӗмӗтленме ҫеҫ пултарать: марксизм мана ҫул кӑтар- 
такан пӗлӳ туянтарчӗ, эпӗ хамӑн пурнӑҫӑмша ҫыхӑннӑ 
ӗҫ ӗмӗрлӗхе ҫӗнтерессе ӗнентӗм» 2.

...В. И. Лениниа Н. К- Крупская, пӗр-пӗринпе ҫывӑх 
паллашсан, пӗр-пӗрин патне ҫӳренӗ, пӗрле ӗҫлеме тьгтӑн- 
нӑ, пӗрнпӗрне хӑйсем мӗн-мӗн ӗмӗтленнине, шухӑшла- 
нине каласа панӑ. Пурӑна киле вёсем хушшинчи ырӑ 
ту-слӑх тата та ҫирӗпленнӗ.

1 Н. К. Крупская.  Избранные педагогические произведения, т. 1, 
изд. Академии педагогических наук РСФ СР, М., 1955, 14 стр.

2 Вера Дризо .  Н адеж да Константиновна Крупская, изд. полити
ческой литературы, М., 1958, 11 стр.



Владимир Ильичиа Надежда Константиновна иккё- 
шё те «Рабочи класа ирӗке кӑларассишӗн кёрешекен со- 
юзра» ӗҫленӗ, ӑна ертсе пынӑ. 1895 ҫулхи декабрьте 
Владимир Ильича патша влаҫӗ тёрмене хупсан, 
Н. К. Крупская хӑйӗн тусне «Кӗрешӳ союзӗн» ӗҫӗ ҫин- 
чен тёрлё майсемпе пёлтерсе тӑнӑ: тёрмене кёнекесем 
леҫсе панӑ, кӗнеке страницисенчи йёркесем хушшине 
«химипе» ҫырусем ҫырнӑ, ирӗкри хыпарсене пӗлтернӗ, 
канашсем ывтнӑ. Унӑн канашӗсемпе сӗнёвӗсене Надеж 
да Константиновна «Союз» членӗсене пӗлтернӗ. Вӗсем 
вара В. И. Ленин канашӗсемпе ӗҫре усӑ курнӑ.

Темиҫе уйӑхран патша тарҫи-тӗрҫисем, вӑрттӑн йӗр- 
лекен вӗшлисем Надежда Константиновнӑна та тёрмене 
хуптарнӑ. В. И. Ленина -виҫӗ ҫуллӑха Ҫӗпӗре ямалла 
тунӑ. Тепӗр ҫултан патша сучӗ Н. К. Крупская ӗҫнетӗп- 
чесе ҫитернс те Ёпхӳ хулине виҫӗ ҫуллӑха ссылкӑна 
ӑсатма йышӑннӑ. Ҫакӑн чухне Надежда Константинов
на Ҫӗпӗре, инҫетри Шуша салине, В. И. Ленин патне 
ҫыру ярать. Вёсем вара ссылка срокне Ҫӗпӗрте пёрле 
ирттерме килсшнё. Анчах ҫавӑн пек тума вёсен влаҫсен- 
чен ирёк илмелле пулнӑ, ирёк илме: «Эпир—  упӑшкипе 
арӑмӗ», темелле пулнӑ. Ҫав вӑхӑтран тытӑнса, вӗсем 
чӑннипех те упӑшкипе арӑмӗ пулса тӑнӑ.

1898 ҫулхи ҫуржунне Надежда Константиновна Ҫӗпӗ- 
ре Владимир Ильич патне хӑйӗн амӑшӗпе — Елизавета 
Васильевнӑпа — ҫитнӗ. Каясса ӑҫта поездпа, хӑш ҫӗрте 
пароходпа, тепӗр ҫӗрте лашапа кайнӑ. Ҫав ҫулхи июлӗн 
10-мёшӗнче Владимир Ильичпа Надежда Константинов
на мӑшӑрланнӑ, хӑйсен пурнӑҫне ӗмӗрлӗхех пӗр-пӗринле 
ҫыхӑнтарнӑ. Икс ҫултан, ссылка вӑхӑчӗ иртсен, 1900 
ҫулхи январӗн 29-мӗшӗиче В. И. Ленинпа Н. К. Круп
ская Шушӑран таврӑннӑ.

Ҫӗпӗрте Надежда Константиновна хӑйӗн малтанхи 
«Хӗрарӑм-работница» ятлӑ кӗнекине ҫырнӑ. Вӑл кӗнаке- 
не 1901 ҫулта ют ҫӗршывра «.Искра» хаҫат типографин- 
че Саблина хушаматпа вӑргтӑн пичетлесе кӑларнӑ.

Шуша салинчи хӗллехи вӑрӑм та сивӗ каҫсенче, 
шартлама сивӗ кунсенче В. И. Ленинпа Н. К. Крупская, 
хӑш чухне иккӗн, тапӗр чухне ссьглкӑри ытти революцио- 
нерсемпе пёрле, революци ӗҫӗн планӗсене сӳтсе явнӑ, 
теори ыйтӑвссемпе кала.ҫнӑ, хӑйсен ҫӗнӗ шухӑшӗсене 
йӗркеленӗ, аталантарнӑ. Плансемпе ҫӗнӗ шухӑшӗсене 
хӑйсен ытти вырӑнсенчи юлташӗсене пӗлтерес тесе, 
ҫырусем ҫырнӑ, революционерсене хавхалантарнӑ. Эпир
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халё .весене вулатлӑр та тӗлӗнетпӗр: Ленин чӗринчи вуТ- 
хӗм, Ленин ӑсӗ инҫетре, Ҫӗпӗр чӑтлӑхӗнче пурӑннӑ чу-хне 
те аталанса, ҫӗкленсе пыракан раволюцие вӑй парса 
тӑнӑ!

Ссылжӑри ирте пӗлмен кунсемше каҫсенче, эрнесемпе 
ҫулсенче, ӗҫлесе ывӑннӑ хыҫҫӑн, каннӑ чухне, Владимир 
Ильич хӑйӗн мӑшӑрне, Наденада Константиновнӑна, 
Атӑл ҫинчен, Чӗмлӗр хулипе Чӗмпӗр кӗпӗрни ҫинчен, 
хӑйӗн ашшё, Илья Николаевич, хӗллехи кунеенче ҫил- 
тӑмана, кӗрхи е ҫурхи йӗпе-салана пӑхмасӑр кӗпӗрнери 
уездсемпе вулӑссем, ялсемпе салаеем тӑрӑх ҫӳрени ҫин- 
чен кала-кала панӑ. Ҫакӑн пвк калаҫусенче, тен, хӑй 
чӑвашсемпе тӗл пулнине те, вӗсемпе кала.ҫнине те, Иван 
Яковлевич Яковлева т.а, Никифор Михайлович Охотни
кова та аса илнё пуль...

Н. К. Крупская: «Ильич хӑйӗн ашшё ялеене кайсг 
ҫӳрени ҫинчен, хресченсем тӗттӗмлӗхре хӗсёнсе-тӗкӗнсе 
пурӑнни ҫинчен ӑна каласа кӑтартнисене мана пӗлтер- 
нине астӑватӑп», тет 3.

Тепӗр ҫӗрте Надежда Константиновна: «Илья Нико
лаевич халӑх шкулӗсен директорӗнче ӗҫленӗ чухне Чӗм- 
пёр кӗпӗрнинче пурӑнакан, ҫав вӑхӑтри иек каласан, 
«инородецсем» (ют ӑрусем — В. Д.)  тенё халӑхсен — 
мӑкшӑсен, чӑвашсен тата ы ттксев— ачисене пӗлӳ парас 
ӗҫ ҫине уйрӑмах тимлӗ пӑхнӑ» 4,— тесе ҫырать.

И. Н. Ульянов Чёмпёрте ӗҫленӗ вӑхӑтра Чёмпёрти 
чӑ.ваш шкулӗ, чӑнах та, аталанса вӑй илнӗ, кӗпӗрнери 
38 чӑваш шкулёнче вӗренекенсен йышӗ икӗ хута яхӑн 
ӳснӗ.

Н. К. Крупская — аслӑ педагот-марксист. Вӑл педа
гогика ыйтӑвӗсемпе ҫырнӑ произведенисенче, пуринчен 
ытла И. Н. Ульянов ҫинчен каланӑ май, час-часах чӑ- 
вашсене те асӑнса илет, чӑвашсем пирки каланӑ тёслӗх- 
семпе усӑ курать.

Хӑйӗн статйисенче вӑл, Илья Николаевич Ульяновӑн 
педагогикӑри идейисене, гуманизмне, тактне, кӑмӑлне, 
ӑсталӑхне кӑтартса парас тесе, чӑваш учителӗн, Иван 
Яковлевич Зайцевӑн ҫырӑвӗпе усӑ курса, кашнинчех 
И. Н. Ульянов Российӑри вак халӑхсем ҫине мӗнле пӑх- 
нине, унӑн опытӗнчен мён-мӗн илнине палартать.

3 Н. К. Крупская.  О Ленине. Сборник статей. И зд. политиче
ской литературы, М., 1960, 83 стр.

4 Н. К. Крупская.  И збр. пед. произв., 825 стр.
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Акй «Тивӗҫлӗ ӑру верентсе ӳстерер» ятлй статйин- 
ч е 5, 1938 ҫулхи февральте ҫырнйскерӗнче, эпир ҫакйн 
пек йӗркесем вулатпйр: «Владимир Ильич Чӗмпӗр гим- 
назинче вёреннё. Чёмпёрте нумай национальноҫсем — 
чйвашсем, ирҫе-мйкшйсем тага ьгтти те — пулнй. Вла
димир Ильич ашшӗ, вырйс мар национальноҫсен ачи- 
сене пулӑшас тесе, уйрймах хытӑ тӑрӑшнӑ. Халё ҫит-мӗл 
ҫичӗ ҫула ҫитнӗ, чйваш шкулёнче 55 ҫул ӗҫлекен, об
щество ӗҫне активлй хутшйнакан ватӑ Зайцев учителӗн 
питех те паха калав пур. Зайцев хӑй 11 ҫулта чухне 
(вйл чухӑн ҫын ачи пулнӑ, хур-кӑвакал лӑхса пурӑннӑ) 
килтен тухса тарнӑ та, Чёмпёрти чӑваш шкулне пырса, 
вӗренме пуҫланӑ. Пёррехинче класа, халӗ 55 ҫул шкулта 
ӗҫлакен Зайцев вёреннё ҫӗре, Владимир Ильич ашшё, 
Илья Николаевич, ҫитсе кёнё. Зайцева вал доска патне 
чӗнсе кӑларнӑ, вӗренекенсене панӑ задачӑна мёнле ту- 
маллине ӑнлантарма тытӑннӑ. Ученик йна итленё-итленё 
те тёлёнсех кайнй: директор задачйна мёнле шутламал- 
лине лаййх йнлантарать, анчах ка лаем а пёлмест. Тёлё- 
нессин сӑлтавӗ ҫакӑ пулнй: Илья Николаевич (Влади
мир Ильич та) «Р» саспаллине селёп каланй, «гривен
ник» тес вырйнне «г’ивенник» тенё. Илья Николаевич 
ш!култан кайсан, учитель ачасене .вырйс чёлхи урокёнче 
«Самое сильное впечатление сегодняшнего! дня» темйпа 
сочинени ҫырма хушнӑ. Доска патне задача тума тухнй 
ача хййён сочиненийёнче: «Самое сильное впечатление—• 
директор был, задачу хорошо объяснил, а говорить не 
умеет», тесе ҫырнй».

«Учитель,— тет Н. К. Крупская,— ача сочиненине 
куреан, тем пек хйраса ӳкнӗ, пуҫлйх ҫинчен ҫавйн пек 
ҫырма ученик мёнле хййнй-ши, тенё. Тепёр икё кунтан, 
ачасене тетрадьсем тавйрса панй чух, учитель ҫав уче- 
никён тетрадьне парта ҫине пйрахать те: «Сысна», тет 
ачана. Тетрадьри сочинение хйй, хёрлё кйранташпа 
туртса, хёрес хунй-мён, ноль ҫырса лартнй. Шйпах ҫав 
самантра Илья Николаевич каллех класа пырса кёрет. 
Ача тетрадьне илет те вйл, унйн хулпуҫҫийӗ .ҫине аллине 
хурса, тетрадь ҫине мён ҫырнине вулать, унтан ййваш- 
шйн кулса-ярать. Директор вара хйраса ӳкнӗ учителе 
ҫапла калать: «Эсир унйн сочинение вырйнейрах ҫавйн 
пек туртса хуратнй тата улма пыейкйш ноль лартса

5 «Воспитывать достойную  смену» (Н. К- Крцпская.  И збр. пед. 
произв., 742— 750 стр.

134



панӑ. Сочинение вӑл тёрёс те йӗркеллӗ ҫырнй, грамма
тика ййнӑшӗсем те еу-к, хӑйӗн шухӑшне ним пытармасӑр 
каласа панӑ». Директор ҫакӑн хыҫҫйн «Отлично» тесе 
ҫырать те «Ульянов» тесе алӑ пусать» 6.

«Ку калан,— тет малалла Надежда Константинов
на,— мана хумхантарса ячӗ, савйнтарчё. Владимир 
Ильич ашшё ачасене яланах тӳрӗ кӑмӑллӑ пулма вё- 
рентнӗ, хӑйӗн ывӑл-хӗрӗсене те ҫавӑн пек пулма хуш- 
нй»7. Н. К. Крупская, ку шухйша пӗтӗҫтерсе, В. И. Л е
нин ачасемшӗн, уйрймах вак халйхсен ачиссмшён, мён 
тери хытй тйрйшни ҫинчен калать.

Ҫа:к шухйша ҫирӗплетекен тёслёхсенчен пери — Вла
димир Ильич ҫамрйк чухне Н. М. Охотникова универси
тета кёме вёрентсе хатёрлени. «Владимир Ильич гимна
зии аслй класёнче вёреннё вйхйтра,— астутарать 
И. К. Крупская,— унпа перле чйваш вёреннё, анчах вйл 
«отлично» вёренеймен, мёншён тесен вырёсла начар пёл- 
нё. Владимир Ильич вара йна пулйшма, пуринчен ытла 
вырйс чёлхипе вёрентме тытйннй, аслй шкула кёме пу- 
лйшнй» 8.

И. К. Крупская, эпир аейннй статьяра каланй тй- 
рйх, Владимир Ильич вак халйхсем ҫине ҫавйн пек пйх- 
ни унйн кайранхи пӗтӗм ёҫӗ-хӗлӗнче палйрнй.

И. Я. Зайцев калавёпе Надежда Константиновна 
«Ильичйн ача чухнехи тата ҫамрӑк чухнехи пурнӑҫӗ» 
ятлй статйинче9 анлйн уей курать (унйн ҫырйвне Круп
ская 1937 ҫулта илнё. Зайцев ҫавйн чухне Патйръел 
районёнчи Хирти Сёнтёр ялёнче тулли мар вйтам шкул- 
та ӗҫленӗ).

Надежда Константиновна кунта каллех Н. М. Охот
никова аса илет те, шухйшӗсене вӗҫлеее, ҫапла ҫырать: 
«Ильич хййён ашшё ҫулӗпе ,пынй: гимназии аслй кла- 
сёнче вёреннё чухне вйл ҫулталӑк хушши пёр чй;ваша, 
вырйс чёлхипе юлса пыраканскере, университета кёме 
хатёрленё, йна вёрентсе ҫитернё». Ку статьяра та вйл 
ҫакна аейрхаттарать: «Илья Николаевич вак халйхсем 
ҫине мёнле пйхни Ильичйн пётём революциллӗ ӗҫӗнче 
палйрать: Совет Союзёнчи халйхсен туслйхён никёсне

6 Ҫавӑнтах, 747— 748 стр.
7 Ҫавӑнтах, 748 стр.
8 Ҫавӑнтах, 478 стр.
9 «Д етство и ранняя юность Ильича» (Н . К. Крупская.  И збр  

пед. произв., 760— 772 стр.).
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хывнй чух Ленин мён тери пысйк ӗҫ туса ирттернине 
пурте пӗлеҫҫӗ» 10, тет.

«В. И. Ленин тата халйха вӗрентес ӗҫӗн ыйтйвёсем» 
ятлй статьяра 11 Н. К. Крупская, асӑннӑ ҫыру.па тепёр 
хут уса курса, ҫакён пек шухйш калать: Илья Николае
вич ӗҫӗ-хӗлӗ Владимир Ильича яланах хавхалантарнй, 
ашшё шухйшёсен ырй витёмё йна халйха вӗрентес ӗҫӗн, 
педагогикйн ыйтйвёсене тепчесе вёреннё чух калама 
ҫук нумай пулйшнй.

Кунта асйннй статьясенче Н. К- Крупская Н. М. Охот- 
никовйн хушаматне кйтартман, «пёр чйваша вёрентнё» 
тет ҫеҫ. Анчах ҫав «пёр чйваш» Охотников пулни такам- 
шйн та паллй. «Мӗштур национальноҫсен ачисен туслйхё 
ҫинчен» статйинче12 вара Надежда Константиновна 
Никифор Охотников ятне «Огородников» тесе асй- 
нать. «Владимир Ильич ашшё, Илья Николаевич,— тет 
вйл,— Чёмпёрте халйх шкулёсен директорёнче ӗҫленё. 
Вйл ытти национальноҫсен — ирҫе-мйкшӑсен, чйвашсен 
тата ыт.— ачисене вёрентес тесе яланах хытй тйрйшнй. 
Ҫакна Владимир Ильич курнй, вйл йна килёшнё, гим
назии аслй класёнче вйл пёр ҫул хушши пёр чйваш юл- 
таша, Огородникова, вёрентнё, йна аслй шкула кёме 
пулйшнй, пулйшнй та — лешё вара экзамен матур 
панй» 13.

Н. К. Крупская, Охотников пирки ҫырнй хыҫҫйн, хй
йён сймахне тепёр чаплй ыйту ҫине куҫарать: вйл — 
халйхсем хушшинчи туслйх ыйтйвё. Надежда Констан
тиновна икё халйх ҪЫННИ хушшинчи, Владимир Улья- 
новпа Никифор Охотников хушшинчи, пархатарлй тус
лйх ҫинчен каланй май совет ачисемпе ҫамрйкӗсене ҫа- 
кйн пек пулма чёнет:

«Ачасем,— тет вйл,— эсир, кирек хйш нацп ҫынни 
пулсан та, пёр-пёринпе туслй пурйнасса, вӗренӳре пёр- 
пӗрне пулйшасса, ӗҫлеме .вёренес, шухйш-кймйлсене йёр- 
келес енёпе те пёрнпёрне пулйшасса, эсир чйн-чйн лени- 
нецсем пуласса эпӗ ҫирӗп шанатйп» 14.

Ҫакйнта илсе кйтартнй тёслёхсенче кашнинчех

10 Ҫавӑнтах, 766 стр.
11 «В. И. Ленин и вопросы народного образования» (Н. К • К р у п 

ская. И збр. пед. произв., 709— 717 стр.).
12 «О др у ж б е  ребят всех национальностей» (Н . К ■ Крупская.  

Избр. пед. произв., 822— 825 стр.).
13 Ҫавӑнтах, 825 стр.
14 Ҫавӑнтах, 825 стр.
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В. Й. Ленин вёрентёвён вӑйӗ, Ильич кймйлӗн ашши пй- 
лӑрать. Н. К. Крупская хййён асаилёвёсене, статйисене 
Владимир Ильич шухйш-кймйлӗн витёмӗпе, вӑйӗпе 
хавхаланса ҫырнӑ, ҫавӑнпа ӗнтӗ вёсем В. И. Ленин ҫыр- 
нисемпе ним уйрйлми тачӑ ҫыхӑнса тӑраҫҫӗ, пире, лени
низма вӗренсе, ӑса илме пулӑшаҫҫӗ.

...Надежда Константиновна Чйваш ҫӗршывӗпе, чй- 
ваш ӗҫҫыннисемие, учительсемпе, никулта вӗренекенсем- 
пе ҫыхӑну тытнӑ. Вӑл чйваш ачисене кӗнекесем ярса 
панӑ, вӗсам патне ҫырусем ҫырнӑ. Ку ҫыхӑну револю- 
цичченех пуҫланнӑ.

Акӑ пӗр тӗслӗх, 1905 ҫулта, революци хумӗ пӗтӗм ха
лйха хумхантарнӑ кунсенче, чйвашсе'.м пурйнакан, чй- 
вашсемпе юнашар уездсенче ӗҫлекен «Курмыш — 
Ядрин — Васильсурск» ятлй социал-демократла унлкйн 
«Пролетарий» хаҫата хййӗн «Уҫй ҫырйвне...» ярсан, 
Н. К. Крупская ют ҫӗршывран Хусанти РС Д РП  (б) ко- 
митетне, В. И. Ленин хушнипе, виҫӗ ҫыру янй. Пӗринче, 
1905 ҫулхи августйн 16(29)-мӗшӗнче ҫырнинче, вйл ҫак- 
на палйртать:

«Пӗрлешсе ӗҫлекен ортанизацисен ҫырйвӗ, — тет 
вйл,— ют ҫӗршыври ооциал-демократсен ӗҫне ҫителӗклӗ 
пӗлмесӗр ҫырнй пулин те, питех те паха: таҫти-таҫти
тӗттӗм вырйнта та ӗнтӗ, темӗнле Кйр^мӑшра та,— соци
ал-демократла работнихсен ушкйнӗ пур, весем партипе 
ҫыхйнса тйраҫҫӗ, ӗҫлеҫҫӗ, парти организацине йӗркелеме 
тйрйшаҫҫӗ. Эпир пирӗн патймйра ҫыру ҫырнй юлташ- 
сене салам яратнйр» |5.

1905 ҫулхи октябрьте В. И. Ленин «Курмыш — Яд- 
рин — Васильсурск» ушкйнён ҫырйвӗ пирки «Ют ҫӗр- 
шы.ври ҫамрйксемпе вырйс революцнйӗ» ятлй статья 16 
ҫырнй (асйннй ҫыру 1905 ҫулта «Пролетарий» хаҫатйн 
19-мӗш номерӗнче, В. И. Ленин статйи 22-мӗш номерӗн- 
че личетленнё).

Н. К. Крупская ҫырйвӗсем революци хыҫҫйн та Чй
ваш ҫӗршывне килсе тйнй. Сймахран, Ҫӗмӗрлери ҫичӗ 
ҫул вӗренмелли шкулйн I l l -мӗш «Б» класс ачисем 1933 
ҫулхи февраль уййхӗнче ун патне ҫыру янй пулнй. Ҫӗ- 
мӗрле ачисем ҫав ҫырура хййсем мӗнле вёренни, техни-

15 «Ленин и Татария» кӗнеке, Татарское книжное изд., Казань, 
1964, 324 стр.

16 «Заграничная м олодеж ь и русская революция» (В. И . Ленин.  
Пӗтӗм соч. пуххи, 11 т., 388 стр.).
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капа йнтересленни, терлё модельсем тунй, В. Й. Ленйй 
пурнӑҫё пирки ҫырнӑ кӗнекесене -вулани ҫинчен, ачасене 
вӑл мён тери юратни, вёсене телейлӗ пурнӑҫпа пурӑима, 
тӑрӑшеа ӗҫлеме хушса хӑварни ҫинчен ҫырнӑ, «пирӗн 
пӗтӗм класс Сире, Владимир Ильичпа иксӗре, юратать», 
тенӗ. Ҫавӑнтах тата вёренӳри йывӑрлӑхсемпе ҫитменлӗх- 
сем ҫинчен те асӑнмаеӑр иртмен вёсем. Ҫырӑва ачасем 
ҫапла вӑҫленӗ: «Эпир шкула юрататпӑр. Эпир, Н адеж 
да Константиновна, Сире юратса хисеплетпӗр... Эпир 
Владимир Ильич вилнёшӗн пӗтӗм чунтан хурланатлӑр. 
Рабочи класс ӗҫӗшён, Ленин халалланисене пурнӑҫа 
кӗртессишӗн яланах хатӗр»! (Ҫыру вӗҫне тата ҫакӑн ;пек 
хушса хунӑ: «Эпир ку ҫырӑва Анна Семеновнӑран вӑрт- 
тӑн яравпӑр» 17.)

Надежда Константиновна Ҫӗмӗрле ачисен ҫыруне 
илнӗ те 1933 ҫулхи мартӑн 6-мӗшӗнче вёсем патне питех 
те ӑшӑ ҫыру янӑ.

«Хаклӑ ачасем,— тет вӑл унта,— сире ҫырушӑн лы- 
сӑк тав, вӑл манӑн чун-чӗрене савӑнтарчё. Эсир лайӑх 
вӗренме, кӗнекесем ытларах вулама пуҫлани, чӑн-чӑн 
ленинецсем пулма тӑрӑшни, коммунистсем хутне кӗни, 
пӗр-пӗринпе туслӑ пурӑнни, вёренӳ ударникӗсем пулни 
мана питех те хытӑ хаваслантарать.

Анна Семеновнӑна ман ятран пысӑк салам калӑр. 
Сире хамӑн «ёнекене 18 ярса паратӑп, унта манӑн пио- 
нерсем патне янӑ ҫырусене кӗртнё. Сире, хаклӑ ачамсем, 
хӗрӳллӗ салам яратӑп» '19.

Н. К. Крупская ытти вырӑнсенчи лионерсем патне те 
ҫырусем янӑ. Ҫав ҫырусенче, совет ачисене хӑйӗн тӑван 
ачисем вырӑнне хурса, шкулта вӗренекенсене ырӑ канаш- 
сем панӑ: «Ленин ӗҫне малалла туса пырӑр, пуриншӗн 
те ҫутӑ, «ультурӑллӑ, пуян пурнӑҫ пултӑр тесе, мӗн ту- 
маллине пурне те тӑвӑр»,— тенӗ вӑл, вёсене вёрентсе.

Н. К. Крупская ҫамрӑксен чӑн-чӑн тусӗ, вӗсене 
вӗрентекенӗ пулнӑ. Вӑл комсомолӑн нумай съезчёсене, 
пленумӗсене, канашлӑвӗсене хутшӑннӑ. Ҫамрӑксен пухӑ- 
вӗсенче докладсем тунӑ, комсомолпа пионер хаҫат-жур-

17 Анна Семеновна Чернова  —  Ҫӗмӗрлери ҫичӗ ҫул вӗренмелли 
шкулӑн Ш -мӗш  «Б» класс учительници.

18 Н. К. Крупская Ҫӗмӗрле ачисене ярса панӑ кӗнеке — «П ере
писка Н. Крупской с пионерами» (Л ., ГИЗ, 1932).

19 К у ҫырӑва ҫак кёнекере тупма пулать: Я. К ■ Крупская.  П еда
гогические сочинения в десяти томах, т. XI (дополнительный), изд. 
Академии педагогических наук, РСФ СР, М., 1963, 465 стр.
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налёсем валли статьясем ҫырнӑ. Ҫамрӑксене пулӑшнӑ, 
ответлӑ ӗҫсем панӑ, вӗренме, шухӑшлама, партипе халй
ха мӗн хумхантарать, ҫавӑншӑн хумханма, халӑхшӑн 
ӗҫлеме чӗннӗ. Владимир Ильич ҫамрӑксене коммунизма 
вӗренме, хӑйсен маркеистла шухӑшӗсене, тавракурӑмне 
йӗркелеме хушса хӑварнине комсомолецсене, пионерсе- 
не тӑтӑшах аса илтернӗ.

Надежда Константиновна ҫамрӑксене мён тери юрат
ни, хисеплени ҫакӑнтан та питӗ аван курӑнать: «Хамӑн 
ачасем пулманшӑн,— тет вӑл «Манӑн пурнӑҫӑм» ятлӑ 
очеркра,—'эпӗ яланах питӗ хытӑ кулянаттӑм. Халӗ ӗнтӗ 
кулянмастӑп. Халӗ манӑн ачасем нумай, вӗсем — комсо- 
молецсем, ҫамрӑк пионереем. Вёсем пурте — ленинед- 
сем, пурте ленинецсем пулма тӑрӑшаҫҫӗ» 20.

Н. К. Крупская час-часах тӗрлӗ халӑхсен хёрарӑмӗ- 
семпе курса калаҫнӑ, вёсене ырӑ канашсем панӑ. Нумай 
чӑваш хёрарӑмӗсем хӑйсем Надежда Константиновнӑпа 
тӗл пулнине, унпа калаҫнпне, вӑл 'мӗн-мӗн каланине ас- 
тӑваҫҫӗ, ҫамрӑксене каласа лараҫҫӗ.

1928 ҫулта, июнӗн 1-мӗшёнчен пуҫласа августӑн 
15(-мӑшёччен, Мус1кавра хӗрарӑм-активисшӑсен куроӗ 
ӗҫл.елӗ. Чӑвашсенчен унта тӑватӑ .хӗрарӑм — А. Д. Да-' 
нилова, А. И. Иванова, О. М. Казакова, Д. М. Михай
лова—  кайнӑ.

Д арья Михайловна Михайлова ҫав вӑхӑта ҫакӑн пек 
аса илет: «Курсра Надежда Константиновна сӑмах тух
са каларӗ. Анлалмал(ла, лӑтпкӑ сасӑпа^ (васкамасӑр ка- 
лаҫрӗ вӑл. Ун сӑмахӗсем халь те асрах. Пире, вак vxa- 
лӑхсен хӗрарӑмёсене, Крупская юлташ уйрӑмах хӑюллӑ 
пулма, ,!В. И. Ленин ёсалалӗсем тӑрӑЬс нурӑнма хушрӗ. 
Чун-чӗрене ҫунатлантарчӗҫ унӑн сӑмахёсем, канашӗсем. 
Кайран луринпе те алӑ тытса сывпуллаопрӗ, Мускава 
час-часах килсе ҫӳреме, хӑй патне кӗрсе тухма сёнчӗ. 
«Ҫырусем ҫырма ан манӑр», терӗ».

Агриппина Даниловна Данилова та Н. К. Крупская 
сӑмахӗсене манман: «Надежда Константиновна ' ӑстӑн 
панисем,— тет вал ,— ун канашёсемпе сёнёвёсем лур- 
нӑҫра тёрёс ҫулла утма пулӑшрӗҫ»21.

1929 ҫулта, августӑн 1-мӗшёнчен тытӑнса октябрей
1-мӗшӗччен, Мускавра виҫӗ уйӑх хушши ялсовет пред-

20 Н. К- Крупская.  И збр. пед. произв., 18 стр.
2' К у асаилӳоене Н. Николаев ҫырнӑ «П урвӑҫсем  вёсен парха

та рлӑ»' отатьяран илнё («Коммунизм ялаЬё», 44-мёш  номер, 1969 
ҫулхи февралён 21-мёш ё).
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седателёсен курсӗ ӗҫленё. Унта хёрарӑм-председатель- 
сене нухнӑ. Вёсем хушшинче Чӑваш республикинчен 
пынӑ тӑватӑ хӗрарӑм — А. 3. Захарова, В. Т. Никитина, 
М. К. Смирнова, А. Я- Яковлева — пулнӑ. Сентябрён 
29-мӗшӗнче хӗрарӑмчпредседательсем патне Н. К. Круп
ская пынӑ. Надежда Константиновна курсра вёренекен- 
сем хушшинче чӑваш тумлӗ хӗрарӑмсене курнӑ та вё- 
семпе калаҫма тытӑннӑ.

— Аҫтан ки л тӗр ?— ы#гнӑ вал.
—• Чӑваш республикинчен,—'тенӗ хӗрарӑмеем.
Н. К. Крупская ҫавӑн чухне хӑй чӑвашсене лайӑх 

пӗлни ҫинчен, хӑй Шупашкарта, Сёнтӗрвӑрринче пулни 
ҫинчен каласа панӑ, чӑвашсене, уйрӑмах хӗрарӑмсене, 
ҫамрӑксене, салам калама хушнӑ.

Киле таврӑнсан, В. Т. Никитина «Октябрь ҫулӗ ҫине 
ҫирӑп тӑма чӗнетӗп» ятлӑ статья ҫырнӑ. «Хамӑра ҫул 
кӑтартакан Ленинӑн ҫывӑх юлташӗ пулнӑ Крупская 
юлташа хут ҫинче анчах кураттӑмӑр,— тет вӑл унта,—- 
халӗ вӑл, пирӗн пата пырса, хӑйӗн йӑваш чёлхипе пире 
ӗҫе вӗрентрӗ. Эпӗ Надежда Константиновнӑпа хамӑр 
кала1ҫнине нихҫан та манас ҫук. Юлашкинчен эпир, 
пурте пӗрле пухӑнса, карточка ҫаптартӑмӑр, пирӗн хушӑ- 
мӑра Н. К. Крупская ларчӗ»22.

Н. К. К рупская— паллӑ революционерка, халӑхшӑн, 
партишӗн, Совет влаҫёшӗн ырми-канми ӗҫленӗ ҫын. Со
вет влаҫӗн малтанхи кунӗсенчех ӑна Ҫутӗҫ Халӑх комис- 
сариачӗн коллегийӗн членне суйланӑ, 1929 ҫулта ӑна 
Ҫутӗҫ Халӑх ксмиссарӗн заместительне лартнӑ. В ӑ л —- 
педагогика наукисен докторе, ССОР Наукисен Академи- 
йӗн хисеплӗ членӗ. Ҫак Хисеплӗ ятсене вӑл хӑйӗн ну
май кӗнекисемпе, статйисемпе чапа кӑларнӑ.

Н. К. Крупская яланах халӑхна, партипе ҫыхӑнса 
ӗҫленӗ. Вӑл, ӗҫсем тем пек нумай пулин те, кёнекесем, 
статьясем ҫырма вӑхӑт тупнӑ. Юлашки вӑхӑтра шутла- 
са тухнӑ тӑрӑх, вал 3940 произведени пичетлесе кӑлар- 
нӑ. Вёсен шутёнче 1100 ҫыру. 1939 ҫулхи январьте (kv 
вӑл виличчен пёр уйӑх малтан пулнӑ) 20 статья, 240 
ҫыру ҫырнӑ, 12 ларура пулнӑ, халӑх хушшинче 16 хут 
тухса каланӑ. Н. К. Крупская ахальтен мар ёнтё: каш
ни работникён икӗ ёҫ тума — ҫырма тата калаҫма пёл- 
мелле, тенё. Ҫырма вал Владимир Ильичран вёреннё,

22 «Ёҫхӗрарӑмӗ», 10-мёш номер, 1929 ҫ.
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ун пек ҫырма тӑрӑшнӑ. Ҫырнӑ чух вара яланах Ильи
чйн: «Максимум марксизма — максимум популярности и 
простоты»23,— тенё сймахёсене асра тытнӑ.

Н адежда Константиновна ҫитмӗл ҫул пурӑннӑ. 1939 
ҫулхи февралей 26-мӗшне, вӑл ҫитмӗл ҫул тултарнй ку
на, пӗтӗм ҫӗршыв, пӗтӗм партипе халӑх паллӑ тунӑ. 
Анчах ҫав тӗле ватӑ большевикӑн, мӗн ҫамрйкраниа 
Ленин ҫулёпе пынӑ революционерӑн сывлӑхӗ хавшаса 
ҫитнӗ. Н. К. Крупская хйй патне янӑ саламлӑ ҫырусене 
те вуласа тухма ӗлкёреймен: февралӗн 27-мӗ.шӗнче, ир- 
хине 6 сехет те 15 минутра, куҫӗсем ӗмӗрлӗхех хупӑннӑ.

Ҫав кунах парти Тӑп Комитечӗ, СССР Халӑх Комис- 
сарӗсен Совечӗ тата Пӗтӗм Союзри Тӗп Ёҫтӑвкомӗ 
хуйхӑллӑ хыпара пӗтӗм халӑха пӗлтернӗ.

Ун чухне Шупашкарта Чйваш область парторганиза
ций ӗн ХХ-мӗш конференцийӗ ӗҫленӗ. Конференци 
Н. К. Крупская вилнӗ тенё хыпара илсен, ВКП(б) Тӗп 
Комитетне ҫакӑн пек телеграмма янӑ:

«В.КП (б) Чйваш область организации1 ХХ-мӗш кон- 
ференцийӗ чи ватӑ большевик, коммунизм ёҫӗшӗн ывӑна 
пӗлмесӗр кӗрешекен ҫын, Аслӑ Ленинӑн шанчйклй тусӗ 
тата соратнике, В|КП(б) Тӗп Комитечӗн членӗ тата 
СССР Верховнӑй Совет Президиумӗн члене — Надежда 
Константиновна Крупская юлташ вилнӗ пирки чун-чё- 
ререн хурланать» 24.

Хурлантаракан хыпара чйваш халӑхӗ чун-чёререн ку- 
лянса итленӗ, хуйхӑ пысйк пулин те, Совет ҫӗршывӗнчи 
ытти м'ёнпур халйхоемпе пёр кӑ-мӑллӑ пулса, аслй Ленин 
хушнй пек, унӑн мйшйрӗ ӗҫленӗ пек тӑрйшса ӗҫлеме сй- 
мах панй.

* * *

Н. К. Крупская хйй Коммунистсен партийён члене 
пулн'ишён, аслй Ленин ертсе пынипе ӗҫленӗшӗн савйн- 
маллипех савйннй, хййне телейлё тесе шутланй. Ана 
пуринчен ытла Тӑван ҫӗршыв улшйнса ҫӗнелни, хйватлӑ 
ҫӗршыв пулса тӑни хытӑ савӑнтарнй.

1937 ҫулта Серпухов суйлав округӗнче Н адеж да Кон
стантиновна суйлавҫйсем умение каланй сймахра 
ҫакӑн пек вырйн пур.

23 Ленинский сборник, IV т., 291 стр.
24 «Чйваш коммунн» хаҫат, 1939 ҫулхи февралӗн 28-мӗшӗ, 

48-мӗш номер.
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«Эпё хама питех те телейлӗ тесе шутлатӑи, мӗншӗн 
тесен пирӗн ҫӗршыв ман куҫӑм умёнчех тӗттӗм те чухӑн 
ҫӗршывран, патша влаҫӗ, ҫӗр улпучӗсемпе капиталист- 
сем таптаса пурӑннӑ ҫӗршывран, социализмлӑ ҫӗршьив 
пулса тӑчӗ. Ҫакӑ в ӑ л — пьгсӑкран та пысӑк телей».

Н. К. Крупская Тӑван ҫӗршыва телейлӗ, хӑватлӑ ҫӗр- 
шыв тӑвас ӗҫе хӑйӗн пӗтӗм пурнӑҫне, ӑсне, пӗлӗвӗсене 
панӑ. Унӑн ырӑ ятне совет халӑхӗ чӗрере усрать, ма
лашне те усрӗ. Унӑн ячӗ ӗмӗрех Ленин ячӗне ҫывӑх 
тӑрӗ, юнашар пурӑнӗ.
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ХӖРЛӖ Ҫ Ӑ Л Т А Р

Хӗрлӗ ҫӑлтӑр! Вырӑсла: Красная звезда! Ҫакӑ вӑл 
1919 ҫулта Атӑлпа Кама юханшывӗсем тӑрӑх ӗҫҫынни- 
семие тӗл пулса ҫӳренӗ, хӑйӗн чаплӑ ӗҫёсемпе халӑхта 
парти историне кӗрсе юлнӑ агитпӑрахут. Ун ҫинче Н а 
дежда Константиновна Крупская тата Коммунистсен 
партийӗн Тёп Комитечӗ ятарласа янӑ ытти юлташсем 
пулнӑ. Н. К. Крупская-Ленина ӗнентерӗвне 1 Халӑх Ко- 
миссарӗсен Совечӗн председателе В. И. Ульянов 
(Ленин), 1919 ҫулхи июнӗн 27-мӗшӗнче ҫырса, алӑ пуснӑ. 
Ҫав кунах, ҫичӗ сехет каҫжине, Н. К. Крупская тата 
унпа пёрле 20 ҫынна яхӑн агитатор Мускавран пуйӑспа 
Чулхулана (хальхи Горький хулине) тухса кайнӑ. Чул- 
хулара вӗсем «Хӗрлӗ ҫӑлтӑр» агитпӑрахут ҫине куҫса 
ларнӑ. Хулара ӗҫленӗ кунсенче вӗоем ҫав яӑрахут ҫинче 
пурӑннӑ.

Владимир Ильич сӗннипе Надежда Константиновна 
ҫул ҫинче кун «ӗнеки (дневник) ҫырса пынӑ. Малтанхи 
кун, июнӗн 28-мёшӗнче, Чулхулара вӑл ҫакӑн пек ҫырса 
хунӑ: «Тинех «Хӗрлӗ ҫӑлтӑр» (ӗлёк «Антон Чехов» ячё
пе хисепленнӗ) пӑрахут ҫине лартӑмӑр. Пӑрахутпа 
юнашар баржа тӑрать, ӑна йӑм-хӗрлӗ сӑрӑпа сӑрланӑ, 
ӳкерчӗксем туса илемлетнӗ. Ҫав баржа пирӗн пӑрахутпа 
пымалла: унта кино, кӗнеке склачёпе магазине, электри
чество хатӗрӗсен выставки пулать. «Хӗрлӗ ҫӑлтӑр» пӑра- 
хут ҫинче радиола типографи ӗҫлемелле, ҫул ҫинче ха- 
ҫат тухмалла...»

«Хӗрлӗ ҫӑлтӑр» пӑрахут В. И. Ленин тата Комму
нистсен партийӗн Тӗп Комитечӗ кӑтартса панипе, Чул- 
хуларан тытӑнса, Атӑл тӑрӑх Кама шывӗ патне ҫити- 
ччен, унтан Кама тӑрӑх тӑвалла хӑяармалла пулнӑ.

1 Ку удостоверении тексчӗ ҫак кӗнекере пичетленнӗ: В ера Д ри зо .  
«Н адрж да КоисТантикавна КруНская*, Госполитиздат, 1958, 
49 стр.
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Ҫав пӑрахутпа каякан агйтатбрсен ушканне, Хӗрлӗ Ҫар 
шуррисене хӑваласа янӑ вырӑнсемие лырса, халӑх хуш- 
шинче Совет влаҫӗпе парти политики ҫинчен, РКП (б) 
VIII съезчӗ йышӑннӑ решенисем ҫинчен каласа пама, 
ӑнлантарма хушнӑ. Вӗсем хӑйсем умне дентрти влаҫпа 
вырӑнти влаҫсем хушшинчи ҫыхӑнӑва ҫирӗплетес, вёсен 
ӗҫне лайӑхлатас задача лартнӑ.

Ку тапхӑрта граждан вӑрҫи фрончӗеенче пирӗн Хӗрлӗ 
Ҫар чылаях пысӑк ӑнӑҫусем тунӑ. 1919 ҫулхи апрель 
уйӑхӗнче Совет ҫарӗсем вӑйлӑн пырса ҫапнӑ та Колчак 
ҫарӗсем чакма тытӑннӑ. Ҫапла вара, Хӗрлӗ Ҫар тӑшма- 
на пӗтӗм фрончӗпех хӑвала пуҫланӑ. Ёпхӳ тата ытти 
хуласене шуррисенчен ирӗке кӑларнӑ, Ькатеринбург 
(халыхи Свердловск), Пермь хулисем патне ҫывхарнӑ. 
Анраса ӳкнӗ Колчак, ним тӑва пӗлмесӗр, Ҫӗпӗрелле 
тарнӑ. Ҫапах та ҫӗршыв умӗнче пысӑк хӑрушлӑх тӑнӑ- 
ха, ӑна сирсе пӑрахас тесен, чи малтан шурӑ генералсен 
ҫарӗсене пуҫӑпех аркатса тӑкмалла пулнӑ.

«Хӗрлӗ ҫӑлтӑр», Горыкий хулинчен тухсан, Работки 
пристанӗнче, Васильсурск, Юрино, Козьмодемьянок ху- 
лисенче пулнӑ. Агитаторсем халӑх хушшинче митингсем 
ирттернӗ, докладсем тунӑ, ҫӗршыври лару-тӑру ҫинчен 
каласа панӑ.

1919 ҫулхи июлӗн 9-мӗшӗнче, хӗвеллӗ те ӑшӑ кун, 
асӑннӑ «Хӗрлӗ ҫӑлтӑр» пӑрахут, туран Атӑлпа анса, 
ирхине 10 сехетре Шупашкара ҫитнӗ. Владимир Ильич 
янӑ пӑрахут килни чӑваш ӗдҫыннисемшӗн1 пысӑк уяв 
пулнӑ. Шупатнкарти коммунистсемпе комсомолецсем, 
агитаци пӑрахучӗ хула тӗлӗнче чарӑнасса, унпа 
В. И. Ленин м ӑ ш ӑ р ӗ — Н адеж да Константиновна Круп
с к а я — килессе малтанах лӗлнӗскерсем, вӑрмана кайса 
ешӗл хыр тураттисем, тёрлӗ тӗслӗ чечексам пухса килнӗ, 
вӗсемпе Халӑх ҫурчӗн пусмисен карлӑкӗсене, пысӑк 
залри сценӑна, сӑмах тухса каламалли трибунӑна илем- 
летнӗ. Стенасем ҫине революци -ҫулпуҫӗсен портречӗсене 
ҫакнӑ, плакатсем, лозувгсем ҫапнӑ. Вӗсенче ҫёнӗ ҫын- 
семпе |Ҫӗнӗ ӗҫсем ҫинчен сӑмах пынӑ.

Халӑх (Ҫуртӗнче ҫав кунхине Шупашкар хула Сове- 
чӗпе ларти укомӗн нӗрлехи ларӑвӗ пулнӑ. Чаплӑ ларӑва 
ӗҫҫыннисем тем чухлӗ пухӑннӑ. Хула ҫыннисемсӗр пуҫне 
инҫетри ялсенчен хресченсем нумай килнӗ. Л арӑва хула 
Совет председателӗн заместителе П. А. Алексеев ертсе 
пынӑ. Н. К. Крупская сӑ;мах каланӑ. Вӑл фронтри лару- 
тӑру ҫинчен, тӑшманӑн чее те тискер планёсем арканса
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йЬшй ҫинчен, ҫапах та фронта тимлӗн пулӑшма кирлй 
ҫтнчен каланӑ.

-— Чӑваш коммунисчӗсемте комсомолецёсем кӗрешӗ- 
вӗн малти речӗсенче пуласса, чӑваш халӑхӗ 'Гӑван ҫӗр- 
шыва паттӑр хӳтӗлессе Владимир Ильич шанса тй- 
рать,— тесе вӗҫленё Надежда Константиновна хӑйӗн 
сӑмахне 2.

Ҫулпуҫран салам илее килнӗшӗн, ӑшӑ сӑмах каланӑ- 
шӑн Ильич мйшйрне тав туса, халӑх тӑвӑллӑн алӑ ҫуп- 
нӑ. Пӗтӗм зал: «Сывй пултӑр парти! Сывӑ пултӑр пирӗн 
аслӑ ҫулпуҫ Ленин!» — тесе хаваслйн кйшкйрнй.

Шупашкарти шкул-интернатра вӗренсе пурӑнакан 
ачасен ячӑпе Валя Михайлова ученица Надежда Кон- 
стантиновнйна улӑхран пухса килнӗ чечек ҫыххи панй. 
И. К. Круикжая, сулахай аллинче кӑвак, хӗрен, сарӑ че- 
чексен ҫыххине тытса, сылтӑм аллипе чйваш хёрачине 
пуҫран шӑлса ачашланӑ, унтан ыталаса чуптунй.

— Телейлӗ ӳссе ҫитӗн,— тенё вал йна.
«Хӗрлӗ ҫйлтйр» Шулашкартан анаталла кайнй чухне 

хаклй хйнасене йсатса яма нётём хула ҫынни тухнй. 
Ватти те, вётти те, ретён-ретён тйрса, пёрне-пёри хулран 
тытса, Атйл хёрринелле утнй. Малти ретён варринче 
И. К. Крупская тата унта килнё агитаторсем пынй. Пур
те революци юррисем юрланй. Юрй сасси таҫта сити 
илтённё.

Атйл хӗрринче, пйрахут ҫине ларнй чух, Надежда 
Константиновна тата унпа килнё юлташсем, халйха ырй 
сунса, тав тунй, йшй сймахсем каласа уйрйлнй.

Шупашкар ҫыннисем — арҫынсемте хӗрарӑмсем:
— Мускава ҫитсен, Владимир Ильича чйвашсенчен 

салам калйр! Ильичйн сывлйхё яланах ҫирӗп пултйр! — 
тенё вуншарйн та ҫӗршерӗн.

«Хӗрлӗ ҫӑлтйр» пӑрахутпа Атӑлпа Кама тйрӑх ҫӳре- 
нӗ чухне ҫырса пынй кун кӗнекине (дневнике) Надежда 
Константиновна «По городам и весям Советской рес
публики» («Совет реопубликинчи хуласемпе ялсем тй- 
рйх») тесе ят панй 3. Вйл унта Ш уташкарта пулни ҫин- 
чен те ик^виҫ страницйна яхӑн ҫырнй.

Надежда Константиновна Шупашкарта хйй 1917 ҫул- 
хи июль кунёсенче Питёрте паллашнй Кронштадт мат-

2 Кун ҫиичен мана 1965 ҫулхи апрелӗн 22-мӗшӗнче ватӑ ком
мунист С. Ф. Столяров каласа пачё.

3 К у дневник 1960 ҫулта «Новый мир» ж урналӑн 11-мёш № -че 
ничетленсе тухнӑ, 113— 130 стр.

10. В. А. Долгов. Ленин сӑнаре — халӑх чёринче. 145



росне А. М. Халаисина тӗл пулнӑ. Матрос ун чухне про- 
довольстви комиссарё пулса ӗҫленӗ, ёҫӗсене лайӑх 
йёркеленё. «Шупашкар Совечӗн «сполкомӗ,— тет
Н. К. Крупская хӑйӗн кун кӗнекинче,— иысӑк та прин- 
циллӑ ыйтусене хӑйӗн уҫӑ ларӑвӗсенче пӑхса тухать. 
Исполком членӗсем: ларусене ҫавӑн пек ирттерме ним 
те кансӗрлемест, теҫҫӗ».

Н. К. Крупская Шупашкарти коммуиистсемле совет 
работникӗсем вӑл вӑхӑтра хӗрарӑмсем хушшинче тӑрӑш- 
са ӗҫленине, политикӑпа воапитани ӗҫне лайӑх йёркеле- 
нине палӑртать. «Ачасене вӗрентес, халӑха ҫутта кӑла- 
рас ӗҫ ҫине,— тет Надежда Константиновна,— вёсем 
тимлӗ лӑхаҫҫӗ».

Шупашкар хулинче ҫав кунсенче учительсене ялхуҫа- 
лӑх ыйтӑвӗпе вёрентме пухнӑ курссем ёҫленӗ. 
Н. К. Крупская унта ҫитсе курма та вӑхӑт тупнӑ, учи- 
тельсемпе калаҫнӑ. Хӑйӗн кун кӗнекинче Надежда Кон
стантиновна: «Шупашкарти учительсем нумайӑшӗ Совет 
вла^ӗ майлӑ', халӗ ку аванах сисӗнет», тесе ҫырать. Ун
тах тата: «Учительсем ӗҫлӗх шкулӗ тума никенеҫҫӗ», 
тет.

Чӑваш учителӗсемпе учительницисем, «Хӗрлӗ ҫӑл- 
тӑр» пӑрахут ҫине кӗрсе, Надежда Константиновна,па 
тӗрлӗ ыйтусемие калаҫнӑ. Вӗсем калаҫса ларнӑ чухне 
пёр фотограф карточка ӳкерсе илме ӗлкӗрнӗ. Ҫав сӑн- 
ӳкерчӗк халь чылай ҫӗрте пичетленнӗ ӗнтӗ.

Шупашкар ӗҫҫыннисем 1919 ҫулхи июль уйӑхӗнче 
Н. К. Крупская пирӗн хулана килнине, вӑл Халӑх ҫур- 
тӗнче сӑмах тухса каланине чысласа, 1958 ҫулхи фев- 
ралӗн 3-мӗшӗнче ҫав ҫуртӑн стени ҫине (Карл Маркс 
урамӗ, 11) асӑну хӑми ҫапнӑ. Хӑма ҫине вырӑсла тата 
чӑвашла ҫакӑн пек ҫырнӑ:

«Здесь 9 июля 1919 года выступала с речью перед 
трудящимися города Надежда Константиновна Круп
ская».

«1919 ҫулхи июлӗн 9-мӗшӗвче ҫакӑнта, хула ӗҫҫын- 
нисем умёнч-е, Надежда Константиновна Крупская сӑ- 
мах каланӑ».

«Хӗрлӗ ҫӑлтӑр» Атӑл тӑрӑх анаталла кайнӑ, Сӗнтӗр- 
вӑррине ҫитнӗ. Кунта та агитшӑрахута кӗтсе илме ха
лах пухӑннӑ. Вӑрман шкулӗ умӗнче хула ҫыннисен ми- 
тингӗ уҫӑлнӑ. Н. К. Крупокая, Вӑрман шкулӗн балконӗ 
ҫине тухса, сӑмах каланӑ. Ҫав кунхинех вӑл хӑйпе кил
нё юлташсемпе Халӑх ҫуртӗнче, шкулта, партии хула
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комитетёнче тата хула Совечӗн ӗҫтӑвкомӗнче пулнӑ. 
Надежда Константиновна хӑйӗн кун кӗнекинче Сӗнтӗр- 
вӑрринче парти организацийӗ пуррине, хӑйсен ирӗкӗпе 
фронта кайнӑ ҫынсем пирки сӑмах хускатнине, хёрарӑм- 
семпе ҫамрӑксем хушшинчи ӗҫ пирки калаҫнине палӑрт- 
нӑ. Ҫавӑнтах тата Оӗнтӗрвӑрринче театр пур тесе ҫырса 
хунӑ.

Надежда Константиновна Халӑх ҫурчӗн хорне пӑра- 
хут ҫине пыма ыйтнӑ. Хор вара, унта кайса, концерт 
панӑ. Ана ертсе пыраканӗ Анатолий Николаевич Тогаев 
пулнӑ. Юрӑсем итленӗ хыоҫӑн икӗ кинофильм кӑтартнӑ: 
п ӗ р и — «Мощь Советской России», тепри— «Отец и 
сын». Сӗнтӗрвӑрри ҫыннисем ҫак куна халӗ те астӑ- 
ваҫҫӗ.

1963 ҫулта Сӗнтӗрвӑрринче Вӑрман техникуме ҫур- 
чӗн стени ҫине, ҫав куна асра тытса, асӑну хӑми ҫаинӑ. 
Хӑма ҫине: «Здесь 9 июля 1919 года на митинге трудя
щихся выступала с речью Надежда Константиновна 
Крупская», тесе ҫырнӑ.

Июлӗн 10-мӗшӗнче «Хӗрлӗ ҫӑлтӑр» Хусана ҫитнӗ. 
Ҫав тёле Владимир Ильич, Надежда Константиновнӑн 
сывлӑхӗ мӗнлине пёлес тесе, Хусана сыру ярать. (Статья 
пуҫламӑшӗнчех каламаллаччӗ: Н. К. Крупская Мускав- 
ран тухса килес умён сына мар пулнӑ, ҫанах та  вал, 
хӑйне кӑшт сывалнӑ пек туя пуҫласанах, ҫула тухса 
кайнӑ).

Хусантан Н. К. Крупская В. И. Ленин ячёпе ҫакӑн 
пек телеграмма ҫаптарса янӑ:

«Паян Хусана ҫитрӗм. Сывӑ. Ёҫсем питё те нумай. 
М алалла каятиӑр. Сывӑ-и? Ульянова» 4.

Владимир Ильич телеграмма на илсен, ҫав кунах 
Хусана Н. К. Крупская ячёпе ответлӑ телеграмма па
рать. Телеграмма: «Пурте сывӑ» тенё сӑмахсемие пуҫ- 
ланать. М алалла вӑл  ҫакӑн пек пёлтерет: «Паян Горь
кие куртам, ӑна сирён пӑрахутӑрпа кайма ӳкётлерём... 
анчах Горький кайма килёшмерё», т е т 5.

Н. К. Крупская «Хӗрлӗ ҫӑлтӑр» агитпӑрахутпа ҫӳре- 
нё ваха'тра 34 хут сӑмах тухса каланӑ. Вӑл каланисене 
халӑх лур ҫӗрте те пёр сӑмахне сиктермесёр итленё, 
ӑса, чӗрене яывнӑ.

4 Н . К. К руп ск а я /  П едагогические сочинения, т. XI (дополни
тельный). Академия педагогических нау(к РСФ СР, М., 186 стр.

5 В. И. Ленин.  Петём соч. пуххи, 55 т., 374 стр.
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1919 ҫулхи июлӗн 9-мӗшне Шупашкар хула Совечёпе 
парти укамӗн .пӗрлехи ларӑвне председатель пулса ертсе 
пынӑ П. А. Алексеев, ҫавӑн чухне Надежда Константи
новна тухса каланине аса илсе, кайрантарахпа «Совет- 
скан Чувашия» хаҫат корреопондентне ҫакӑн пек ка л а 
са панӑ:

«Каласса Н. К. Крупская,— тенё вал,— нумай кала- 
рё, пёр сехет ытла, тен, сехет ҫурӑ та каларё пуль. Эпё 
астунӑ тӑрӑх, унӑн тёп шухӑшӗ ҫакӑ пулчӗ: халӗ пӗтӗм 
вӑя Колчака аркатса тӑкас ӗҫе памалла. Сӑмахне вӑл 
питех те куллен каларё, хай сывах мар пек туйӑнчӗ, 
халӑх нумай пулин те, зал шӑп пулчӗ, унӑн сӑмахӗсене 
пурне те тимлӗн итлерӗҫ. Каласса пурте ӑнланмалла 
каларӗ, сӑмахӗсем кашнин чӗрине кӗрсе юлчӗҫ тес 
пулать» б.

Пӑрахут ҫинчя агитколлективӑн ытти членӗсем те 
халӑх хушшинче докладсем нумай тунӑ, калаҫусем ирт- 
тернӗ, ӗоҫыннисене хаҫатсвмле журналсем, кӗнекесем 
салатса ланӑ. Вӗсемие тӗл пулни, вӗсене итлени халӑх- 
шӑн пысӑк уяв пулнӑ-.

Кайрантарахпа, чылай вӑхӑт иртсен, 1933— 1934-|мӗш 
ҫулсенче, Н. К. Крупская, «Хӗрлӗ ҫӑлтӑр» пӑрахутпа 
хӑй кайса ҫӳренӗ кунсем ҫинчен «Ленина аса илнлсем» 
ятлӑ кӗнекере ҫапла ҫырнӑ: «Ильич хӑй те пырасшӑнччӗ, 
анчах ёҫсене пӗр минутлӑха та пӑрахма май пулмарӗ. 
Зпир тухса каяс умён Ильич ҫӗрӗпех пирӗмпе калаҫрӗ, 
пире ӑсатма вокзала лычӗ, ҫырусемпе, телеграфпа тӑтӑ- 
шах пӗлтерсе тӑма хушрӗ...» 7

«Хӗрлӗ ҫӑлтӑр» ҫитес ҫӗре ҫитсе таврӑнсан1, В. И. Л е
нин савӑнмаллипех савӑннӑ. Надежда Константиновнӑ- 
ран вӑл нумай-нумай •ӗҫеем пирки ыйтса пӗлнӗ, чӑваш 
халӑхӗ мӗнле пурӑнни ҫинчен те ыйтнӑ. «Владимир 
Ильич,— тет Н. К. Крупская,—'манран пурин ҫинчен те 
тӗпӗ-йӗрӗпех ыйтса пӗлчӗ; эпё Хёрлӗ Ҫар ҫинчен, хрес
ченсен шухаш-ка'малё ҫинчен, чӑвашсен, тутарсен шу- 
хӑш-кӑмӑлӗ ҫинчен, халӑх массисем Совет влаҫне ытла- 
рах ӗненме тытӑнни ҫинчен каласа панисем ӑна уйрӑ- 
мах интереслентерчӗҫ» 8.

Йывӑр вӑхӑт, ҫапах та Ильич пире манман!

6 «Советская Чуваш ия», 1967 ҫулхи июль, 158-мёш номер.
7 «Воспоминание о Владимире Ильиче Ленине, т. 1. Воспомина

ния родных», М., И зд. политической литературы, 1968, 581 стр.
8 Ҫавӑнтах, 582 стр.
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Надежда Константиновна В. И. Ленина «уйрӑмах ин- 
тереслентернё» ыйтусем шутне, куртӑмӑр ӗнтӗ, «чӑваш- 
сен... шухӑш-кӑмӑлне» те кёртет. Владимир Ильич чӑ- 
вашсем мёнле пурӑнни ҫинчен, вёсен шухӑш-кӑмӑлӗ пир
ки ыйтса пёлни унччен те, кайран та пулнӑ. Хӑй мён 
ачаранпах пёлекен халӑха В. И. Ленин нихӑҫан та ман- 
ман: ун патне чйвашсем пырсан-тусан, вал яланах пи- 
рӗн халӑх пурнӑҫӗпе ӗҫӗрсӗлӗ, ӗмӗт-шухӑшӗ, нуши, йы- 
вӑрлӑхӗ тата ыт. синчен пёлме тӑрӑшнӑ.

1921 — 1922 ҫулсенче, тискер вьгҫлӑх Атӑл тӑрӑхне 
ҫавӑрса илсен, В. И. Ленин виҫӑ ларакан халӑхсеве, 
ҫав шутра чӑвашсене те, нумай пулйшнй, вёсен ачисене 
вилӗмрен хйтарнй. Ку ӗҫе В. И. Ленинпа нӗрле Надежда 
Константиновна та тимлӗ хутшӑннӑ.

...«Хӗрлё ҫӑлтӑр» агитпйрахут Атйлпа Кама шывӗсем 
тӑрӑх ҫӳренӗ кунсенче ун ҫине тӗрлӗ хаҫат-журнал кор- 
респонденчӗсем, ҫав шутра ют ҫӗршывсенчен килнисем 
те, кӗре-тсӗре курнй, пичет валли интервью илнӗ. Вӗсем 
ҫырнисенчен ҫав пӑрахут мӗнлерех пулни курйнать.

хМалтарахра эпир «Хӗрлӗ ҫӑлтӑр» ҫинчен Н. К. Круп
ская хййӗн кун кӗнекивче мён ҫырнине илсе кйтартнй- 
ччӗ. Халӗ vh чухне Янонирен, «Осаки Асахи» хаҫатран 
килнё Рё Накахира корреспондент ҫырнисене илсе кй- 
тартар. Унӑн «Пӗтӗм вӑй -халпа—чҫутталла» ятлӑ стат- 
йинче адй мӗнле йӗркесем пур:

«Ҫак хӗрлӗ сйрӑпа сӑрланӑ пёрахут, мул хуҫисенчен, 
ҫӗр улнучӗсенчен тӑрӑхласа кулакан ӳкерчёксемле тата 
сйвйсемпе илемлетнӗекер, Атйл тйрйх ҫӳрет, хуласемпе 
пысйк я леем тӗлӗнче чылай вӑхӑт хушши чарӑнса тй- 
рать. Ҫывёхри ҫынсем кашни кунах унйн саленне пухй- 
наҫҫӗ, унта лскцисем итлеҫҫӗ, кино кураҫҫё. Пӑрахут 
ҫинче вӗсем кӗнекесемле журналсем тата хаҫатсем туя- 
наҫҫӗ. Кёнеке-ка1ҫатсене питех те хйвйрт илсе пӗтереҫҫӗ, 
мӗншӗн тесен правительство кӗнеке-хаҫата йӳнӗ хакпа 
сутмалла тунӑ. Нумай ҫынсем кӗнеке туянма тйрйшаҫҫӗ, 
анчах кӗнекесене, уйрӑмах Ленин ҫырнӑ кӗнекесене, 
кирлӗ чуьхлӗ тупма йывӑр» 9.

Тепёр ҫултан, 1920 ҫулхи июнён 4-мӗшӗнче, Рё Н а
кахира корреспондент, ҫав вӑхӑтри прогрессивлй жур
налист, В. И. Ленин патӗнче пулнӑ. Интервью илсе ҫыр-

9 Ку цитатӑна эпир Владимир Цветов ҫырнӑ «В поисках ленин
ской странички», с-патьяран илтӗ\»ӗр («Огонек» ж урнал, 1965 ҫ*  
16-мёш номер, 12 стр.).
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нӑ. Ҫамрӑк Совет республики ҫинчен темиҫе статья ҫыр- 
са кӑларнӑ. Вӗсенчен пӗри — агитпӑрахут пирки ҫырнӑ 
статья. «Хӗрлӗ ҫӑлтӑр» патне халӑх масси пырса тӑ- 
нинче вӑл халӑх ҫутталла туртӑннине курнӑ. Халӑх ун 
чухне те, кайран та ҫутталла туртӑнсах тӑнӑ.

«Хӗрлӗ ҫӑлтӑр» шалта хурт вӗлли пек сёрленӗ: аги- 
таторсен у.шкӑнӗ ырми-канми ӗҫленӗ, докладеем, лекци- 
сем хатӗрленӗ, хаҫатсем валли статьясем ҫырнӑ, тӗрлӗ 
ыйтусемпе калаҫнӑ, пӗр-шӗрин шухӑшне ыйтса пӗлнӗ, 
тепёр чух тавлашкаласа та илнӗ, ӗҫҫыннисене йышӑннӑ... 
Пӑрахут ҫинче пурӑнма, ӗҫлеме ҫӑмӑл лулман, ҫапах та 
нихӑшӗ те йывӑрлӑхсем умӗнче хӑраса тӑман, пачах 
урӑхла — хӗрсе ӗҫленӗ, халӑх хушшинче ёҫленипе са- 
вӑннӑ. Ҫакӑ вӑл Н. К. Крупская ҫырӑвӗсеичен те аван 
курӑнать. Сӑмахран, вӑл пӑрахут ҫинче пурнӑҫпа ӗҫсем 
мёнле пыни ҫинчен 1919 ҫулхи июлӗн 14-мӗшӗвче 
3. П. Невзорова-Кржижановская патне янӑ ҫырӑвӗнче 
ҫакӑн пек калать: «...Зпӗ вунӑ ҫул хушши ют ҫӗршыв- 
сенче пурӑнтӑм, ун хыҫҫӑн ийӗ ҫул тӗп хулара ирттер- 
тӗм. Манӑн провинцири ҫынсен пурнӑҫёпе тӗплён пал- 
лашас килет. Халӗ эпир ӑна ҫывӑхран куратпӑр. Ҫакӑ 
ҫеҫ начар — пӑрахут ҫинче пурӑнма йьгвӑр. Вӑл каҫпа 
пӗр вырӑнтан тепӗр вырӑна куҫса пырать, кӑнтӑрла 
эпир учрежденисемпе пухусем тӑрӑх хашкаса чупатнӑр. 
Пӑрахут ҫинче тӳсме ҫук пӑчӑ. Мӗншӗн тесен унта, ли- 
рӗнсӗр пуҫне, тата 180 ҫын каять, ҫавӑнпа ӗнтӗ унта
2—3 сехетчен шӑв-шав кӗрлесе тӑрать. Эпӗ кӑштах 
чирлесе те илтӗм, паян акӑ сывалнӑ пек. Лӑш  та ҫук, 
ҫывӑрас тесе выртатӑн ҫеҫ — ӑҫтан та пулин ман патӑма 
чӗнӳ илсе килеҫҫӗ; халӗ шыв транспорч'ё ҫинчи рабочи- 
сам килчӗҫ, вӗсем: «’Пӗр-ик сӑмах та пулин тухса ка- 
лӑр, калама вӑхӑтӑр пулмасан, хӑвӑр сӑнӑра та пулин 
тухса кӑтартӑр», тесе ҫыраҫҫӗ. Ҫалла вара сӑмах кала- 
машкӑн кайма тивет» 10.

Тепӗр ҫырӑвӗнче, июл-ӗн 17-мӗшӗнче ҫырнинче, Н а 
дежда Константиновна хӑйӗн ӗҫри тусне акӑ мён пёлте
рет: «Ҫула кайни маншӑн питех те усӑллӑ: ытти комис- 
сариатсем мӗнле ёҫленине, вырӑнсене мёнле инструктаж 
панине куратӑп. Нумай ӗҫсемпе япаласене урӑхла куҫпа 
пӑхма вёренетӗп...» т е т 11.

10 Н. К ■ К рупская . П едагогические  сочинения, т . XI (доп олн и
тел ьн ы й ), и зд . А кадем ии  педагогических  н а у к  Р С Ф С Р , М ., 19.63,
187 стр.

11 Ҫ авӑн тах , 190 стр.
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М алалла тата вал ҫаплӑ ҫырӑть: «Эмиграцире теми- 
ҫе ҫул ирттернӗ хыҫҫӑн эпё тинех провинцие ҫитсе кур- 
тӑм. Эмиграци ҫын чунӗнче йьгвӑр йӗр хӑварать, ҫав 
йӗре пурнӑҫра туяннӑ чӗрӗ шухӑш-туйӑмла сирее пара- 
хас пулать, урӑхла пулсан, ҫынсене ют ҫын пек курӑнма 
пултаратӑн» 12.

Парти халӑх хушшине янӑ хастар агитатор-больше- 
виксен сӑмахӗ кирек ӑҫта та ӗҫҫыннисен ӑстӑнӗпе 
чӗри патне ҫитнӗ, вёсен шухӑш-кӑмӑлне тӗрӗслӗх ҫутиле 
ҫутатнӑ, ҫӗнё пурнӑҫшӑн савӑнтарнӑ, малалла чӗннӗ.

Чӑваш ёҫҫыннисем «Хӗрлӗ ҫӑлтӑр» агитпӑрахута чун- 
тан-чӗререн кӗтсе илни, Н. К. Крупская сӑмахне хапӑл 
туса итлени, пӑрахут ҫине кӗрсе курни, парти а-гитаторӗ- 
семпе калаҫни, вӗсене хӑйсен шухӑш-кӑмӑлне каласа 
пани, пӑрахут библиотекипе магазинӗнче В. И. Ленин 
ҫырнӑ кӗнекесене туянни чӑваш халӑхӗ ҫутталла тур- 
тӑнни ҫинчен калать. Вӑл, Октябрьти Аслӑ революци 
уҫнӑ ҫул ҫине тухнӑскер, малтанхи кунсенчех Хӗрлӗ ҫӑл- 
тӑр патне, Хӗвел патне туртӑнма тытӑннӑ.

«Хӗрлӗ ҫӑлтӑр» агитпӑрахута Атӑл тӑрӑхӗнчи халӑх- 
сем патне парти ҫулпуҫӗ, Владимир Ильич Ленин янӑ, 
вӑл унӑн мӑшӑрё Надежда Константиновна Ульянова 
(Крупская-Ленина) илсе килнё Ҫӑлтӑр пулнӑ.

. 1969

12 Ҫавӑнтах, 190 стр.



В. И. ЛЕНИН УЧЕНИКӖ

Вырӑсоен паллӑ писателе И. Ф. Попав ҫырнй «Семья» 
драмйра Огородников хушаматлй персонаж пур. Вал— 
гимназире вӗренмесӗрех гимназишён экзамен пама, ҫи- 
тӗнсе ҫитнине пёлтерекен аттестат илме, унтан вара уни
верситета кёме шут тытнй чйваш. Анчах ҫакна тума 
унйн хййне вёрентме килӗшакен ҫын (репетитор) туп- 
малла пулнй. Чйваш ачин телейне пула ҫавйн пек ҫын 
тупйнать: вйл.— Чёмпёрти классически гимназии ҫиччӗ- 
мёш класёнче всренекен Владимир Ильич Ульянов. 
Ульянов гимназист Огородниковйн репетиторе пулма 
сймах парать. Анчах ку ӗҫ классически гимназии учите- 
лёсене килёшмест, мёншён тесен йна весем гимнази 
пуҫлйхӗсен ятне яни вырӑнне хураҫҫӗ, ҫавйнпа та Вла
димир Ульянова «ҫав ют ӑру ҫыннипе оыхланма» хуш- 
маҫҫӗ.

Володя Ульянов, ҫак ӗҫ ҫинчен амӑшне пӗлтерсе, 
кӑиитах тытӑнарах, авчах хӗрӳленсе калать: «Хӑвах 
шухйшлаеа пйх-ха: ҫав чухйн чйваш гимназие -ҫӑпатапа, 
килте тӗртнӗ вйрйм тйла чйлхапа пырса кӗчӗ... Тӳрех 
ялтан килнё пулмалла. Паллах, учительсем те, гимна- 
зистсем те ун ҫине йӗрӗнсе пӑхрӗҫ: темле чӑваш! Вӗсем 
йна калама ҫук хытй кӳрентерчӗҫ! Анлан, анне... Эпӗ 
вӗселше хумханмасйр, лӑпкйн калаҫрйм: ҫак ҫынна ук- 
ҫасӑрах экзамена хатёрлетӗп, терӗм ҫеҫ. Чӑваша, ун 
хушамачӗ Огородников, эпӗ алӑ тытрӑм. Урйхла мӗнле 
те пулин тума пултарнй-и эп, анне? Пултарайман-ҫке!» 1

Володя Ульяновӑн «килӗшӳсӗр» ёҫӗ тарйхтарнипе 
Черненко тата Горский учительсем Ульянов гимназистйн 
амйшё патне кайма шут тытаҫҫӗ. Унйн ашш|ё Илья 
Николаевич Ульянов, Чёмпёр кёпёрнинчи халйх шкулё-

1 И. П оп ов . С ем ья. Д р а м а  в 5 действиях , 10 картин ак . Д етгиз, 
1850, 14 стр. (К у  д р а м ӑн а  Тани Ю н ч ӑв аш л а  к уҫарнӑ . 1951 ҫулта 
« Т ӑв а я  А тӑл»  ады м анахӑн  2(39)-|м ӗш  кӗнекинч^ лйЦеггленсе тухнӑ. 
3—35 стр. п ӑ х ӑр ).
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сен директоре, Чёмпёр хулинче ҫеҫ мар, кёп'ёрнере те 
паллӑ ҫын, ҫак ӗҫ пулса иртнӗ тӗле вилнӗ пулнӑ. Ҫавйн- 
па асӑннӑ учительсем Владимир Ульянсвйн «юрӑхсӑр» 
ӗҫӗ ҫинчен Мария Александровна Ульяновйна каласа 
параҫҫӗ. Учительсем Владимир Ульянова «ют ӑру» ҫын- 
нипе ан ҫыхлан, теҫҫӗ. Ҫакна хирӗҫ Володя хӑюллӑн 
ҫапла калать: «Элӗ Огородникова экзамена хатӗрлетёп 
тесе сӑмах патӑм, хам сӑмаха улӑштармастӑп» 2.

«Ырӑ» йӗркешӗн тӑрӑшакан учительсем В. В. Каш- 
кадамовйна: «Чйваш харкашма тытӑнчӗ», «скандал 
турӗ», тесе каланӑ. Черненкопа Горский суйнине Кашка- 
дамова ӗненнӗ. Ҫавӑнпа ӗнтӗ вӑл: «Калӑр-ха, йӗрке-и 
ку? Ҫапла хӑтланма вӗрентнӗ-и Илья Николаевич хй
йён ачисене?» 3— тет.

Мария Александровна, гимназири «йӗркешӗн тйрй- 
шакансен» тата ывйлӗн сӑмахне итленӗ хыҫҫӑн: «Госпо
да, эпё Володьй'па килӗшетӗп» 4, тет.

И. Ф. Попов драматург «Семья» драмйра кйтартса 
панй Огородников вйл — Чёмлёрти чйваш шкулёнче ма- 
тематикй'па естествознани вёрентнё Никифор Михайло
вич Охотников. Вйл, Хусанти университета кёме шут 
тытнйскер, Иван Яковлевич канаш панипе В. И. Улья- 
новран хййне пулйшма ыйтнй. Владимир Ильич вара 
университета кёрес ёмётпе пурйнакан чйваш учителъне 
чйнах та пулйшнй, гимнази учителёсем, хулари тёрлё 
чӗлхе-|ҫӑварлӑ этемсем мён каласса пйхса тйман.

Григорий Хаит журналист каланй тйрйх, гимнази 
пуҫлёхӗсе'м Владимир Ульянов Охотникова вёрентме 
пулнине драмйра кӑтартнӑ чухлё хирӗҫлемен, вёсем 
хушшинче ҫав тери пысйк хирӗҫӳ пулман имёш. Тен, 
«Семья» драмйра Охотников сйнарёпе кймалне чйнах та 
кирлё чухлё тёрёс кйтартса парайман, тен, Володя Улья- 
новпа гимнази пуҫлйхӗсем хушшинчи «конфликта» ыт- 
лашши ҫивӗчлетсе кйтартнй, ҫапах та, ман шутла, 
драмйра ҫaiB вйхйтри Чӗмпӗр обществин пурнйҫне, уй- 
рймах гимнази пурнёҫне, вёсен социаллй атмосферине 
тёрёс ҫутатса панй. Драмйри персонаж, Огородников, ун 
ҫине Никифор Охотников пурнйҫӗпе ёсё-хёлё енчен пйх- 
сан, чйнах та мёскёнрех пек туййна'ть. Паллах, XIX-мӗш 
ӗмӗрӗн 80 мӗш ҫулӗсенче чйваш хушшинче ҫавйн пек

2 И. П опов. А сӑннӑ кӗнеке, 22 стр.
3 Ҫ авӑн тах , 12 стр.
4 Ҫ авӑн тах , 23—24 стр.
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мӗскӗн сыне ем пулман теме ҫук, ҫапах та хӑюллӑ ҫын- 
сем те сахал мар пулнӑ: вӗсем хӑйсен ӑс-хакӑлӗпе, ҫи- 
рӗп кӑмӑлӗпе палӑрса тӑнӑ, пурнӑҫ йывӑр пулин те, 
ёҫри йывӑрлӑхсене хирӗҫ хастар кӗрешнӗ, малта утма 
тӑрӑшнӑ... Ҫавӑн лек ҫынсенчен пӗри И. Я. Яковлев 
лулнӑ. Н. М. Охотников та ҫавнашкал ҫынсен шутнех 
кӗрет. Вӑл Яковлев ученикӗ пулнӑ, унӑн ҫул-йӗрёпе 
утнӑ, вӑл пулӑшнипе Владимир Ильич Ленин патне 
пынӑ, унӑн малтанхи ученикӗ пулса тӑнӑ.

...Никифор Михайлович Охотников 1860 ҫулта мар- 
тан 8 (20)-мӗшӗнче Хусан кӑпӗрнинчи Чистай уесӗнче, 
Чӑваш Ш упашкарӗ ятлӑ ялта, хресчен килйышӗнче ҫу- 
ралнӑ (ун чухне унӑн хушамачӗ «Охотников» пулман- 
ха, вӑл  «Михайлов» хушаматпа ,ҫӳренӗ).

(Никифор Михайлова ялта Миккӗр тесе чӗннӗ. Хуша- 
мачӗ пирки вӑл «Мана пӑхса ӳстерни» ятлӑ очеркӗнче 
ҫанла каласа парать: «Ман атте те, асатте те, мӑн асат- 
те те сунара пит ҫӳренӗ. Ҫавӑн ҫинчен эп кайран, хам 
Чёмпёрти чӑваш шкулёнче вёреннё чухне, юлташсене 
каласа параттӑм. Пӗррехинче шкул йӑлипе, кашни вёре- 
некенех хушамат парас шутпа,, мана «Сунар-тавраш»— 
«Охотников» тесе хучёҫ. Хам сунарҫӑ пулман пулин те, 
пётём ӑру сунара ҫӳреме юратнӑран, мана ҫапла чӗне 
пуҫларӗҫ. Ҫавӑн хыҫҫӑн пӗр ача вӗренекенсен спиокине 
тунӑ чухне, хам ирёке пӑхмасӑрах, мана ҫӗнӗ хушамат
па «Охотников» тесе ҫырса лартнӑ. Ҫапла пулса кайрӗ 
ман хуш ам ат»5. (Куратӑр ӗнтӗ, «Охотниковпа» «Ого
родников» хушаматсем пӗр пекрех илтӗнеҫҫӗ пулин те, 
хӑшӗ-пӗрисем ӗлӗкрех Охотников вырӑнне Огородников 
тесе ҫырни йӑнӑш.)

Н. М. Охотникор аслашшӗ тӑрӑшнипе Чӑваш Шу- 
пашкарӗнче 1872 ҫулта пуҫламӑш шкул уҫӑлнӑ. Миккӗр 
малтан ҫав шкулта вӗреннӗ. КМштах вулама-ҫырма пӗ- 
лекен пулсан, ӑна хӑйсен ялӗнчен вуник ҫухрӑмри Сав- 
руш ялӗнчи шкула янӑ. Ку шкултан вӗренсе тухсан, 
1874 ҫулта вӑл Чёмпёрти чӑваш шкулне кайса кӗнӗ. 
Унта пилӗк ҫул вӗренсен, 1879 ҫулхи сентябрӗн 1-мӗ- 
шӗнче, Н. М. Охотников Чистай уесӗнчи Сунчелей шкул
не учительте ӗҫлеме кайнӑ.

5 «М ана п ӑхса  ӳстерни» произведение Н. М. Охотников вы рӑсла  
ҫырнӑ. Ч ӑ в аш л а  ӑна П. П. Х усанкай  к уҫарнӑ . К уҫарни , к ӑш тах  кӗс- 
кетнӗскер, ҫ ак  кӗнекере ҫапӑнн ӑ: «Ч ӑваш  литер ату р и  (О ктябрьти  
револю цичченхи т а п х ӑ р ) .. Х рейтом ати». М. Я ,'С ирот кин  ха)тӗрленӗ. 
Ч ӑваш ги з, 1951. 56— 76 стр.
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И. Я. Яковлев лултаруллӑ учителе Чӗмпӗрти чӑваш 
шкулӗнчех ачасене вёрентме хӑварасшӑн пулнӑ. Анчах 
Никифор Михайлович, Яковлева тем пек хисепленё пу
лин те, учитель ёҫне ялти шкулта пуҫланӑ. Кун пирки 
вӑл 1879 ҫулхи сентябрей 11-мӗшӗнче Иван Яковлевича 
ҫакӑн пек пӗлтернӗ: «Манӑн сӑлтавӑмсем ҫаксем: Сунче- 
лей шкулёнче ӗҫлесе пурӑннипе эпё: а) хам вӗрентекен 
предметпа— м атем атикӑпа— лайӑхрах хатӗрленме пул- 
таратӑп, б) шкулта вӗрентес ӗҫе хӑнӑхатӑп, учениксем- 
пё хутшӑнса пурӑнма вӗренеТӗп тата ыт. те; -пёр сӑмах- 
па каласан, «ялта чи пуҫласа учитель вырӑнӗнче ӗҫлесе 
хамӑршӑн ҫӗнӗ пурнӑҫа курма, ӑна вӗренсе пӗлме, ҫав 
пурнӑҫра хӑвӑн вырӑнна чӑннипех тупма пултаратӑн».

«Ку сӑмахсене,— тет юлашкинчен Охотников,— апӗ 
кавычкӑра ҫыртӑм, мӗншӗн тесен вёсем манӑн мар, 
Эсир каланӑ сӑмахсем» 6.

Ҫак ҫыру, ман шутпа, Н. М. Охотниковӑн кӑмӑлне, 
ӗмӗтне, вӑл мӗнле ӗҫленине кйтартса парать. Вӑл ӗмёт- 
леннӗ ӗмёте, тем пулсан та, пурнӑҫа кӗртме тӑрӑшнӑ, 
тума тытӑннӑ ӗҫе вӗҫне ҫитермесӗр пӑрахман.

Ялти шкулта пӗр ҫул ӗҫлесе учитель ӗҫне хӑнӑхнӑ 
хыҫҫӑн, 1880 ҫулхи кӗркунне, Никифор Михайлович 
Чёмпёрти чӑваш шкулне, Йван Яковлевич патне, куҫать. 
Унта вӑл ачасене икӗ предмет — математикӑпа естество- 
знани — вӗрентет.

Чёмпёрти чӑваш шкулёнче ӗҫленӗ тапхӑрта Охотни
ков Чӗмпӗр кӗпӗрнинчи халӑх шкулӗсен директорёпе 
Илья Николаевич Ульяновпа паллашать, унӑн килйыш- 
не те пӗлекен пулать.

И. Н. Ульянов, учительсен пӗлӗвне ӳстерес тесе, ҫул- 
серенех учительсен съезчӗсене (пухӑвӗсене) ирттернӗ 
(вёсем халӗ август уйӑхёнче кашни ҫул ирттерекен учи
тельсен канашлӑвӗ евӗрлӗскерсем пулнӑ). Съездсенче 
учительсен па:ха опытне тишкерсе вёрентнё, вӗрентӳпе 
воепитани ӗҫне лайӑхлатмалли майсем ҫинчен каласа 
панӑ. Унта, ҫавӑн пекех, хӑйсен ӗҫне ӑста тӑвакан учи- 
тельсене кӑтартуллӑ уроксем партарнӑ. Ульянов ирт- 
тернӗ учительсен канашлӑвӗсем педагогсем хушшинче 
ҫӗнӗ те ӑслӑ шухӑшсем ҫуратнӑ, халӑх шкулӗсенче 
ӗҫлекен нумай-нумай учительсене пулӑшнӑ, вёсене вё
рентсе ӳстернӗ.

6 Н аучны й архив Ч Н И И , отд . V III , ед. хр. 68, инв. №  462.
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Илья Николаевич учительсен Чёмпёрте пулна съезчё- 
сенчен пӗринче Н. М. Охотникова математикӑпа заня- 
тисем ирттер'ме хушнӑ. Охотников тимлё сын, хӑйне йёр- 
келлӗ тытакан ӑста учитель пулнине вӑл малтанах 
асӑрханӑ пулнӑ, халӗ ӗнтӗ Илья Николаевич ҫакна 
тата тапёр хут курнӑ. И. Н. Ульянов, учительсене юра- 
таканскер, вёсене тёрлё чиновниксенчен хӳтӗлекенскер, 
ҫажӑнтан пуҫласа Чёмпёрти чӑваш тпкулӗн учительне 
уйрӑмах хытӑ хисепле пуҫланӑ. Вӑл лайӑх учительсене 
мён тери хисеплеии Хутар шкулёнче ӗҫленӗ Александр 
Рождественский ҫине мӗнле пӑхнивчен те аван курӑнаггь. 
1872 ҫулта Илья Николаевич ӑна Мускава Пӗтӗм Рос- 
сийӑри политехнически выставкӑна и лее каять. Тепёр 
вунӑ ҫултан, 1882 ҫулхине, Илья Николаевич хӑйпе пӗр- 
ле ҫав выставкӑна Н. М. Охотникова та илсе жайнӑ. Ҫа- 
кӑн .ҫинчен Никифор Михайлович хӑйӗн «Элӗ — учи
тель» ятлӑ автобиографиллӗ очеркёнче акӑ мӗн ҫырать:

«...Выстаакӑра курса ҫӳрени шкулта хам вӗрентекен 
предметсене тата та лайӑхрах пӗлес кӑмӑла ҫёклерӗ. 
Ҫав вӑхӑтран тытӑнса, эпё математика кӗнакисемсӗр 
пуҫне, естествознанипе истори тата техника ҫинчен ҫыр- 
нӑ кӗнекесене те вула пуҫларӑм. Ҫапла вара, истори, 
механика, астрономи, хими енӗпе те пӗлӳсем чылай ил- 
тӗм...»

Ҫакӑн пек шутлас килет: Илья Николаевич ирттернӗ 
канашлусенче ӗҫленӗ учительсем ҫинчен хӑйӗн мӑшӑрне 
Мария Александровнӑна, ывӑлӗсемие хӗрӗсене калаеа 
панӑ пулӗ, Муокава выетавкӑна кайса килсен, унта хӑй- 
пе пёрле илсе кайнӑ учительсем ҫинчен те калаҫкаланӑ 
пуль. Ҫавӑн чухне вӑл Александр Рождественские те, 
Никифор Охотникова та асӑнма пултарнӑ. Ҫапла вара, 
Охотников ҫинчен .В. И. Ленин Илья Николаевичран та, 
Иван Яковлевичран та илтнё пулмалла.

И. М. Охотниковӑн Чёмтёрте учительте ӗҫленӗ чухне 
университета вӗренме каяо ӗмӗт ҫуралнӑ. Анчах универ
ситета кёрес пулсан, унӑн вӑтам шкул, ун чухнехи йёр- 
кене шута илсен, классически гимнази лётермелле, ҫи- 
тӗнсе ҫитнине пёлтерекен аттестат илмелле пулна. Эп
пин, аттестат илес тесен, мён тумалла-ха? Ҫак ёмёте 
пурнӑҫа кӗртес шутпа чӑваш учителӗ хӑй ӑссӗн хатӗр- 
ленсе, гимнази программишён экзамен пама, кайран 
вара университета кёме шут тытнӑ. Харсӑр шухӑш! Ун 
пек шухӑш пысӑк пултаруллӑ ҫын пуҫёнче ҫеҫ ҫуралм^а 
пултарнӑ. Пултарулӑх енчен Никифор Охотников телей-
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еӗр пулман: унйн пултарулЙхё, уйрамах физикапа мате- 
матикйна вӗренес тӗлӗшпе, чйннипех те пысйк пулнӑ, 
таланчё нумай ҫынсене тӗлӗнтернӗ. Ҫапах та гумани- 
тарлӑ наукӑсем енӗпе Охотников кӑштах уксахланӑ, 
ҫавӑнпа та ӑна гимназишӗн экзамен тытма хатӗрлемеш- 
кӗн камӑн та пулин пулӑшмалла пулнӑ. Чёмпёрти 
чӑваш шкулёнче ӑна пулӑшма пултаракан ҫынсем пул
ман. Аякри рвпетиторсем ку ӗҫе укҫасӑр тума килӗшмен. 
Ҫакна кура Иван Яковлевич ӑна Володя Ульянов пу- 
лӑшмӗ-ши тесе шутлать, унпа калаҫса пӑхать (паллах 
ӗнтӗ, вӑл унӑн амӑшӗпе те калаҫнах темелле.)

Ҫакна эпир чи малтан Иван Яковлевич асаилӗвӗсен- 
чен куратпӑр (ку асаилӳсене А. В. Жиркевич ҫырса 
илнӗ) 7. «Ҫакӑ вӑл,— тет унта И. Я. Яковлев,— 1886 ҫул- 
та пулчё. Ун чухне Володя Ульянов вунулттйраччё, вал 
Чёмпёрти классически гимназии ҫиччӗмӗш класёнче 
вёренетчё.

Владимир Ильича эпё пёр пултаруллӑ ҫамрӑк ҫын, 
Охотников хушаматлйскер, тертленсе асапланни ҫинчен 
каласа парса, ӑна пёр ырй ӗҫ тума сӗнтӗм: эсӗ ҫав 
Охотникова чёлхесем вёрентес тёлёшпе пулйшса пйх- 
мйн-ши,— терём,— анчах сана вӑл чйрмавшйн тӳлеме 
пултараймасть,— тесе асйрхаттартйм. Ульянов вара 
Охотниковпа ёҫлеме килӗшрӗ. Ҫулталйк ҫурй хушши 
ӑна пёр тӳлеваӗрех уроксем вёрентсе, экзамен пама 
йнӑҫлйн хатёрлерё»8.

И. Я. Яковлев тата акй мён пёлтерет: «Чйваш шку
лёнче прелодавательте ёҫленӗ чухне Охотников ҫав 
шкулта хёрачасене вёрентекен учительницёна качча ил- 
нёччё» 9 (кун пирки зпё кайрантарахпа тэтах калйп-ха).

Халӗ ҫакӑ паллй: Володя Ульянов Никифор Охотни
кова вёрентнё вйхйтра ҫа.мрӑк мйшйрсем патёнче пёрре 
ҫеҫ мар пулнй, Яковлев ывйлёсем патне те кёмесёр 
кайман.

Владимир Ильич ҫавӑн чухне Н. М. Охотникова вё- 
рентни ҫивчен Ленин аипйшё Анна Ильинична Ульянова

7 И. Я. Я ковлев  асаилӗвӗсен  оригиналё М ускавра  П ётём Союз- 
ри В. И. Л енин ячёте хисепленекен библиотека фончёсенчен пёрин- 
че у п р аи ать . Ча|ваш  А С С Р М инистрёсен Совечӗ ҫу/мӗнчи Н ау к ӑп а  
тӗпчев институчӗн архивӗнче унӑн копийӗ пур (отд. II., ед. хр. 523, 
инв. №  1506).

8 К у цитаггӑна ҫак  кӗнекерен илнё: Анатолий И ванский. М о л о 
дой Л енин. П овесть в докум ентах  и м ем уарах. Госполитиздат, М., 
1964, 257 стр.

9 Ҫ авӑн тах , 257 стр.
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акӑ мен пёлтерет: «Ҫав учитель (Н. М. Охотников.—
В. Д.)  чӑ-вашчӗ, чӑваш шкулёнче пре-подавательте ӗҫлет- 
чӗ. Математика вӗренес енӗпе вӑл питӗ пултаруллӑччӗ, 
ҫак п р е д м е т а х  вал малалла ӑсталанма тӑрӑ-шатчё. Ма- 
тематикӑпа тата физихӑпа вал гимнази курсӗшӗн экза
мен тытмалӑх хӑ-й тӗллӗнех хатёрленчё. Анчах универ
ситета кёрес тесен, гимназири пур курссемшён те 
экзамен тыхмалла, урӑхла каласан, авалхи чёлхесене те 
пёл'мелле.

Паллӑ ӗнгӗ, вырӑсла та лайӑхах пӗлмен чӑвашшӑн 
ку ҫӑмӑл ӗҫ мар. Кунсӑр пу-ҫне, Охотников хӑйтеобщ е- 
ствӑллӑ наукӑсемпе чёлхесене иитех кӑмӑлламастчӗ, ҫа- 
вӑнпа та ҫав енё|пе унӑн пултарулӑхӗ те палӑрсах кай- 
мастчӗ. Ҫапах та Володя, хӑйӗн уроксем нумай пулин 
те, -ҫав чӑваша ҫулталӑк ҫурӑ — икӗ ҫул хушшинче вё
рентсе хатӗрлеме килӗшрӗ. Ана ҫапла вёрентме Воло- 
дьӑна пирӗн килйыша лайӑх пӗлакен ҫын — чӑваш шку- 
лӗн инспекторӗ |Я®авлев сённӗччӗ. Охотников вара 
Володьӑпа пӗр вӑхӑтрах гимназире экзамен тытрӗ те 
университета вӗренме кӗчӗ. Тата, калас пулать, Володя 
ӑна п;ӗр тӳлевсӗрех вӗрентрӗ, мӗншӗн тесен Охотнико- 
вӑн тӳлеме укҫи те -ҫукчӗ» 10.

Н. М. Охотникова Владимир Ильич мёнле лулӑ-шнине 
В. Н. Никифоровӑн 1925 ҫулта ҫырнӑ асаилӗвӗсенчен те 
курма пулать. «Охотников,— тет Никифоров,—< Влади
мир Ильичран чае-часах пулӑшу ыйтатчё, Владимир 
Ильич вара хаваслаясах пулӑшатчё. Охотников ӑнлан- 
маннисене п-урне те питё теплён йнлантарса паратчё. 
Тепёр чухне Охотников шкул хуралҫи урлӑ, час-часах 
Чӑваш шкулёнче вёренекен ачасем урлӑ учебникри пёр- 
пӗр йывӑр ыйтйва йнлантарса пама ыйтса ҫыр-у ҫ-ырса 
яратчӗ. Хурал-ҫӑ. е вёренекен ача Владимир Ильичран 
ответсем илсе таврӑнатчӗҫ, е Ульянов килте пулмасан, 
вӑл килте ҫук, тесе Охотникова хйй ҫырӑвне каялла 
паратчӗҫ» и .

Володя Ульяновшӑн, вӑхӑчӗ сахал пулнӑ пулин те, 
Охотникова авалхи лаггинпа грек чӗлхисемпе тата исто- 
рипе вёрентме ытлашши йывӑр п-улман, мӗншӗн тесен 
гимназире вёрентнё предметсене вӑл пур не те аван пӗл-

10 А. И. У льянова. Д етски е  и ш кольны е годы И льича . Г оси здат  
детской литературы , М .-Л ., 1953, 32 стр.

11 Анатолий И ванский. А сӑннӑ кӗнеке, 259 стр.
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нӗ: класран класа «отлично» паллӑсемпе куҫса пынӑ, 
ҫулсеренех мухтав грамоти илнӗ.

Авалхи чёлхесене Владимир Ульянов гимназист хӑй- 
пе вӗренекенсенчен нумай лайӑх пӗлнӗ. Вӑл авалхи грек- 
историкёсем Фукидидпа Геродот ҫырнисенчен, Рим пи- 
сателӗсем Цицерон тата Юлий Цезарь ҫырнисенчен илнӗ 
текстсене ҫӑмӑллӑнах вырӑсла куҫарнӑ. Пултаруллӑ 
гимназист Виргилий, Гораций, Овидий, Назон сӑввисене, 
Гомерӑн «Одиссея» тата «Илиада» поэмисене ирёклён 
вулама тата куҫар!ма пултарнӑ. Латин чёлхипе диктант- 
сем ҫырмалла пулсан, класра Володя Ульянов пек тёрёс 
ҫырма пёр гимназист та пултарайман.

В. Н. Никифоров асаилёвёсенче пёр ытла та инте- 
реслё вырӑн пурхИловайский ҫырнӑ «Пётём тёнче исто- 
рийён учебникёнче» 1887 ҫулхи апрелён 26-мёшёнче 
Охотников ҫырнӑ хут татки сыхланса юлнӑ»,— тет ав
тор.— Унта В. И. Ленин ученикё ҫакӑн пек ыйтнӑ:

«Владимир Ильич, ЗО-мёш § (Ватам ёмёрсен исто- 
рийё). Вельфсемпе (гвельфеем.— В. Д.)  гибеллинсен 
хушшинчи кӗрешӳ. Вёсенчен Генрих Гордый тата 
I I I -мӗш Конрад мёнле партире пулнӑ?

Н. Охотников» ,2.

Н. М. Охотников ҫырӑвӗн оригинале, кёнеке страни- 
цисем хушшинче 80 ҫул ытла выртнӑскер, халё Чёмпёр
ти В. И. Ленин музейӗнче тивӗҫлӗ вырӑнта упранать. 
Ана В. Н. Никифоров учителён ачин ачи (хёрмнукё) 
Лариса Микуц, Ульяновскри педагогика институтёнче 
вёренекенакер, 1967 ҫулта пырса панӑ. Охотников ҫырӑ- 
вён фотокопине Шупашкарти В. И. Ленин музейёнче 
пёрремёш залра курма пулать. Ана Владимир Ильич 
пурнйҫӗн Чёмпёрти тапхӑрне кйтартса паракан стенда 
вырнаҫтарнӑ. Унӑн фотокопине тата 1970 ҫулта «Ленин 
и трудящиеся Чувашии» кёнекере пичетлесе кӑларнӑ 
(65 стр. пӑхӑр).

Никифор Михайлович ҫырӑвё вӑл — «йывйр ыйтйва 
йнлантарса пама» ыйтса, Владимир Ильич патне ҫырнй 
ҫырусенчен пёри (шел пулин те, ыттисе'м сыхланса юл- 
ман, В. И. Ленин отзет ҫырса янӑ ҫырусем те ку вйхйт- 
чен тупӑнман-fxa )

12 Анатолий И ванский. Асӑннӑ кёнеке, 259 стр. Охотников тёрёс 
ҫырман: «Вельфсем» мар, «пвельфсем» пулмалла. К у ҫырӑва 1967 
Оулхи ошёгябрён 9 (мйшёнче «П равда» хаҫатӑи 282-мӗ>н номерёнчё 
В. М олчаровӑн «Еҫть на Волге ренец» статьяра илсе кӑтартнӑ.
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Н. М. Охотников ҫырӑвӗнчен эпир акӑ мӗн кураппйр: 
ҫырура с ам аж асӑннӑ учебникӑн 30-мӗш параграфӗ пир
ки пырать. Вӑл параграфӑн я ч ӗ — «Рвельфсемпе гибел- 
линсем хушшинчи кӗрешӳ». Хӑйсен вӑхӑтӗнче (XII ӗмӗр- 
те) ҫав икӗ парти хушшинче, вёсен пуҫёнче тӑнӑ Ген
рих Гордый герцогпа Виҫҫӗмӗш Конрад король хушшин
че ялан тенё пекех харкашу-кӗрешӳ пулса. пынӑ. Анчах 
учебник авторё, р е акц и л л е - мои а р х и ст л а историк, ҫав 
кӗрешёве уҫӑмл ӑ н ҫутатса паман. Ытти ыйтусене те вал 
патшасемпе пуян классене юрӑхлӑ ҫырнӑ. Кун ҫинчен 
прогрессивлӑ историксем пӗрре ҫеҫ мар асӑрхаттарнӑ.

Д. И. Иловайский историк ҫёршывсемпе халйхсен 
исторкне мён тери лӑсса ҫырнине В. И. Ленин ҫамрйк 
чухнех йнланса илнё. Ку вйл унйн тйванёсем патне ҫыр- 

нӑ ҫырйвӗсенчен те лаййх курйнать.
Н. М. Охотникова ун чухнехи вйтам шкулта истори 

вёренмелли учебник шайӗ ҫырлахтарман пулмалла, ҫа- 
вйнпа вйл учебник ҫутатса паман, истори протраммине 
кёртмен ыйтусене (сймахран, «Генрих Гордый тата 
I I I -мӗш Конрад мёнле партире тйнине») пёлесшён пул- 
нй. Эпнин, университета кёме хатёрленекен чйваш учи- 
телё ыйтйвёнчен вйл сословисем, классем, партисем хуш
шинчи, вёсене ертсе пыракан 'ҫынсем хушшинчи 
кёрешёве туйма тытйнни курйнмасть-и? Ман шутпа, 
курйнать. Вйл туййм, паллах, В. И. Ленина пула, исто- 
рири ӗҫсене «официаллй» учебникран пйрйнса, учебник- 
ран малалла кайса йнлантарса панине пула ҫуралнй 
пулмалла.

Н. М. Охотников хййён умне историпе политика ый- 
тйвёсене тёпчесе пурйнас тёллев лартман. Вйл матема
тик пулнй, математика тесен каҫсах кайнй,— ҫав нау- 
кйна вйл тем пек хиеепленё, юратнй. Йывйр задачйсем 
тун и, вёсен отвечёсене тупни Никифор Михайловича чун- 
чӗререн савӑнтарнй. Ҫапах та вйл обществйри, полити- 
кйри хйшпӗр тӗрӗсмарлӑхсене' курмасйр пурйнайман. 
Акй, сймахран, «Мана пйхса ӳстерни» очеркйн (1889) 
«сӗрен хйвалани» ҫинчен ҫырнй вырйнах илер-ха. Ача- 
пйча сӗрен хйвалама анат-ҫимӗҫ, укҫа-тенкӗ пухать. Вё
сем хййсен ушкйнёнче «старшинапа тиек» пеккине уйй- 
раҫҫӗ. Ҫавеем пирки каланй май Н. М. Охотников стар
шинапа тиеке ҫакйн пек тёксе илет: «Партак йакйртат- 
калани те пулать унта: старшинапа тиек пек пуҫлйхсем 
йҫтан тӳрӗ ҫын пулччйр ӗнтӗ?.. Мӗн тйван-ха: пуҫлйх- 
терӗшӗн саккунӗ ҫавнашкал. Вӗсемпе хирӗҫме юрамасть.
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Вӗсем хӑйсене «тӳрӗ ҫынсем мар» теме хӑяканӑн ҫӑвар- 
не Ч'ЫШ1кӑ1па та лӑкӑласа лартӗҫ»113.

...Владимир Ильич чӑваш ачине, гнмназишён экза
мен парса, университета кӗме хатӗрлесе ҫитерни пирӗн- 
шӗн паллӑ. И. Я. Яковлев k v h  пирки хӑйӗн асаилӗвӗ- 
сенче ҫакӑн пек .пёлтерет: «1887 ҫулта Охотников ҫитӗн- 
се ҫитни ҫинчен аттестат илме Владимир Ильичпа .пёрле 
гимназире экзамен тытрӗ. Вӗренекенӗ вӗрентекенне ти- 
вӗҫлё пулчӗ. Унтан Охотников университета вӗренме 
кӗчӗ; хунта вӑл математика енвпе пысӑк .пултарулӑх 
кӑтартрӗ, профессорсем те ӑна асӑрха.масӑр иртей- 
мерӗҫ». (Халӗ паллӑ: Н. М. экзаменсене 1888 ҫ. панӑ.)

Владимир Ильич Н. М. Охотникова университета 
кӗме хатӗрлени ҫинчен каланӑ чухне ҫакна манма юра- 
масть: ҫав тапхӑр Ульяновсемшӗн, каланӑччӗ ӗнтӗ, пи- 
тех те йывӑр шулнӑ,— вёсен пурнӑҫёнче ун чухне темиҫе 
пысӑк инкек сиксе тухнӑ. 1886 ҫулхи январей пуҫламӑ- 
шӗнче,— чипер .пурӑннӑ, кунне-.ҫӗрне пӗлмесӗр ӗҫленӗ 
вӑхӑтрах,— Илья Николаевич вӑхӑтсӑр вилсе кайнӑ. 
Маоия Александровна ултӑ ачапа тӑлӑха тӑрса юлнӑ.

Халӑх шкулӗсен директорӗ кёпӗрнери халӑх хуш
шинче, учительсен йы.шёнче, шкул ачисен ӑстӑнёнче хӑй 
ҫинчен ырӑ ят .хӑварнӑ, анчах килйышӗ валли кирлӗ 
чухлӗ пурлӑх хӑварайман. Ҫашӑнпа ӗнтӗ хӗрарӑм вёҫҫён 
пурнӑҫ тытса пыракан Мария Александровна умне, 
упӑшки ҫӗре мӗрсен, малтанхи кунсенчех йывӑр ыйту 
Tvxca тӑнӑ: мӗнле пурӑнмалла?.. Вӑл, укҫа-тенкӗ енчен 
йӳнеҫтерес тесе, килне хваттере те япса пӑхнӑ, ытлаш- 
ширех япаласене те суткаланӑ... Пурнӑҫ йывӑрлӑхӗ 
пирки амӑшӗ ҫаҫ мар, ывӑлӗсемпе хёрӗсем те пуҫ ҫӗмӗр- 
нӗ. Савӑн чухне, пурнӑҫра ку та, вӑл та ҫитмен кунсен- 
че, Володя Ульянов Охотникова пёр пус укҫа илмесёр 
вёрентет, университета кёме хатӗрлет. Тёлёнмелле ырӑ 
ӗҫ, чӑн-чӑн паттӑрлӑх!

Ҫулталӑк иртнё-иртмен Ульяновеен лурнаҫёнче те
пёр инкек сиксе тухнӑ. 1887 сулхи мартӑн 1-мёшӗнче 
Петербургра народниксен ҫулӗпе пыракан студентсен 
пӗо ушкӑнӗ Ш-мёш Александо патшана бомба пӑрахса 
вӗлерме тӑнӑ. Ҫав ушкӑнра Илья Ни.колаевичӑн аслӑ 
ьгвӑлӗ, Питёрти университетӑн IV курсӗнче вёренекен 
студент — Александр Ильич Ульянов та пулна. Алек-

13 «Ч зваш  литератур и (Октябрьти революцичченхи тапхар)4 
74— 75 с т р .
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сандр Ульяновпа унӑн тӑватӑ юлташне патша тӳре-шари 
термене хупнӑ.

Ж андармсем ҫав вйхйтра А. И. Ульяновйн Питӗрте 
вёренсе пурйнакан атташне Анна Ильиничнйна та тёр
мене тытса кайнӑ.

Тёп хуларан килнё хыпара Володя Ульянов хййён 
амйтнёнчен малтан пӗлнӗ, ҫапах та хйй пйлханнине па- 
лӑртман. Ку хыпара Ульяновсем, уйрймах Владимир 
Ильич, (мёнле кётсе илни ҫинчен кайрантарах та Иван 
Яковлевич |ҫакӑн пек аса илсе ҫырнй: «Александр Улья
нова тёрмене хупни,— тет вйл,— пуринпгён те кётмен 
ҫӗртен килнё хыпар пулчё. Анчах Владимир Ильич йы
вйр хыпара лйпкйн итлерё: вйл ун чухнех хййён туйймё- 
сене хурҫй пек ҫирёп ирёкне лйхйнтарма пёлетчё» !4.

Ульяновсен пурнйҫӗ калама ҫук йьивйрланса ситнё. 
Ҫав вйхйтра тата Чӗмпӗр ҫыннисем нумаййшё, унччен 
«туе» тесе, Илья Николаевич патне ҫӳренисем те хйшё- 
нёрисем, Улыяновсене «маннй», курмйш пулса ҫӳренӗ. 
Тйлйха юлнй Мария Александровна хййён ывйл-х'ёрё- 
семНе утрав ҫинче пурйннй пек пурйннй. Ҫаиах та Воло
дя Ульянов Охотникова вёрентме пйрахман: палйртнй 
вйхйтра вёсем яланах тёл пулнй — хёш чух Ульяновсен 
килёнче, тепёр чух е чйваш шкулёнче, е Охотниковсен 
шкул ҫумёнчи хваттерёнче. Занятисем ним чарйнмаейр 
нынй.

Астйвйр: Охотников «гвельфсемпе гибеллинсем хуш
шинчи кӗрешӳ» пирки ыйтса ҫырий ҫырйвне Володя 
Ульянов патне унйн юратнй пиччёшё тёрмере ларнй вй
хйтра ҫырнй! Тепри пулсан, ун чух ҫынна вёрентме 
мар, хйй те вёренме пйрахнй пулёччё!

Ҫав тапхйрта Ульяновсен килйышёнче тйкаксем те 
ӳссе Л'ынй, эппин, укҫа та ытти вйхйтринчен ытларах 
кирлё пулнй. Мария Александровна, аслй ывйлне тёрме
не хупнине лёлсенех, йна мёнле те пулин пулйшма пул- 
мё-ши тесе, Питёре тухса кайнй. Кайма вара ҫёмёлах 
пулман.

Мария Александровнёна Питёрти ывйлё патне кайма 
Чёмпёртен Сызране ҫитметнкӗн лав кирлё пулнй. Анчах 
тёрмере лараканйн амйшне илсе кайма хулара никам 
та килёшмен. Владимир Ильич Чёмпёр урамёсемпе тй-

14 «Владимир Ильич в неизданных воспоминаниях И. Я. Яков
лева» статья, Научный архив ЧНИИ,' отд. И, ед. 1хр. 627, ин)в. 
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кӑрлӑксенче нумайччен лав шыраса ҫӳренё... Юрать, 
урамра Никифор Охотников тӗл пулнӑ та, вӑл хӑйӗн 
учительне пулӑшнӑ: Никифор Михайлович хӑйсем енчи 
чӑваша тупнӑ,— вал вара революционер амӑшёпе 1887 
ҫулхи ҫуркуннехи кунсенчен пӗринче, шыв-шур тапран- 
нӑ вӑхӑтра, Чӗмпӗртен 133 ҫухрӑмра ларакан Сызрань 
хулине тухса кайнӑ.

Ҫакӑн пек калас килет: ырӑ кӑмӑллӑ Мария Алек
сандровна ҫак вӑрӑм ҫулта лав ҫинче тӑршшӗпех пёр 
сӑмах чӗнмесӗр ларса пыман пуль ӗнтӗ; лавҫӑ та сӑмах 
хушмасӑрах пыман-тӑр. Тӑлӑх арӑм, хуйхине пусарас 
тесе, хӑй Питӗре мӗншӗн кайни ҫинчен, пысӑкран та 
пысӑк хуйхи ҫинчен каласа панах-тӑр. Тӗрме ҫыннин 
амӑшӗпе лава кайма хӑраман чӑваш та ӑна хӗрхенсе 
ӑшӑ сӑмах каланах пуль... Анчах кун пирки эпир халё 
нимех те пёлместпёр. Пире ҫакӑ ҫеҫ паллӑ: ҫурхи ҫулпа 
ҫӳреме темӗнле кансӗр пулсан та. Никифор Михайлович 
ентошӗ Мария Александровнёна Сызране чиперех илсе 
ҫитернӗ, поезд ҫине лартса янӑ.

Ульяновсенчен Чёмпёр обывателёсем такам команда 
пана пек пӑрӑнса кайнӑ йывӑр кунсенче туслӑха уирёп 
тытаканеенчен пёри вал И. Я. Яковлев пулнӑ. Вӑл хӑйӗн 
ҫывӑх тусӗн, хӑйпе нӗр шухӑшлӑ ҫыннӑн килйышӗнчен 
писмен, пачах урӑхла, вёсене май килнё таран пулӑшнӑ, 
вӗсене ҫывӑхрах пулма тӑрӑшнӑ. Ҫакна эпир тӗрлӗ ма- 
териалсенче, кӗнекесенче куратпӑр.

1887 ҫулхи аирельте Иван Яковлевич, Александр 
Ульянова инкекрен мёнле те пулин хӑтарасчӗ тесе. 
Н. И. Ильминекий профессор урлӑ Ульяновсене пулӑш- 
ма тытйнса пӑхнӑ. Ку ӗҫпе Владимир Ильич, ашшён тусё 
канаш панипе, Хусана Ильминекий патне кайнӑ. В ла
димир Ильичпа эрнере виҫё хут тёл лулакан Охотников 
ҫакӑн ҫинчен пёлмен тени йӑнӑш пулёччё. Анчах Иль- 
минский профессор, авторитетна ҫын пчлнӑ пулин те, 
Ульяновсене пулӑшма вӑй ҫитереймен. Ку 'ҫеҫ те мар. 
Питёоти пысӑк нуҫлӑхсем ӑна революционер хутне кёме 
пӑхнӑшӑн хытах юнаса илнё.

...Вунҫичӗ ҫулти Владимир Ульянов, гимназирен вё- 
ренсе тух сан, 1887 ҫулхи автустӑн 13-мёшӗнче Хусан 
университечён юридически факультетне кайса кёнё. Ни
кифор Охотников хӑшпӗр чӑрмавсене пула ҫав ҫулхине 
университета кӗреймен, тепёр ҫултан ҫеҫ Хусан универ
ситечён физикӑпа математика факультечён студенчё 
пулса тӑнӑ.
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Ста'тьян малтанхи страницисенчен пёринче Охотни
ков авланнӑ ҫын пулнине асӑннӑччӗ. Арӑмӗ учительни- 
цӑра ӗҫленӗ. Вёсен ун чухне икё ача пулнӑ (кайранта- 
рах'па тата тепёр ача хутшӑннӑ). Вӑл авланни, ача- 
пӑчаллӑ пулнй — Никифор Михайловича университета 
кёме кансӗрленӗ сӑлтавсенчен пӗри пулнӑ, мёншён тесен 
ун чухнехи йёркесем тарах ҫемьеллӗ ҫынсене универси
тета илмен. Иван Яковлевич ас панипе Н. М. Охотников 
1888 ҫулхи июнӗн 20-мёшёнче Хусан вӗренӳ Округён 
попечителё патне прашени ҫырса ярать.

«Виҫӗ ҫул хушши хатӗрленнӗ вӑхӑтра,— тет вӑл ҫав 
прошенире,— эпё университет ҫинчен ҫеҫ шухӑшласа 
пурӑнтӑм. Университет пирки кӑларнӑ йёркесем тӑрӑх 
студентсене мӑшӑрланма юрамасть иккен, ҫавӑн пекех 
тата авланнӑ ҫынсене те университета вӗренме илмеҫҫӗ. 
Эпё вара авланнӑ <ҫын, манӑн икӗ ача, ҫалах та ку мана 
вӗренме кансӗрлемӗ, тетӗп. Университетра вёреннё чух
не мана ҫемье кансӗрлес ҫуккине хытӑ шанатап».

Прошени вӗҫӗнче Охотников, хӑйне Хусан универси
течён студенчӗсен шутне кёртчӗр тесе, попечительрен 
Ҫутёҫ халӑх министре патне ходатайство яма ькйтать 
Телее, Ҫутёҫ халӑх министре Охотников ыйтӑвне кирлё 
пек татса панӑ. Ҫапла вара, Никифор Михайлович ку 
чӑрмава сирее пӑрахнӑ. Ҫак йҫре ӑна И. Я- Яковлевсӑр 
пуҫне Хусан университетёнче ӗҫлекен Н. И. Ильминекий 
профессор та чылай пулӑшнӑ.

Анчах университета кёме шут тытнӑ чӑяаш ҫулӗ ҫин- 
че тата тепёр чӑрмав тӑнӑ: университета кёрес пулсан. 
унӑн хӑй ҫуралса ӳсн-ӗ ял обществинчен ирёк паракан 
приговор («увольнительная приговор») илмелле пулнӑ. 
Н. М. Охотников ял ҫыннисем патне ҫавӑн пек приговор 
пама ыйтса ҫыру ҫырнӑ. 1888 ҫулхи августӑн 15-мёшён- 
че Чӑваш Шупашкарёнче ял иуххи пуҫтарӑннӑ, унта 
пулас студентам ыйтӑвне naxcai тухнӑ. Миккӗр (ялта 
ӑна ҫак ятпа пӗлнӗ) хӑйӗн ҫырӑвӗпе пӗрле Чёмпёрти 
чӑваш шкулӗн инспекторӗ И. Я. Яковлев тата Чёмпёр
ти классически гимнази директорӗ Ф. М. Керенский 
панӑ характеристикасене яла  ҫитернӗ.

Иван Яковлевич ҫырнӑ характеристика ҫакӑн пек сӑ- 
махсемпе вёҫленет: «Н. М. Охотников хӑйӗн ӗҫёсене 
яланах тӑрӑшса, тимлесе, вӑй хурса туса пычё, х з й н р  

лайӑх тытать».
Гимнази директорё панӑ характеристикӑра ҫакӑн пек 

калана: «...Аслӑ пёлӳ илме ёмётленсе. Охотников ҫине
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тӑрса, ҫав тери хытӑ тӑрашса, ҫитӗнсе ҫитнисен аттес- 
татне илмешкӗн экзамен пама хатӗрленчӗ, 29 ҫулта чух
не вӑл ҫав экзамена йӗркеллӗ пачӗ. Питӗ пултаруллӑ 
тата ҫав тери тӑрӑшакан ҫын пулнипе пӗрлех, зпӗ пӗл- 
нӗ тӑрӑх, Охотниковӑн кӑмӑлё питӗ аван...»

Ку характеристикӑсем ял халӑхне ҫеҫ мар, универси
тет пуҫлӑхӗсене те «илӗшнӗ.

Чӑваш Шупашкар хресченӗсем Никифор Михайло
вича «увольнительнӑй приговор» памалла тесе сӑмах 
татнӑ. Кун ҫинчен вара вӗсем ял лухӑвӗн протокол не 
ҫакӑн пек ҫырса хунӑ:

«...Хамӑр ял ҫынни Никифор Михайлович Охотнико- 
вӑн ҫырӑвне итлерӗмӗр, вӑл, Охотников,, пӗлӳ илес шут- 
па университета кӗрес тесе, обществӑран ирёк ыйтать».

Н. М. Охотниковӑн тӳлеме тивнӗ хырҫӑсене ял ҫине 
илме лекнӗ пулин те, хресченсем хӑйсен ентешне пӗр 
сӑмах хирӗҫ каламасӑрах ыйтнӑ хута ҫырса панӑ. Вё
сем Охотниковшӑн савӑннӑ: вӑл университета вӗренме 
кӗрет-ҫке! Вӑл, Яковлев пекех, аслӑ пӗлӳ илнӗ ҫын nv- 
лать! Халӑхшӑн усӑллӑ ҫын пулса тӑрать!..

Ҫапла вара, 1888 ҫулхи август уйӑхёвче Н. М. Охот
ников Хусан университечӗн студенчӗ пулса тӑнӑ. Хӑйӗн 
иурнӑҫне халӑха, наукӑна пама шут тытнӑ чӑвашӑн ӗмӗ- 
чӗ тинех пурнӑҫланнӑ.

Н. М. Охотников университета кӗнӗ чух В. И. Ленин 
Хусанта лулман. Хастар студент, Владимир Ильич Уль
янов, 1887 ҫулхи декабрей 4-мӗшӗнче студентсен револю- 
циллӗ пухӑвне хутшӑннӑ, ҫав шавлӑ пухӑва ертсе лынӑ. 
Ана вара декабрей 4-мӗшӗПе 5-мӗшӗнчи каҫхине арест- 
ленӗ те университетран кӑларса янӑ, тепӗр ик кунтан 
Хусан кӗпӗрнинчи, Лаишев уесӗнчи Кокушкино ялне 
ссылкӑна ӑсатнӑ. (Сӑмах май ҫакна пӗлтерес килет: 
асӑннӑ пухӑва 256 студент хутшӑннӑ.)

Патша тарҫи-тӗрҫисем, тӗрл-ӗ чиновниксам, универси
тет пуҫлӑхӗсем студентсемпе ытти ҫамрӑксен револю- 
циллӗ юхӑмӗнчен, вёсен ушкӑнӗсемпе союзӗсенчен, кру- 
жокӗсемпе землячествисенчен, пухӑвӗсемне тӗлпулӑвӗ- 
сенчен вутран хӑранӑ пекех хӑраса пурӑннӑ. Студент- 
сене, вёсен общество пурнӑҫӗнчи ӗҫ-хёлне, ирёклӗ 
шухӑш-кӑмӑлне пур майсемпе те хӗсӗрленӗ. Университет 
иуҫлӑхӗсем кашни студентранах подписка илнӗ, револю- 
циллӗ ущкӑнсене, тӗрлӗ союзсене кӗместёп тесе сӑмах 
партарнӑ. Никифор Охотниковӑн та ҫавӑн пек подписка 
ирӗксӗрех пама тивиӗ.
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Н. М. Охотников университетра вёреннё чух Влади
мир Ильичи а тӗл пулнй-и— ыйтаҫҫё хйщпёр юлташсем. 
Кун ҫинчен калакан документсене историксем халлёхе 
тупайман-ха. Анчах ҫакӑ паллӑ: Кокушкино (халё Л е
нино) ялӗнче Ульяновсем, ҫав шутра Владимир Ильич 
та, 1888 ҫулхи кӗркуннеччен лурӑннӑ; сентябрьте вёсем 
Хусана куҫнӑ; университет хулинче вёсем 1889 ҫулхи 
майӑн 3(15)-мӗшӗччен пурйннй. В. И. Ленин ҫав тапхӑр- 
та университета пырса ҫӳремен, кёре-кёре тухман тени 
тёрёс мар пулёччё. Тен, вӑл Охотниковла та лӗрре ҫеҫ 
мар тёл пулса калаҫнӑ-тӑр... Тепёр тесен, вёсем иккёшё 
те Чёмтёртен, иккёшё те пёр гимназире экзамен панӑ, 
пӗр-пӗрне лайӑх лӗлекен ҫынсем пулнӑ тата ыт. те.

Ҫав вйхйтра, 1888 ҫулхи октябрь-ноябрь уйёхёсенче, 
Хусанта нумай ҫынна интереслентернё питех те шавлй 
ӗҫ пулса иртнё. Унта суд пулнй. Судра 50 хресчене, Ху
сан кёпӗрнинчи, Ҫӗрпӳ уесёнчи Кивӗ Вйрмар чйвашёсе- 
не, община .ҫӗрне йӗркеленӗ чух вла-ҫсене хирӗҫ тйнйшйн 
айӑпланй. Ҫак судра Н. М. Охотников тйлмач пулнй, 
чйваш хреоченӗсен сймахӗсене вырӑсла куҫарнй. Ҫав 
судйн матери ал ёсене тёпчесе пёлнё Григорий Хаит ж ур
налист каланй тйрйх, Охотников тйлмач пулнипе кйна 
ҫырлахман, хресченсене канаш та панй: вёсемле тёл
пулса, вёсене судра хййсене мёнле тытмалли ҫинчен.

Г. Хаит «Таким был Охотников» ятлй статйинче, суд 
протоколёсене асра тытса, ҫакйн пек ҫырать: «Тӗлӗнсех 
каятйн, суд аййпланисене ҫав документсенче пӗрин хыҫ- 
ҫӑн теприне, утйм хыҫҫӑн утӑм туса, сире-сире пйрахнй. 
Ку ӗҫре чйваш хресченӗсене пёр адвокат та Никифор 
Михайлович . Охотников пек пулйшайман пулёччё. 
67 хресченрен 50-шё суд аййплассинчен хйтйлнй пулсан, 
ку вйл, ним иккёленмелли те уук, Охотников ӗҫӗ»15. (Суд 
умне тйратнй хресченсен шутне Г. Хаит тёрёс мар кй- 
тартнй. Суд умёнче 50 хресчен пулнй, вёсенчен 17-не 
ҫакса вёлермелле тунй.)

Суд аййпламалла тунй чйваш хресченёсем пирки 
В. Магницкий хййён пёр статйинче ҫакйн пек пёлтерет: 
вёсене «айёпа кӗнӗ вырйнта ҫакса вёлермелле тунй» 16, 
тет. Ҫавйн чухнех Н. М. Охотников вёсене кассаци жало- 
би ҫырса панй, анчах патша влаҫӗсем вёсен кассацине 
пачах та шута илмен — суд йышйннине ҫаплипех хйвар-

15 «Советская Чувашия», 1959, 292-мёш номер.
16 Научный архив Ч Н ИИ , отд. II, ед. хр. 73, инв. №  156, 31 л.
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нӑ. Ҫакйн хыҫҫан Никифор Михайлович ним тйхтаса тй- 
масӑр Н. И. Ильминекий профессор патне каить, ӑна 
хресченсен ӗҫӗ пирки тӗплӗ каласа парать, профессор 
вара суд айӑпланӑ хресченсен ӗҫӗ ҫинчен «Санкт-Петер- 
бургри чи пысӑк вырёнта ларнӑ паллӑ ҫын патне хрес- 
ченсене аййпланине ҫӑмӑллатма ыйтса ҫыру ярать». 
(П. Г. Григорьев историк шутланй тӑрӑх, ;ҫав ҫын Побе
доносцев пулнй имӗш.) Асйннӑ статьяра В. Магницкий 
тёп хулара хресченсене суд аййпланине тепёр хут пйхеа 
тухни ҫинчен калать.

Чйваш хресченёсене аййплакан суд пынй кунсенче 
В. И. Ленин Хусанта пурйннй. Темиҫе эрнене тйейлнй 
суд пирки вырйс хаҫачӗсем кйна мар, ытти ҫӗршывсен- 
чи хйшщпёр хаҫатсем те хййсен сассине панй. Каллех ый
ту тухса тйрать: Ленин, Охотников... Вёсем, ҫав кунсен
че тёл пулса, лёр-нёринпе калаҫман-ши?

...Н. М. Охотников революциллё юхйма хутшйннине 
кйтартакан, йна кёретёнех кӑмйллани ҫинчен калакан 
документсем .ҫук. Ҫапах та пёр документ унйн ку тёлёш- 
ри шухйш-кймйлне кйштах уҫса ларать. 1880 ҫулта 
Чёмпёрти чйваш шкулӗн тимёр-тймйр мастерскойёнче 
ёҫлекен икё пёртйван, Порфирий тата Кузьма Фадеев- 
сем, «Рабочий кружок» йёркеленё. Вёсем ҫав кружок а 
Алексей Григорьев тимӗрҫе те явӑҫтарнй. Анчах патша 
йытти-йӗрлевҫисем часах кружок йёрне тупнй. Унйн чле- 
нёсем вара тёрмене лекнё.

Ҫакна май Чёмпёр кёпёрнинчи жандармсен тытймён 
начальнике Брадке генерал Алексей Григорьев пирки 
И. Я. Яковлев патне хут янй (ун чухне Иван Яковлевич 
шкулта пулман, ун вырйнне Н. М. Охотников юлнй).

Никифор Михайлович ку ӗҫе хйй йссёнех тунй: вйл, 
Алексей Григорьев хутне кёрсе, йна инкекрен ҫйлса хй- 
варнй.

1883 ҫулхи нонбрӗн 18-мёшёнче Охотников Алексей 
Григорьев пирки Иван Яковлевич патне ҫыру ҫырать 
(ҫырупа пёрле Брадке генерал хутне те ярса парать).

Н. М. Охотников ҫырйвӗ ҫакйн пек пуҫланать: «Ж ан
дармсен тытймён начальннкён хутне эпё уҫман, вйл Си
рен сӗтелӗр ҫинче уҫнипех выртатчё; йна Сирён пата 
Екатерина Алексеевна хушнипе ярса паратйп». (Ҫырй- 
вйн ҫак йёркисеМ' — малтанлйха! — нимех те каламаҫҫӗ 
пек. Анчах малтанлйха ҫеҫ! Чёмпёрти чйваш шкулёнче 
Яковлев ячепе килнё ҫырусене вйрттйн уҫса пйхакан, 
вёсемпе интересленекен ҫынсем те пулнй-мён!)
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М алалла Никифор Михайлович Яковлева акй мён 
пёлтерет:

«Эпё ун патне, урӑхла каласан, жандармсен тытймён 
начальникё патне, .вйл ыйтнипе Алексей ҫинчен отзыв 
ҫырса ятӑм, ҫырура вйл хамӑр мастеракойӗнче ӗҫлени 
ҫинчен, унта хӑйне яланах лайӑх тыткалани ҫинчен, вӑл, 
Алексей Григорьев, политика тӗлӗшпе нихҫан та килӗ- 
шӳсӗр ӗҫ туманни ҫинчен ҫыртӑм. Эпё урӑхла ҫырма 
пултараймарйм, мӗншён тесен Алексей Григорьев пир
ки, вӑл шкул пурнӑҫӗнче хййне мёнле тыткаланине асра 
тытса калас пулсан, усал сӑмах ҫырма сйлтав ҫук. 
Жандармсен тытймён начальникё ӑна тӗрмерен кӑларма 
сӑмах яачӗ».

Ҫадла вара, 1884 ҫулхи январьте ку ӗҫе пӗтернӗ, 
Алексей Григорьев ирӗке тухнӑ.

Н. М. Охотников Хусан университетӗнче тӑватй ҫула 
яхӑн вёреннё. Вӗренессе вӑл питех те аван вӗренсе лынй. 
Профессорсем те ӑна самай ырланӑ: « В ӑ л —’математи
ка енӗпе ҫав тери пултаруллӑ ҫын», тенӗ вӗсем.

Н. М. Охотников талантлӑ педагог, историк, литера
тор тата тйлмач пулнй. Вйл ҫырнй ӗҫсене асйнас пул- 
сан, унйн вырӑсла ҫырнӑ ҫак произведенийӗсене кйтарт
са парас пулать: «Грамота среди чуваш» («Церковно
приходская школа» журналта 1889— 1890 тата 1890— 
1891 ҫулсенче пичетленнё); «Приволжские чуваши» 
(«Симбирские губернские ведомости» журналйн 20, 21, 
31 тата .ытти номерёсенче ҫапӑнса тухнй); «Записки чу- 
вашина о своем воспитании» (1888 ҫулта ҫырнй, 1920 
ҫулта «Известия общества археологии, истории и этно
графии при Казанском университете» журналта пичет- 
леннӗ, XXI т., I вып., 19—48 страницйсем).

Юлашки вйхйтра пирён историксем Никифор Охот- 
никовйн алҫырйвӗсене, тёрлё сынсем патне яна ҫырйвӗ- 
сене чылай тупнй. (Вйл шутра И. Я. Яковлев, Н. И. Иль- 
минский, Д. А. Кушников тата ыт. патне янй ҫыруеем.)

Никифор Охотников вырйсларан чйвашла темиҫе кё
неке куҫарнй. Анчах вёсене ҫаплах тупса ҫитереймен-ха.

Педагогика тӗлӗшяе Н. М. Охотников прогрессив л ӑ 
педагогсен шухйшёсене тытса пынй, К. Д. Ушинский, 
И. Н. Ульянов, И. Я. Яковлев тата ыгтисен ырй шухйшё- 
семпе хавхаланса ӗҫленӗ. «Ачасене воопитани парас- 
си,— тет вйл хййён пёр произведенийёнче,— тасаран та 
таса ӗҫ, ҫавйнпа та йна таса кймйлпа тумалла». Хййён 
ӗҫне вйл ҫавйн пек кймйлпа туса пынй.
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Никифор Михайловича университет пёгерМе пурмен. 
1892 ҫулхи январён 29-мӗшӗнче, университегшӑн экза- 
менсем парса пӗтерес умӗн тӑватӑ уйӑх маларах, вӑл 
ӳпке чирӗпе вилнӗ.

...В. И. Ленинӑн пӗрремӗш ученикӗ ҫӗре кӗнёренпе 
ӗнтӗ нумай вӑхӑт иртрӗ. Анчах ырӑ ӗҫ, вӑхӑт тем чухлӗ 
иртсен те, халӑх ӑстӑнӗнчен тухмасть, халӑх ун ҫинчен 
ҫӗнӗ ӑрусене асилтерсех тӑрать. Пирӗн халӑх чӑваш ачи- 
пӑчине, ывӑл-хӗрне яланах ҫапла калать: аслӑ Ленин 
ҫамрӑк чухне чӑваш ачине университета кӗме пулӑшнӑ.

Владимир Ильич Ленин ученике — Никифор Михай
лович Охотников — чӑваш халӑхӗн историйӗнче ҫутӑ 
ҫӑлтӑр пек курӑнса тӑрать. Ҫул хыҫҫӑн ҫул иртӗ, ӗмӗр 
хыҫҫӑн ӗмӗр иртӗ, ҫапах та эпир ӑна манмӑпӑр, мёншӗн 
тесен унӑн сӳнми ҫутинче аслӑ Ленин панӑ ҫутӑ пур.
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ҪУЛПУҪ Т Е ЛЕГРАГЯД1И

Йывӑр та кӑткӑс ыйтусене тӗпченӗ чух эпир яланах 
В. И. Ленин кӗнекисемпе усӑ куратпӑр, аслӑ учитель 
вӗрентнине тёпе хуратпӑр. Ҫавӑн пек ӗҫлени темле йы
вйр ыйтӑва та тӗрӗс ӑнланма, тёрёс татса пама пулй- 
шать. Мӗншӗн тесен унӑн кашни кӗнеки, кашни статйи— 
идейӑсен пуянлӑхӗ, ҫул кӑтартакан компас.

Гениллӗ ҫулпуҫ сймахӗсен вйй-хӑвачёпе пуянлӑхӗ 
ҫинчен чӑваш халӑх юррисенчен пӗринче питех те тӗрӗс 
каланӑ:

Ленин юлташ сӑмаххи,
Пӗр сӑмахӗ — пин ылтӑн.

Пин ылтӑн! Тӗлӗнмелле ырӑ, ӑслӑ сймахсем!
Владимир Ильичйн 1918 ҫулхи апрелӗн 20-мёшӗнче, 

И. Я. Яковлев хутне кӗрсе, Чӗмпӗр кӗпӗрнин ӗҫ|ҫынни 
депутачӗсен Советне янй телеграмминчи сймахсем те ҫак 
хака тивӗҫлӗ. Акӑ вал телеграмма:

«Чйвашеен учительсем хатӗрлекен хӗрачасемпе ар- 
ҫын ачасен семинарийӗсен председателёсене мӗнле йӗр- 
кепе суйласа. ирттерни ҫинчен пӗлтерӗр. Мана Иван 
Яковлевич Яковлев инслекторйн — чйвашеен нациллӗ 
ӳсӗмёшӗн 50 ,ҫул хушши ӗҫленӗ тата патша йӗрки хӗсӗр- 
ленине чылай тӳссе курнӑ ҫыннӑн — кунҫулӗ интерес- 
лентерет. Яковлева хӑйӗн ӗмӗр тйршшӗнче туса пынӑ 
ӗҫӗнчен уйӑрма кирлё мар теее шутлатйп» *.

Телеграммйна вуласан, ыйтусем тухса тӑраҫҫӗ: Вла
димир Ильич йна мёнле ейлгава пула Чӗмпӗре янӑ-ха? 
Мӗнле-ши унӑн кӗске историйӗ? Мӗнле-ха тата унӑн пӗл- 
терӗшӗ?

В. И. Ленин телеграмминче асӑннӑ шкул — Чёмпёрти 
чӑваш шкулӗ (1918 ҫулти пек каласан: Чйвашеен учи
тельсем хатӗрлекен семинарийӗ) ҫӗр ҫул ӗлӗк, 1868 ҫул-

1 В. И. Ленин. Пӗтӗм соч. пуххи, 50 т., 61 стр.
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Хй бктябрьте, пуҫлайса кайнйскер, пирён Халйх истб- 
рийӗнче питек те чаплй вырйн йышйнса тйрать. Ҫав шку- 
ла йӗркелесе ҫитӗнтернё, ҫур ӗмӗр хушши ертсе иынй 
И. Я. Яковлевйн чйваш историйӗнчи, унӑн культурин 
аталанйвӗнчи вырӑнӗ те лӗчӗк мар: ҫул хыҫҫйн ҫул ир- 
тет, Яковлев тунӑ пархатарлӑ ёҫён пёлтерӗшё, вӑл ҫутнй 
ҫутйсен ҫути чахма мар, пачах урӑхла, ҫӗнӗ кунсен йш- 
шине пула тата та сарйлса, вййланса пырать.

И. Я. Яковлевӑн халӑхшӑн1 усӑллӑ ӗҫне Владимир 
Ильич лайӑх курнӑ, пӗлнӗ, чӑваш халӑхне вӑл малашне 
те пысӑк усӑ парасса шанса хӑйӗн телеграмминче них- 
ҫан та манӑҫа тухми сӑмахсем каланӑ, паха ӗҫне марк- 
систла хак панӑ.

В. И. Ленин телеграмми Чёмпёрти чӑваш шкулӗн 
кунҫулӗпе, 1917— 1918 ҫулсенчи пурнӑҫӗпе ҫыхӑнса тӑ- 
рать, унта шкулӑн ҫав тапхӑрти ӗҫӗ-хӗлӗ, ун тавра пул
са иртнӗ тавлашу-кӗрешӳ палӑрса юлнӑ.

Эппин, хӑшпёр событисене аса илер-ха.
1917 ҫулхи июль уйӑхӗнче, шавлӑ та пӑтравлӑ кун- 

сенче, Чёмпёрти чӑваш шкулӗнчен учительсем хатӗрле- 
кен семинари тума шут тытнӑ. Ана иике уйӑрма палӑрт- 
нӑ: пӗринче — арҫын ачасене, тепринче—^хӗрачасене 
вёрентме шутланӑ. Ҫак «реорганизацие» туса ирттерме 
Вӑхӑтлӑх лравительствӑн Ҫутӗҫ министерстви Чёмпёрти 
чӑваш шкулне хӑйӗн чиновникне те янӑ. Чиновник «Чй
ваш наци ушкӑнӗпе», шкулӑн Педагогика совечёпе пёр
ле Чйваш семинарнне йӗркелеме «проект» ҫырса хатӗр- 
ленӗ. Министерство, асйннй проектна килӗшсе, кӗркунне 
Чӗмпӗре хут янй пулнй, анчах та ҫав хут ҫитнӗ вйхйтра, 
1917 ҫулхи октябрьте, ун чухнехи правительствйна про- 
летариллӗ революци сирпӗтсе антарнй. Унпа пӗрле Ҫут- 
ӗҫ министерствине те салатса янй.

Российйра ҫёнӗ йӗрке пуҫланса кайнй. Питӗрте Ха
лйх Комиссарӗсен Совечӗ (Совнарком) пулса тйнй, йна 
В. И. Ленин ертсе пынй. Кивё министерствйсем вырйнне 
халйх комиссариачёсем организациленё. Вырйнсенче, 
ҫав шутра чйвашсем хушшинче те, Советсем ёҫлеме ты- 
тйннй.

Ку тапхйрта Чёмпёрти чйваш шкулё ҫаплах ӗҫленӗ- 
ха, анчах И. Я. Яковлев ҫакна йнланайман: мёнле 
шкул-ха вйл хале, семинари пулса тйчё-и е тйрайма- 
рё-и?.. 1918 ҫулхи февралён 21 (8)-мёшёнче Иван Яков- 
левич В. И. Ленин патне, пулйшу ыйтса, ҫыру хатёрлет. 
Конверт ҫине адресне те ҫырса хурать: «Петроград,
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Владимиру Ильичу Ульянову, Председателю Совета Н а
родных Комиссаров», тепёр енне, яланхи пекех, сёркёчле 
пичет пусать. Анчах конверта чикиӗ >ҫыру нумайччен кил- 
тех выртать. Ку вӑл Совет правительства Питёртен 
Муекава куҫма тытӑннӑ вӑхӑтра пулнӑ. Иван Яковлевич 
хӑйӗн ҫырӑвне Питӗре яма ёлкӗреймен,— правительство 
Мускава куҫса килнӗ, Кремльге ӗҫлеме пуҫланӑ. Ҫавӑн- 
па та И. Я. Яковлев конверт ҫине «Петроград» тесе ҫыр- 
нине хуратать те «Москва» тесе ҫырать, унӑн айне тата 
«Кремль» сӑмах ҫырса хурать. Анчах... ку ҫырӑва вӑл 
тем пирки В. И. Ленин патне ярайман (вал Иван Яков
левич килёнчех юлнӑ).

1918 ҫулхи мартӑн ЗО-мёшёнче Чёмпёрти чӑваш учи- 
телӗсене хатӗрлекен семинаринче вӗренекенсен пухӑвё 
пулса иртнӗ. Ҫав пухура националистсемие эсерсем 
илӗртнӗ ҫынсем: Яковлев вӑл — революцие хирӗҫ пыра
кан ҫын тесе, ытларах сасӑ пуҫтарса, ӑна семинарин 
Педагогика совечӗн председательне суйламалла 'мар 
тесе йышӑнтарнӑ. Ку ыйтӑва эсерсемпе националистсем 
ҫакӑн хъиҫҫӑн хӑйсен пысӑкрах ларӑвӗсемпе пухӑвӗсенче 
те лӑхса тухнӑ. «Яковлева председателе суйламалла 
мар, вӑл кивё самана ҫынни...» — тенё вёсем ку чухне те. 
Иван Яковлевич ӗҫне тиркенӗ, ятне вараланӑ.

Ҫакӑн хыҫҫӑн Иван Яковлевич В. И. Ленин патне 
пулӑшу ыйтса ҫыру ирать. Ҫырӑвне Ильич патне Яков
лев ывӑлӗ Алексей Иванович (Мускав университечён 
профессоре) ҫитерет. Владимир Ильич вара Яковлев 
патне .ҫав кунах, А. И. Яковлев профессор умёнчех, эпир 
малтарахра илсе кӑтартнӑ телеграммӑна ҫырать. Ана 
ҫавӑн чухнех Чӗ.мпӗр кӗпӗрнинчи ёҫҫынни денутачӗсен 
Советне (Совдепне) янӑ. Кунта, сӑмах май, ҫакна та 
палӑртса хӑвармалла: ку телеграммӑна Владимир И ль
ич хысна укҫипе мар, хӑйӗн укҫнпе яма хушнӑ, ҫавӑнпа 
та телеграмма ҫырнӑ хутӑн кётессине «Прошу прислать 
м н е  л и ч н о  счет за эту телеграмму» тесе палӑртнӑ.

Тата ,ҫакӑ паллӑ: В. И. Ленин телеграмми тӗрлӗ сӑл- 
тавсене пула Чёмпёр Соведиёнче 5—6 кун хушши ӗҫе 
кӗмесӗр выртнӑ. Иван Яковлевич вара Мускава, ывӑлё 
патне, телеграмма ярать, унта вӑл хӑйён сӗнӗвӗсем 
пирки ҫырать, кирлё пулсан, Мускава «хам пыратӑп» 
тесе пёлтерет. Алексей Иванович, ку телеграммӑна ил- 
сен, Владимир Ильич патне тепре каять. В. И. Ленин 
телеграммӑна вулать те ун ҫине ҫакӑн пек ҫырса хурать: 
«Вл. Дм.! (Бонч-Бруевич.— В. Д.)  Чёмпёре Совдеп

172



председателе патне тепёр телеграмма ярӑр, эпӗ янӑ те
леграмма пирки мана ответ пама ыйтӑр. Ленин».

В. И. Ленин телеграммин пёлтерёшё пирки калас пул
сан, чи малтан ҫакна палӑртмалла:

Владимир Ильичӑн И. Я. Яковлев пирки Чёмпёре 
янӑ телеграмми вӑл — Коммунистсен партийӗпе унӑн 
ҫулпуҫё кивӗ опециалистсем ҫине, иртнӗ саманара вё
реннё, ӗҫлесе пурӑннӑ, ырӑ ёҫпе чапа тухнӑ ҫынсем 
ҫине мӗнле пӑхнине яр-уҫҫӑн кӑтартса паракан доку- 
ментсенчен пӗри.

Авалхи социалист-утопистсем социализм обществине 
ятарласа вёрентсе ӳстернё, питех те ырӑ, тап-таса чун- 
лӑ, ырӑ кӑмӑллӑ ҫынсем тӑвӗе тесе ӗмӗтленнӗ. Марк- 
систсем ҫавнапткал утопистсемпе килӗшмен, вёсен йӑнӑ- 
шӗсене тишкӗрсе, ҫӗнӗ, революциллӗ теори туса хатӗр- 
ленё. Капитализмлӑ обществӑран социализма классен 
кӗрешӗвӗ урлӑ ҫеҫ, пролетариллӗ революци урлӑ ҫеҫ куҫ- 
ма пулнине сӑлтавласа панӑ. Ҫак теори мён тери тӗрӗс- 
си Октябрьти Аслӑ революци историйӗнчен литех те 
аван курӑиатъ: пролетариллӗ революци социализм пуҫ- 
ламӑшӗ пулнӑ; вӑл -ҫӗнӗ тӗнче кивӗ тӗнче юлашкийӗсем- 
пе кӗрешнӗ тапхӑрта тӗрекленсе пынӑ. В. И. Ленин, аслӑ 
марксист, Роесийӑра пролетариллӗ революци иулса ирт- 
сен, пӗрре ҫеҫ мар ҫапла асӑрхаттарнӑ: пролетариатӑн, 
ӗҫҫыннисен патшалӑхӗн, кивӗ тӗнче йӗркисене револю- 
цире аркатса, ҫӗнӗ тӗнче тума тытӑннӑскерсен, иртнӗ 
вӑхӑтра вӗреннӗ специалистсен пултарулӑхёпе, ӑсталӑ- 
хӗпе, лӗлёвёсемпе социализм тӑвас ӗҫре кирлё пек усӑ 
курмалла, унсӑрӑн социализм тума ҫук, тенӗ.

Владимир Ильич «Совет влаҫӗн ӑнӑҫлӑхёсемпе йы- 
вӑрлӑхӗсем» ятлӑ статйинче, кивӗ специалистсене асра 
тытса, 1919 ҫулта ҫакӑн пек кӑтартса панӑ: «Эпир, лире 
валли капитализм ёнертен паяна хӑварнӑ материалпа 
усӑ курса, ҫийӗнчех, халех социализм тӑвасшӑн, юитар- 
са каланипе йӑпанас пулсан, парниксенче ӳстерекен 
ҫынсенчен мар тӑвасшӑн. Пирӗн буржуалла специалист- 
сем пур, урӑх нимён те ҫук. Пирӗн урӑх кирпӗчсем ҫук, 
пирӗн ӑна урӑх япалапа тума май ҫук. Социализм ҫӗн- 
терме тивӗҫ, лирӗн, социалистсемпе коммунистсен, ха- 
мӑр социализма ҫав кирпӗчсемие тата буржуалла спе- 
циалистсемпе усӑ курса тума пултарнине ӗҫче кӑтартса 
памалла» 2.

2 В. И- Ленин. Пӗтӗм соч. пуххи, 38 т., 55 стр.
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М алалла В. И. Ленин акй мён калать: «Капитализм 
хӑварнӑ пӗтӗм культурӑна илмелле, унтан социализм 
тумалла. Пӗтӗм наукӑна, техникӑна, пӗтӗм пӗлӗве, ис- 
кусствӑна илмелле. Ҫакӑнсӑр эпир коммунизм общест- 
вин пурнӑҫне тума пултараймастпйр. Анчах ҫав наука, 
техника, искусство — специалистсен аллинче, вёсен 
пуҫӗсенче» 3.

Кивё специалистсене И. Я. Яковлева хёсёрленё пек 
хӗсӗрлеме, вырӑнтан кӑларма, хӑвалама хӑтланнӑ этем- 
сене хирӗҫ Владимир Ильич тӳрех ҫаила каланй: «Мён
ле кӑларса ывӑтӑпёр-ха зпир вӗсене? Ҫӗршер пине кӑ- 
ларса ывӑтаймӑн. Кӑларса ывӑтсан, эпир хамӑра вӑй- 
сӑрлатнӑ пулӑттӑмӑр. Капитализм туса хатӗрленё ӳсӗм- 
семсӗр пуҫне пирӗн коммунизм тумалли урӑх нимӗн те 
ҫук» 4.

Хӑшӗнпӗри Совет влаҫӗн малтанхи ҫулӗсенче: ун пек 
специалистсемие ҫыхланса алӑсене варалама юрамасть, 
коммунист аллисем таса пулмалла, текеленӗ. В. И. Л е
нин ҫавӑн пек калакансене ҫаила ӑнлантарнӑ: «...Эпӗ
коммунистла таса алӑсемпе коммунизм обществи тӑва- 
тӑп текен коммунист вйл—  пуш сӑмах ҫап-таракан этем, 
мӗншӗн тесен, йӑлтах урӑхла, вӗсемпе (кивё специалист
семие.— В. Д.)  усӑ курмасӑр тӑма юрамасть» 5, тенё.

Иван Яковлевича «кивё самана ҫынни» тесе тирке- 
кенсем В. И. Ленин телеграммине «манма» тӑрӑшнӑ. Ҫа- 
вӑнпа ӗнтӗ 1918 уулта, Владимир Ильич телеграммине 
Чёмпёрте илнӗ хыҫҫӑн темиҫе уйӑх иртсен, Ҫутӗҫ Халӑх 
комиссарӗн замеотителӗ М. Н. Покровский (иартие 
1905 ҫулта кӗнӗ коммунист, паллӑ историк-марксист, 
кайрантарахпа академик) Яковлев пиркиех тепёр теле
грамма ярать. Унта акӑ мён ҫырнӑ:

«Яковлева, Педагогика совечён суйланй председа- 
тельне, вырӑнтан кӑларнине, уйрӑмах вӗренӳ ҫулӗ вар- 
ринче кал'арнине Ҫутӗҫ Халӑх комиссариачӗ килӗшӳсӗр 
ӗҫ вырӑнне хурать, Яковлева малашне те Педагогика 
совечён председателё тесе шутлать. Ҫавӑнпа пёрлех 
Ҫутӗҫ пайне тата ҫакӑн пек канаш парать: Яковлев тё- 
лёшпе, халйха ҫутта кӑларас ӗҫре ҫур ӗмӗр ёҫленӗ тава 
тивӗҫлӗ ҫын тӗлӗшпе, тимлӗрех те лайӑхрах пулмалла»6.

3 В. И. Л енин. Пӗтӗм соч. пуххи; 38 т., 55 стр.
4 Ҫавӑвтах, 58 стр.
6 Ҫавӑнтах, 58 стр.
6 Чӑваш  АССР П атш алӑх архиве, 499 ф., 1 оп., 30 л.
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Ку телеграммйра В. И. Ленинйн «Совет влачён ӑнйҫ- 
лйхӗсемие йывйрлйхӗсем» отатйинчи шухӑшах каланӑ: 
кивӗ специалистсемне тӗрӗс усӑ курмалла, вёсене хисеп- 
лемелле. Вӑл телеграммйна М. Покровский Владимир 
Ильичйн апрельти телеграммине асра тытса ҫырни уҫ- 
ҫӑнах курӑнать. Унта — В. И. Ленин кивё опециалист- 
семпе усӑ курмалла тенё шухӑшах. Партипе правитель
ство ҫирӗп тытса пыракан шухӑш.

В. И. Ленинӑн кивё специалистсем пирки каланӑ шу- 
хёшёсене йнлантарса, А. В. Луначарский хййён 
В. И. Ленин ҫинчен 1924 ҫулхи январӗн 27-мёшёнче, ҫул- 
пуҫпа сывпуллашнӑ кун, тунӑ докладӗнче ҫакӑн пек ка
лана:

«Первое положение Владимира Ильича: нужно быть 
ребенком, чтобы думать, что коммунисты своими рука
ми могут построить коммунизм. Коммунисты — капля в 
море. Исходя из этого тезиса, Владимир Ильич форму
лирует и другие: необходимо опираться на силы вне пар
тии, привлечь их к работе государственной, хозяйствен
ной, культурной; по образцу Красной Армии, где мы 
перемалывали и подчиняли себе офицерство, надо при
влечь административное, техническое, торговое, просве
тительское, врачебное и т. д. «офицерство»... тенё.

М алалла вӑл оаила калать:
«Он боролся, иногда с крайней степенью ожесточен

ности, против политики коммунистических ячеек в ву
зах, которые вели свою борьбу с профессорами. Он гово
рил: если мы не сумеем этих людей использовать, чтобы 
у них выучиться и чтобы дать им возможность прило
жить свои силы к строительству по нашему плану, то 
мы никуда не гадимся, ибо мы без них никак не можем 
продвинуться вперед» 1.

1918 ҫулхи августра В. И. Ленин историре чапа тух- 
нӑ ҫынсене хисеплесе палйксем лартас пирки А. В. Лу- 
начарокипе калаҫнӑ. Ҫав калаҫйва аса илсе, Анатолий 
Васильевич 1933 ҫулта акй мён ҫырнй: «Социализм ду>ҫ- 
ланичченех социализмшён1 ӗҫлесе пурйннй е социализм 
теоретикёсемпе уншйн кӗрешнӗ ҫынсен, ҫавйн пекех фи- 
лософи, наука, искусство тёлёшпе тата ытти ӗҫре чапа 
тухнй ҫынсен, вёсем социализм вёрентёвепе тӳрех ҫыхйн- 
са ӗҫлемен пулин те, анчах культурйн чан-чаи геройёсем

7 А. Л уначарский. Силуэты. И зд. «М олодая гвардия», М., 1965, 
61, 62 стр.
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пулнӑ пирки, ҫав ҫынсен палӑкёсене лартма вёсен опи- 
сокӗсене тумалла», тенӗ 8.

Эпир, В. И. Ленин сймахӗсене асра тытса, Иван 
Яковлевич ҫинчен ҫаила калама пултаратпӑр: Яков
лев —- культурӑн «чӑн-чӑн геройӗсем» шутне кӗртме ти- 
вӗҫлӗ ҫынсенчен иӗри. Паллах, вӑл содиализмшӑн пынй 
кӗрешӳпе тӳрех ҫыхӑнса ӗҫлемен, ҫапах та вӑл хӑйён 
пархатарлӑ ӗҫӗпе халӑха пулӑшнй. Чйваш халӑхӗ, демо- 
кратиллӗ шухӑшсене ӑса илсе, революциллӗ шухӑшсем 
туянса, виҫӗ революцие хутшӑнса, совет саманинче со
циализм тӑвакан халйх пулса тӑнӑ. Эппин, Яковлев пек 
ҫынсем тӑрӑшнипе ӳссе аталаннӑ чёваш культури соци
ализм тйвас ҫӗрте нимле вырӑн та йышйнман тени йӑ- 
нӑш пулнӑ пулёччё. Марксизм-ленинизм вӗрентёвӗ пӗтӗм 
прогрессивлӑ культурйпа усӑ курма хушать. Ёмёрсем 
хушши пухӑнса пынӑ культура пуянлйхӗсене совет халй- 
хӗсем тиркесе сирсе пйрахман, кирлё пек усӑ курнӑ.

В. И. Ленин Чӗмиӗре янӑ телеграммӑн пӗлтерӗшӗ, 
кунсӑр пуҫне, И. Я- Яковлевӑн чйваш культурине ата- 
лантарас ӗҫри вырӑнне кйтартса Ларать. Владимир Иль
ич телеграмминче Иван Яковлевичӑн, вӑл уҫнӑ шкулӑн 
аллӑ ҫул  хушшинчи ӗҫён пёлтерёшё ҫинчен пурте йнлан- 
малла каласа панй: Яковлев «чйвашеен нациллӗ ӳсёмӗ- 
шӗн 50 ҫул хушши ӗҫленё», тенӗ (ҫакнах эпир М. Пок
ровский телеграмминче те аван куратпйр). Ку сймахсен 
тупсӑмӗ, ман шутпа, акӑ мёнле: И. Я- Яковлев чӑваш 
халӑхне, ӑна ҫутта кӑларса, йстйнне аталантарса, хййӗн 
кунҫулне, исгорири вырйнӗпе рольне ӑнланса илме, аслй 
вырӑс халйхёпе тйванла пурӑнма, унӑн малта пыракан 
культурине йышӑнса тата хӑйӗн нациллӗ культурине 
аталантарса этемлёх культури ҫулӗ ҫине тухма вёрент
нё. А. В. Луначарский 1928 ҫулта Чёмпёрти чйваш шку- 
лӗ 60 ҫул, И. Я. Яковлев 80 ҫул тултарнине палйртма 
Мускавра пухйннӑ чаплй пухура каланй сймахёсемпе 
калас-тйк, И. Я. Яковлевна вӑл уҫнӑ шкулйн ӗҫӗ, патша 
влаҫӗ хытй хӗсӗрленӗ пулин те, ун чухнехи историллё 
аталанйвйн тата обществйлла туртймйн йёрёпе пынине 
пула сая кайман, чйваш халйхёшӗн усёллй пулнй. Яков
лев акнй вйрлйх шйтнй та вӗри ҫанталӑка та, шартлама 
сивве те тӳссе ирттернӗ. Ҫав никӗс ҫинче чйвашеен на-

8 А. В. Л уначарский. «Ленин о монументальной пропаганде»  
(«Ленин о культуре и искусстве» кӗнекене пӑхӑр. Государственное  
издательство «Искусство», М .-Л ,, 1938 Ҫ-, 125 стр .).
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циллӗ культури аталанма тытӑннӑ. Ҫакӑ вӑл, ытти сйл- 
тавсемпе пӗрле, чӑвашсем нацие пӗрлешес процеса пу
лйшнй, чйвашеен нацилле ӑстӑнне йӗркеленӗ.

А. В. Луначарский шухйшне ӑнланас тесен, историрен 
ҫакна аса илмелле: И. Я. Яковлев ӗҫлеме тытйннй
чухне, Россия капитализм ҫулӗ ҫине тухса пынй тата 
буржуалла йёркесем ҫӗршьтври халйхсем хушшине кёрсе 
ҫирӗпленнӗ май, ҫӗртныв пурнаҫёнче пёр пысйк туртйм 
палӑра пуҫлать: ку таранччен кӳршӗ ялсенче ҫеҫ пулса 
курнй е уничерен те тухман чухан хресченсем, витёр 
пйхсан витёр курйнакан килёсене пйрахса, хуласене 
кайма тытӑнаҫҫӗ. Вёсем фабрикёсемле заводсенче ёҫ 
шыраҫҫӗ. Анчах вулама-ҫырма пёлмен сыншйн фабрикӑ- 
па завод та тамйк кйна. Капиталист вара кйштах вёрен
нё ҫынсене ӗҫе илме тӑрӑшнӑ. Ҫавна май ӗҫҫыннисен 
хулана пыриччен шкулта вёренме тивнё. Обществйн ҫа- 
вӑн чухнехи туртймё 60—70нмӗш ҫулсенче туса ирттернё 
реформйсенче те палйрса юлнй. Сймахран, 1864 ҫулта 
ҫирӗплетнӗ «Положение о начальных и народных учи
лищах» ирёк панй тйрйх уйрйм ҫынсемпе обществйсем те 
шкулсем уҫма пултарнӑ. (Уйрйм ҫынсем тытакан шкул- 
сем унччен те пулкаланй, анчах халё ун пек шкулсене 
уҫас ирёке закона кӗртнӗ.) Ҫав ҫулхинех тата гимнази- 
сенче ҫӗнӗ Устав йышйннй. Ҫӗнӗ Устав тйрйх гимназие 
ахаль ҫынсем те кёме май илнё. (Кёрессе, паллах, пуян 
ҫынсен ывӑлӗсем ытларах кёнё.)

Ҫаясене шута илсен, 1867 ҫулта чухйн хресчен ачи, 
19 ҫулхи Иван Яковлев, гимназие вёренме кёнине, вйл 
1868 ҫулта тёрлё йывйрлйхсене ҫӗнтерсе, Чёмпёрти чй
ваш шкулне пуҫарса янине йнланса илме йывйрах мар. 
Чйвашсене ҫутта кйларас тёлёшпе Яковлев пуҫласа янй 
ӗҫ шйпах ҫав вйхйтри общество аталанйвёнчи туртймйн 
йёрёпе пынй. Чйваш халйхё ҫутта тухма ёмётленни, ма
лалла туртйнни просветителе хавхалантарса тйнй.

Ку ӗҫре йна Ленин ашшё пысйк нулйшу панй. 
И. Н. Ульянов пулйшнипе ураланнй Чёмпёрти чйваш 
шкулӗ ҫур ёмёр хушшинче чйваш халйхё валли пин 
ытла учитель хатёрленё. Вёсем чйваш ялёсенчи 
пуҫламйш шкулсенче вёрентнё, халйхра йслйлйх ҫути 
сарнй. И. Н. Ульяновпа И. Я. Яковлевйн пархатарлй 
ӗҫне пула чйваш халйхён хут пёлекен йышё Октябрьти 
социализмлй революци тёлне 11 — 12 процента ҫитнӗ 
(арҫынсем хушшинче— 18 проц.; хёрарймсем хушшин
че — 4,5).

12. В. А. Долгов. Ленин сӑнарӗ — халӑх чёринче. 177



И. Я. Яковлев Хусан университетёнче вёреннё чухне 
1871 — 1872 ҫулсенче вырӑс филологёпе В. А. Белилинпа 
пёрле тата С. Н. Тимрясовпа И. И. Иванов пулйшнипе 
чйваш халйхён алфавитне туса хатӗрленӗ, чйваш ҫыру- 
лӑхне пуҫарса янӑ. И. Я. Яковлев, чӑваш культурине ата- 
лантарас ӗҫре аслӑ вырйс культурин пуянлӑхёпе усӑ 
курмалла тесе шутланйскер, чйваш алфавитне вырйс ал- 
фавичӗн никӗсӗ ҫинче йӗркеленӗ. Ҫапла вара, 25 саспал- 
лиллӗ чӑваш алфавичӗ пулса тӑнӑ. Вӗсенчен вунҫиччӗш- 
не вырӑс алфавитӗнчен илнё, саккӑрӑшне чӑваш чӗлхин- 
че ҫеҫ тӗл пулакан сасӑсене палӑртма ҫӗнӗрен шухӑш- 
ласа кӑларнӑ.

Чӑваш алфавитне йӗркелесе ҫитерсенех Иван Яков
левич чӑвашла букварь ҫырать. 1872 ҫулта вӑл кӗнеке 
халлӗн тухать. Букварьте анатри чӑвашсемпе тури чй
вашеен калаҫӑвӗсенчи уйрӑмлӑхсене те шута илнӗ, ҫап- 
ла вара, ӑна пур чӑввш ачишӗн те ӑнланмалла тунӑ.

И. Я. Яковлев чӑваш чӗлхине аталантарас, унӑн пӗр- 
лӗхне тӑвас ӗмӗтпе ӗҫленӗ. Халӑха вӗрентес тата воспи- 
тани парас ӗҫре тӑван чёлхе мён тери пысӑк вырӑн 
йытнӑнса тӑнине Яковлев лайӑх пӗлнӗ. Унӑн шухӑшӗсем 
ҫакӑн пек нулнӑ: тӑван чӗлхепе усӑ курса, ачасен ӑстӑн- 
не малалла аталантарма, вёсен шухӑш-кӑмӑлне улӑш- 
тарма пулать, кивӗ ӑнланусем вырӑнне ҫӗнӗ ӑнланусем 
пама, тӑван чӗлхепе вёрентсе, чӑваш халӑхне вырӑс 
культурипе ҫыхӑнтарма пулать. Тӑван чӗлхепе усӑ кур- 
масан, ҫав ӗҫе тума йывӑр. Вӑл ҫакӑн пек шутланӑ: пӗр- 
пӗр халӑх чӗлхине хӗсӗрлесен, тепёр халӑхӑн чёлхине 
вара ирӗксӗр вӗрентсен, ҫав халйхсем хушшинче туслйх 
та йӗркеллӗн аталанса пырас ҫук, чӗлхене вӗренес ӗҫ те 
йнйҫлй пулас ҫук. Ҫавйнпа И. Я- Яковлев ытти халйхсен 
чӗлхине хисеплеме вёрентнё. Чӗмпӗрти шкулта чйваш 
ачисемпе пёрле ытти халйх (вырйс, тутар, ир-ҫе-мйкшй) 
ачисем те вёреннё.

Кунта тата ҫакна уйрймах шута илмелле: Чёмнёрти 
чйваш шкулё хёрарймсене ҫугта кйларас тёлёшпе те 
калама ҫук пысйк ӗҫ туса ирттернё. Хёрарймсем ялан 
тенёпе пёрех халй|Х йышёнче унйн ҫурри е тепёр чухне 
ытларах пайё пулса тйраҫҫӗ. Эппин, хёрарймсене хут 
вёрентмесёр, ырй воспитани памаейр халйха пётёмёшпех 
ҫутта кйларма ҫук.

Иван Яковлевич, халйх культурине хйпартас тесен, 
арҫынсене ҫеҫ мар, хёрарймсене те хутла вёрентес пу
лать, тесе шутланй. Чйваш хӗрарамӗсене ҫутта кйларас
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ӗҫе хӳтӗлесе, ,вӑл 1895 ҫулта Хусан вӗренӳ окрутён попе- 
чителӗ патне янӑ хутра ҫакӑн пек ҫырнӑ: «Хальхи. вӑ- 
хӑтра 400 пин хӗрарӑмран 300 чӑваш шкулёнче 300—500 
хӗрачаран ытла мар, вӑтам шуппа 400 хёрача вӗренет. 
Ҫанла вара, ку вӑл пӗтӗм чӑваш хӗрарӑмӗсен йышӗнче 
0,1% шутланать»9.

Иван Яковлевич пӗр пуҫланӑ ӗҫе, темле йывӑрлӑхсем 
тёл пулсан та, пӑрахман. Чёмпёрти чӑваш шкулӗн чапӗ 
халӑх хушшинче сарӑлсах пынӑ. Унта вёреннё хӗрача- 
сем кайран нумайӑшӗ учительте ӗҫленӗ, халӑх хушшине 
ҫутӑ сарнӑ. Ҫапла вара, чӑваш хӗрарӑмё хутла вӗренни 
те тӑван халӑх надине аталантарас ӗҫре хӑйне тивӗҫлӗ 
вырӑн йышӑннӑ.

Чёмпёрти чӑваш шнулӗ революдичченхи вӑхӑтра чӑ- 
вашсене ҫутта кӑлармалли ӗҫӗн тӗп вучахӗ пулса тӑнӑ. 
Унта кӗнекесем ҫырнӑ, вырӑс литературин классикӗсен 
хӑшдӗр произведенийӗсене чӑвашла куҫарнӑ. Сӑмахран, 
Иван Яковлевич тӑрӑшнипе вырӑссен чаплӑ поэчӗн 
М. Ю. Лермонтовӑн сӑввисемпе поэмисене, Л. Н. Тол- 
стойӑн шкулта вуламалли калавӗсене чӑвашла куҫарса 
кӑларнӑ. Н. А. Некрасов, И. А. Майков, Н. П. Огарев 
тата ыт. поэтсен сӑввисене куҫарса пӑхнӑ.

Чёмпёрти чӑваш шкулёнче вӗренекенсем хушшинчен 
революцичченхи чӑваш литературин паллӑ классикӗ- 
сем — К. В. Иванов, И. В. Шупуҫҫынни, чӑваш драма- 
тургӗсем — И. С. Максимов-Кошкинскипе Г. В. Зайцев 
(Тал-Мӑрса), халӗ пурте пӗлекен композиторсем — 
Ф. П. Павлов, С. М. Максимов, Г. Г. Лисков, чӑваш 
чӗлхеҫисем — В. Г. Егоров, Ф. Т. Тимофеев, Т. М. М ат
веев, пирӗн малтанхи хӗрарӑм-писательница М. Д. Тру- 
бина тата ыттисем те тухнй. Чёмпёрти шкулта Тайӑр 
Тимкки те пёр ҫул вёреннё.

И. Я. Яковлев ертсе лынӑ чӑваш шкулёнчи учитель
сен коллективё унта вёренекен ачасене тӑван ҫӗршыва, 
Российӑна юратма, хӑйсен малашнехи ӗҫӗпе кунҫулӗ 
ҫине теплён пӑхма вёрентнё. Чёмпёрте вёренсе учитель
сем пулнӑ ҫынсем хӑйсен ӗҫне халӑх пурнӑҫӗпе тачӑ 
ҫыхӑнтарса тӑнӑ. Ҫавӑнпа ӗнтӗ вӗсене чӑвашсем хисеп- 
ленӗ, юратнӑ, яланах ырӑ сӑмахпа асӑннӑ. «Яковлевец- 
сем» тенё вӗсене халӑх хушшинче.

В. И. Ленин патне 1919 ҫулхи ноябрӗн 12-мӗшӗнче 
ҫырнӑ ҫырӑв|ӗнче Иван Яковлевич Чёмпёрти чӑваш шку-

9 Научный архив ЧН И И , отд. II, ед . хр. 517, инв. №  1467 ,347  л.
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лӗ 50 ҫул хушшинче тунӑ паха ӗҫсем пирки каланй май, 
ҫакна палӑртать: «Халӗ тата шкултан (Чёмпёрти чӑваш 
шкулӗнчен.— В. Д.)  вёренсе тухнӑ миҫе чӑваш совет 
учрежденийӗсенче ӗҫлет, хӑшӗсем унта пысӑк вырӑнсен- 
че тӑраҫҫӗ, теприсем вӑрҫӑра ҫапӑҫса ячӗсене чапа кӑла- 
раҫҫӗ», тет.

Совет учрежденийӗсенче революци хьиҫҫӑнхи малтан- 
хи ҫулсенче ӗҫленӗ ҫылсене асӑнас пулсан, эпир ҫакна 
асйрхаттармасйр иртме пултараймастпйр: Чӑваш ҫӗр- 
шьгвёнчё Совет влаҫне ҫирёплетессишӗн хастар кӗрешнӗ 
юлташсем хушшинче Чёмпёрти чйваш шкулёнче вёреннё 
ҫынсем те сахал мар. Шкул историйёшён ҫакӑ чаплй 
мар-и тата? Чйваш Автономиллӗ облаҫне организаци- 
ленё чухне чун-чӗререн тӑрӑшса ӗҫленӗ коммунистсенчен 
пёри вйл — Чёмпёрти шкулта вёреннё Данил Семенович 
Эльмень. Ку ыйту пирки вйл В. И. Ленин патёнче те 
пулнй, чйваш халЙ1хӗн пурнйҫне ҫӗиӗлле йӗркелесси ҫин- 
чен Владимир Ильичпа калаҫлй. Автономиллӗ область 
туса хурсан, Эльмене чйваш коммунисчӗсем хййсен кон- 
ференцийӗнче РК П (б) обкомӗн секретарьне суйланӑ. 
Советсен облаҫри Пӗрремӗш съеэчӗ йна Облиспо.лком 
председательне суйласа лартнй.

Акй тата Тимофей Степанович Кривова (1886— 1966) 
аса илер-ха. Вйл, Чӗмшӗрти чйваш шкулёнче вӗреннӗ- 
скер, революци ҫулӗ ҫине тйнй, болвшевиксен партине 
1905 ҫулта кӗнӗ. В. И. Ленина темиҫе хут та курнй, унйн 
сӑмахӗсене, доклачӗсене итленӗ, вйл ертсе пынипе ӗҫле- 
нӗ. Хастар революционер-ленинеца патша правительст- 
ви, 1912 ҫулта ҫакса вёлермелле тунӑокере, сроксйр ка- 
тйркйна янй. Революци хьгҫҫӑн та Т. С. Кривов 1920— 
1934 ҫулсенче Ц КК тата Ц К  аппаратӗнче ӗҫленӗ. Пар- 
типе государствйшӑн тава тивӗҫлӗ ӗҫсем тунӑшӑн 
Т. С. Кривова Социализмлй Ёҫ Геройӗ ятне панӑ.

Кунта тата ҫак теслӗхсене асйнмасйр иртме ҫук: Со
вет влаҫне туса хунй хьиҫҫйн пӗр ҫултанах, 1918 ҫулхи 
ноябрӗн ЗО-мӗшӗнче, Чёмпёрти чйваш шкулёнче (ун чух
не ку шкула семинари тенё) коммунистсен ушкӑнӗ орга- 
низациленӗ. 1919 ҫулхи ҫуркунне тӗлне вара семинарире 
вӗренекенсенчен 30 ҫын партии Чёмпёрти кӗпӗрне коми- 
течӗ ҫумёнчи Чйваш секцийӗнче тйнӑ. Ҫав тапхйрта Кол
чак ҫарӗсем Атйл еннелле ҫйткйл ӗмӗтие тапӑнса килнӗ, 
Атӑл тӑрӑхёнчи хуласене тытса илме шутланӑ. Апрелӗн 
16-мӗшӗнче семинари,ре вёреннё тата вёренекен комму
нистсенчен 29 ҫын, кӗпӗрнери ҫар комиссариатне кайса,
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Хӗрлӗ Ҫар ретне тӑма хӑйсен ирӗкёпе ҫырӑннӑ. Вӗсем 
Тӑван ҫӗршыва хӳтӗлес ӗҫре вӑйне-халне шеллесе тӑ|.ман.

Чёмпёрти чӑваш шкулӗн историйӗнчен ҫакӑ курӑнать: 
пагшан ирсӗр йыттисем, элекҫӗ-чиновникӗсем чӑваш 
шкулне темиҫе хут та тапӑннӑ, ӑна хуптарас тесе, темӗн 
те пӗр хӑтла-ннӑ, пуҫлӑхсе!М патне вӑрттӑн хутсем, ҫӑ- 
хавсем ҫырнӑ, пичетре те элек сарнӑ... Ҫапах та чӑваш 
халӑхӗ, унӑн Чёмпёрти шкулӗ, пысӑк асапсене, инкек- 
синкеке пӑхмасӑрах, пурӑннӑ, ӗҫленӗ, ӗмӗтленнӗ, шан- 
чӑкне ҫухатман. Ҫав асапсемпе элексем, паллах, Иван 
Яковлевич ҫине тиеннӗ. Ҫакна В. И. Ленин та лайӑх 
пёлнӗ. Ахальтен мар ӗнтӗ вёл Яковлева «патша йӗрки 
хӗсӗрленине чылай тӳссе курнӑ ҫын» тет.

Вырӑс халӑхӗн малта пыракан ҫыннисем яланах 
И. Я- Яковлев хутне кӗнӗ. Ҫав вырӑс ҫыннисем хушшин
че чи паллӑ вырӑн йышӑнса тӑраканни вӑл В. И. Ленин 
ашшӗ — Илья Николаевич Ульянов — шутланать. Иван 
Яковлевич ҫавӑнла ёнтё Владимир Ильич патне янӑ ҫы- 
рӑвӗнче ӑна чун-чӗререн тав тӑвать. «Эпӗ Сирӗн ҫӗре 
кӗнӗ аҫӑра Илья Николаевича,— тет вӑл,— пархатарлӑ 
сӑмахпа асӑнатӑп. Вӑл Чёмпӗр кӗпӗрнине халӑх шку- 
лӗсен директорӗнче ӗҫлеме килнӗ вӑхӑтра Чёмпёрти чӑ- 
ваш шкулӗ тин ҫеҫ йёркеленме тытӑннӑччӗ. Илья Нико
лаевич, шкул нушисене ӑнланса, лайӑх пӗлсе, хытӑ 
тӑрӑшса, ӑна аталанма, малалла яма пулӑшса пычӗ» 10.

1917— 1919 ҫулсенче И. Я- Яковлева эсерла-национа- 
листла этемсем хӗсӗрлеме, ун пирки усал сӑмах сарма 
тытӑнни Иван Яшвлевича хӑйне ҫеҫ мар, ӑна лайӑх 
пӗлекен организацисемпе ҫынсене те питӗ хытӑ кӳрен- 
тернӗ.

Ку вӑл чӑнахах та ҫавӑн пек пулнине ҫак тӗслёхсен- 
чен те курма пулать: 1918 ҫулхи апрелей 28-1М1ӗшӗнче 
Хусанта К|ӗпӗрне,ри хреочен депутачӗсен Совечён Чӑваш 
секцийӗпе Чӑваш комиссариачӗн пӗрлехи ларӑвӗнче 
И. Я. Яковлев пнрки ыйту лартаа пӑхса тухнӑ. Ҫав лару 
хӑйӗн резолюцийӗнче ҫакӑн пек ҫырнӑ:

«Иван Яковлевич —• Чӑваш шкулне пуҫарса янӑ ҫын 
ҫеҫ мар, в ӑ л — пӗтӗм чӑваш халӑхӗн аслӑ просветителӗ. 
Эпир пурте, И. Я- латёнче вӗренменнисем те, унӑл ш кул
не пула вӗренсе пӗлӳ илнё, Яковлев пулман пулсан, 
чӑвашсем халичченех тӗттёмре хытса пурӑннӑ пулӗччӗҫ. 
Камсем-ха ӑна вырӑнтан кӑларасшӑн? Чёмпёрти наци

10 Научный архив ЧН ИИ , отд. II, ед. хр. 517, 116 л.
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обществи, чыса юратакан ҫамрӑксен пӗчӗиҫӗ йышё (Чём
пёрти чӑвлш шкулёнче вёренекен хӑштгӗр учениксем те 
вёсем майлӑ тӑраҫҫӗ), С. Н. Николаев е,ртсе пыракан, 
сухалёсем те шӑтма ӗлкӗреймен ҫамрӑксен ушкӑнӗ. Ҫав 
ҫынсем хӑйсен учительне чаплӑ ӗҫ вырӑнӗнчен хӑвалама 
хӑяҫҫӗ» 11.

Чӑваш халӑхӗ И. Я. Яковлев хутне кӗнине, уншӑн 
тӑрӑшнине 1918 ҫулхи майӑн 24-мӗшӗнче «Канаш» ха- 
ҫатра ҫапӑнса тухнӑ «Улӑп ҫинчен» ятлй статья та аван 
кӑтартса парать. Статья авторӗ А. Петрова, хӑй вӑл учи
тельница пулас, чйваш педагог-просветительне улӑппа, 
ун ҫинчен элек саракансене, ӑна хӗсёрлекенсене карлик- 
семпе танлаштарать («Улӑп» сӑмаха статьяра пысӑк 
саспаллипе ҫырнй).

Статья пу|ҫламӑшӗн1че автор чӑвашсем хушшинче 
улӑ,п ҫинчен ҫӳрекен юмаха каласа парать те ҫакӑн пек 
ыйтать: «Ырӑ чунлӑ, пысӑк чӗреллӗ, ӑслӑ, ҫынна юратса, 
пулӑшса, ырӑ кӑтартса, ҫутта кӑларса пурӑнакан ҫын 
Улӑл евӗрлӗ мар-ши? Тата тепёр енчен хама ҫех аван 
пултӑрччӗ, ҫынна ырӑлӑха, ҫутта кӑларакансене кӗвӗҫ- 
се, мёнле те пулин путарасчӗ вёсене тесе пурйнакан 
ҫынсем карликсем евӗрлӗ мар-ши?»

М алалла авто,р, И. Я. Яковлева хӳтӗлесе, ҫапла ҫы- 
рать: «Пирӗн,— тет вӑл,—' чӑваш хушшинче чӑваш ха- 
лӑхне питӗ пысӑк усӑ панӑ, темиҫе пин чӑваш ачине 
тӗттӗмрен ҫутта кӑларнӑ лӗр ҫын пур. Аллӑ ҫул ҫав ҫын 
халӑхшӑн тӑрӑшса пурӑннӑ. Ҫав ҫын вӑл — Чӗмпӗрти 
чӑваш Ш1кулӗн директоре Иван Яковлевич Яковлев. Ҫак 
ята пслмен чйваш сайра пулӗ. Чӗмпӗр семинарийӗнчен 
кашни ҫул 20—30 хӗрача, 30—35 арҫын ача вёренсе ту- 
хаҫҫс. Семинарийӗн халь темиҫе чул ҫурт вӗренекенсем 
валли, пысӑк пахча, ферма пур. Ҫавӑн пек юрӑхлӑ семи- 
нари Российӑра та сахал, теҫҫӗ. Мӗнпур пурлӑха Иван 
Яковлевич аллӑ ҫул хушши, пӗр пуссӑр пуҫласа, мӗнле 
те пулин нумайтарах ача вӗрентес тесе пухнӑ... Халь 
ҫавӑн чухлӗ ӗҫлесе чӑваш халӑхне усӑ кӑтарггнӑ ҫынна: 
эсӗ кирлӗ мар, кай ӗнтӗ ху тунӑ ӗҫ патентен, эпир сан 
вьгрӑнна юрӑхлӑраххи тупӑпӑр, теҫҫӗ...»

«Хӑвалакансем мёнлескерсем-ши ҫавсем?» — ыйтать 
статья авторе. Ҫавӑнтах ответне те парать: вёсем — 
«эпир чйваш халйхне питӗ юрататпйр тесе мёнпур вйй-

11 Ульянов обл. П атш алӑх архивӗ, 190 ф., 16 on., 141 ӗҫ, 1 л.
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па кйшкйракансем». Унтан автор тэтах ыйтать: «Аҫта 
пулнӑ-ши вӗсем ӗлӗк, чӑваша юратнйшйн хӗсӗрленӗ 
чухне? Мӗнле пысӑк ӗҫ тунӑ-ши вӗсем хййсем чйваш х а 
лйхё валли?..»

«Улйп ҫиичен» статья тӗлӗнмелле паха танлаштару- 
па: «Юмахри Улӑп карликсене сймсаран ӳсӗрнипех сир- 
пӗтсе ярать!»—тенипе вӗҫленет. Паллах, Яковлев та ҫа- 
вӑн пекех сирйётӗ, теошӗн пулнӑ ӗнтӗ автор, анчах ун 
пек каламан. Тепёр тесен, ку каламасйрах та  лаллй.

Халё эпир революции малтанхи ҫулӗсенче чйваш про~ 
светительне тапӑннӑ, унйн ӗҫӗсене тиркесе элек сарма 
пйхнй карликсене, ӗҫӗсемпе те, шухйшёсемне те ҫӗнӗ 
саманашйн ют ҫынсене пролетариллё революции хйвачё 
Совет влаҫӗ, халйх аяккалла сирее ывйтрёҫ, улйпсене 
аслй Ленин хйй хӳтӗлерӗ тетпёр.

В. И. Ленин телеграмми Иван Яковлевич мёнле ҫын- 
не яр-уҫҫйн кйтартса пачё, йна хёсёрлеме, унйн ятне 
варалама памарё. И. Я. Яковлев ячё халё те чйваш ха
лйх историйёнче ҫйлтйр пек курйнса .тйрать. Ана ҫулпуҫ 
пулйшнй ҫинчен кашни чйваш, поэт сймахёсемпе килёш- 
.се, .ҫапла калама пултарать:

Ленин! Ҫав сӳнме памарӗ 
Пирӗн ҫӑлтӑр ҫутине:
—  Иван Якӑльча ан тивёр! —
Терӗ тӗрлӗ пуҫтаха,—
Патша чух вӑл тӳснӗ йывӑр,
Ырӑ тунӑ халӑха ,2.

И. Я. Я ковлев—'просветитель-демократ. Вйл хйй те: 
«Эпё — демократ» тет («Я, старый, убежденный демо
крат») 13. Кивё саманара ӳснӗ, вёреннё, ӗҫленӗ демократ 
нумай ыйтусене хйй евёр йнланнй, теприсене пачах та 
йнланайман. Хйш чухне вйл ййнйшсем те тунй. Ийнйш- 
сем революци тапхйрӗнче ытларах пулнй. Сймахран, 
1905 ҫулхи октябрьте патша кйларнй «Манифестйн» ул- 
тавне вйл тав1ҫйрса илеймен, 1917 ҫулхи революци тап- 
хйрне «пйтрав вйхйчё» теме пйхнй. Ҫапах та И. Я. Яков
лев чйваш халйх историйёнче уйрйм тапхёрсенче пулнй 
ййнйшсемпе мар, пурнйҫ тйршшёнче тунй пархатарлй

12 П. П. Х усанкай. Аслӑ чӗре. Чӑваш АССР кёнеке изд., Ш у
пашкар, 1962, 59 стр.

13 Научный архив Ч Н И И , отд. II, ед. хр, 517, 110 л.
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ӗҫӗсемпе паллӑ вырӑн йышӑнса тӑрать. Иван Яковлевич 
чӑваш культурин сӑпки умӗнче тӑнӑ, унӑн пионере пул
на, уншӑн пӗтӗм вӑй-халне парса ӑҫленӗ, унӑн чаплӑ 
ҫынни, аелашшӗ пулса тӑнӑ, историе ырӑ ятпа кӗнӗ.

И. Я. Яковлева, вӑл шкулсем енӗпеӗҫлеме пӑрахсан 
(1919 ҫулхи сентябрӗн 14-мӗшӗ), Совет правительства 
пысйк пеней памалла тунӑ. ВатлӑХ|а пула Яковлев ку 
вӑхӑтра обществӑяа политика пурнйене активлӑ хутшӑ- 
найман. Апла пулин те, халӑха вёрентес ӗҫе йӗркелес, 
чӑваш халӑхӗн наци культурине аталантарас ыйтусене 
педагог-просветитель нихӑҫан та асран яман.

Совет влаҫӗн, Чӑв1аш республикин ҫутӑ. пуласлӑхне 
Иван Яковлевич ӗненсе пурӑннӑ. 1920 ҫулхи ноябрӗн 
23-м'ёшӗнче 72 ҫулти Яковлев Чӑваш облаҫӗнчи Советсен 
пӗрремӗш съездне ҫакӑн пек салам янӑ: «50 ҫул ӗлӗкрех 
эпир, пӗччен ҫынсем, пуҫласа янӑ ӗҫе — чӑваш халӑхӗ 
хушшинчи культура ӗҫне— халӗ нумай-нумай ҫынсем 
малалла туса пынӑшӑн савӑнатӑп. Ҫав ӗҫ пирӗн тӑван 
тата чун-чӗререн юратакан чӑваш халӑхне, ку таранччен 
хӑйӗн историллӗ кунҫулӗнче телейсӗр пулнӑ| халӑха ыр- 
лӑх кӳме сарӑлса, тарӑнланса пырать. Ҫапла ырӑ сунса 
калама ирӗк парсамӑр: чӑваш культури патшалӑх ин- 
тересӗсене, аслӑ вырӑс халӑхӗн, халӗ хӑйӗн политикӑпа 
общество йӗркине демократилес тӗлӗшпе хӑватлӑ 
улшӑпу тӑвакан халӑхӑн идеалӗсене ҫирӗп пӑхӑнса ата- 
ланса пьгтӑр» 14.

И. Я. Яковлев вырӑспа чӑваш халӑхӗ хушшинчи тус- 
лӑха ҫирӗплетес ӗҫе нумай вӑй хунӑ.

И. Я. Яковлев, паллах, революционер пулман. Анчах 
ӑна 1917 ҫулти пролетариллё революцте хирӗҫ пынӑ ҫын 
теме те ҫук. Октябрьти революции тата Совет влаҫӗн 
ӗҫӗсен витӗмне пула унӑн обществӑлла-политикӑллӑ, 
философиллӗ шухӑшӗсем чылаях улшӑннӑ.

Октябрьти Аслӑ революци хыҫҫӑн, Сов’ет влаҫӗ вйхӑ- 
тӗнче чӑвашсем, вьгрӑс халӑхӗ тӑванла пулӑшнипе, Ком
мунистсен партийӗ ертсе пынипе, хӑйсен социализмлӑ 
хуҫалӑхне хӑватлӑн. аталантарчӗҫ, хӑйсен патшалӑх йӗр- 
кине туса хучӗҫ пулсан, ку вал чйваш халӑхӗ, патша 
вӑхӑтӗнче йывӑр пусмӑрта пурӑннӑ пулин те, ҫавӑн чух- 
нех наци тӗлёшпе хӑшпӗр таран аталанса чӑмӑртаннин- 
чен, истори тӗлӗшпе хӑйне май ӳссе, вӑй пухса пынин-

14 «Коммунизм ялавӗ» хаҫат, 1964 ҫ., 287-мӗш  номер.
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чен, ҫӑпла вара, социализмлӑ революцие активлан хут- 
шйнма, ҫӗнӗ йёркесене йышйнма хатёр пулнивчен килнё. 
Ёмӗр-ӗмӗрех аслй Русь варрикче, яланах вырйс халйхёпе 
пёрле пурйннй, тйванла хутшйнса тйнй, вырйс халйхён- 
чен вёренсе пынй чйваш халйхё социализмлй революци- 
шён пётём вйя хума кирлине, кивё йӗркене хирӗҫ, рево- 
люди тйшманӗсене хирӗҫ паттйр кёрешме кирлине 
йнланса илнё.

Чйваш халйхне аталантарас ӗҫре, каларймйр ёнтё, 
Чёмпёрти чйваш шкулён, И. Я. Яковлевйн, паллй педа- 
гог-просветителён,—■ «чйвашеен нациллӗ ӳсӗмӗшӗн 50 
ҫул хушши ӗҫленӗ ҫыннйн» — ӗҫӗ-хӗлӗ чйннинех те чаплй 
пулнй, пирӗн халйхйн историйёнче мухтава тивёҫлё вы- 
рйн йышйннй. Ана тёрёс йнланса илме пире В. И. Ленин 
телаграмми пулйшать. Манйҫа тухми телеграммйн каш
ни еймахё, чйннипех те,— пин ылтйн!
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ВӖСЕМ В. И. ЛЕНИНА КУРНА

Чйваш хаҫат-журналӗсенче юлашки вӑхӑтра Влади
мир Ильич Ленин ҫинчен ҫырнӑ асаилӳсем чылай пичет- 
ленсе тухрӗҫ. В|ӗсен авторёсем хушшинче — Ульяновсем 
Чӗмяӗрте пурӑннӑ вӑхӑтра унти Чйваш шкулёнче вё
реннё хӑшпёр ҫынсем, тӗрлё ҫулсенче В. И. Ленин патён- 
че пулнӑ, унпа тёл лулнӑ, калаҫнй, съеэдсемше пухусен- 
че унӑн сӑмахёсене итленӗ ватӑ коммунистсемпе ытти 
юлташсем. Асаилӳсен авторёсем Владимир Ильича кур
ни, итлени ҫинчен ҫырнипе пӗрлех аслӑ учитель, ҫулпуҫ 
чӑваш халӑхӗ пирки мён-мӗн калани ҫинчен те, вӑл пи- 
рӗн халӑка мён тери нумай пулӑшни ҫинчен те ҫыр.аҫҫӗ. 
Вӗсене вуланӑ чух куҫ умне малтан ҫамрӑк Володя 
Ульянов тухса тӑрать, унтан эпир Владимир Ильича ре
волюци пулас умӗнхи вйхйтра, Октябрьти Аслӑ социа- 
лизмлӑ революци нунёсенче, Совет влаҫӗн малтанхи тап- 
хӑрӗнче куратпӑр. Ҫав асаилӳсене, тӗрлӗ вӑхӑтра тухнӑ- 
скерсене, пирӗн ӗҫҫыннисем савйнса вулаҫҫё.

...В. И. Ленин — Чёмпёрте, йӗпёрне тёп хулинче, ҫу- 
ралса ӳснӗ ҫын. Чӗмпӗр кёпӗрни—'Тӗрлӗ халӑхсен кӗ- 
пӗрни. Вӑл тӑрӑхра мӗн авалтанпах вырӑёсем, чӑваш- 
сем, тутарсем, марисем, мйкшӑсем пурӑннӑ. Вӗсем 
пӗр-нёринпе Атӑлпа Сӑрӑ ҫинче те, хуласемпе ялсенче 
те тӗл пулнӑ, паллашнӑ, пӗр-пӗрне хӑйсем мӗнле пурӑн- 
ни ҫинчен, асапӗ, хён-хурӗ ҫинчен каласа панӑ.

Владимир Ильич ҫав халӑхсем ҫинчен ача чухнех 
ашшӗнчен илтнӗ, тӗрлӗ халйх ҫынписене Чӗмпрр урамӗ- 
сенче, Атӑл ҫинче курнӑ, вӗсене палланӑ, пӗлнӗ.

...В. И. Ленин ашшё — Илья Николаевич Ульянов — 
Чӗмпёре 1869 ҫулхи сентябрь вӗҫӗнче хӑйӗн килйы- 
шӗпе Чулхуларан куҫса килнӗ, Чӗмиӗр кӗпӗрнинчи ха
лйх шкулӗсен (училищисен) инспекторӗнче ӗҫлеме ты- 
тӑннй (1874 ҫулхи июлӗн 11-мӗшӗнчен пуҫласа вӑл — 
Чӗмпӗр кӗпӗрнинчи халӑх училищисен директорӗ). 
И. Н. Ульянов, ялсемпе хуласенчи шкулсен ӗҫне лайӑх-
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латас тесе кӗпӗрнери уессене, вулӑссене кайса ҫӳренӗ, 
кашни ҫул тенёпе пӗрех аллӑшар шкула ҫитнӗ, кӗрхи йӗ- 
пе-сапаран та, хӗллехи ҫил-тӑманран та хӑраса тӑман. 
Сӑмахран, 1870, 1871, 1872 ҫулсенче вӑл 182 шкула ҫитсе 
тӗрёсленӗ. Вёсен шутӗнче — Чутай, Штанаш, Ураскилт, 
Хутар, Чурачӑк, Ш ӑмӑршӑ, Туҫа, Хӑмиуҫ-Патӑръел 
тата ытти чӑваш ялӗсенчи шкулсем. Ҫавӑн чухне Илья 
Николаевич шкулсенче ҫеҫ мар, хресченсен пухӑвӗсенче 
те пулнӑ, чӑваш хресченӗсемпе калаҫнӑ, вёсен килӗсене 
кӗрсе курнӑ, хурал пӳрчӗсенче ҫӗр каҫнӑ...

И. Н. Ульянов, киле таврӑнсан, ивҫе ҫула хӑй мёнле 
кайса килни ҫинчен Мария Александровнӑна, ывӑлӗсем- 
пе хӗрӗсене каласа панӑ. Вӑл кёиӗрнери шкулсем мён
ле ӗҫлени ҫинчен ҫырнӑ отчетсенче те чӑваш шкулӗсене, 
чӑвашсене, вёсен ачисем мёнле вӗреннине час-часах 
асӑ.ннӑ. Ҫав отчетсене хӑшпӗр чухне Мария Алексан
дровна та вуланӑ. Ҫапла вара, Ульяновсен килӗнче В ла
димир Ильич пӗчёк чухнех «чӑваш» тенё сӑмах, чӑваш 
ялёсен ячёсем илтённ(ё темелле...

Чӗмлӗрте ӗҫлеме тытӑнсан, Илья Николаевич унта 
ӗҫлесе пурӑнакан Иван Яковлевич Яковлевна ҫывӑхпал- 
лашать, вара вёсем, икё педагог-демократ, пёр-пёрне 
пулӑшса, пӗр-нӗриипе килёштерсе ёҫлеме тытӑнаҫҫӗ.

И. Я. Яковлев пурнӑҫӗнче нумай-нумай йывӑрлӑх 
пулнӑ, анчах вал, ун чухнехи пёр писателен сӑмахёсемпе 
калас пулсан, ҫав «тимӗр ҫеҫ чӑтма пултаракан йывӑр- 
лӑхсене ҫирӗпиён тӳссе ирттернё», ҫӗнтернӗ. Кайранта
рахпа унӑн ырӑ ӗҫне к\’ра ӑна Ҫутёҫ министерстви, зем
ство, уйрӑм ҫынсем кӑштах пулӑшма тьгтӑннӑ.

Чёмпёрти чӑваш шкулне, И. Я. Яковлева пулӑшакан 
уйрӑм ҫынсем хушшинчи чи паллӑ ҫынсенчен пӗри 
вӑл — И. Н. Ульянов. Вӑл кӗпӗрне тӑрӑх ҫӳренӗ май 
чӑваш шкулёсенче учительсем ҫитменнине аван пӗлнё. 
И. Я. Яковлев Чёмпёрти шкулта ялти шкулсем валли 
учительсем хатёрлес тёллеве асра тытса ёҫлени ӑна ки- 
лёшнӗ, ҫавӑнпа ӗнтӗ вӑл чӑваш шкулне пур майсемпе 
те пулӑшма тытӑннӑ. Иван Яковлевич Хусан универси- 
тетёнче вёреннё вӑхӑтра, 1870— 1875 ҫулсенче, 
И. Н. Ульянов Чёмпёрти чӑваш шкулне, пёр самант хуш
ши те куҫран ямасӑр тенё пек, асӑрхаса тӑнӑ, ертсе 
пынй. Шӑп ҫак вӑхӑтра, 1871/72 вӗренӳ ҫулӗнче, шкул 
хыснаран укҫа илме тытӑннӑ та ӗнтӗ. Илья Николаевич 
сӗннипех шкула вунултӑ ҫулти ҫамрӑк учитель те, 
В. А. Калашников хушамптлӑскер, ӗҫлеме пынӑ. (Вӑл
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т-емиҫе ҫул кайран Ульяновсен ачисене килте вҫрентекен 
учитель пулса тӑнӑ.)

И лья Николаевичи а Иван Яковлевич пёр-пёринпе 
ҫывӑх хутшӑн.са пурӑнма тытӑннӑ, пӗр-яӗрне хӑйсеншу- 
хӑшӗсене каласа панӑ, пӗр-пӗринпе шкулсем пирки 
канашланӑ, ӗҫ планӗсем тунӑ. Ялсенчи шкулсенче ӗҫле- 
кен учительсемпе учительницӑсене те планпа ӗҫлеме 
вёрентнё.

И. Н. Ульянов И. Я- Яковлетшӑя тӑван пиччӗшӗ вы- 
рӑннех пулнӑ. Ҫакна нумай тӗслёхсенчен курма пулать. 
Акӑ вӗсенчен пӗри: уйрӑм ҫынсем Чӑваш шкулне пулӑ- 
шас шутпа панӑ уюҫ,а 1873 ҫул вӗҫне 1211 тенке ҫитнӗ. 
Иван Яковлевич ку укҫана хӑй аллинче тытма хӑранӑ, 
ҫавӑнпа вӑл ӑна Чёмпёрти кредит парса пулӑшакан 
обществӑна хывнӑ, укҫа хывнине пӗлтерекен билетне 
Чёмпёрти патшалӑх банкӗн уйрӑмне хунӑ та расписка 
илнӗ. Распискине Яковлев 1873 ҫулхи декабрӗн 28-мӗ- 
шӗнче Хусантан Чӗмпӗре И. И. Ульянов патне ярать. 
Ҫырӑвӗнче ҫакӑн пек ҫырать: «Эпӗ Сирӗнтен ҫак рас- 
пискӑна хама кирлӗ пуличчен хӑвӑр патӑрта упрама 
тархасласа ыйтатӑп, мӗншӗн тесен ытларах Хусанта 
пурӑннӑ пирки ӑна хам патӑмра тытма ырӑ мар» *.

И лья Николаевич Чёмпёрти чӑваш шкулне учебник- 
семне йӗнекесем пареа тӑнӑ. Сӑмахран, 1874 ҫулхи сен- 
тябрӗн 19-мйшӗнче шкула 53 кӗнеке леҫтерсе ттанӑ.

И. Я. Яковлев хатёрлесе кӑларнӑ «Чӑваш буква,рь- 
не» чӑваш шкулӗсене ҫитерес вӗлӗнипе те Илья Никола
евич нумай тӑрӑшнӑ.

Вырӑспа чӑватн педаготӗсен (Ульяновна Яковлевӑн) 
пархатарлӑ туслӑхӗ ҫинчен вёсен ҫав вӑхӑтра ҫырнӑ 
ҫырӑвӗсем тё лайӑх каласа параҫҫӗ.

1871 ҫулхи июнӗн 24-мӗшӗнче И. Я- Яковлев 
Н. И. Ильминекий профессор патне ҫакӑн пек ҫырнӑ: 
«Ульяновпа эпир питех те лайӑх пурӑнатпӑр, вӑл ҫав 
тери аван ҫын, кирлӗ ҫӗрте яланах пулйшу пама ха- 
тёр,— ку вара пирӗншӗн калама ҫук паха.» 2.

1873 ҫулхи февралей 22-мӗшёнче Хусана Яковлев 
патне Чёмпёрти чӑваш шкулё пирки янӑ ҫырӑвне Илья 
Николаевич ҫакӑн пек сӑмахсемпе вӗҫлет: «Сывӑ пулӑр, 
Иван Яковлевич, май пулсан, Чёмнёре килёр, май ҫук 
пулсан хӑвӑрӑн шухӑшӑра ҫырса пӗлтерӗр, вара Сире

1 Чӑваш  АССР П атш алӑх архиве, 207 ф., 4 ӗҫ, I л.
2 «Иван Яковлевич Яковлев», Ч уваш госиздат, 1948, 33 стр.
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хисеплесе таракан И. Ульянов питё тесавӑннӑ пулёччё»3.
И. Я. Яковлев хӑйне Илыя Николаевич ы,рӑ кӑмӑлпа 

пулӑшнине мён ватӑличченех манман. Ҫавӑнпа ӗнтӗ вӑл 
1919 ҫулхи ноябрӗн 12-м1ӑшёнче В. И. Ленин патне (хӑй 
каланӑ тӑрӑх «ним хӑрамасӑр, ним пытармасӑр») ҫыр- 
нӑ ҫырӑвӗнче, Чёмпёрти чӑваш шкулне пулӑшнӑ ҫынсем 
ҫинчен ырӑ сӑмах каланӑ май И. Н. Ульянов ёҫӗ пирки 
ҫакӑн пек ҫырать:

«Эпӗ Сирӗн ҫӗре кӗнӗ аҫӑра Илья Николаевича пар- 
хатарлӑ сӑмахпа асӑнатӑи. Вӑл Чӗмпӗр кӗпӗрнине ха
лах шкулӗсен директорёнче ӗҫлеме килнӗ вӑхӑтра Чӗм- 
пӗрти чӑваш нгкулӗ тин ҫеҫ йӗркеленме тытӑннӑччӗ, 
Илья Николаевич, шкул нушисене ӑнланса, лайӑх пӗл- 
се, хытӑ тӑрӑшса, ӑна атаданма, малалла кайма пулӑш- 
са пы'ч|ӗ»4.

Ҫапла ӗнтӗ, И. Я- Яковлева, вӑл ҫамрӑк чухне, Чём
пёрти чӑваш шкулӗн малтанхи тапхӑрӗнче, В. И. Ленин 
аш ш ӗ— Илья Николаевич Ульянов — калама ҫук ну
май пулӑшнӑ. Кайран, И. Я. Яковлев ватӑлеан, Совет 
влаҫӗн малтанхи тапхӑрӗнче, 1918— 1919 ҫулсенче, ӑна 
И. Н. Ульянов ы в ӑ л ё —-Владимир Ильич Ленин — 
пулӑшнӑ.

*  *  *

Чӑваш халӑхё И. Я- Яковлевна И. Н. Ульянов хуш
шинчи туслӑха пула XIX-мӗш ӗмӗрӗн иккёмӗш пайӗн- 
чех Ульяновсен килйышӗпе тёрлё майсемпе ҫыхӑннӑ. 
Чӑвашсемшӗн В. И. Ленин та ҫав танхӑртах паха ӗҫ 
тунӑ. Владимир Ильич, сӑм,ахран, 1886— 1887 ҫулсенче 
Н. М. Охотникова гимназишён экзамен пама, универси
тета кёме пулӑшни пирӗн халӑх историне чи паха стра- 
ницӑсем пулса кёнё.

Н. М. Охотникова Владимир Ильич мёнле вёрентни- 
не эпир В. Н. Никифоров асаилёвёсенчен куратпӑр. Вё
сене автор 1925 ҫулта ҫырнӑ. Халё вёсен сьшӑкӗсем тёр- 
лӗ кӗнекесенче вырӑсла та, чӑвашла та ҫапӑнса тухнӑ 5.

3 Kv ҫырӑвӑн фотокопийё малтанхи хут ҫак кӗнекере пичетлен- 
нё: В. Д о л го в . Ёмӗрех пархатарлӑ туслӑх. Чӑваш госиздат, 1958. 
Цитатӑна ҫав кӗнекерен илнӗ, 13 стр.

4 Научный архив ЧН ИИ , отд. II, ед. хр. 517, л. 116.
5 Вырӑсла ҫак кӗнекере пичетленнӗ: Анатолий ИванСкий. М оло

дой Ленин. Повесть в документах и мемуарах, Госполитиздат, М., 
1964, 258— 260 стр. Чйвашла вал 1969 ҫулта «Чӑваш календарӗнче» 
тухнӑ, 53—54 стр.
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Н. М. Охотников Совет саманине ҫитиччен пурӑнай- 
ман. Пурӑннӑ пулсан, вӑл хӑйӗн хаклӑран та хаклӑ 
учителе ҫинчен паха асаилӳсем ҫырнӑ пулӗччӗ.

'Никифор Охотникова Владимир Ильич вёрентн'ине 
Чёмпёрти чӑваш шкулёнче вёренекенсем те пёлнё, ун 
патне Володя Ульянов пынине те пӗрре ҫеҫ мар курнӑ. 
Сӑмахран, чӑваш халӑх поэтне П. П. Хусанкая хӑйне 
ача чухне вёрентнё Н. Я. Яковлева учительница, Чём
пёрте вӗреннёскер, пӗррехинче ҫакӑн пек каласа панӑ:

«Чӗмшӗрти чӑваш шкулне гимназист тумтирӗ тӑ- 
хӑннӑ пӗр ҫамрӑк ача ҫӳретчӗ. Вӑл, таҫталла васканӑ 
пек, м алалларах ӳпӗнсе хӑвӑрт утса иртетчӗ. Унӑн хӑ- 
мӑр куҫё питӗ чӗрӗччӗ, йӑлт-ялт пӑхкаласа илетчӗ. 
Карттусӗ хёрринчен сарӑ ҫӳҫӗ курӑнатчӗ. Тепӗр чух, 
карттусне хывса утуҫӑн, ҫав сарӑ кӑтра ҫӳҫ хӗвел ҫинче 
ылтӑн пек йӑлтӑртатса пыратчӗ. Эпир ӑна ун чух «Ни
кифор Михайловича вӗрентекенни» теттёмёр. Хӑй, 
Никифор Михайлович Охотников, пире арифметика вё
рентсе пурӑнатчӗ. Кам пӗлме пултарнӑ ун чух ҫав ҫутӑ 
тӳмеллӗ лутрарах ача пёр чӑваша ҫеҫ мар, л'ётем этем- 
лёхе вёрентессе?!» 6

Ульяновсемпе Яковлевсем (ашшӗ-амӑшӗ) туслӑ 
пурӑнни вёсен ачисен пурнӑҫӗнче те палӑрнӑ: вёсем те 
Чёмпёрте пӗр-пӗринпе туслӑ пурӑннӑ. Ҫакна Алексей 
Иванович Яковлев, Иван Яковлевич ывӑлё, ҫырнӑ 
«В. И. Ленина тӑватӑ хут тёл пулнй» асаилӳсенчен 
те курма п ул ать1.

Асаилӳсен пёрремёш пайёнче 1886 ҫулхи январей 
12-м'ӗшӗнче, шартлама сивӗ каҫ, Ульяновсен пурнӑҫӗнче 
мён пулса иртни ҫинчен ҫырнӑ. Ҫав каҫхине Илья Нико
лаевич Ульянов вӑхӑтсӑр вилсе кайнӑ. Хурлӑхлӑ хыиа- 
ра Чёмпёрте чи малтан пёлнё ҫынсенчен пёри — 
И. Я. Яковлев. Ана пёлтерекенё В. И. Ленин. Ку вал 
Иван Яковлевичшӑн, унӑн килйышёшён калама ҫук 
пысӑк хуйхӑ пулнӑ.

Иван Яковлевич тепёр кунне, январён 13-мёшёнче, 
Н. И. Ильминекий профессор патне янӑ ҫырӑ;вӗнче Ни
колай Ивановича ҫакӑн пек пёлтерет: «Кӑштах чирлесе 
пурӑннӑ хыҫҫӑн ӗнер пилӗк сехетре Илья Николаевич 
Ульянов вилсе кайрӗ. Ҫав кӗтмен вилӗм пире пурне те

6 «Коммунизм ялавӗ» хаҫат, 263-мӗш  номер, 1957 ҫулхи нояб
рей 6-мӗшӗ.

7 А. И. Я ковлев. Четыре встречи с В. И. Лениным. «Историче
ский ж урнал», 1— 2-мёш № -сем, 1942, 160 стр.
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хытй тӗлӗнтерчӗ. Сехет ҫурӑ ҫеҫ малтан эпӗ ун патӗнче 
пултйм, унпа нумайччен калаҫса лартӑм» 8.

Асаилӳсен иккёмёш пайӗнче эпир 1895— 1897 ҫул- 
севчи ӗҫсем ҫинчен пӗлетиӗр. 1895 ҫулхи декабрьте 
В. И. Ленина патша влаҫӗ арестленӗ те 1897 ҫулхи фев- 
ральччен тёрмере тытнй, унтан вара Ҫӗпӗре ссылкӑна 
ӑсатнӑ. Унта ӑна виҫӗ ҫул тытнӑ.

В. И. Ленин Ҫӗпӗре кайнӑ чухне, ҫула май, виҫӗ кун- 
лӑха Мускава хӑйён тйванӗсем патне кӗнӗ. А. И. Яков
лев асаилӗвёсенчен эпир акӑ мӗн куратпӑр: Владимир 
Ильич киле ҫитсе юӗнӗ-Мӗменех амй'шне, аппӑшӑпе йӑ- 
мӑкне ыталаса оывлӑх суннӑ та, нумай калаҫса тӑма- 
сӑр, Румянцев музейӗн вулав залне ӗҫлеме кайнӑ. Ҫав 
виҫӗ куна вӑл вулав залӗнча «Российӑра капитализм 
аталанни» кёнеке валли пухакан материалсене тӗпчесе 
ирттернӗ. «Вӑл,—>тет Яковлев,—* Ҫӗпӗрте ӑна мӗнле 
пурнӑҫ кӗтни ҫинчен, унта каймалли ҫулё мӗнле пулас- 
си ҫинчен каласа пама шутламарӗ». Ку вӑл, паллах, ҫа- 
вӑн чухне Владимир Ильич хӑйӗн пӗтӗм шухӑш-кӑмӑлне 
«Российӑра капитализм аталанни» йӗнекене ҫырас ӗҫе 
панине пёлтерет.

Виҫҫӗм-ӗш пайра 1905 ҫулхи ӗҫсене куратпӑр. Тӑват- 
тӑмӗшӗ пире 1918 ҫулхи апрель уйӑхӗнчи кунсем патне 
илсе ҫитерет. «Пӗр васкавлӑ ӗҫпе,— тет автор,— манӑн 
Кремле, Совнарком канцелярине, кайма тиврӗ».

«Васкавлӑ ӗҫ» вал — Иван Яковлевич ыйтӑвӗ. Ҫав 
ыйту пирки унӑн ывӑлё, Мускав университечӗн профес- 
сорӗ, Алексей Иванович В. И. Ленин патне кайнӑ. Вла
димир Ильич вара ҫавӑн чухне Чёмпёр Совдепне, 
И. Я. Яковлева хутёлесе, халё пурте пёлекен телеграммӑ- 
на янй.

Т. С. Кривое ҫырнӑ «Ленин ҫулёпе» 9 асаилӳсем чй
ваш революционерӗн кунҫулне, Владимир Ильича хӑҫан 
тата йҫта тёл пулнине, унпа мӗн-мӗн калаҫнине кйтартса 
параҫҫӗ.

Тимофей Степанович 1903 ҫулта революци юхймне 
хутшйнма тытйннй, 1905 ҫулта Коммунистсен партине 
кёнё. Патша влаҫӗ йна темиҫе ҫул хушши тёрмесенче, 
алли-урине сйнчйрласа, тытнй.

8 Ку ҫыру ҫак кӗнекере пичетленнӗ: «Иван Яковлевич Яковлев», 
Чувашгосиздат, 1948, 233 отр.

9 «О Ленине. Воспоминания, рассказы, очерки» кёнекере «В 
Ленинском строю» ятпа пичетленнё (ГИ ХЛ , М., 1956, 235— 2 4 6 ст р .) .
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Владимир Ильича вӑл 1910 ҫулта Париж,ра тӗл лул- 
нӑ, унта калаҫнй, унӑн доклад не итленӗ. Кривов асаилӗ- 
вёсенчен эпир Владимир Ильич сӑнне, унӑн кймйлне 
куратпйр.

Парижра, Август Бебель 70 ҫул тултарнй ятпа пух- 
нӑ пухура, В. И. Ленин сӑмах калани ҫинчен Кривов 
ҫакӑн пек ҫырать: «Зал пӗр самантрах ҫынсемте тулса 
ларчӗ. Пушй вырӑн ҫук. Ленин... эстрада патнелле хй- 
вйрттйн угрӗ. Калаҫнӑ чукне палйрас, ҫынсене тёлёнте- 
рес теее тӑрӑшни унйн пачах та сисӗнмесг. Пӗр уйрйм- 
лӑх ҫеҫ лур: вӑл сцена ҫинче тйраканскер, мёнле те пу
лин шухйтпа палйртса хӑварас тесе, темиҫе утӑм каялла 
чакать, унтан ҫак тӗп шухйша малалла тйснй алли ҫин- 
че йӑтса пынӑ пек, итлекенсем еннелле утать. Хййӗн 
сӑмахӗсене итленипе итлеменни уншӑн пурпӗр мар. Зал- 
ра е залӑн пӗр-пӗр кӗтессинче хӑйне итлекенсем сӳрӗк- 
ленсен, Ленин ҫакна ҫийӗнчех сисет. Ун пек чухне унӑн 
вичкӗн сӑмахпа ҫивӗч реплика яланах чӗлхе вӗҫӗнче, 
вёсене каласа хурать те, аудитори каллех ӑна тимлӗн 
итле пуҫлать. Кайран эпё Ильича темиҫе хутчен те итле- 
рём. Унӑн шухӑш-кӑмӑлӗн тӗлӗнмелле вӑйӗ мана ял а 
нах хӑй патне туртатчё, Ленина итлекенсем хӑйсем сис- 
месёрех ҫав вӑйна хавхаланатчӗҫ» 10.

Ватӑ большевик кунта Владимир Ильич сӑнарне пи- 
тех те лаййх кйтартса панй: трибуна ҫинче сймах кала- 
кан Ильич санӗ куҫах курйнать.

Т. С. Кривов асаилёвёсенче тата ҫакйн пек вырйн 
пур: «...1921 ҫулта мана партии X съездёнче ЦКК член- 
не суйласан,—-тет вйл,— эпё Владимир Ильича час-ча
сах кураттйм. Пёррехинче, эпё чйваш иккенне пёлсен, 
Ильич м.анран ҫакйн пек ыйтрё:

— Эсир Иван Яковлевича пёлетёр-и?
— Аван пёлетёп, эпё ун патёнче Чёмпёрти чйваш 

шкулёнче те вёреннё,—' терём.
— Авй мёнле иккен! — тесе пуҫне сёлтрё Ильич, ун

тан, ман ҫине тимлӗрех пйхса, ҫалла каларё:
— Пысйк йстйнлй ҫынччӗ вйл. Тйван халйхне аллй 

ҫул хушши ҫутталла туртнй, мёнлерех саманара тата!»11
В. И. Ленин политика, наука, культура ҫыннисене, 

писательсене истори енчен тёрёс характеристика пама, 
BieceH историри вырйнёпе рольне никамран та лаййх

10 Ҫавӑнтах, 240 стр.
11 «Л итература и жизнь» хаҫат, 1958 ҫулхи июлӗи 16-мӗшӗ.
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палӑртма пёлнё. Сймахран, Л. Толстоя вал мён тери 
чаплӑ характеристика панӑ. И. Я- Яковлева панй харак
теристика та ҫавйн пекех— чаплй та тёрёс! 1918 ҫулхи 
апрелӗн 20-мӗшӗнче Владимир Ильич, шӑшах ӗнтё ҫав 
«лысӑк ӑстӑнлӑ ҫын» хутне кӗрсе, Чӗмпӗр Совдепне 
телеграмма янӑ.

Владимир Ильичӑн ҫа!в телеграммӑра каланӑ сӑма- 
хӗ пире хамӑрӑн революдичченхи культура ҫине, унӑн 
ҫыннисем ҫине, вёсен ёҫӗ ,ҫине марксизм-ленинизм куҫё- 
пе пйхма вӗрентет. Марксизм-ленинизм вара ҫынсен ӗҫ- 
не, вёсем мён тунине асра тытса, историлле условисене 
шута илсе хаклать.

...1918 ҫултаняа Коммунистсен партийёнче тӑнӑ
A. П. Ургалкин (1897— 1965) «Эпё Ильича куртйм» аса- 
илёвёсенче 12 Чёмпёр кӗпёрниичи Сенгилей уесӗн Ялавӑр 
ялӗнчи чӑиашсем В. И. Ленин ҫинчен 1906 ҫултах илтни 
ҫинчен пёлтерет. Хресченсем ҫӗр пирки калаҫнӑ чух час- 
часах Владимир Ильич хушаматне асӑннӑ. Ку фактӑн 
пёлтерёшё, ман шутиа, иитех те пысӑк: патша влаҫӗ 
революдиллё юхӑма тем пек хытӑ. хӗсӗрленё пулин те, 
Ленин вёрентёвё халӑх хушшине кӗрсех пынӑ, револю- 
циллё шухйшсем амаланнӑ, ҫав шухӑшсем чӑвашсем 
хушшине те ҫитнё, вёсем те Ленин ҫинчен илтнё.

А. П. Ургалкин, Кронштадт матросе,— ҫулпуҫа 
1917 ҫулки апрелӗн аср.ан кайми виҫ.ҫӗмӗш кунӗнче Пет- 
роградра Финляндски вокзалта курнӑ ҫынсенчен пёри. 
Вӑл ун чухне Ленин сймахне те итленё. Владимир 
Ильич хййён кёске, анчах шухйш енчен пуян сймахне: 
«Сывй пултйр социализмлй революци!» тенё лозунгпа 
пётернё.

«Ильич киличчен,— тет асаилӳсен авторе,—>социали
змлй революци пире инҫетри ёмёт пек туййнатчё пул
сан, унйн сймахне итленӗ хъиҫҫйн революци пирён иур- 
нйҫпа кёрешёвён кашни утймӗнче ҫаи-ҫутй курйнакан 
пулчё».

А. П. Ургалкин асаилёвёсенчен рабочисемпе салтак
сем тата матроесем Владимир Ильича чун-чёререн 
юратса хисепленине куратйн. Ҫакна 1917 ҫулхи июлӗн 
4-М1ӗшёнче Парти Тӗпкомён ҫурчӗ патне пухйннй халйх 
шухйш -кймйлё те аван кйтартса парать. Ҫавйн чухне
B. И. Ленин сывй мар пулнй. Ҫапах та рабочисем йна 
курасшйн пулнй.

12 «Ялав» журнал, 1968 ҫул, 9-мӗш номер, 2— 3 стр.

13. В. А. Долгов. Ленин сӑнарӗ— халӑх чёринче. 193



«Халӑх,— тет Ургалкин,— пёрмаях Ильича чӗнсе тӑ- 
чӗ. Нумай пин ҫынлӑ ушкӑн хушшинче: «Эпир Ленина 
итлесшӗн! Сывӑ пултӑр Ленин!» тенӗ сасӑсем илтӗнсе 
тӑчӗҫ». Я. М. Свердлов халӑха В. И. Ленин сывӑ мар, 
тесе ӑнлантарма тытӑнсан, демонстрантсем Владимир 
Ильич пурнӑҫӗ пирки пӑшӑрханса хумханма пуҫланӑ. 
«Пире Ленина кӑтартӑр, вӑл пирӗн ума тухтӑрччё!» — 
теме тытӑннӑ.

М алалла вулакан акӑ мён пӗлет: Владимир Ильич 
балкон ҫине тухоан, лухӑннӑ халӑх ҫине ырӑ кӑмӑлпа 
ӑшшӑн пӑхса илсен, ҫынсен сӑн-питӗнче тӗлӗнмелле ха- 
васлӑхпа савӑнӑҫ палӑрнӑ. Ильичпа демонстрантсене 
куҫа курӑнми нумай-нумай ҫыхӑнусем ҫыхӑнтарса тӑнӑ 
пек, халӑх патне вӗсем тӑрӑх ҫулпуҫӑн шухӑшӗсемпе 
туйӑмӗсем куҫса тӑнӑ пек туйӑннӑ.

Демонстрацие 500 пин ҫын хутшӑннӑ. Вӑл мирлӗ 
демонстраци пулнӑ. Ёҫҫыннисене В. И. Ленин ҫирӗп те 
сыхӑ пулма чӗннӗ.

Демонстрантсен колоннисем Невски тата Литейнӑй 
проопектсемпе, Сеннӑй площадьпе, Садовой урампа пы- 
нӑ вӑхӑтра вёсене контрр'еволюци вӑйӗсем, ҫуртсен кил- 
картисене, ҫурт маччисемие тӑррисем ҫине хӑпарса лар- 
нӑ контрреволюд'ионерсем пӑшалсемие, пулеметсемпе 
пеме тытӑннӑ.

Емӗрӗ кӗскелсе ,пынине сиснӗ контрреволюци мирлӗ 
демонстрацирен те хӑранӑ, хӑйне ҫавӑн пек тыткаланин- 
че Вӑхӑтлӑх правительствӑн, ссглашателле партисен 
'контрреволюциллӗ политики яр-уҫҫӑн курӑннӑ.

* * *

Владимир Ильича курнӑ, унпа калаҫнӑ чӑваш ком- 
мунисчӗсем хӑйсен асаилӗвӗсенче ытларах революци 
хыҫҫӑнхи, Совет влаҫӗн малтанхи ҫулӗсенчи тапхӑрта 
В. И. Ленина курни ^инчен ҫыраҫҫӗ.

М. Г. Булочников, Муркаш районӗнчи Оринин ҫын- 
ни, Российӑри виҫӗ революцие хутшӑннӑскер, 1918 ҫул- 
танпа Коммунистсен партийӗнче тӑраканскер, РСФСРти 
Советсен ултӑ съезчён делегачӗ пулнӑскер, Владимир 
Ильича, Надежда Константиновнӑна тата лартипе лра- 
вительствӑн ытти руководителӗсене темиҫе хут та кур- 
нӑ. Вӑл ВЦ И К членӗ пулнӑ май унӑн анпаратӗнче ӗҫле- 
нӗ чухне В. И. Ленинпа Я. М. Свердлов хушнипе 
вырӑнсене тухса ҫӳренӗ, ҫулпуҫ хушнӑ ӗҫсене тунӑ. Ҫа-
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кӑн ҫинчен Булочников «Ленин хушнипе» 13 ятлӑ аса- 
илӗвӗсенче каласа парать.

Максим Георгиевич 1918 -ҫулхи ҫурюунне, Хусанта 
пулнӑ хьиҫҫӑн, хӑйӗн тӑван ялне кӗрсе тухнӑ. Ҫакӑн чух
не вӑл чӑваш ӗҫ|ҫыннисене ҫулпуҫ ҫиичен, Совет влаҫӗн 
политики ҫинчен каласа кӑтартнӑ, хӑй мӗн ӗҫпе килнине 
тгӗлтернё.

«•Вёсене эпё командировка мандатне Владимир 
Ильича алӑ пустарма унӑн хваттерне кайни ҫинчен ка
ласа кӑтартрӑм»,— тет М. Г. Булочников. Хресченсем 
вдра, ҫакна илтсенех, ун тавра пухӑнаҫҫӗ. Ленин хӑй 
аллипе ланӑ хута кӑтартма ыйтаҫҫӗ.

«Мандат,— тет асаилӳсен авторӗ,— алӑран алла кай
ре. Кашниех ӑна тытса пӑхасшӑн, куҫӗпе курасшӑн. Ву- 
лама пӗлменнисем те Ленин хӑй аллипе ҫырнӑ саспал- 
лисене курасшӑн пулчӗҫ...»

«Эпӗ,— тет Булочников малалла,— вӑл ҫӗтӗлсе пӗтес- 
рен хӑрарӑм. Хӑпгпӗр хӗрарӑмсем, халӗ ҫеҫ ҫӗр илнӗ- 
скерсем, ман удостоверение тирлейлён тытса, Ленин алӑ 
пуснӑ: тӗле чуптурӗҫ. Унти саспаллисене пӑха-пӑха чӑ- 
вашла ҫапла каларӗҫ:

«Л енин— лирӗн ҫуллуҫ, вӑл яланах сывӑ пултӑр! 
Ленин пире ирӗклӗх, ҫӗр пачӗ! Пирӗнтен ӑна пысӑк са
лам калӑр, вӑл нумай-нумай пурӑнтӑр!»

Чӑваш хресченӗсем ҫӗр илни ҫинчен каланӑ май 
М. Г. Булочников Хусан кӗпӗрнинчи земски управа 
председателӗн, кайрантарахпа Колчак патёнче министр 
пулнӑ Мельниксвӑн хушаматне асӑнать. Унӑн ҫӗрӗ 
Каршлӑх мӑнастир патӗнчен инҫе мар сарӑлса выртнӑ. 
Мельников уллутӑн ҫӗрӗсем те, мӑнастир ҫӗрӗсем те чӑ- 
ваш хресченӗсен аллине куҫнӑ. Мельников, чӑваш куль
турине хирӗҫ пырса, 1903 ҫулъа намӑс-симӗсе пӗлмесӗр: 
«Чӑваш культури .пулман, пулас та ҫук» 14, тенё.

Мельников улпутӑн сӑмахӗсемпе ӗҫӗн хӑйӗн «логи
ки» пур: вӑл, Российӑри халӑхсем, ҫав шутра чӑвашсем 
те, хӑйсен культурине вӑйлӑрах аталантарас тесе, ҫӗнӗ 
ҫул ҫине тухсан, Колчак патне тарнӑ та хӑйсен культу
рине тума тьгтӑннӑ халӑхсене хирёҫ алла хёҫлӑшал 
тытса ҫапӑҫма пуҫланӑ. Анчах истории те вӑйлӑ логика 
пур: пролетариллё революци халӑхсен ирсӗр тӑшм.аиӗ- 
сене виле шӑтӑкне тытса перет!

13 М. Г. Булочников. Записки участника трех революций, Чу- 
вашкнигоиздӑт, 1961. «П о заданию  Ленина» сыпӑк, 104— 111 стр.

14 «Казанокая газета», 15 №, 1903 ҫулхи апрелей 13-мӗшӗ.
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М. Г. Булочниковӑн «Ленин хушнипе» асаилёвёсене 
вуланӑ чухне каллех Иван Яковлевич ҫинчен ҫырнине 
тӗл лулатйн.

В. И. Ленин, хӑй патне Булочников пырсан, вӑл ёҫти 
ҫынне, камсем В Ц И К членё пулма суйласа янине ыйтса 
пёлет. Булочников Хусан кӗпӗрнинчен килнине, хӑй чй- 
ваш пулнине каласа па.рсан, Владимир Ильич сасартйк 
ҫакӑн пек ыйтать:

«Эсир чйваш педагогё Иван Яковлевич ҫинчен илт- 
нё-и?» —- тет.

М. Г. Булочников ҫырнине илес пулсан, эпир акй мён 
калама пултарагпйр: Владимир Ильич патёнче вал 
1918 ҫулхи апрельте пулнӑ. Ҫав кунсенче В. И. Ленин 
патне И. Я. Яковлев ҫырйвё ҫитнӗ, ун патӗнче, кунсйр 
пуҫне, ҫавӑн чухнехи кунсенчен пӗринче унйн ывйлё
А. И. Яковлев пулнӑ, ашшёне Чёмпёрте хёсёрлеме ты- 
тӑнни ҫинчен каласа панӑ. Ҫапла, В. И. Ленин чйваш 
просветительне хӑйне ҫеҫ те мар, ӑна мёншён хёсёрлеме 
пуҫланине те пёлнё. Ҫаиӑн чухне ёнтё, 1918 ҫулхи аттре- 
лӗн 20-мӗшӗнче, ҫулпуҫ, хӑйӗн чӑваш халӑх историне 
ҫутӑ ҫӑлтӑр пек кӗрсе юлнӑ телеграммине ҫырса, Чӗм- 
пӗр Совдепне янӑ, Яковлева чӑваш эсерёсемпе надиона- 
лисчӗсем хӗоӗрленинчен хӳтӗлесе хӑварнӑ.

Тепӗр виҫӗ ҫултан, 1921 ҫулта, Т. С. Кривовпа калаҫ- 
нӑ чух, Владимир Ильич каллех Иван Яковлевич ҫинчен 
ыйтса пёлет, унӑн пурнӑҫӗпе интересленет, ӑна калама 
ҫук пысӑк хак парать.

Ҫапла, аслӑ ҫулпуҫ совет халӑхёсен пуласлӑхёпе те- 
лейӗ ҫинчеа шухӑшланипе пёр вӑхӑтрах уйрӑм ҫынсем 
пирки те шухӑшланӑ: вӑл вёсене пулӑшнӑ, кирлё чухне 
вёсен хутне кӗнӗ, хӳтӗленё.

В. И. Ленин Яковлев ҫине мёнле пӑхнине, ун пирки 
мён шухӑтнланине кйтартса паракан асаилӳсенче ҫакӑ 
палӑрать: вёсем пурте пёр йёрпе пыраҫҫӗ. Владимир 
Ильич чйваш просветительне хисепленине, унйн ӗҫне 
пысйка хунине кйтартса параҫҫӗ.

И. Я. Яковлева хййне илес пулсан, вйл хййён ҫывйх 
тусён, Илья Николаевичйн, ывйлне, хйватлй ё^ё-хёлёпе, 
йстйнӗпе, вёрентӗвӗпе пётӗм ҫӗршьгв пурнйҫне, тӗнче 
историне ҫӗнё ҫул-йӗрпе янй ҫынна, В. И. Ленина, вун- 
шар ҫул хушши пёлнё, ватйлсан та манман, яланах асра 
тытнй. Российйра Совет влаҫӗ пулса тйрсан, ватй педа
гог ун патне, пулйшу ьштса, ҫырусем ҫырнй, ыттисем
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патне, уйрймах ывӑлӗ патне, янё ҫырусенче те Влади
мир Ильича мухтанӑ, уншӑн, унӑн ӗҫӗсемшӗн савӑннӑ.

Совет влаҫӗ Яковлевшӑн ҫывӑх власть пулнӑ, ӑна 
вӑл малтанхи кунсенчех хашӑл туса йышӑннӑ. 1919 ҫул- 
хи ноябрей 12-мӗшӗнче вал В. И. Ленин патне, Совет 
влаҫне халйх влаҫӗ тесе хакласа, хӑй ҫӗнӗ власть хуш- 
нй пек ӗҫлеме хатӗр пулнй ҫинчен ҫырса ярать.

В. И. Ленин вилсен тепёр ҫулхине Иван Яковлевич 
ҫулпуҫ ҫинчен асаилӳсем ҫырать. «Ку вйл,— тет вёсем 
пирки Г. Н. Волков профессор,— Ленин ҫинчен пичет- 
ленсе тухнй асаилӳсенчен партире тйман демократ сыр- 
нй пӗрремӗш асаилӳ пулнй».

Чйваш коммунисчёсен хйшпёр асаилёвёсем пире 
граждан вйрҫи тапхйрне илсе каяооё. Ун чухнехи вйхйт
ра Владимир Ильича курни ҫинчен С. М. Ӑбу, Е. Я. О р
лова тата М. П. Максимова асаилёвёсенче каласа 
панй.

1919 ҫултанпа партире тйракан С. М. Абу юлташ, 
Шйхранта учительсен семинарийёнче вёреннё чухне 
РКП (-6) ячейки организациленёскер, ҫав ячейкйн пред
седателе пулнйекер, В. И. Ленина 1919 ҫулхи апрельте 
Мускавра вйтам шкулсенче вёренекен коммунистсен 
съез1дёнче курнй, унта Ильич сймахне итленӗ. Ҫакйн 
ҫинчен вйл асаилӳсем ҫырнй 15. Чйваш делегачён асаилё
вёсене вуласан, эпир ун чухне вйтам шкулсенче вёреннё 
ҫамрйк коммунистсем хййсен аслй учительне мён тери 
юратнине куратпйр.

Съезд умӗнче ҫамрйксем хушшинче коммунизм иде- 
йисен витёмне вййлатас, шкулсенче вёренекенсене ком
мунизм строительствине ытларах хутшйнтарас задача 
тйнй. Малтан съездра Е. М. Ярославский, М. Ф. Влади
мирский, В. М. Познер докладсем тунй.

Апрелей 17-М1ёшёнче съезда В. И. Ленин пынй. В ла
димир Ильич съезд ӗҫлекен ҫурта пырса кёрсен, делегат- 
сем пурте ура ҫине тйнй, «Интернационал» юрласа янй. 
Делегатсем хушшипе утса пыракан Ильич ҫавйн чухне 
пьшй ҫӗртех чарйнса тйнй. «Эпё,— тет С. М. Абу,— В ла
димир Ильичпа юн.ашарах тйтйм. Манпа ун хушшинче 
никам та пулмарё. В. И. Ленина ҫывйхранах курса пйх- 
ма май килчё манйн» ,б.

15 С. М. А бу асаилевесем «На съезде коммунистов-учащихся» 
ятпа ҫак кӗнекере тухнӑ: «Народы России о Ленине», изд. «Совет
ская Россия», М., 1969, 206— 209 стр.

16 Ҫавӑнтах, 208 стр.
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М алалла чӑваш делегачё, Абу коммунист, Владимир 
Ильича хӑ(й мӗнлерех астуни ҫинчен ҫырать. Ильич сӑ- 
нарне вӑл ҫакӑн пек астӑвать: «Владимир Ильич вӑтам 
пӳллӗ ҫын, ҫамки сарлака, пуҫӗ илемлӗ, куҫӗсем тӗксӗм- 
рех, ҫӳҫӗпе сухалӗ Х1ӗрлӗрех сарӑ, пит-куҫӗ кӑмӑллӑ, 
шухӑшлӑ. Ҫийӗнче бархат ҫухаваллӑ кӗркуннепе ҫур- 
кунне тӑхӑнмалли пальто. Ун пек пальтопа вӑл сӑн 
та ӳкерттернӗ, ку ӳкерчӗке эпир час-часах куратпӑр» 17.

С. М. Абу тата Ленин хӑйӗн сӑмахне малтанах ҫырса 
хатӗрленӗ текст тӑрӑх мар, хутсӑр-мӗнсёрех каланине 
асӑрханӑ. «Унӑн сӑмахӗ,—• тет ватӑ коммунист,— питех 
те вӑйлӑ пулчӗ, пирӗн пата электричество пек ҫитсе 
тач'ё».

В. И. Ленинӑн ҫав съездра каланӑ сӑмахӗ пысӑк мар. 
Анчах шухӑшӗ калама ҫук таран. Вал коммунизм тӑ- 
васси ҫинчен, ҫӗнӗ шкул мӗнле ӗҫлемелли ҫинчен, унта 
ҫамрӑксем мӗн-мӗн тумалли ҫинчен каланӑ. Вӑхӑчӗ пи
тех те йывӑр вӑхӑт пулнӑ, Владимир Ильич ҫапах та 
малашне, нумай-нумай ӳлӗмрен ҫамрӑксен мӗн тумалли- 
не яр-уҫҫӑн палӑртнӑ. Вӑл ҫ.апла каланӑ: «Эпир халӗ 
тума тытӑннӑ обществӑна,— иурте ӗҫлесе пурӑнмалла 
обществӑна, ҫынсем хушшинче нимле класлӑ уйрӑ^млӑх 
та пулмалла мар обществӑна,— ҫа-вӑн пек обществӑна 
нумай вӑхӑт хушши тума тивет. Халё эпир пулас об
ществен малтанхи кирнӗчёсене ҫеҫ хуратпӑр-ха, ӑна си- 
рӗн, хӑвӑр ҫитӗнсе ҫитсен, тумалла пулать» 18.

Е. Я. Орловӑпа М. П. Максимова хӑйсен асаилӗвосен- 
че 19 Владимир Ильича 1919 ҫулхи июлӗн пуҫламӑшӗнче 
Мускавра уҫӑлнӑ шкулта вӗренмеоӗр юлнисем хушшин
че ӗҫлекен.организаторсен курсӗнче курни ҫинчен ҫы- 
раҫҫӗ. Унта 300 ҫынна яхӑн пухӑннӑ. Ҫав курса чӑваш- 
сенчен тӑватӑ ҫын кайнӑ, вӑл шутра Орловйпа Макси
мова тата Перовпа Майоров юлташсем пулнӑ. Фронт 
Мускавран инҫе мар пулнй кёр еннелле пёрмаях слсён- 
се тӑнӑ. Курсантсем,— арҫынсем те, хёрарӑмсем те,— 
ҫакна кура хӑйсен ирӗкӗпе фронта кайма йышӑннӑ. 
Фронта тухса каяс умён вёсем ҫак курса ертсе пыракан

17 Ҫавӑнтах, 208 стр.
18 В. И. Ленин. Пӗтӗм соч. пуххи, 38 т., 320 стр.
19 Е. Я. О рлова. Эпё Ленина курни. «Ялав» библиотеки, 4-мёш  

кёнеке, 1957 ҫ.; М. П. М аксимова асаилёвёсем «Н ароды  России  
о Ленине» кёнекере «Я слушала Ленина» ятпа пичетленнё, 212—  
215 стр.
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Н. К. Крупская юлташран Владимир Ильич хёйсем пат
не килсе каймё-ши тесе ыйтнӑ. В. И. Ленин вара ытти 
руководителёсемле пёрле курсантсем патне 1919 ҫулхи 
октябрён 28-мӗшӗнче пынй. Унта сёмах каланй.

Владимир Ильич курсантсем патне пынине аса илсе, 
Е. Я. Орлова ҫакӑн пек ҫырать: «Эпир залра. У р ам р а—■ 
автомобиль. Ленин! Капйрах ӑна хирӗҫ хускалтёмйр. 
Ленин коридорта. ҫирёппӗн, ирёккӗн, хӑй тахҫан пӗлсе 
тӑнӑ кил-ҫурта кӗнӗ пек, утса пырать. Унпа пӗрле 
Н. К. Крупская тата ҫамрӑк хӗр — стенографистка. Ш о
фер мишина патне юлнӑ. Урӑх никам та ҫук. Ку вӑл — 
ун чухнехи Мускавра! В. И. Ленин тумтирсем ҫакмалли 
кёте-се пырса хывйнчё, пальтине, кепкине пирён тум
тирсем хушшинех ҫакрӗ, унтан, зала кёрсе, трибуна п ат
не иргрё».

Ку йёркесенче нимех те ҫук пек, ҫапах та  вёсем 
Владимир Ильичйн сйнарне лаййх кйтартса параҫҫӗ: 
Ленин — этемлёх генийё, аслйран та аслй революцио
н е р — халйх массинчен ниҫта та нихйҫан та ютшйнман.

Е. Я- Орлова Владимир Ильич президиумра мёнле 
ларнине те асйрханй. «В. И. Лениншйн,— тет вйл,— 
президиум сётелё— чаллй кёреке мар, ӗҫ вырйнӗ. Вйл 
пёрре те ахаль лармасть, тухса калакансене «жуҫа кёр- 
се» итлет, пӗчӗк кӗнекине алран ям-асть—<ҫырать, пал- 
лйсем тйвать, вирлёрех самантсенче: акй вйл — пирён 
ӗҫеем! тенё пек, пёрре оратор >ҫине — ырлавлйн, тепре 
итлекенеем ҫине — сарлакан та уҫҫйн пйхса илет» 20.

Владимир Ильич фронта каякан курсантсене каланй 
ӑсату сймахёнче ҫӗнтерӳ инҫе мар, рабочисемпе хрес
ченсен йстйнӗ кунран-кун уҫйлса пырать, Хӗрлӗ Ҫара 
татйклй ҫӗнтерӳ тума хавхалантарас пулать, тенё. 
«Эпир,— тенё вйл,— халё хамйрйн пётём тимлёхе Кйн- 
тйрти фронта яратпйр, унта никам курман-илтмен, кал а
ма ҫук юнлй ҫапӑҫусем пулса пыраҫҫӗ, унти кӗрешӳ 
вырйс революцийён кун-ҫулӗ пирки ҫе,ҫ мнр, хӗвеланёҫӗн- 
чи революцийён шйпи пирки те пы рать»21.

Ҫавӑн чухне Владимир Ильич сймахне итленё, фрон
та тухса кайнй М. П. Максимова хййён асаилёвёсене 
ҫакйн пек ойма(Хсемпе вӗҫлет: «Ленин сйнарне, хййён 
пӗтӗм пурнйҫне рабочи класс ӗҫӗшӗн панй ҫын сйнарне, 
эпё ёмёрлёхех астуса юлтйм, Ленин сйнарё мана пурнйҫ-

20 Е. Я. О рлова. Эпё Ленина курни, 18 стр.
21 В. И. Л енин. Пётём соч. пуххи, 39 т., 249 стр.
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ри йы'Ва,р самантсенче пулашре, йывйрлйхсене ҫёнтерме, 
шухӑш-кӑмӑла тӗреклетме вӑй пачӗ. Ачасене вёрентнё 
чухне мана Ленин авторитечӗ пулёшрё: Ленин пек сй- 
пайлй пулйр, паян тумалли ӗҫе нихйҫан та ырана ан хй- 
варӑр, теттӗм эпё вёсене. Ман чёремре пёрмаях Ленин 
сӑнарё пулчӗ, вӑл халё те ман чёремрех, малашне те 
чёререх пулё».

И. И. Илларионов хӑйӗн асаилёвёсене «Ленин ахаль 
ҫынсене питех те лайӑх ӑнланнӑ»22 тесе ят панӑ. Влади
мир Ильича вал 1920 ҫулхи декабрьте Со;ветсен Пётём 
Российйри VIII съездӗнче курнӑ, вӑл тунӑ доклада итле
нё, унпа съезд резолюдине хатӗрлекен комиссире калаҫ- 
нӑ. Комиссире резолюци хатёрленё чухне Владимир 
Ильич комисси членӗсемпе кашнинпех паллашнй, калаҫ- 
са илнё. Илларионов юлташран та: ёҫтан килтёр, мён 
ӗҫлетӗр, тесе ыйтнӑ. Чӑваш автономиллӗ облаҫӗнчен 
килнине каласа парсан, Ленин чӑвашсем мёнле пурйннй 
ҫинчен ыйтма пуҫланӑ: «Калйр-ха, тархасшйн,— ыйтнй 
вйл,— Октябрьти революци хыҫҫйн чйваш хресченёсем 
мёнле пурйнаҫҫӗ, Совет влаҫӗ туса ирттерекен ӗҫсем ҫине 
мёнле пйхаҫҫӗ, хресченсен хутпёлменлёхне пётерес енёпе 
мён-мён тйватйр?»

Владимир Ильич чйвашсем пирки М. Г. Булочников- 
ран та  ҫавйн пек ыйтнй. Ун патне Чйваш облаҫӗнче ӗҫ- 
лекенсем пырсан-тусан, вйл ялан тенё пекех: «Чйвашсем 
мёнле пурйнаҫҫӗ?» — тесе ыйтнй. Ку вйл, паллах, Ильич 
пирён халйха пёлни ҫинчен, йна пулйшма тйрйшни ҫин- 
чен калать. Ҫулпуҫ ытти халйхсене те ҫавйн пекех пёл
нё, вёсене пулйшма тйрйшнё.

1921— 1922 ҫулсенче Атйл тйрйхне хаяр выҫлйх ҫитсе 
ҫаисан, В. И. Ленин, Коммунистсен партийё, Совет пра- 
вительстви Атйл тйрйхёнче выҫйпа аптранй халйхсене 
пулйшас тесе, калама ҫук пысйк ӗҫсем туса ирттернё. 
Ҫулпуҫ патне пулйшу ыйтма чйваш коммунисчёсем пёр
ре ҫеҫ мар кайнй. Ленин кашнинчех вёсене ырй кймйл
па йышйннй, чйваш халйхне пулйшу панй.

Ҫакна эпир 3. П. Сусмет асаилёвёсенчен аван курат- 
пйр 23. Зинаида Петровна 1921— 1922 ҫулсенче Мускав
ра Я. М. Свердлов ячёпе хисепленекен коммунистла уни-

22 Вырӑсла « Ленин чудесно понимал простых людей» ятпа 
«Ульяновская правда» хаҫатра пичетленнӗ, чӑвашла 1968 ҫулта 
«Ялав» ж урналӑн 11-мӗш номерӗнче тухнӑ, 1— 2 стр.

28 3 . П. Сусмет. Эпӗ Ленина тёл пулнй. «Ялав» ж урнал, 1968, 
12-мӗш номер, 1— 3 стр.
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верситетра вёреннё, унтан вёренсе тухсан, РК П  (б) Чй
ваш обкомёнче ӗҫленӗ. Ҫав тапхйрта вӑл ытти чӑваш 
работникӗсемпе пёрле В. И. Ленин патӗнче пулнӑ, чй
ваш халйхё выҫлйх пирки мён тери аптраса ҫитни ҫин- 
чен каласа кйтартнй.

Халё 3. П. Сусмет асаилёвёсенче вулакансем ун ҫин- 
чен ҫакйн пек йёркесем тупаҫҫӗ: «Эпир кӗнӗ пӳлӗмӗн 
(пире унта йышйнмаллаччё) пёр алйкӗнчен кётмен ҫӗр- 
тен Владимир Ильич тухре. Вйл сётел патне пырса лар- 
чӗ, сётел ҫине темле хутсем хучё, унтан хйвйрт тйчё те 
пирён пата васкаса ҫирӗппӗн утса пычё, сывлйх сунса 
пире алй пачё. Пурсймйра та ларма хушрё, хйй те пукан 
ҫине ларчӗ, аллисене чӗркуҫҫи ҫине хурса, кйштах пирён 
еннелле таййнса калаҫма тытйнчё. Эпир йҫтан килнине, 
менле ӗҫпе ҫӳренине ыйтса пёлчё. Эпё хйвйрт сиксе 
тйтйм та чйваш халйхё выҫй ларни ҫинчен хёрсе кайса 
калама тытйнтйм. Владимир Ильич ман ҫине тимлён 
пйхса ларчӗ. Эпё ҫавйн чухне хам умра аслй Ленин лар- 
нине те манса кайрйм пулас. Эпё каланй вйхйтра Влади
мир Ильич ура ҫине тйчё. Пӳлӗм тйрйх утса кайрӗ, ун
тан каллех пирён патймйра пычё. Мана унйн сйнё 
хуйхйрнй ҫын сйнё пек туййнчӗ; ҫапах та унйн хйюлйхё, 
хастарлйхё пире хавхалантарчё. Эпё ҫаплах ура ҫинче 
тйратйп. Владимир Ильич сылтйм аллине ман хулпуҫҫи 
ҫине хучё те: «Маттур!» терё, яланах сймаха тӳрӗ те 
тёрёс калама канаш пачё. Манйн куҫёмсенчен куҫҫуль 
юхса анчё, темле чарас тесен те чараймастйп, мёвшён 
тесен ун чух чйваш халйхӗн пурнйҫӗ ытла та йывйрччё, 
ҫавна пула эпё те хъттй хуйхйр.са ҫӳреттӗм. Ильич теми- 
ҫе ыйту пачё те: чйваш халйхё нумай асап курнй, вйл 
ӗҫчен те тӳрӗ кймйллй халйх, йна Совет влаҫӗ ҫеҫ пу
лйшма пултарать, терё. Унтан ҫапла каларё: Совнарком, 
иккӗленмелли ҫук, Чйваш ҫӗршывӗнчи выҫй ларакан 
халйха пулйшассине вййлатма майсем тупё. Вйл ҫакйн 
ҫинчен хамйр халйха каласа пама, пирён урлй йна са
лам калама хушрё. Эпир пурте ура ҫине тйтймйр. Вла
димир Ильич пирёнпе аллймйрсене хытй чймйртаса сыв- 
пуллашрё, эпир тухичченех, алйк хупйничченех алйк 
патёнче тйчё. Эпир пурте ҫакна туйса илтёмёр: алйк 
хыҫӗнче пире ҫывйх та хаклй, пуриншён те тйван ҫын 
тйрса юлчё».

Выҫлйх вйхйтёнче Чйваш облаҫӗнче ӗҫленӗ
В. Н. Александров выҫйпа аптйраса ҫитнё чйваш халйх- 
не пула-шас енёпе чылай тйрйшнй, Шупашкара килсе
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ӗҫленӗ Ҫ1ЫН, В. И. Ленинпа Совет правительстви чйваш- 
сене мён тери нумай пулӑшни ҫинчен тӗлӗнмелле тёслёх- 
семпе каласа парать 24. Пёррехинче Александров юлта- 
ша, Шупашкартан таврӑнсан, Мускав' Совечён Прези- 
диумёнче Чӑваш облаҫӗ пирки тёрлё шухйшлани ҫинчен 
каласа панӑ. Пӗрисем, ҫав шутра Мускав Совечён пред- 
седателё Каменев тата унйн заместнтелё Богуславский, 
ҫапла ёнентерме пйхнй: чйвашсем выҫӑ лармаҫҫӗ, вёсем 
хййсен облаҫне Мускавран пулйшу па,малла тунипе уса 
кураошйн, ҫавйвпа та выҫлйх хйрушлйхёсене ытлашши 
пысёклатса кйтартаҫҫӗ. ГТрезидиумйн тепёр пайё урйхла 
шутланй: чйвашсене выҫлӑхпа тата хуҫалёх юхйннипе 
кӗрешес ӗҫре'массӑсене пӗтӗҫтерме Мускав рабочийӗсен 
пулйшйвӗ кирлё, чйвашсем выҫлйх инкекӗсене ӳстерсе 
кйтартма мар, хййсем хйюсйр пулнй пирки унйн инкекӗ- 
сем мён тери пысйк пулнине, хййсем мӗн тери начар пу- 
рйннине каласа параймаҫҫӗ, тенё. В. Н. Александров 
каланй тйрйх: «Владимир Ильич та ҫавйн пек шухйш- 
ланй» пулать 25.

Аслй ҫулпуҫ, учитель, мён ачаранах чйвашсене пёл- 
се пурйннйскер, чйваш халйхён кймйлне, характерне 
лаййх пӗлнӗ. Выҫлёх вйхй'тёнче Каменевсем каланй 
сймаха вал ёненмен, чйваш халйхне пулйш'малла тунй, 
пулйшнй. Ҫакна пула пиншер чйваш ӗҫҫынни вилёмрен 
хйтйлса юлнй.

Акй тата С. А. Коричев асаилёвёсем. Вёсене вйл 
«Манма ҫук» ятпа пичетлесе кйларнй 26.

Сергей Андреевич Коричев 1921 ҫулхи апрельте
В. И. Ленин патне РК П  (б) Чйваш обкомёпе Чйваш 
облӗҫтйвкомё хушнипе Чйваш облаҫӗ валли пулйшу 
ыйтма кайнй.

Владимир Ильич, хйй патне кёрсен, Коричевран:
—• Чйваш хресченёсен шухйш-кймйлё мёнле? — тесе 

ыйтнй.
С. А. Коричев вара чухйнсемпе вйтамсем Совет вла- 

ҫёшӗн тйнй, йна хййсен влаҫӗ тесе шутланй, анчах та- 
варсем ҫитменнипе тарйхни ҫинчен, кулаксем, ҫавйнпа 
усй курса, 1921 ҫулхи хёлле хресченсен пёр пайне хйй
сем енне ҫавйрни ҫинчен каласа панй. ёҫ хресченёсем,

24 В. Н. А л ександров. В борьбе с последствиями неурож ая 1921 
года в Чувашии. Ч уваш гооиздат, 1960.

25 Ҫавӑнтах, 16 стр.
26 С. А . К оричев. М анма ҫук. «Ялав» ж урнал. 1969 ҫ., 6-мӗш  

номер, 1— 2 стр.
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хӑйсен йӑнӑшне ӑнланса илсен, кулаксем хыҫҫӑн кайма', 
пӑрахни ҫинчен те каланӑ.

B. И. Ленин сӗннипе Ёҫпе Оборона Совечё Чӑваш 
облаҫне 200 пин метр пусма-тавар тата ытти тӗрлӗяпа- 
ласем памалла тунӑ, тавар улӑштарса ламалли фонда 
ӳстернӗ. I

C. А. Коричев юлашкинчен ҫакӑн пек калать: « В л а - : 
димир Ильичпа калаҫнӑ хыҫҫӑн эпӗ, тӑван халӑхӑн пур- 
нӑҫӗ пирки шухӑшланӑ май, хам область тӑрӑх ҫӳренӗ: 
чухне июӗ старике тёл пулнине аса илтӗм. Вӗсенчен пӗ- 
ри — Хутар ҫынни, тепри — Пантьӑк ялӗнчен. Вӗсем 
Ленин ашшё — Илья Николаевич — уҫнӑ шкулта чи м ал
тан вёреннё учениксем. Эпӗ хамӑр тӑван халӑха ҫутта 
кӑларас ӗҫре Илья Николаевич пулнишӗн, унӑн гениллӗ, 
ывӑлӗ В. И. Ленин, ҫавӑн хыҫҫӑн нумай ҫулсем иртсен, 
Чӑватн автономиллӗ облаҫне организацилемелли Д екре
та алӑ пусса кӑларнишӗн калама ҫук савӑнтӑм».

«Нумай вӑхӑт иртсен,— тет малалла автор.— Эпё 
каллех Ленин ӗҫленӗ кабинетра пултӑм. Унӑн кабинечӗ 
хӗрӗх ҫул ӗлӗкрех мӗнле пулнӑ, халё те ҫавйн .пекех, ан
чах... вӑл Ленинсӑр. Экскурсантсен йышӗнче ватӑсемпе 
ҫамрӑксем, комсомоледсемве пионерсем, Африка тата 
Еврона ҫыннисем ттулчӗҫ. Ввсенчен нихӑшӗ те Ленина 
курман, унпа калаҫман, ҫа;пах та кашнин сӑн-питӗнче 
в-ӗсем Ленина чун-чӗререн хисеплени, юратни курй
нать» 27.

1924 ҫулхи январь кунӗсем, Ильич пирӗнтен уйрӑлса 
кайнӑ кунсем, ҫинчен 1917 ҫултанпа Коммунистсен пар- 
тийӗнче таракан А. П. Шигаевна И. Е. Ефимов юлташ- 
сем хӑйсен асаилӗвӗсенче ҫвфнӑ 28. А. П. Шигаев, Пӑрач- 
кав ҫынни, ун чухне СССР Халӑх К01миссарӗсен Совечён 
ёҫӗсене йӗркелесе тӑракан Упра!вленинче ӗҫленӗ, Влади
мир Ильича лытар.ма организациленӗ комиссире дежур- 
нӑй пулнй. Вӑл рабочисен коллактивёсем, хресченсем, 
служащисем, Совет Союеӗнчи тата урӑх ҫӗршывсенчи 
ӗҫҫыннисем Ленин вилнӗ пирки кулянса янӑ нумай-ну- 
май телеграммйсене, ҫырусемие резолюцисене чи малтан 
вуласа курнӑ, йӗркелесе хунӑ. «В'ёсенче,— тет Алексей 
Петрович,— пуринче те пӗр шухӑш: Ленин вилчӗ, анчах

27 «Ялав», асӑннӑ номер, 2 стр.
28 А. П. Ш игаев. Светлый образ. «Вопросы истории КПСС»

журнал, 1966 ҫ., 8-мёш номер, 113— 114 стр.: чӑвашла «Ялав»
журнал, 1969 ҫ., 1-мёш номер, 3 стр.; И. Е. Ефимов. В борьбе за
Советскую власть. Чуваш госиздат, 1968, 45— 46, 80— 84 стр.
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унӑн идейисем пирӗн чёресенче, Ленин ӗҫӗ ӗмӗр-ӗмёрех 
пурӑнӗ».

И. Е. Ефимов, Чӑваш облаҫӗнчи ҫар комиссарӗ, ун 
чухне Советсен Пӗтӗм Российӑри XI еъезчӗн тата Совет- 
сен Пётём Союзри II съезчӗн делегачӗ, ҫав съездсен 
ытти делегачӗсемпе пёрле, В. И. Ленин тупӑкё умӗнче 
хуралта тӑнӑ, ӑна пытарнӑ ҫӗре хутшӑннӑ.

Съездсен траурлӑ ларӑвӗсенче Н. К. Крупская сӑмах 
каланӑ.

— В. И. Ленин,—'Тенӗ Ильичпа пӗрле кӗрешӳре вун- 
шар ҫул пулнӑ ватӑ большевичка,—чмӗнпур ӗҫҫынни- 
сене, пусмӑрти мӗнпур ҫынсене чунтан юратни унӑн чӗ- 
рине вӑй парса тӑчӗ. Владимир Ильич хӑйӗн пӗтӗм пур- 
нӑҫне рабочи класс ӗҫне, пусмӑрти халйхсене ирӗке 
кйларассиш'ён пыракан кӗрениӗве пачӗ.

Надежда Константиновна рабочисемпе работницӑсе- 
не, хресченсемпе хресчен хӗрарӑмӗсене, пӗтӗм тӗнчери 
ӗҫҫыннисене пӗр-пӗринпе ҫирӗпрех пӗрлешме, Ленин 
ялавӗ айне, коммунизм ялавӗ айне тӑма чӗннё.

В. И. Ленина тӗрлӗ вӑхӑтра съездсемпе конференди- 
сенче, пухусемпе митингсенче тата ытти ҫӗрте курнӑ, 
вӑл тунӑ докладсене, тухса каланӑ сӑмахсене итленӗ юл- 
ташсем пирӗн республикӑра сахал мар. Вӗсенчен чыла- 
йӑшӗ асаилӳсем те ҫырнӑ. Сӑмахран, ҫак статьяра 
асӑннисемсӗр пуҫне, чӑваш хаҫат-журналӗсенче А. С. Ко- 
сырев, В. Н. Мочашов, Я. П. Соснин, С. С. Воронин, 
И. А. Крынецкий, А. П. Лбов, Н. А. Яснопольский тата 
ыттисен Владимир Ильич ҫинчен ҫырнӑ статйисене туп- 
са вулама пулать. Вёсенче кашнинчех аслӑ ҫулпуҫ сӑна- 
рӗн мёнле те пулин паллине, вӑл каланӑ сӑмахсен 
шухашёсен’е палӑргса пама тӑрӑшнӑ.

Ҫак кӗнекене кёртнё «Вёсем В. И. Ленина курнӑ» 
статьяра усӑ курнӑ асаилӳсем малтан: вырӑсла «Ленин 
и трудящиеся Чувашии» кӗнекере ҫапӑннӑ, ҫав вӑхӑт- 
рах «Эпир Ильича курнӑ» кёнекере чйвашла тухна. 
Е1кё кёнекине те Владимир Ильич Ленин ҫуралнӑранпа 
100 ҫул ҫитнӗ тӗле (1970) кӑларнӑ.

Статьяна ҫав кӗнекесем тухичченех, асаилӳсене тӗр- 
лӗ хаҫат-журналсенче тупса, вӗсене тӗпе хурса ҫырнӑ. 
Хӑшпӗр авторсен асаилӗвӗсем нумай кайран ҫапӑнса 
тухнӑран вӗсемпе усӑ курман.
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«Эпир Ильича курнӑ» кёнекере вунтӑватӑ автор: вё
с е м — А. И. Яковлев, В. И. Никифоров, Т. С. Кривов,
A. П. Ургалкин, А. Н. Миюсов, М. П. Максимова, 
Е. Я- Орлова, М. Г. Булочников, И. И. Илларионов,
С. А. Коричев, 3. П. Сусмет, С. Л. Шумилов, А. П. Ши- 
гаев тата И. Е. Ефимов. Статьяра пачах асӑнман, пйх- 
са тухман асаилӳсем — А. Н. Миюсовйн «Советсен 
VI съезчӗ ӗҫленӗ кунсенче» тата С. Л. Шумиловйн 
«Манми вйхйтсем» асаилёвёсем.

Александр Николаевич Миюсов — Пётём Российйри 
VI Чрезвычайлй съезд делегачё (1918 ҫулхи ноябрён 
7—9-мёшёсем). Съезда йна Улатйр уездёнчи Промзино 
вулӑсӗнчи Советсен съезчё суйласа янй.

Советсен VI съездне Я. М. Свердлов уҫнй. Унта
B. И. Ленин пулнй, доклад тунй. А. Н. Миюсов Ильича 
ҫавйнта курнй, докладне итленё. Унйн асёнче вйл ҫакӑн 
пек юлнй: «Президиума В. И. Ленин тухрё, делегатсем 
йна тӑвӑллйн алӑ ҫупса, саламлӑ сймахсемпе кётсе ил- 
чӗҫ. Владимир Ильич хййне саламласа алӑ ҫупнине ну- 
майччен чараймарё. Акй вйл, делегатсене алӑ ҫупмаш- 
кйн чарйнма ыйтса, аллине ҫӗклерӗ те зал сасартйк 
лйпланса ларчё. Ильич сймах калама пуҫларӗ. Эпир 
унйн сймахне пёр хускалмасйр итлерёмёр, кашни сймах
не асра хйварма тйрйшрймйр» 29.

Советсен VI съезчё Октябрьти революци пёр ҫул 
тултарнй вйхйтра пуҫтарйннй. Унйн делегачёсем Мус- 
каври ӗҫҫыннисен демонстрацине хутшйннй. Демонстра- 
цине кайма хатёрленнё чух Владимир Ильич делегат- 
сен пёр ушкйнёнчен тепёр ушкйнё патне пыра-пыра 
калаҫнй. Улатйр делегачёсемпе те (А. Н. Миюсовпа 
тата В. С. Янинпа) калаҫса илнё. Вёсем съезда йҫтан 
килнине пёлсен, Ильич: «Эпир ентешсем иккен, эпё 
Улатйрпа Промзинйна пёлетёп», тенё 30.

Сергей Львович Шумилов — «Манми вйхйтсем» аса- 
илӳ авторё В. И. Ленина 1920 ҫулхине Мускавра пулса 
иртнё шкулсем енӗпе ӗҫлекен инструкторсен курсёнче 
вёреннё вйхйтра курнй. Ҫавйнта вёреннё чух С. Л. Шу
милов июнӗн 12-мӗшӗнче ялти ӗҫсен ответлй инструкто- 
рёсен канашлйвне кайнй, унта ҫулпуҫ сймахне итленё. 
Вйл Владимир Ильич сймах каланине ҫакйн пек астй- 
вать: «Владимир Ильич хуллен, анчах кашни сймахне

29 «Эпир Ильича курнӑ», Чӑваш кёнеке изд., 1970, 53 стр.
30 Ҫавӑнтах, 56 стр.



уҫӑмлӑн та шанчӑклӑн калать. Аллинче ҫырнӑ хут тав- 
раш ҫук. Пурне те астӑвакан ҫын ҫеҫ ун пек калама 
пултарать» 81.

1972 тата 1975 ҫулсенче республикӑри хаҫатсенче 
А. И. Нухрат асаилӗвӗсем тухнӑччӗ. Вӑл, парти вете- 
ранӗ, вырӑсла, чӑвашла, тутарла, пушкӑртла калаҫма- 
ҫырма пултаракан журналистка, Чӑваш парторганиза- 
цийӗнчен партии XI съездне (1922) кайнӑ. Ҫав съездра 
Владимир Ильича ҫывӑхран курнӑ, унӑн докладне ит
ленё. Парти Тӗпкомӗнче ӗҫленӗ ҫулсенче Н. К. Круп
ская патӗнче темиҫе хут та пулнӑ, унпа калаҫнӑ. Ҫав 
шутра чӑвашсем ҫинчен калаҫнисем те пулнӑ.

...В. И. Л ен и н —'Коммунистсен партийӗн, халӑхӑн 
ҫулпуҫӗ, учитешё, совет патшалйхӗн организаторӗ — я л а 
нах партипе, халйхпа ҫыхӑнса тӑнӑ, вӗсемшӗн тйрйшнй. 
Халӑхсен ҫулпуҫне нумай-нумай ҫын курнӑ, сймахӗсене 
итленӗ, ун патӗнче пулнӑ. Ҫав ҫынсен асаилӗвёсенче 
Ильич сӑнарӗ, кӑмӑлӗ, характере, ӗмӗт-шухйшӗ палй- 
рать. Ҫулпуҫ сйнарне эпир чйваш коммунисчӗсен аса- 
илӗвёсенче те куратпӑр: гениллӗ ҫулпуҫ, аслӑран та аслӑ 
учитель, ҫав вӑхйтрах вӑл — ахаль ҫынах, питех те сӑ- 
пайлӑ, ӑшӑ кӑмӑллӑ ҫын. Унӑн ӑсӗ, чӗри яланах халӑх 
ӑсӗпе, чӗрипе пин-пин майпа ҫыхӑнса тӑнӑ, ҫавӑнпа ӗнтӗ 
вӑл халӑх пурнйҫне, ӗмӗт-шухӑшне никамран та аван 
пёлнё, ыран мён пуласса та калама пултарнӑ. Ҫавӑн пек 
пулнӑ пирён аттемӗр Владимир Ильич Ленин — мёнпур 
халйхсене, прогрессивлй этемлёхе коммунизм ҫулне 
кйтартса панй, ӗмӗрех чӗрӗ ҫын.

1969— 1980 '

31 Ҫавӑнтах, 105 стр.
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