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ЧЛВЛШСЕН ПАЯЛА КРИТИКЕ, 
ЛИТЕРАТУРА ТЕПЧЕВҪИ

Николай Степанович Дедушкина чӑваш вулаканёсем аван пӗлеҫ- 
ҫӗ. Вал критик та, литературовед та, подагогпа общество деятелё 
те. Унӑн чи малтанхп статйи 1930 ҫултах пичетлепсе тухнӑ, унтап- 
па вӑл чӑваш писателёсеп пултарулӑхпе тёпчесе пайтах ӗҫсем ҫыр- 
иӑ. Вунӑ ҫул ытла Н. С. Дедушкин чӑваш писателӗсен Союзӗн прав- 
ле.нп председателё пулнӑ, ӑна РСФСР писателӗсен Союзӗн секретарь- 
не тата правлени членне суйланӑ. Вӑлах «Волга» журналӑн редакци 
совечӗн члепё пулса ӗҫленӗ, халё те «Тӑван Атӑл» журналӑн редкол- 
легийёнче тӑрать. Кӗекен каласан, Н. С. Дедушкин пурпӑҫӗпе ӗҫӗ- 
хӗлӗ мӗн ҫамрӑкран паянхи куна ҫитиччея чӑваш лнтературипе тачӑ 
ҫыхӑнпӑ, тӑван халӑх литературине аталантарасшӑн вӑл нумай ҫул 
хушши тӑрӑшнӑ, халӗ тс тӑрӑшать.

Николай Степанович Дедушкин 1915 ҫулхи мартӑн 23-мёшӗнче 
хальхи Тутар республнкине кёрекен Пӑва районӗнчи Елшелте вӑтам 
хресчен килйышӗнче ҫуралнӑ. Ялти пуҫламӑш шкултан вӗреясе тух- 
сан, Теччӗри туллп мар вӑтам шкулта вӗренпӗ,-Унтан Хусанти чӑ- 
ваш педагогика техник у мне пӗтернӗ те 1933 ҫулта Кӑнна Кушкннчн 
колхоз ҫамрӑкёсен шкулёнче ачасене чӑваш чӗлхппе лнтератури 
вёрентмс пуҫӑннӑ.

Кӑнпа Кушкииче, паллӑ ӗптӗ, чӑваш халӑхӗн аслӑ лросветителӗ 
И. Я. Яковлев ҫуралса ӳснӗ, унтанах драматургия актер Н. С. Мак- 
симовИхошкинский, чӑваш халӑх поэчё А. Е. Алга, чӑваш писателе 
II. Т. Петров (Тихӑн Петӗркми) тухнӑ. Ҫавӑппах пулӗ ку таврара 
литературӑпа нскусствӑпа юратакаи ҫынсем тупӑвсах иынӑ.

Александр Алга аса нлнӗ тӑрӑх, вӑтӑрмёш ҫулсепче Хусанти 
педагогика техпикумӗнче литература кружокӗ ӗҫленӗ, ӑна Д. Д. Да
нилов преподаватель ертсс пынӑ. Кружока П. II. Шелепи, П. П. Ху- 
санкай, В. Е. Рзай поэтсемпе И. Е. Евдокимов юптаруҫӑ, Г. И. Ко
миссаров критик тӑтӑшах пырса ҫӳренӗ, ҫамрӑксемпе курса калаҫнӑ. 
II. С. Дедушкннӑп та пурнӑҫне лнтературӑпа пӗрлештерес ӗмёт ҫавӑн 
чухнех ҫуралма-пултарнӑ.



Хастар комсомолец иулпаран II. С. Дедушкина часах ВЛКСМ 
Теччӗ райкомне илеҫҫӗ, пионерсемпе ӗҫлекен пай заведующине лар- 
таҫҫӗ.

Малалла вӗренес, аслӑ пёлӳ илсс шухйш та канӑҫ памасть ӑна. 
Н. С. Дедушкин хӑй каланӑ тӑрӑх, И. С. Максимов-Кошкинскипе 
курса калаҫсан, ун ҫак шухӑшӗ пушшех ҫирӗпленнӗ. Вара Шупаш- 
кара ҫул тытнӑ та Чӑваш педагогика ивститутне пырса кӗнӗ. Тӑватӑ 
ҫул хушшн чӑваш чёлхипе литературине тӑрӑшса вӗреннӗ. 
А. Е. Алка асанлӗвӗнче вулатпӑр: «Кунта вара эпир пӗрле вӗреннӗ, 
пёрле ӗҫленӗ. Эпир ӗнтӗ чӑваш пвсателӗсен Союзне, писательсеи пу- 
хӑвӗсене, хаҫат-журнал редакцийӗсене ҫӳреттӗмӗр, пвсательсене ха- 
мӑр института чӗнеттӗмӗр, вёсен ҫӗнё произведенпйӗсене итлеттӗмӗр, 
вулаттӑыӑр — пнрӗн таврара литература пурнӑҫӗ вӗросе тӑратчӗ».

Чӑн та, ун чухнехи ҫамрӑксем тӑван лигературӑна аталанта- 
рас, тӑван халӑха пулӑшас тӗллевпе хастар ӗҫленӗ, вёсен пуҫарулӑхӗ 
хӗрӳллён ялкӑшса тӑнӑ.

Институтра вёреннӗ ҫулсенче II. С. Дедушкин литература ӗҫне 
тытӑнать те, 1936 ҫулта, «Сунтал» журналӑн 11-мӗш номерӗнче унӑн
А. Д. Кӑлканӑн «Анисса» пьесн ҫинчен рецензн тухать. Ун хыҫҫӑн 
сгатьясем тӑтӑшах тухса пыраҫҫӗ: «Ухсай Яккӑвён «Савӑнӑҫ» кӗне- 
ки ҫинчен» (1938), «А. Алка пултарулӑхӗ» (1940), «Тайӑр Тимккин 
нурнӑҫӗпе пултарулӑхӗ» (1940), «К. В. Иванов лирики» (1940), «Чӑ- 
ваш лигератури ҫирӗм ҫул хушшинче» (1940), «II. Шелепин ача-пӑча 
сӑввисем» (1941) тата ыттисем те.

Институт пётерсен ӑна унтах преподаватель пулма хӑвараҫҫӗ. 
Харӑсах вӑл учительсен пӗлӗвне ӳстерекеп институтра та чӑваш ли- 
тературипе лекцисем вулать, учебниксем редакцилосе кӑларать.

Ҫав ҫулхинех И. С. Дедушкина Совет Ҫарне илеҫҫӗ те вӑл ҫирӗм 
ҫул слуекбӑра тӑрать, ахаль салтакран полковник таран ӳсет. 1941 
ҫулта вӑл Коммунистсен парти ретне кӗнӗ те ҫарта политнкӑллӑ 
воспитани ӗҫяе туса пынӑ: полкри ВЛКСМ бюровён секретаре, по- 
литпай начальникӗн комсомол енӗпе ӗҫлекен помощникӗ, арми но- 
литпайён аслӑ лнструкторӗ, фронтри политуправлени ннспекторё 
пулнӑ, совет салтакӗсемпе офицерӗсене идейӑпа политика тёлӗшёи- 
чен ҫирӗп те ҫивӗч пулма хӑнӑхтарса пьшӑ.

Аслӑ Отечественнӑй вӑрҫӑ ҫулӗсенчс II. С. Дедушкин фронтрн 
пичетре совет салтакӗсемпе офпцерёсеп тёлонмелле паттӑрлӑхё ^пя
чен статьясем ҫырать, хӑй те Япони милитарисчӗсене хирёҫ пынӑ ҫа- 
пӑҫусене хутшӑнать. Совет правнтельстви ӑна икӗ хутчен Хёрлӗ 
ҪӑлтГф орденёпе тата нумай медальсемпе наградӑлаиӑ.

Вӑрҫӑ хыҫҫӑн II. С. Дедушкин Инҫет Хёпелтухӑҫӗнчи ҫар oi;py- 
гӗнче службӑра тӑрать, писательсен Хабаровскри уйрӑмӗпе тачӑ ҫы 
хӑнса ӗҫлет. «Суворовский натиск» хаҫатра статьясем пичетлет. Ку 
ҫулсенче вӑл паллӑ совет писателӗсен — К. Симонов, В. Овечкин, 
Н. Вирта, С. Бабаевский, О. Гончар произведенийёсене тишкерсе ре-



цензисем ҫырать, вёсенче совет офицерӗн сӑнарё мӗнле палӑрса юл- 
нине тимлӗн тспчет.

Аллӑмӗшне утмалмёш ҫулсенче II. С. Дедушкин Ленинград Ҫар 
округӗнче службӑра пулнӑ. Ку ҫулсенче вёл Лешшградри писатель- 
сен организацийён ҫар секцийӗн ӗҫне тӑтӑшах хутшӑнать, Октябрь 
роволюцийён сӑпки нулнӑ хулари хаҫатсемпе журналсенче хӑйӗн 
статйисене инчетлесе кӑларать. Вӗсенчен ҫаксене асӑнма пулать: 
«О сборнике чувашской советской литературы «Чувашская весна» 
(1954), «Песни свободного народа» (1952), «Поэма Якова Ухсая «Пе
ревал» (1953), «Книга стихов 11. Хузангая «Поют дубравы» (1954), 
«Чувашский поэт и его переводчики» (1956) тата ыт. те.

1901—1907 ҫулсенче 11. С. Дедушкин Ленинградра вӑтам шкул 
днректорёнче ёҫлет. Ҫав ҫулсенче унӑн кандидат диссертацийӗ хӳ- 
тслеме май килет. Ленинградрн А. А. Жданов ячӗне хнсеиленекен 
универоитетра ӑна диссертаци валли ҫар темипе ҫыхӑннӑ тема суй- 
ласа илме сӗнеҫҫӗ. Вӑл «Чӑваш литератури Аслӑ Отечественнӑй вӑр- 
ҫӑ тапхӑрёнче» тема илет тс 1904 ҫулта ӑна ӑнӑҫлӑ хӳтёлет, фило
логи наукисен кандидачӗ пулса тӑрать.

1907 ҫулта Николай Степанович Дедушкина Чӑваш нисателӗсен 
Союзӗн правленн председателӗ нулма суйлаҫҫӗ. Кунта вӑл 1978 ҫул- 
ччен ӗҫлет. Асӑннӑ ҫулсснче чӑваш нисателӗсен ресиубликӑри уй- 
рӑмӗ органнзациие идея тӗлёшӗнчен малалла ннҫӗхсе ҫирӗпленнӗ, 
ҫӗнӗ те паха ироизведенисем.пс пуянланнӑ. Шӑпах ҫав тапхӑрга 
чӑваш нисателӗсен кӗнекнсем республика тулашне анлӑн тухма ты- 
тӑннӑ, хамӑр ҫёршынпа ыттп ҫӗршывсене саланнӑ, хамӑр писатель- 
семпе ытти халӑх писателӗсем хушшинчи туслӑ ҫыхӑнусем вӑйлӑн 
аталаннӑ. Чӑваш ҫӗршывне Украина, Белорусси, Тутарстанпа Пуш- 
кӑртстан, ҫавӑн пекех Болгарине Венгри нисателӗсем килсе кайнӑ, 
хамӑр нисательсем те унта кайса курнӑ.

Чӑваш ппсателӗсен организацийӗ нуҫаруллӑ ёҫленнне иалӑртса, 
1970 ҫулта II. С. Дедушкина РСФСР нисателӗсен Союзӗн нравлени 
секретарьне суйланӑ та 1971—1975 ҫулсенче вӑл Чӑваш АССР Вер- 
ховнӑй Совечӗн депутачс пулнӑ, депутат тивӗҫне чыслӑн пурнӑҫлаеа 
нынӑ. Асӑннӑ вӑхӑтра II. С. Дедушкин мире хӳтӗлессишӗн кӗрешекен- 
сен юхӑмне те актпвлӑн хутшӑнать, чӑваш писателӗсене те мире 
мухтакан, вӑрҫа сивлексн пронзведенисем ҫырма хавхалантарать. 
Ҫавна хакласа, 1971 ҫулта Пӗтӗм тӗнчери Мнр Совечё ӑна кӗмёл 
медаль парать. 1975 ҫулта, 60 ҫул тултарнӑ ятпа, II. С. Дедушкина 
«Хисец Паллн» орденпа наградӑлаҫҫӗ.

Критикӑпа лнтсратуроведсннре те унӑн тӳни курӑмлӑ. Юлашки 
вунпилӗк ҫул хушшинче тухнӑ кӗнекеоен ячӗссмех вӑл тухӑҫлӑ ёҫ- 
ленине кӑтартса параҫҫӗ: «Пӑшалпа та, перопа та» (1970), «Чӑваш 
халӑх ноэчӗ Александр Алга» (1973), «Писатель-салтак» (1974), 
«Куиҫул уттнпе» (1975) тата ыттнсем.



1970 ҫултанпа чӑваш патшалӑх универоитетӗнче студентсене вё- 
рентсе пынӑ хушӑрах вӑл темиҫе пособипе программа туса хатёрле- 
рӗ, «ССР Союзӗнчи халӑхҫен литератури» предм ета вёренӳ курсё 
йёркелесе ҫиторчӗ. Вӑл чӑвашпа вырӑс уйрӑмӗсенче те лекцисем ву- 
лать, студентсем унӑн лекцийӗсемпе яланах кӑмӑллӑ.

Тӗпчев ӗҫӗсем те сахал мар ҫырнӑ вӑл. Хӑшӗсем «Кӗске лите
ратура энциклопедийӗнче» тухнӑ. Халӗ хатёрлекен «Чӑваш совет 
литератури» кӗнеке валли те статья ҫырса пачё. Н. С. Дедушкин— 
Чӑнаш наукӑпа тӗичов институчӗн учснӑй совечён членӗ. Тӗпчев 
ёҫёсен планне сӳтсе явма та, уйрӑм статьясеие тшикерме те, наука 
конференцийӗссне те хутшӑнмасӑр юлмасть. Ииститутӑн литература- 
па фольклор пайне те куллен пулӑшса пырать. Ҫамрӑк ученӑйсепо 
вӑхӑтра пулӑшма ӳркенмест.

Ёҫлес ха!валӗ Н. С. Дедушкинӑн пысӑк. Акӑ пирӗн умра авторӑн 
ҫӗнӗ кӗнеки. «Аслӑ ҫӗнтерӳ ҫулӗпе» ятлӑ вӑл, икӗ пайран тӑрать: 
вӑрҫӑ тапхӑрӗнчи тата варҫӑ хыҫҫӑнхи чӑваш литератури. Йкӗ тап- 
хӑрне те II. С. Дедушкин, поэзи, проза тата драматурги ҫине пайласа, 
тимлӗн пӑхса тухать. Чапаю литератури вӑрҫӑ ҫулӗсенче мӗншӗн кё- 
решни ҫинчен II. С. Дедушкин ҫырнӑ кӗнекери тёп шухӑшсемпе вы- 
водсем тахҫанах учебниксемпе ытти пособисене кёрсе юлнӑ, ӑна иирён 
кашни учительпе вёренекен пёлет. Вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи литературӑра 
мӗне уйрӑмах асӑрхать-ха критик? Писатель-фронтовиксем тата ҫӗнё 
ӳсӗмри ҫамрӑк поэтсемпе прозаиксем тӑван литературӑра ҫарпа пат
риотизм темнне мёнле малалла илсе пынине тишкерет унта тӗпчев- 
ҫӗ. Ҫавна май П. Хусанкайӑн «Аптраман тавраш» позмине пысӑк хак 
нарать. Фронтра нулнӑ поэтсенчен критик кёнекере А. Алган «Су- 
лам витёр ҫул выртать», «Полк ялавё», «Тупӑпа сӗрме купӑс» поэ- 
мисене, Ст. Шавлин «Ватӑ салтак», Ухсай Яккӑвӗн «Дн«алиль», 
Г. Орловӑн «Вилӗмрен те вӑйлӑрах», «Белорусюи ҫилӗсем», «Кил 
ҫути» поэмисеие ырласа асӑнать. Чӑнах та, ҫапӑҫу хирёнче нулса 
курнӑ сӑ вӑҫсеи йӗркисем хӑйсен тӗрӗслӗхӗпо, кашни вак-тёвек де
таль вырӑнлӑхӗпе ҫеҫ мар, ӑшри туйӑмӑн ҫйвӗчлӗхӗпе тата чун 
пӑлханӑвӗн витӗмлӗхӗпе вулакапа ӗнентереҫҫӗ. Ку тёлёшрен вӑрҫӑ- 
ра йывӑр аманнӑ В. Урташ салтак-поэт сӑввисем те чёрене пырса 
тивеҫҫӗ. Акӑ, сӑмахран, салтак амӑшӗн пилӗ пйрки мёокер калать:

Асапран эс пӑрӑнма хушмарӑн,
Ҫӑмӑллӑх хушмарӑн шырама.
Ҫавӑнпа пуль ҫулӑмра ҫунмарӑм,
Вилсмреи пёлмерӗм хӑрама.

Чун-чӗререн тухнӑ сӑмахсем вӗсем, ҫакна критик питӗ тёрӗс 
асӑрханӑ. Пёр писатель-фронтовика та снктерсе хӑварман тёпчевҫё. 
Вуланӑҫем кӗиокере II. Саидров, А. Артемьев, А. Тимбай, II. Илпек, 
JI. Агаков, В. Алендей, М. Кипек, В. Садай тата ыттисен ячёсене



«уИатпӑр. Кунта криткк cab инсательсем хаисем вӑрҫара курнп-са- 
нанине тимлёрех те тёллӗнрех ҫырса кӑтартма тӑрӑшнипе, хӑшӗсем 
хаяр вӑрҫа анлӑрах ӳкерсе лама пултаршшо палӑртса хӑварать. 
Ку тӗлӗшпе вӑл А. Алган «Хӗҫпе ҫурла» романне уйрӑмах пьгсӑка 
хурса хаклать, ку произведени хӑйӗн тӗрёслӗхӗпе, салтаксемло 
командирсен сӑнарӗсене витӗмлӗн ӳкерсе ланипе ыттисенчен уй- 
рӑлса тӑнине палӑртать.

Вӑрҫӑ Всӑхӑтӗнче е уп хыҫҫӑн ҫуралнӑ поэтсемпе прозанксен, 
ҫавӑн пекех драматургсен произведенийӗсене хакласа, критик вӗсем 
чӑваш литературпле мӗскер ҫӗнпи илсе кӗннне тӗпчесе пӗлет. Пал- 
лах, вӗеем иртнӗ вӑрҫӑ ҫине фронтовиксенчен урӑхларах пӑхаҫҫӗ, 
тен, тепӗр чухне вӗсем асӑрхаманнине те асӑрхаҫҫӗ. Фронтовиксем 
сахаллансах лыпӑҫемӗн малашне ҫав паттӑрсем ҫннчен ҫырасси те 
ҫамрӑкрах плсательсен хуллуҫҫшйӗ ҫине тиенет. А. Галкпн, Г. Ефи
мов, Ю. Семендер, П. Афанасьев, Н. Максимов тата ытти авторсен 
кӗнешхсене ҫав тӗллевпе пӑхса тухать те II. Дедушкин, вёсен ырӑ 
енӗсемпе шӑйрӑкӗсене палӑртмасӑр хӑвармасть.

Вӑрҫӑ темнпе ҫыхӑнпӑ драматургие те тёплӗн тӗпчесе тухлӑ 
паллӑ критик. Вулакапа сёнекон кӗнекере эпир И. Максимов-Кош- 
кииский, II. Айзман, А. Кӑлкан, П. Осипов, Н. Торентьев тата урӑх 
чӑваш нисателӗсеп пьесисем ҫннчен нумай пёлсе юлатп<ӑр.

Н. С. Дедушкин пултарулӑхне хакланӑ май, унӑи критикана 
лнтературоводешгрн иаха енӗсене те каласа хӑвармаллах. Илемлӗ 
литература произведенийёсене тишкерсе тӗпченӗ чухне чи малтан 
вӑл вӗсене партилӗхпе халахлӑх енчен, социализмлӑ реализм искус- 
ствин тӗп пахӑлӑхӗсем енчен пӑхса хаклать. Ҫакӑ ӑна тӳрех ырӑ 
шухӑшлӑ произведение япӑххинчен, идсйи пӑсӑккинчен е уҫӑмлах 
маррипчеи уйӑрса илмо пулӑшать. Чӑнах та ӗнтӗ, ырӑ та ҫутӑ иде- 
йӑпа ҫырӑнман произведепи лайӑх кӗноке пулаймасть, вӑл вӑӑсӑр 
пулни лурпӗрех палӑрать. Критик тарӑн содержанипе илемлӗ фор
ма пӗр-пӗринле килӗшӳллӗ ҫыхӑннӑ произведенисемшӗн тӑрать, ҫав- 
сеие ытларах кӑмӑллать. Ҫакла А. Эсхель те асӑрханӑ, вӑл «Кунҫул 
уттн» кӗнекен умсӑмахёнче II. С. Дедушкин критик халӑхлӑхпа пар- 
тилӗх принципӗсене кирек хӑҫан та ҫирӗп тытса пынине каламасӑр 
нртмен. Кирлӗ пахалӑх вӑл коммунист-крнтикшӑн, ҫавӑн пекех лите- 
ратурӑна тӗпчокен кашни ҫыншӑн.

Юлашкл ҫулсснчс критика йӑвашлапчӗ, критик халё писателе 
ятлаппне с тӳрлстнипе сайра куратӑп, ун вырӑнне лиме тӑмал япа- 
лана тивӗҫсёр мухтапппе ятран ӳкес мар тенипе тӑтӑшах куратӑн 
тесе каланине илтме пулать. Хӑшӗсем ҫашнашкал лару-тӑрӑва лирӗн 
критикан приицинлӑхӗ, упӑн кӗрешес пултарулӑхӗ чакнипе те ҫы- 
хантараҫҫӗ. Прияциплӑ критикана комплимептлӑ критика хӗссе кӑ- 
ларать текенсем те пур. Ҫапла калапинче чӑннн пулсан та, II. С. Де
душкин пек крптиксемпе литературоведсел! хамӑр хушӑрах пуррн 
унашкал халапсене хнрӗҫлет, ҫав хушӑрах критика витӗмлӗхне



малалла ӳстерсе пы.ма хушать. Принциплӑ политика ҫеҫ тёрёсе тухат'ь 
тенӗ лекех, принциплӑ критика кӑна чӑнне калать, литературӑра 
ӑнӑҫу кӳрет. Н. С. Дедушкин пурнӑҫӗпе литературӑрп ӗҫӗ-хӗлӗн пар- 
хатарлӑ тёслӗхӗ те ҫавӑн ҫннченех калать. Унӑн ҫӗнӗ кӗнекипе пал- 
лашса, вулакан ҫак чӑнлӑха хӑй те ӑнланса илме пултарӗ. Ҫав ша- 
нӑҫпа ҫыртам та эпӗ ку умсЗмаха.

Николай Степанович Дедушкин ҫитмӗл ҫул тултарчӗ. Пурнӑҫри 
опычӗ ҫав тери пуян унӑн, пӗлӗвӗ-ӑсталӑхӗ ҫӳллӗ тӳпене хӑпареа 
ҫитрӗ. Кунҫул тӳпннчен аякка курӑнать. Ҫамрӑксене ӑса вӗрентсе 
каламалли те пайтах пухӑвнӑ. Эппин, ӗҫӳ ӑнса пытӑр, сывлӑху ҫи- 
рӗд пулт<чр. юлташӑмӑр-тусӑмӑр.

Ип. ИВАНОВ



АВТОРТАН

Совет халӑхӗ, унӑн Хӗҫпӑшаллӑ Вӑйӗсем Коммунистсен партнйб 
ертсе пышше Аслӑ Отечественнӑй вӑрҫа чаплӑ ҫӗнтерӳле вӗҫлерӗҫ, 
фашистла Германие пуҫӗпех ҫапса аркатрӗҫ, пӗтӗм тӗнче халӑхне 
твскер те хӑрушӑ тӑшмавран хӑтарса хӑварчӗҫ.

Фашистла вӑрӑ-хурахсене хирӗҫ хӗҫпӑшал тытса ҫапӑҫнӑ ҫул- 
сенче нӗтӗм совет лвтературнпе пӗрле чӑваш литератури те хӑйӗн 
тивӗҫлӗ ёҫне турӗ. Вӑл хаяр кӗрешӳсенче те, хӗрӳллӗ ӗҫре те пла
нах халӑхпа пӗрле пулчӗ, хӑйсн хӑватлӑ вӑйне Коммуннстсен пар- 
тийӗ пӗтӗм совет халӑхӗ умне лартнӑ задачӑсене пурнӑҫлас ӗҫе пӑ- 
хӑнтарчӗ. Вӑрҫӑ ҫулӗсенче чӑваш нисателӗсен политикӑллӑ тата 
творчествӑллӑ активлӑхӗ пӗрмаях ӳссе пычӗ: вӗсем фронтра та, тыл- 
ра та гшрӗн партии ӗҫне чун-чӗререн парӑнса, тивӗҫлсн туса пычӗҫ.

Совет воинӗсен ӗмӗр сӳнми, манӑҫа юлмн вӑрҫӑри паттӑрлӑхӗ 
ҫинчен, ёҫҫыниисем тылра хастарлӑ, ырми-канми ӗҫлени ҫинчен вӑр- 
ҫӑ вӑхӑтӗнче те, вӑрҫӑ хыҫҫӑн та илемлӗ литература произведенийӗ- 
сем сахал мар ҫырнӑ.

Ҫак кёнекере эпир Тӑван ҫӗршывӑн аслӑ вӑрҫи тапхӑрӗнчи чӑ- 
ваш литературине тата вӑрҫӑ хыҫҫӑн вӑрҫӑ ҫинчен ҫырнӑ произве- 
денисене нӑхса тухас тӗллсп лартрӑмӑр. Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи литерату- 
рӑна тишкернӗ чух писательсем фронтра фашистсене хирӗҫ паттӑр- 
рӑн ҫапӑҫнине те, тылра мёиле ӗҫленине те кӑтартса пама тӑрӑшнӑ. 
Ҫавна май архивсенчи тӗрлё материалсемпе, документсемпе, писа- 
тельссн дневникӗсемпе, вёсем тӑванӗсемпе юлташӗсем патне янӑ ҫы- 
русемпе нумай усӑ курнӑ.

Чӑваш иисателӗсен вӑрҫӑ вӑхӑтёнчи нултарулӑхне эиё «Пӑшал- 
па та, перопа та» кёнекере (1970) нӑхса тухнӑччӗ. Халё ӑна ҫёнё 
материалсем хушса юсанӑ, якатнӑ хыҫҫӑн кӗнекен пбрремӗш пайне 
кӗртнӗ.

Чӑваш писателёсенчен нумайӑшӗ вӑрҫӑ вут-ҫулӑмӗ витӗр утса 
гухреҫ. Фронтра вӗсем фашистсемпе хире хирӗҫ тӑрса ҫапӑҫнӑ, со
вет воинёсен вӑрҫӑри патт.ӑр ӗҫӗсене хӑйсен куҫӗпе курнӑ, вёсен 
патриотла шухӑш-туйӑмне лайӑх пӗлнӗ. Ҫавӑнпа та вёсем, чсӑн пур- 
нӑҫран илнё материалсемпе усӑ курса, вӑрҫӑ хыҫҫӑн та чылай сӑвӑ-



поэма, повеҫсемше романсем, пьесӑсем пичетлесе кӑларчӗҫ. Ҫав вӑ- 
хӑтрах фронтран таврӑннӑ ҫамрӑксем те литература ёҫне хастарлӑя 
хутшӑнчёҫ. Юлашки ҫулсенче вара вӑрҫӑра пулман ҫамрӑксем ге 
ҫарпа патриотизм темипе самаях витӗмлӗ произведеиисем ҫырчӗҫ. 
Вёсене кӗнекен «Вӑрҫӑ хыҫҫӑн — вӑрҫӑ ҫинчеи» ятлӑ иккёмӗш на- 
йӗнче пӑхса тухнӑ.

Вӑрҫӑ ҫулӗеенчи тата вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи чӑваш литературине тиш- 
керес ёҫре М. Сироткинӑн «Очерки истории чувашской советской 
литературы» (1956) кёнекипе, JI. Атакован, А. Алган, В. Алагерён,
В. Долговая, В. Канюковӑн, С. Шавлин, А. Эсхелӗн, М. Юрьевӑн ха- 
ҫатсемпе журналсенче ничетленнё хӑшпӗр статйисемпе уса курва, 
вӗсем панӑ ырӑ канашсемпе сёнӳсене шута илме тӑрӑшнӑ. Ҫакӑн- 
шӑн кӗнеке авторӗ вӗсене чӗререп тав тӑвать.



Т Ӑ В А Н  ҪӖРШ ЫВ Ш ӐН
Ҫӗпторӳ пӗр аслӑ юрӑ,
Пӗр уяв пек пуличчен 
Тар та юхрӗ, юн та юхрё 
Пуҫӗпе пӗтни миҫен!..

И. Х у с а н к а й .
«Салтак сӑмахӗ», 1965

1941 ҫулхи июнӗн 22-мӗш ӗлче фашлстла Германи Совет 
Союзӗ ҫине вӑрӑ-хурахла килсе тапӑнсан, совет халӑхӗн  
мирлӗ пурнӑҫӗ татӑлчӗ. Тӑван ҫӗршыв умне калама ҫук пы- 
сӑк хӑруш лӑх тухса тӑчӗ. Пайтах ӗмӗр пртӗ, апчах совет 
халӑхӗ 1418 кун хуш ш и пылӑ ҫапӑҫура тӗлёнмелле паттӑр- 
лӑх кӑтартнине, Аслӑ Ҫёнтерӳшӗн пӗтӗм вӑйне хурса, ҫёр- 
не-кунне пӑхмасӑр ёҫленине никам та манмӗ, ӑна пӗтём  
тӗлчери этемлёх ӗмӗр-ёмӗр ырӑпа асӑнӗ.

Аслӑ Оточествеллӑй вӑрҫӑра тискер те вӑйлӑ тӑлш ала  
ҫёлтерме ҫӑмӑл пулмарё. Вӑрҫӑ 20 мллллон ытла совет ҫыл- 
ппл лурлӑҫне татрӗ. Фашистла вӑрӑ-хурахсем плрӗн ҫёр- 
шывра 1710 хулана аркатса хӑварчӗҫ, 70 пин ытла яла ҫул- 
тарса ячёҫ. Анчах совет ҫыннисем тем терл йывӑр кллпӗ вӑ- 
хӑтра та хӑйсем ҫӗнтерсссе пётём чун хавалёпе ш анса тӑ- 
чёҫ. Урса кайнӑ фаш лстсел тпскер элткерӗсем плрёл ытар- 
малла мар хуласемпе ялсене, чечекленекен вӗҫӗ-хӗррлсӗр  
уй-хирсемпе ешёл вӑрмансене ылханлӑ вӑрҫӑ вучӗпе ҫул- 
тарма тытӑлсан, лрӗклӗ те телейлӗ пурнӑҫа йывӑр кӗреш ӳ- 
сёнче ҫёнсе ллнӗ халӑх хӑраса ӳкмерӗ, Коммӳнистсен пар- 
тлйӗле Совет правлтельствл чӗннлпе юратлӑ ҫӗршывӑл чыс- 
не, прӗклӗхӗпе никама пӑхӑнмаилӑхне хӳтӗлеме пӗр ҫын 
пек^ кар ҫӗкленчӗ. Сахал мар хура-ш ур курма тиврӗ совет 
халӑхне, пайтах ҫухату чӑтса ирттермелле пулчӗ унӑн пур- 
нӑҫпа вилём хуш ш лнчи хаяр кӗреш ӳре. Эплр ллмӗнле йы- 
вӑрлӑха та парӑнмарӑмӑр, нлмёнле хӗн-асап умёнче те чун- 
па хуҫӑлса луҫ усмарӑмӑр. Вӑйлӑ хӗҫпӑш алланнӑ тӑшманпа 
юмахри Улӑп-паттӑр пек харсӑр ҫапӑҫса, совет халӑхӗ чаплӑ



ҫӗнтерӳ турӗ. Гптлер вӑрӑ-хурахӗсем хӑйсен вилӗмне хай- 
сен хура йӑвинчех тупрӗҫ.

Тӑван ҫӗршывӑн аслӑ вӑрҫн малтанхи кунран пуҫласах  
пӗтӗм Совет халӑхӗн вӑрсн пулса тӑчӗ. «Тӑван ҫӗршыв хӑ- 
руш лӑхра!», «Петӗмпе фронт валлн, пӗтӗмпе ҫӗнтерӳ вал- 
лн!», «Пӗтсм вӑя тӑшмана аркатма!» — ҫак лозунгсем мирлӗ 
ӗҫрл мӗипур соЕет ҫыннисене ура ҫйне тӑратреҫ, фашистла 
пусмӑрҫӑсене хирӗҫ пынӑ кӗреш ӳре хавхалантаракан ялав 
вырӑнне нулчӗҫ.

Тӑван ҫӗршывӑн аслӑ вӑрҫинчи ҫёнтерӳ совет обществин  
стройё капнталнзмран нумаӑ ыалта тӑнине, социалнзмлӑ го
сударствен никам аркатайми тӗрекёпе пурнӑҫ вӑйне, пнрёп 
ҫӗршыврн халӑхсен иӗрлӗхне, марксизм-ленинизм ндейисеи  
ннкам ҫӗнтерейми вӑй-хӑватне яр-уҫҫӑн кӑтартса пачӗ.

Совет ҫыннпсен фашистла Германце хпрӗҫ иынӑ паттӑр 
кёреш ёвӗп тёрекӗ, упӑп организаторе, ҫулнуҫӗ Коммунист- 
сен партнйӗ пулчӗ. Вӑл Совет ҫӗршывӗичи халӑхсене тача 
пӗтӗҫтерчӗ, вёсен мӗнпур вӑйӗсене ташмапа ҫӗмӗрсе тӑкма 
мобилизацилерӗ.

Ф аш нзмӑн хура вӑйӗсене ҫӗнтерпн Совет Союзён тӗнче- 
ри авторнтетне тата ҫӳлерех ҫёклерё. Ҫав ҫёптерӗве пула 
тӗнчере социализм системи нулса тӑчё, халӑхсен иаци ирӗк- 
лӗхӗш ён пыракан кӗрешӗвӗ нихҫанхинчен те анлӑрах сарӑл- 
са вӑйлаичӗ, империалнзмӑн колонплле системи ншӗлсе 
арканчё.

Тӑван ҫӗршывӑн Аслӑ вӑрҫи ҫулӗсепче ытти халӑхсемие 
пӗрле чӑваш халӑхӗ те соцнализмлӑ Тӑван ҫӗршыва хӳтӗле- 
ме кар тӑрса ҫӗкленчӗ, массӑллӑ наттӑрлӑх, чӑтӑмлӑхпа хӑю- 
лӑх, ҫӗптерӳ тӑвас ҫирӗп кӑмӑл кӑтартрӗ. Ахальтен мар 
ӗнтӗ вӑрҫӑра нурннчен те хӑюллӑрах ҫапӑҫса Совет Союзӗн 
Геройӗ ятне плппсем хуш ш ннче пирӗи янташсем 76 ҫып, 
54 пин ҫыниа орденсемне тата медальсемне наградӑланӑ. 
13 ҫын Мухтав ордеиӗсен туллп кавалерӗ иулса тӑнӑ.

Чӑваш халӑхӗн вӑрҫӑ ҫулӗсенчи патрпотпзмне нысӑка 
хурса хакласа, Коммунпстсен нартийӗн Центральнӑй Комн- 
течӗне Совет правптельствп вӑрҫӑ хыҫҫӑн, республика 25 ҫул 
тултарнӑ ятна, саламлӑ ҫыру ячӗҫ. Унта ҫапла каланӑ:

«Совет халӑхӗн фашистла захватчиксеие хнрӗҫ 
пынӑ Аслӑ Отечественнӑй вӑрҫӑ вӑхӑтӗпче чӑваш ха- 
лӑхӗ Тӑван ҫӗршыв умӗнчн тивӗҫпе чыслӑп пурнӑҫа 
кӗртрӗ. Чӑваш ресиубликин ывӑлӗсем тӑшмана хи- 
рӗҫ хӑюллӑн та наттӑррӑн ҫанӑҫрӗҫ; вӗсепчен нумай 
хшп ҫынна Совет Союзӗн орденӗсемпе, медалӗсемпе 
паградӑланӑ. Чӑваш республикинчн рабочнсем, 
хресченсем тата иителлигенци хӑйсен ӗҫӗпе совет



халӑхӗ гитлерла Германне ҫентерес ӗҫе чылай пу- 
лӑшрӗҫ» *.

Фашистсене хирӗҫ кӗрешнӗ ҫулсеиче совет литератури 
пптӗ пархатарлӑ ӗҫ турӗ. «Совет ҫӗршывӗн нисателӗсем ҫак 
татӑклӑ ҫапӑҫура хӑйсен вырӑнӗ ӑҫтине пӗлеҫҫӗ. Пирӗнтен 
нумайӑшӗ алла хӗҫпӑшал тытса ҫапӑҫӗ, нумайӑшӗ алла перо 
тытса ҫапӑҫӗ. Пирӗнтен, совет интеллигенцийӗн малтн отря- 
дӗнчен, хальхи вӑхӑтра Тӑван ҫӗршыв калама ҫук пысӑк ӗҫ 
тума ыйтать»,— тенӗ А. Фадеев вӑрҫӑ пуҫланнӑ куп совет 
писателӗсеп мнтннгӗпче. Митннгри пнсательсем йышӑннӑ 
резолюцире ҫапла каланӑ:

«Кашнн совет пнсателӗ хӑйӗн пӗтӗм вӑйне, хӑйӗн  
пӗтӗм опычӗпе талантне, кнрлӗ пулсан — хӑйӗн пӗ- 
тӗм юнне те халӑхӑн Тӑван ҫӗршыв таш манӗсене хи- 
рӗҫ ныракан таса вӑрҫпи ӗҫӗш ӗн парӗ!» 2.

«Тупӑсем кӗрлеиӗ чух музӑсем ш арламаҫҫӗ»,— тепё авал. 
Анчах Тӑван ҫӗршывпа тӑван халӑх умне тухса тӑнӑ йывӑр 
кунсепче пирӗн гшсательсеп хӑватлӑ сассн пӗр самантлӑха 
та шӑпланмарӗ. Вӗсем алла хӗҫпӑш ал тытса тӑшмаппа ҫа- 
пӑҫнӑ вӑхӑтрах хӗрӳллӗ очерксемпе статьясем ҫырчӗҫ, сӑ- 
вӑсемпе юрӑсем хыврӗҫ, калавсемпе повеҫсем пичетле-пнчет- 
ле кӑларчӗҫ. «Кӑшт кӑна лӑпкӑрах самантсем пулсапах, вё
сем блпндажсенче, траншейӑсенче ларнӑ ҫёртех, пуҫ тӑр- 
рниче пӗр вӗҫӗм «юикерсемпе» «мессершмнттсем» кӗрленине, 
бомбӑсемпе сиарядсем ҫурӑлнине пӑхмасӑр, чӗре тӗпӗнчен  
тухакан сӑвӑсемпе калавсем тӗрлепӗ. Пӗр-пӗр лутӑрканнӑ  
кӑвак хут ҫиие, татӑк-кӗсӗк кӑранташпа... Калама та ҫук 
васкавлӑ та оператпвлӑ ӗҫлеме тивпӗ вёсен»,— тесе ҫырнӑ 
писатель-фронтовик Леонид Ага ков, вӑрҫӑ купӗсене, фропт- 
ри пурнӑҫа аса плсе 3.

Хаяр вӑрҫӑ чӑваш литературипе те пысӑк улш ӑну кӗрг- 
рӗ. Вӑрҫӑ умӗнхи пилӗкҫуллӑхсеиче ппсательсем республн- 
кӑри ҫынсен пархатарлӑ мирлӗ ӗҫӗ ҫинчен ытларах ҫырнӑ 
пулсан, фаншзмпа кӗрешиӗ ҫулсенче вара ппрён литерату- 
рӑра совет халӑхӗн фроптрн паттӑрлӑхӗ чи пысӑк вырӑн 
йышӑнма тытӑнчӗ. Ҫакӑппа пӗрлех пнсательсем фронтрп 
кӑткӑс лару-тӑрӑва, ҫапӑҫу эпизочӗсене, пирӗн ҫарсем мал- 
танласа чакса пынине, уптап наступлени вӑхӑтӗнчп йывӑр- 
лӑхсене тӗрӗс ҫутатса пама тӑрӑшрӗҫ. Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи чӑ- 
ваш лнтературние вуласан, совет салтакӗ халӑхсен тӑпӑҫ 
пуриӑҫӗпе ирёклёхие паттӑррӑп хӳтӗлекен, этемлёхе фа-

1 «Чӑваш Коммупн» хаҫат, 1945, июль, 8.
2 «Правда» хаҫат, 1941, июнь, 24.
3 «Коммунизм ялавӗ», хаҫат, 1967, март, 19.



шистла пусмӑртан ирӗке кӑларакан чашхӑ сӑнар пулса чё- 
рене кӗрсе юлать. К у вӑл — ппрӗн литературӑри ҫӗнӗ герой, 
тӗнче цивилизацине хӳтелекен воин.

Пирӗн писательсен ҫав тапхӑрти пропзведенпйӗсенче 
Тӑван ҫӗршывӑн хӑвачӗпе мухтавӗ палӑрать, совет ҫынни- 
сен мораллӗ-политикӑллӑ пӗрлӗхӗ, тӑшмана курайманни, тё- 
рӗс ӗҫ ҫӗнтерессе вӗсем ҫирӗп шанса тӑпи питӗ уҫҫӑн курӑ- 
нать.

Чӑваш писателӗсем вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче ҫырнӑ произведени- 
сенчи чи таса ӗмӗт — ҫӗнтерӳ ӗмӗчӗ, чн пысӑк шанчӑк — 
ҫӗнтерӳ шанчӑкӗ. Ҫав ӗмӗтпе ҫав шанчӑк пирӗн халӑха, унӑн  
ывӑлӗ-хӗрӗсене усал тӑшмана хпрӗҫ пӗтӗм вӑя хурса ҫапӑҫ- 
ма, ӑна тӗппипех аркатса тӑкма хавхалантарчӗ.

■\ Тӑван ҫӗршывӑп аслӑ вӑрҫи ҫулӗсенче пирӗн литература 
пысӑк утӑм турӗ, вӑл ҫӗнӗ ш ухаш семпе, сӑнарсемпе, жанр- 
семпе, чӗлхепо илемлетекен мелсемпе пуянланчӗ, писатель- 
сен пултарулӑхӗ ӑстӑлӑх тӗлёшёнчен чылай ӳсрӗ.

Чӑнах га, ҫитменлӗхсем те пулчӗҫ пирӗн. Чӑваш литера- 
турннчи пур произведенисенче те ҫав вӑхӑтри ӗҫпе кӗрешӳ 
тарӑннӑп, пӗрешкел пысӑк ӑсталӑхпа сӑнланнӑ теме ҫук. 
Уйрӑмах рабочи класӑн вӑрҫӑ ҫулӗсенчи ӗҫри паттӑрлӑхне 
тивӗҫлипе анлӑн кӑтартса параймарӗҫ пирӗн писательсем. 
Унсӑр пуҫне, вӑрҫӑ пуҫламӑш ӗнчех тухпӑ хӑш пӗр произве
денисенче ппрӗн ҫарсен фронтри ҫапӑҫӑвёсене ҫӑмӑллӑн, 
ҫиелтен сӑнласа кӑтартни те пулнӑ. Ҫапах та ҫак уйрӑм  
ҫитменлӗхсемпе йӑнӑшсем литература аталанӑвӗшӗн чи кнр- 
лине, чи хаклине — совет халӑхӗн кӗрешӳри паттӑрлӑхӗпе 
хӑю лӑхне, иксӗлми патриотнзмне — тӗрӗс сӑнласа кӑтартма 
пурпӗрех чарайман.

Чӑваш писателёсем Г нт л ер в ӑр ӑ-х у р а х ё с е н е хпрӗҫ хӗҫ- 
нӑшалпа та, перопа та паттӑррӑн ҫаиӑҫрёҫ, ҫнрӗплӗх, хӑю- 
лӑх кӑтартса вӑрҫӑ ҫулӑмӗ витӗр тухрӗҫ. Фронта кайнӑ 
пйсательсенЧен М. Н. Даиплов-Чалдун, Владимир Бараев, Ва
силий Васькин, Илья Думилин, Ёфрем Еллиев, Кӗҫтук Коль
цов, Катра Мишша, Арсентий Орлов, Андрей Петтоки, Ни
колай Пиктемнр, Федот Ҫптта, Николай Чурбай, Максим 
Ястрап ҫапӑҫура пуҫӗсене хучӗр. Поэт, драматург, ж урна
лист пулнӑ Иван Викторова фашпстссм концлагерьте асан- 
лантарса вёлернё.

Вёсен ячӗсене чӑваш писателӗсен Союзӗн ҫуртӗнче мра- 
мортан тунӑ асӑпу хӑми ҫине ылтӑн саспаллнсемпе ёмёр 
асӑнмалӑх ҫырса хунӑ.

Чӑваш писателёсенчен чылайӑшӗ вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче мал- 
тан рядовой салтак пулса ҫапӑҫнӑ, унтан командир е полит
работник пулнӑ, дивизи хаҫачӗсенче, политпайсенче, госпи-



Тальсенче ӗҫленӗ. Вӗсем хушшнпче эпнр Петер Хусанкай, 
Яков У хсай, Леонид Агаков, Александр Алга, Василий Ала- 
гер, Иван Вашки, Василий Долгов, Григорий Краснов-Кё- 
ҫӗнни, Илпек Микулайё, Мётри Кибек, Никифор Мранька, 
Кузьма Пайраш, Василий Ржанов, Михаил Снроткин, Алек
сей Талвир, Илле Тукташ, Уйӑп Мишши, Герасим Хар- 
лампьев, Хёветёр Уяр, Александр Яндаш тата ытти юлташ- 
сене ырӑ кӑмӑлпа тав туса аса илетпёр,

«Фронтри хаҫатҫӑсем ,— тет Л. Агаков,— кашни кун тенё 
пекех малти линире, вут-ҫулӑм айёнче, салтаксемпе, офи- 
церсемпе тёл пулса, хаҫатӑн черетлё номерё валли материал 
пухнӑ, редакцие таврӑнсанах, вёсен паттӑр ӗҫӗсем ҫинчен 
статьясемпе очерксем ҫ.ырнӑ» '.

Чӑваш писателёсем вӑрҫӑра мӗнле ш ухӑш -туйӑмпа, мён- 
ле вӑй-хӑватпа ҫапӑҫни, хӑйсеп произведенийӗсене вӗсем  
пӑшала алӑран ямасӑрах ҫырни писатель-воинсемпе ытти 
ҫынсем ҫапӑҫу хирӗнчен янӑ ҫырусене тата ҫар начальни- 
кӗсем панӑ характерпстикӑсемпе аттестацпсене вуласан пи- 
тӗ аван курӑнать.

Акӑ, 1942 ҫулта пирӗн паллӑ писатель-коммунист 
М. Н. Данилов-Чалдун (1894— 1944) 34-мӗш атакӑпа кӗме 
приказ кӗтсе тӑнӑ чух «Чӑваш Коммунн» хаҫата яма ҫырнӑ 
«34-мӗш атака умён» ятлӑ ҫыру:

«...Виҫҫӗмёш хут вӑрҫӑра пуласси ҫинчен эпӗ мирлӗ вӑ- 
хӑтра шутламан та темелле. Аллӑ ҫула ҫнтнёскер, хам ирӗк- 
пе вӑрҫӑ ҫынни нулса тӑтӑм.

1941 ҫулта пирӗн Тӑван ҫӗршыва хаяр тӑшман тапӑнса 
кӗчӗ. Ҫамрӑксене вӑрҫ.а иле пуҫларӗҫ. Тӑван ҫӗршывӑма 
хаяр та усал тӑшмаираи сыхламалла. Эпӗ хамран хам ыйта- 
тӑп: аллӑ ҫула ҫитрӗм, эиӗ ватӑ ӗнтӗ, вӑрҫӑ ҫыиннсен ре- 
тёнчен тухнӑ. Икӗ хутчен вӑрҫӑра пулнӑ. Анчах халӗ, ҫёр- 
шывшӑн пптех те хӑруш ӑ кунсем килсе тухнӑ вӑхӑтра, мӗн- 
ле килте ларас-ха? Ҫук, зпӗ ун пек ҫын мар. Маншӑн Тӑван 
ҫӗртпыв хаклӑ. Эиӗ ӑна вӗҫӗмсӗр юрататӑп, унш ӑн вӑрҫма 
граждан вӑрҫи вӑхӑтӗнче хамӑи ирӗкёмпе Хӗрлё Ҫар ретне 
тӑтӑм, тӑшмапа ҫӗмӗрсе тӑкичченех ҫ.апӑҫрӑм. 1914— 1916 
ҫулсенче нимӗҫсемпе вӑрҫпӑ. Суранланнӑ. Халӗ зпӗ калЛех 
шчвлӑхлӑ. Тӑвап ҫӗршыва мӑшкӑллас, ӑиа чуралӑха кӗртес 
шутпа кплнӗ ирсӗр тӑшмаиа ҫивӗч шӑлсемне туртса ҫурас  
килет.

...Паян, акӑ, эпё фронта ҫитсе фаш истсене хнрӗҫ ҫапӑҫма 
нуҫлани 14 уйӑх тулчӗ. Ҫак вӑхӑтра 33 хутчен паступленп- 
ре пултӑм. Икӗ хутчен ҫӑмӑл суранлантӑм. Анчах суранлан-

1 «Коммунизм ялавӗ», хаҫат, 1967, март, -̂19.
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w W ;  j -

17 ,
. 1 -  -A I

ь к о г о  i



сан та стройрап ‘гухмап. Сурана туртса ҫЫхна та малалЛа 
кайиӑ. Фашизм йыттисене ыумайрах пӗтерме тӑрӑшатӑп.

...Виҫӗ хут вӑрҫӑра иулса, виҫӗ хут ҫӗнӗрен ҫуралса ӳс- 
рём эпӗ. Фашистсем маиӑн пӗртен-пӗр юратнӑ ывӑлӑма вӗ- 
лорчӗҫ. Унӑн вырӑнне эпӗ вӗсене ҫӗр хут тавӑрӑп.

Эпӗ — ашшӗ. Манӑн ватӑ алӑ чӗтресе тӑмӗ»
Ҫак ҫырура писатель хӑй тӑшмана епле курайманшше, 

ҫапӑҫура унӑн паттӑрлӑхӗ ӑҫтан вӑй илиине пӗлтерет. Фронт
ра вӑл хӑй валли пӗртен-пӗр тӗрӗс ҫул ҫеҫ курать: вӑл — 
тавӑру ҫулӗ, кӗреш ӳ ҫулӗ.

М. Данилов-Чалдуп аллп тӑшмаппа ҫапӑҫнӑ чух чӗтресе 
тӑм я н  Вӑт^р^тӑввттамрщ атаиа! Г.атгтак ч ёр и  кӑна ӑнланса 
нлме пултяряТь ҫак шута. Вутлӑ юилӑ атакӑра ал шӑнӑрне 
хытарса чӑмӑртать салтак пӑшала, утнӑ ҫӗрте — утса, чуп- 
пӑ ҫӗрте — чупса, хирӗҫ вӗҫекен пульӑсене пуҫ таймасӑр, 
пӗтӗм халӗ ҫитнӗ таран малалла впрхӗнсе ыткӑнат1> вӑл, куҫ 
тӗлне пулнӑ кашни тӑшмана персе, чиксе, прпкладпа ҫапса 
ҫёр ҫнне йӑвантарать. Сывлӑш ҫавӑрса тӑма пёр минут та 
ҫук-ха унӑн, татах малалла та малалла чупмалла, ҫӗнтерсе 
нлнӗ вырӑиа тӑшманран йӑлтах тасатса ҫитермелле. Ун хы- 
ҫӗнчеи пыракан паттӑрсем те ҫӗптерӳллӗн малалла кайччӑр! 
Салтак ун пек чух чана тухас та награда илес тесе ш ухӑш - 
ламасть, унӑн чи паха, чп ырӑ ӗмӗчӗ — тӑшмапа хӑвӑртрах 
аркатса тӑкассн. М. Данилов-Чалдун ҫавӑн пек паттӑрсен- 
чен пӗрн пулнӑ. Пӗрре мар, иккӗ мар — 34 атакӑра пулнӑ 
пнрӗн писатель-вонн. Анчах вӑрҫӑрап таврӑпаймарӗ вӑл.
1944 ҫулхн январӗн 25-мӗш ӗнче иывӑр амапиӑ писатель, 
ҫав ҫулах, мартӑн 2-мӗш ӗиче, Калинин облаҫёнчн Кувшн- 
новка хулиичи ҫар госпиталӗнче операцн сӗтелӗ ҫинче внлсе
кайнӑ. „ „

М. Н. Данилов-Чалдунӑн вӑрҫӑрп паттӑрлахе ҫинчен
1945 ҫулта С. Шавли «Ватӑ салтак» ятлӑ поэма ҫырчӗ. Унта 
вӑл ппрӗн ҫёре тӑшман тпмӗрленӗ аттипе таптаиӑ чух пи- 
сателт>-фронтовт1к мӗнле ҫапӑҫнине сӑпласа кӑтартать, «11ул 
ту пулса, чул ту пек тӑтӑп хӑруит кунсем шавланӑ чух», 
тет поэт. Поэма ҫак сӑмахсемпе вӗҫленет:

Эс ху ятна ху юпупа хӗретрӗп 
Ҫӗршывшӑн йывӑр килнӗ чух,
Ҫапӑнпала чапна вилӗмсёрлетрён,
Ҫавйнпала чапу сан сӳнес ҫук 2.

М. Н. Дапнлов-Чалдун 1943 ҫулхн майӑп О-мӗшӗнче 
фронтран партн Чӑваш обкомне япӑ ҫырӑва та асӑнмасӑр

' «Тӑван ҫӗршывшӑн» сборник. Чӑвапггиз, 1956, 11 с.
2 Стихван Шавли. Сӑвӑсемпе поэмӑсем. Чӑвашгиз, 1951, 7Ь с.



хӑварма ҫук. Ҫав ҫырура та социализмла Тӑван ҫӗршыв паг- 
риочӗн, ӑна пӑшалпа та, перопа та паттӑр сыхлакан ҫыинӑи 
вӗри кӑмӑл-туйӑмӗ тапса тӑрать.

«Эпӗ фронтра пёр тухмасӑр вунтӑватӑ уйӑх ҫанӑҫатӑп  
ӗитӗ... Пӗр йӑнату — ҫапӑҫу лӑплансан, калавсем ҫырасси.

Ҫапӑҫса малалла ыткӑннӑ чухне манӑн пурнӑҫ лайӑх! 
Эпӗ халӗ фрнцсене профессионал пекех вӗлерекен пулса 
ҫитрӗм... Ан иккёленӗр, Совет ҫӗрие ҫак ҫӗлен-калтасепчен  
тасататпӑрах.

...Эпӗ спре ҫакпа тума ыйтасшӑи: энӗ «Чӑваш Коммунн» 
редакцине тата писательсен Союзые ярса панӑ калавсене 
нӗрле пухса пӗчӗк кӗнеке кӑларасчӗ. Эпё вӗсене ҫырнӑ чух 
пӳрнерен ёмсе кӑлармастӑп, хальхн вӑрҫӑ пурнӑҫӗнчен  
илетӗп. Ч ӑнах та, вӗсем кӗскерех тата ытла яках та мар. 
Анчах, хӑвӑр пӗлетӗр, эпӗ вӗсене час-часах чӗркуҫҫи ҫиичех 
ҫыратӑп...

Ҫырмалӑх кунта материал пптё нумай. Эпё сахал ҫыра- 
тӑп-ха, тата ытларах вӑй хумалла, вӑйӗ ман халлӗхе пур-ха. 
Вилес пулсан ӗнтӗ, ахальтен мар, Тӑвап ҫӗршывшӑн. Манӑп 
ӗҫе тӑван халӑх хак парӗ.., Эпӗ хамшӑн мар, халӑхш ӑн пу- 
рӑнатӑп. Эпӗ хама ҫӑлса хӑварассншӗн мар, халӑхш ӑн тата 
Тӑван ҫёршывшӑи ҫапӑҫма фронта кайрӑм. Ма тесессӗн, Та- 
ван ҫӗршывшӑн граждан вӑрҫпнчех ҫапӑҫнӑ...

Хам ҫннчен пӗр внҫӗ сӑмах. Эпӗ халлӗхе чёрӗ те сывах, 
ҫакна сире те сунатӑп. Батарейӑра парторг тата 120 мм-лӑ 
миномет команднрӗ пулса ҫапӑҫатӑп» *.

Акӑ тата Владимир Бараев (1910— 1942) поэтӑн фронг- 
раи янӑ ҫырӑвӗсемпе сӑввисем, открыткисемпе телеграммн- 
сем. Вӗсенчен хӑш ӗ-иӗрнсем С. Шавли поэт тӑрӑшнние 
хаҫат-журналсенче те, В. Бараев произведенийӗсен сборни- 
кёсенче те пнчетленнӗччӗ. Вӗсем Бараев аслӑ Совет ҫӗршы- 
вён тивӗҫлӗ гражданннӗ нккенне, тӑван халӑхӑн шанчӑклӑ 
ывӑлӗ, паттӑр салтакӗ пулш ш е кӑтартса параҫҫӗ.

Поэт 1941 ҫулхи август уйӑхӗичех салтак ш инелӗ тӑхӑи- 
нӑ. Малтан вӑл Иваново хулинчи ҫар училищинче впҫӗ уйӑх  
вӗреннӗ, унтан, фашистла оккупантсем Мускава тапӑнса 
пынӑ вӑхӑтра, Малоярославец патӗпче иӗрремӗш хут ҫаиӑҫӑ- 
ва кӗнӗ. 1942 ҫулхи октябрь уйӑхӗнче В. Бараев лейтенан- 
тӑн миномет взводне Сталинграда хӳтӗлеме янӑ. Унта вӑл 
иаттӑррӑн ҫапӑҫиӑ, Коммунистсен партине кӗнӗ.

1942 ҫулхи поябрёп 10-мӗшӗнче «Чӑваш Коммунн» хаҫат 
редакцине В. Бараевран пысӑк ҫыру килнё. Унта вӑл ҫанла 
ҫырнӑ:

1 КПСС Чӑваш Обкомӗн партархивӗ, Ф. 1045, on. 1, ҫыхӑ — 2.
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«Аслӑ Октябрь уявне пттрӗн землянкӑра кӗтсе илмелле 
пулчӗ... Ҫак йӗркесене эпӗ вӑрҫӑ кӑшт лӑпланнӑ вӑхӑтра, 
ҫӳлтен бомбӑсем тӑкӑнма, ҫёртс‘и вилӗмд^ави—пулемет-мино- 
метсем этеме ҫулма чарӑннӑ вӑхӑтра, землянкӑра, хытхура 
«вуттн» ҫутипе ҫыратӑп. Ҫав кашлав-кӗрлев пиртен хӑягаӗр 
ҫӗрте виҫӗ, хӑш пӗр ҫӗрте тӑватӑ ҫухрӑыра паян. Пётём вёҫ- 
сёр аслӑ пёлӗт талккӑшёпе хаяр аслати кёрленине илтнӗ-и 
эснр? Эпё те илтнёччӗ! Ҫӗр тӗрлё хёҫпаш ал пёр залп кӗр- 
леттерсе ярсан (вӑл темиҫе минут хуш ш и пырать!), мӗнле 
хӑватлӑ сасӑ парасса та ш ухӑш ласа танлаштарма пултарай- 
манччӗ... Умӑнта арман ҫӳллӗш тӑнра ҫӗкленет, сывлӑш  
таҫта снрпётет сана, тӑнна ҫухатан, аичах ҫав самант хуш - 
шинче тӑпра нуснӑ ппт-куҫа шӑлса пӑхатӑн та, хӑвӑн умна 
тӑван ывӑлу,— тӑван ывӑлӑм Лев — Арӑслан, тухса тӑрать. 
Пётӗм Ш упашкар килет куҫ умне... Чӑваш хорӗ юрлани 
плтӗнсе каять... Умра Пичет ҫурчӗ кёрлесе ларать...

...Эпӗ кунта хӑруш ӑ кӗрлев ҫинчен ҫыртӑм. Ппрён кӗр- 
лев, пирёп хӑват кӗрлевӗсем вӗсем! Тӑшмаи, Сталинграда 
ҫул хывпӑ май, кунта тусем тӑрринчен тӗнне ҫнтнех оборо
на ҫирӗплетсе хӑварнӑ. Эпир ҫӗмӗретпёр вёсеие! Эппр ҫӗ- 
мӗрсе ун ҫулне татма тухнӑ, тататпӑрах ӑна! Эпир ӑна ним 
хёрхенми пӗтерме тухн ӑ,— пӗтеретпӗрех!»

Малалла ҫак ҫырупа поэт ҫар шкулне вӗренсе пӗтерсе 
лейтенант ятно илнн, мннвзвод командире пулпи ҫинчен  
асӑнса ҫырать, хӑйие Л енин партийёп ретпе илпине пӗлте- 
рет. «Эпё парти билетпе юнпа илетӗи»,— тесо ҫырать.

Ю лашкинчен поэт-вонп ҫапла калать: «Энӗ Тӑваи ҫӗр- 
шывшӑн ҫапӑҫнӑ вӑхӑтра чн малтан ывӑлӑм телейӗш ӗп, ывӑ- 
лӑм иек пӗтӗм ҫӗршыври ачасемшӗн, тӑван атте-аннешён, 
тӑван атте-анне пек ват ҫыпсен хпсенлӗ ватлӑхӗшӗи, пётӗм  
ҫывӑх тусӑмсемпе таитӑшсемшӗн ҫапӑҫатӑп, тыткӑнри ха- 
лӑхсене ирӗке кӑларассиш ӗн юн тӑкатӑп» *.

В. Бараевӑп вӑрҫӑрн пурпӑҫне лайӑх пӗлекен юлташӗ 
Я. Муратов тата акӑ мӗн ҫырса кӑтартать: «Иваново хулин- 
че пурӑпнӑ чухие вӑл, вӗреннӗ хуш ӑрах сӑвӑсем ҫырнисср 
пуҫне, учш ш щ ӗри худож ество пултарулӑх коллективне те 
пулӑш атчё. 1942 ҫулхи январь уйӑхёнче ҫак коллектив вал- 
лн ятарласа «Концерт, который не состоялся» ятлӑ литмон
таж  ҫырса хатёрлерё. Коллектив членӗсем ҫав уйӑхӑн  
25-мӗш ёнче каҫхине курсантсем валли клуб сцени ҫинче 
выляса пачӗҫ. Концерт куракансене килёшрӗ. Унрӑм сце- 
нӑсене алӑ ҫупса йышӑнчӗҫ!» 2.

1 «Ялав» журнал, 1907, 10 №.
2 «Халӑх хавачӗ» сборник, Чӑваш АССР кӗнеке издательстви, 

1905, 124—428 с.



Поэт-коммунпст, вӑрҫӑра мӗнле йывӑр пулсан та, чёрене 
пырса тивекен, пӗтӗм кӑмӑл-туйӑма хускатакан пропзведе- 
нисем ҫырас ӗмӗтпе пурӑннӑ. Ю лташӗсем патне янӑ ҫыру- 
сенче вӑл чӑваш писателӗсен ӗҫӗсемпе, пичетленсе тухнӑ  
ҫёпӗ ироизведеппсемпе пӗрмаях пнтересленнӗ. «Эхер те ҫак 
вӑрҫӑран сывах юлсан, эпӗ те пӗтӗм пултарулӑхӑма парса 
ёмӗрлӗхе асра юлмалли сӑвӑ кӗвӗлӗттӗм, тӗлӗнмелле калав- 
семпе повеҫсем ҫырса таван халӑхӑма савӑнтарӑттӑм»,— тет 
Бараев пӗр ҫырӑвӗнче.

Ҫак талантлӑ поэтӑн ёмӗрне Сталинградшӑн пыракан 
хаяр ҫапӑҫу 1942 ҫулхи ноябрӗн 19-мӗшӗнче татнӑ. «Бараев 
арӑслан пак ҫапӑҫса вплчӗ... Бараева тӑшман пули тпврӗ, 
анчах вӑл вплес умён: «Бараев нихҫан та вилмӗ!» — тесе, 
Лермонтов сӑввинчен «Погиб поэт!..» — тесе, ик-впҫ сӑмах 
каласа хӑварчӗ. Эпир, Бараев взводӗнчи боецсем, хамӑр ко
мандира вёлерекенсено тарӑхса, тӑшман ҫине умлӑн-хыҫлӑи  
минӑсем пӑрахрӑмӑр, тӑшмапа Жпрки текен ялтап хӑваласа 
кӑларса ятӑмӑр»,— ҫырса пӗлтернӗ унпа пӗрле ҫапӑҫнӑ чӑ- 
ваш садтакӗ Н. Семенов С. Шавли патне янӑ ҫырура

Унтанпа пайтах ҫулсем иртрёҫ. В. Бараева ырӑ кӑмӑлпа 
асӑнса, ун ҫннчен хӑйӗн сӑмахӗсемпех ҫапла калас килет:

Хӑй пулмиц те, ячӗ пур ун,
Ячӗ нирӗнпе.
Ырӑ ят вӑл, чаплӑ ят вал,
Юлӗ ӗмӗре!

(«Ывӑлӑма», 1941 ҫул, 
ноябрён 11-мӗшӗ)

В. Бараев поэт хӑйӗн юррн-сӑввисемпе ӗмӗрех чӑваш ха
лах асӗпче. Вӑл пнрӗн хӑватлӑ сӑвӑҫчӗ, прозаикчӗ, сатпрнк- 
чӗ. В. Бараев кӑвар чӗреллӗ хӑватпа куисерен ҫӗкленсе пы
ракан, тӑван литературӑра пит ӑнтарса ӗҫлекен ҫыыччӗ. 
Калас сӑмахне вӑл, хаяр вӑрҫа пула, пӗтӗмпе калама ӗлкӗ- 
реймерё. Анчах мён ҫырса хӑварни те вӑл ӑста сӑвӑҫ 
пулш ш е кӑтартать.

Вӑрҫӑн малтанхи кунӗсенчех Андрей Петтоки те (1 9 0 5 — 
1942) фронта тухса каять. Фронтра вӑл хӑйсен чаҫӗ ҫинчеп  
дневппксем ҫырса пырать, вӑрҫӑ паттӑрӗсем пиркн поэма 
ҫырма хатӗрленет. Анчах ӗмётленнӗ ӗҫне вёҫне ҫнтерей- 
мест. 1942 ҫулхи ҫуркунне Витебск хули патӗнчи ҫанӑҫура 
Андрей Петтоки паттӑрсен вилӗл1ӗпе вилет. Поэта Смоленск 
облаҫӗнчи Селище ялё патӗнчи масар ҫине пытарнӑ.

Акӑ, А. Петтокин юлашки ҫырӑвёнчен илнӗ пӗр сыпӑк: 
«Ҫакӑ пӗчёкҫӗ хута эпӗ ҫапӑҫу иуҫланас умёнхи чаплӑ са-

1 «Ялав» журнал, 1952, 2 №,



мантра ҫыратӑп. Паян фаш истсене хирёҫ вӑрҫа кӗретпӗр... Ку  
ҫырӑва вӑрманта, приказ кӗтнӗ хуш ӑра ҫыратӑп. Ман тав
ра — ман боецсем (А. Петтокп взвод команднрӗ пулнӑ— 
Н. Д .) . Пурте вӗсем ҫирӗп кӑмӑллӑ. Нихӑш ии сӑнӗнчо го 
хӑраии-туни курӑнмасть. Ҫапӑҫӑва хамӑрӑн тӳрӗ те тӗрӗс 
ӗҫе нӗлсе, туйса кӗтетпӗр. Эпнр ҫакна лайӑх пӗлетпӗр: ҫа- 
пӑҫмалла тӑшманпа, аркатса тӑкичченех ҫанӑҫмалла»

Вӑрҫӑччен пирӗн литературӑра сатирӑна юмор жанрне 
аталантарас тёлӗш пе Николай Чурбай (Колюшкин) вунӑ 
ҫула яхӑн питӗ ӑнӑҫлӑ ӗҫлерӗ (1908— 1944). Вӑрҫӑ вӑхӑтӗн- 
че вӑл дивизири ҫар хаҫачӗн редакторӗ те, рота комаидирӗ 
те пулнӑ, нимӗҫ ҫарӗсем Сталинград еннелле тапӑнса пынӑ 
чух тыткӑна та лекнё, унтаи хӑтӑлсан, командирсен курсӗн- 
че вӗреннӗ, Балтика тӑрӑхӗнчи хуласемпе ялсене нрӗке кӑ- 
ларнӑ чухне, 1944 ҫулхи августӑн 6-мӗшӗнче, наттӑррӑн ҫа- 
иӑҫса пуҫнс хунӑ. Ӑна Литва ССРӗичн Таборпшкпс ятлӑ ял 
ҫывӑхӗичи масар ҫнне пытарнӑ.

Совет правительстви Н. Ч урбая Хёрлӗ Ҫӑлтӑр, Тӑван 
ҫӗршыв вӑрҫин I-мӗшие П -мӗш  степеиьлё орденӗсемпе на- 
градӑланӑ.

1944 ҫулхи июлён 8-мёш ӗнче хӑйӗн арӑмӗ патне янӑ ҫы- 
рура вӑл ҫапла пӗлтсрст: «4 числа в бою был легко ранен 
в правую руку, но из строя не вышел. Продолжаю сражать
ся, только не везет мне с этой рукой. В 1942 году во время 
пыток фашистами получил небольшой перелом и три меся
ца не мог повернуть ее, и сейчас в эту ж е руку. Впрочем, 
все это ерупда, рука действует вовсю, не могу лишь пока 
бросать гранату... Будь спокойна. Ж ди меня. А я еще повоюю. 
Верь, что Николай чести не уронит, пронесет ее через все 
трудности и невзгоды. После всего мной испытанного (осо
бенно в 1942 г.) ничего уж е не страшит. Все это, поистине, 
было большой школой ненависти. Сейчас я стараюсь вылить 
этот гнев, эту ненависть к врагу» 2.

1944 ҫулхи июлён 26-мёш ёнче, фаш истсене хирӗҫ наттӑр- 
рӑн ҫапӑҫнӑш ӑн нккӗмӗш орден нлни ҫинчен арӑмпе пӗл- 
тернё ҫырура вӑл ҫапла ҫырнӑ: «Как видишь, у  меня дела 
неплохи, свой долг я выполняю перед Родиной честно... Вы
ходит, милая, что тебе за меня стыдиться не придется... На
половину ничего не делаю: драться так уж  драться... Мне 
чуж д страх перед смертью, когда дело касается борьбы 
с врагами» 3.

1 «Ялав» журнал, 1952, 2 №.
2 «Советская Чувашия» хаҫат, 1909, март, 15.
3 Ҫавӑнтах.



Литвара 11. Чурбан хале Те Ира яти а асӑнаҫҫб, yuan вил* 
тӑаране чысласа пӑхаҫҫӗ. Пирӗи янташ вшшӗренпе 25 ҫул 
иртсен, унӑа арӑмне К азлу Руда хулинчен ак мӗнле ырӑ 
хынар пӗлтернӗ: «В настоящее время кладбище, где покоит
ся ваш муж, чисто убрана руками наших пионеров... Тем 
самым они отдают честь воинам, которые пали за освобож
дение литовской земли»

Тепӗр ҫырура: «Решили лучшему пионерскому отряду 
или даж е друж ине присвоить имя погибшего Вашего му
ж а » ,— тесе ҫырнӑ.

1941 ҫулхи декабрьтен иуҫласа 1943 ҫулхи май уйӑхё- 
ччен хаяр ҫанӑҫусенче пулнӑ харсӑр разведчик, аслӑ лей
тенант Кӗҫтук Кольцов (1916— 1943). Хӑруш ӑ кунсеиче вӑл 
Карели фронтёнче чун-чӗререн тухакан сӑвӑсем ҫырнӑ, тӑ- 
ваиӗсемне юлташӗсем натие хӗрӳ шухӑш-кӑмӑллӑ ҫырусем  
янӑ. Вӗсепчен эпир ҫамрӑк поэт вӑрҫӑ нпрӗн ҫӗнтерӳпе ча- 
рӑнасса ҫирӗп ш анса-ӗненсе тӑннне куратпӑр.

Тӑван колхозран ҫыру илсен, К. Кольцов хирӗҫ ҫапла 
ҫырнӑ: «Снрӗп ҫырӑвӑра нлсе вуларӑм — савӑнтӑм, макӑр- 
тӑм. Чун тухнччен ҫапӑҫӑп, ҫӗмӗрӗп ҫав усал фашистсене! 
Эпӗ хам камшӑн, мӗншӗн внлннне питех те аван пӗлсе тӑ- 
ратӑп. Пирӗн халӑх та ӑна лайӑх пӗлет. Ку чухне харпӑр 
хӑй вилёмӗ ҫничен шухӑшлама вӑхӑт мар — ҫӗршыв ҫииче, 
нулас ӑрусен телейӗ ҫииче ппрӗн мӗипур ӑс-хакӑл» 2.

1943 ҫулхи майӑн 8-мӗшӗнче К. Кольцов йывӑр аманнӑ, 
майӑн 11-мӗшӗиче унӑн чӗри ҫар госпиталӗиче тапма ча- 
рӑннӑ.

Тӑшмана хирӗҫ паттӑррӑн ҫапӑҫса пуҫ хунӑ поэтӑн сӑна- 
рӗ, унӑн хӗрӳ натриотнзмла поэзийӗ ӗмӗр халӑх асёнче нулӗ.

Ҫук, мапмастӑп сана,
Ҫук, манмаҫҫӗ сана...
Сӑввусем халӑхра 
Кнвелмесӗр ҫӳреҫҫӗ 3.

Ҫапла ҫырчӗ Кёҫтук Кольцова асӑнса чӑваш поэчӗ 
И. Малгай.

Малалла тата вӑрҫӑ хыҫҫӑн киле таврӑпнӑ чӑваш писа- 
телӗсен вӑрҫӑра ҫырнӑ хӑшпӗр ҫырӑвёсемпе паллашар.

Чӑваш халӑх поэчӗ Петёр Хусаикай (1907— 1970) вӑр- 
ҫӑра малтан ахаль салтак, каярахпа командир, журналист 
пулнӑ. Фронтра вӑл аманнӑ, госпнтальрен сывалса тухнӑ  
хыҫҫӑн каллех тӑшманпа кӗрешме малти лш ш сенче тӑракан 
подразделение таврӑннӑ.

1 «Советская Чувашия» хаҫат, 1969, март, Д5.
2 Ф Аслан. Кӗҫтук Кольцов. «Ялав» журнал, 1952, 2 №.

«Ялав» журнал, 1966, 5 №.



«Хамшан пулсан, вӑрҫа вахатёйчи чи пысак пулам тесе 
РШСС ретне кӗнпне шутлатӑп. Сталинград патӗнчеччӗ ку. 
Хӑш ӗ автомат дискё ҫине, хӑш ё салтак кӗреҫи ҫине, хӑш ӗ 
ӳпӗнтернӗ котелок тӗпӗ ҫине тикӗсех те мар хут татӑкё 
хурса ак ҫапла ҫыратчӗ: «Ы ранхи ҫапӑҫура эпӗ вилсен, мана 
коммунист тесе шутлама ыйтатӑп». Эпӗ ак — рядовой сал
так — ҫаплах ҫыртӑм. Чунӑмра нурте пӗлекен юррӑн сӑма- 
хӗсем янӑрарӗҫ:

Вилӗм ак — виҫ-тӑват утӑмрах...

Анчах внлӗм ӗнтӗ ҫав териех хӑруш ӑ мар пек туйӑнчӗ. 
«Йышпа пӗрле вилнп те илемлӗ»,— тепипе ҫеҫ те мар. Ҫук: 
эпӗ ёптӗ уйрӑм ҫыннӑн пурпӑҫӗнчен чылай вӑрӑм ӗмӗрлӗ 
пек туйрӑм хама хам. Ҫав туйӑм хамӑрӑн пӗрлехи калама 
ҫук пысӑк, вӗҫё-хӗррнсӗр, вилӗмсӗр ӗҫӗмӗртен тӗвӗленсе ҫу- 
ралчӗ...» — тесе ҫырнӑ П. Хусанкай «Призванье — это одер
жимость» ятлӑ статйинче '.

«Ёпер пёр инкекрен хӑтӑлса юлтӑм-ха: манран икӗ утӑмра 
ҫеҫ мпна ӳкрӗ те — ҫурӑлмарӗ... Халӗ ӗптӗ нимӗнле ншк те, 
хӑрав та ҫук. Элчел ҫитмесӗр ҫапах ураран ӳкес ҫук, тетӗп  
хам а»,— тесе ҫырнӑ вӑл '1942 ҫулхи сентябрей 27-мӗшӗнче 
янӑ ҫьтрӑвӗнче.

1944 ҫулхи мартӑн 18-мӗшӗнче П. Хусанкай ҫак кӗнеке 
авторе патпе акӑ мӗп ҫырнӑччӗ: «Опё сывах. Офицер. По
литработник. Ж урналист. Ч ас-часах питӗ йывӑр вӑхӑтсем  
пулаҫҫӗ, ҫапах сӑвӑсем чӑвашла та, вырӑсла та ҫыркалатӑп. 
Нумай пулмасть «Поэт тӑпри ҫинче» ятлӑ сӑвӑ ҫыртӑм, ӑна 
Ш упашкара ятӑм, сан патпа тата А. Алга патне яратӑп. 
(Алга адресе: 5 5244— П )... Фронта тухса кайиччен «Таня» 
поэма ҫыртӑм... Аптраман тавраш тӑшмана аркатать. Час ак 
чаплӑ ҫӗнтерӳ кунӗ ҫитӗ...»

Эрнешер сухал хырмасӑр,
Ҫывӑрмасар талӑкшар,
Тӑшмана хӗссе пыратпӑр 
Таччӑн, ҫуммӑн, юнашар,—

тесе ҫырнӑччӗ вӑл теиӗр ҫырӑвӗнче. Ҫак йӗркесемпех пуҫ- 
ланнӑ унӑн «Орден» ятлӑ сӑввн те.

Ф ронтрац сӑнарлӑ сӑмах меслечӗпе ҫырса япӑ ҫырусем  
те сахал мар килнӗ. Вулакансем Я. У хсай Дон хӗрринче 
ҫапӑҫнӑ чӑваш салтакӗсемпе командирёсен ячӗпе чӑваш ха-

1 П. Хузангай. Книга дружбы. Чувашское книжное издательство, 
1966 г., 193 с.



лӑхӗ патне сӑвӑласа янӑ ҫырӑва лайӑх пӗлеҫҫё. «Ку ҫырӑва 
чӑваш боецӗссмпе командирӗсем 1942 ҫулхи декабрӗн 25-мё- 
шёпче митингра ырласа йышӑннӑ»,— тесе пӗлтернё поэт.

Поэт вӑрҫӑ ҫулёсемпе Атӑл хёрринчен Берлина ҫитнё. 
Фронтрах коммунистсен партине кӗнё. Хӑйён ҫырӑвёсенче 
Я. Ухсай чӑвашсем фашистла пусмӑрҫӑсене хирӗҫ паттӑр 
ҫапӑҫни ҫйнчен савӑнса ҫырать. «Геройсем кунта кашни 
куиах ҫуралаҫҫӗ,— тет вӑл нёр ҫырӑвӗнче.— Дон хёрринче 
эпир ҫапӑҫма тытӑннӑранпа, тӗрӗссипе каласан, эпнр ҫапӑ- 
ҫӑва кёнёрение виҫӗ уйӑх тулать ӗптӗ. Эпир тӑшмапа Воро
неж  патӗнче те чылай вакларӑмӑр... Унта чӑваш ачп Ваҫлей  
Антонов (Элёк р.) винтовкӑпа тӑватӑ хут персе «юнкерса» 
амантрё, вут хыпнӑ «юнкере» парка персе анчё... Ҫырмал- 
лисем нумай. «Красная Чувашия» хаҫата эпё Ильиных чӑ- 
ваш ачи ҫинчеп ҫырнӑччӗ. Халӗ ӑна вилнӗ хыҫҫӑн (посмерт
но) Ленин ордепӗ памалла турёҫ...

Сивёте пуҫларӗ. Каҫхине Дон хёррннче ҫывӑртӑм... «Кӗ- 
терин ннке» ӗнер кунта «Линкка-линкка» вылярӗ те Дон  
леш енче вутпа хутӑш  тӑнра ҫёклерё. Кашни кунах ҫёр кём- 
сёртетет...»

Паллӑ критик, прозаик Василий Долгов та 1941 — 1945 
ҫулсенче фронтра пулнӑ, салтакран тытанса гвардп капи- 
тапне ҫитнӗ, дивизн хаҫатёнче редактор заместнтелёнче ёҫ- 
ленё. Писатель-воина Тӑван ҫӗршыв вӑрҫин иӗрремӗш пе ик- 
кёмёш степеньлӗ^орденӗсемпе, «Вӑрҫӑри паллӑ ёҫсемшӗн», 
«Ленинграда хӳтёлеиӗш ёп», «Ирагӑпа ирӗке кӑларнӑшӑи», 
«1941 — 1945 ҫулсенчи Аслӑ Отечественнӑй вӑрҫӑра Герма
нне ҫёнтернёшён» медальсемпе наградӑланӑ.

1942 ҫулхи июлён 19-мёшёиче А. Эсхель патне Ленин- 
град ҫывӑхӗнчен янӑ ҫырӑвёнче вӑл акӑ мӗн пӗлтерет: «Та- 
вата уйӑх ёнтӗ варианта ҫӗриӳртсепче пурӑпатпӑр. Хывӑн- 
масӑр, урари атӑсене хывмасӑр ҫывӑратпӑр. Хӑлхара пӑшал- 
тупӑ сасси ҫеҫ кёрлесе тӑрать. Сӑмахӑмӑрсем, ш ухӑшӑмӑрсем  
тӑшмапа ҫӗхмӗрсе тӑкассн ҫинчеи кӑна...

К у ҫырӑва эпё «канлё» вырӑнта ҫыратӑп. Чӑрӑш вӑрма- 
нё... Ҫак пысӑк йывӑҫсем хуш ш инче ёптӗ пирӗн пёчёк ре- 
дакци, пёчӗк типографн ӗҫлет. Пурте машина (грузовик) 
ҫннче. Куҫас пулсан — пӗр сӑмах ҫеҫ каланӑ пултӑр: шофер 
кабинӑрах ларать, малалла вёҫме пурте хатёр.

Нумай курма, илтме тиврӗ. Малашне татах та хёрӳ кун- 
сем пулмалла. Ф аш истсене тён тумалла, ҫӗр ҫинчен ҫунтар- 
са, кёл туса вёҫтермелле,— ҫакна тӑватпӑрах!»

Ҫав ҫулхинех, декабрён 15-мӗшёнче, чӑваш писателёсеи  
Союзёп правленипе Василий Долгов ҫапла ҫырать: «1943-мёш  
Ҫул — пысӑк ҫул, пысӑк ҫӗнтерӳ ҫулё нуласса эпир, фрон-



товиксем, ш ансах тӑратпӑр. Вӑхӑт ҫитӗ, пирён урамра та 
уяв пулӗ! — тетпёр эппр. Ун чухне вара, хаклӑ тусӑмсем, 
эинр, каллех пӗрлс пулса, уш кӑппа, вуншарӑн та ҫӗршерӗн, 
чӑваш лнтературин уранине кӳлёнӗпӗр, пӗр-пӗрне пулӑш- 
са ,— кпрлӗ пулсан,— ятласа-ырласа, халӑх хуш нӑ ӗҫс тӑвӑ- 
пӑр. Камӑн таланчӗ пысӑк, вӑл Константин Иванов пок, 
Ҫеҫпӗл Мпшшн пек ҫырӗ, вӗсенчен те лайӑхрах ҫырма тӑ- 
рӑшӗ.

Анчах паян та иӗтём вӑйпа ёҫлемелле. Фронта, Хӗрлӗ 
Ҫара пулӑшмалла. Эснр хӑвӑрӑн иултарулӑхӑрпа иулӑшӑр.

Халӗ эпир, фронтрн ҫынсем, нӑшал ҫакса ҫӳретпӗр, алла 
вннтовка тытса ҫапӑҫатиӑр. Чӗремёрсем вӑйлӑрах тапчӑр, 
штыксем ҫивёчрех нулччӑр тетпӗр. Ирсӗр тӑшмана, ҫнчё 
юта тӗи тумалла,— ҫакӑн пек пирӗн задача... Совет пӑшалё 
вӑйлӑ, вӑл ҫӗнтеретех!»

Прозаик, драматург, тӑлмачӑ тата литература критике 
Василий Алагерӗн ҫырӑвӗсене вуласан та вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи 
событисем куҫ умне кнлсе тухаҫҫӗ. В. Алагер та, В. Долгов 
пекех, малтан салтак, унтан днвнзп хаҫатӗпче литература 
сотрудникё, каярахиа редактор заместнтелӗ пулнӑ.

«Вырӑсла сӑвӑсем, калавсем, очерксем ҫыратӑн, пурнн- 
чеи ытла боевой эпизодсем ҫинчен. Анчах вӗсене куҫарса 
ҫырма, чӑн та, вӑхӑтӑм ҫук ,— нӗлтерет вӑл 1942 ҫулхи сен- 
тябрӗн 28-м ӗш ӗнче.— Пнрён кунта куллен тӗлӗнмелле чая
ла ёҫ туса паттӑрсем ҫуралаҫҫӗ. Ҫавсем ҫинчен ҫырнисем  
нумай манӑи. Ҫыннисемпе нумайӑш ӗне хам калаҫнӑ, вӗсем  
маншӑн ҫывӑх, лайӑх нӗлекен ҫынсем...»

1944 ҫулхи пюлӗн 12-мӗшӗнче В. Алагер фронтран  
А. Эсхель натне ҫакӑн пек ҫыру янӑ: «Кашин эрнсре пӗр-ик  
очерк пичетлесе кӑлармасӑр пурӑнман, виҫӗ ҫул хушшинче, 
хӑвах шухӑш ла, пухӑнать пулмалла чылай. Паллах, вӗсем  
паянхн кун очеркӗсем, вӗсене вулаканнисем халь вуласа 
халь вут ӑшне кӗнӗ, мӗн пичетленсе тухнине касса нлсе 
тӑван ялӗ-хулисене ӑсатнӑ, унта вӗсем вырӑнтн хаҫатсенче  
пнчетленсе тыл паттӑрӗсене ҫӗкленӗ...»

1944 ҫулхи августӑи 31-мӗш ӗнче И. Тукташ патне янӑ 
ҫырура В. Алагер Румынирен савӑиӑҫлӑ хыпарсем пёлте- 
рет. «Кунта пирӗн ӗҫсем питӗ ырӑ: пинш ерӗн тыткӑна илет- 
пӗр, хӑвалатнӑр, тӗп тӑватпӑр тӑш мана,— тет вӑл.— Ёнер 
икӗ нимӗҫ генсралӗпе пӗр нолковппкне тыткӑна илтӗмёр, 
фрицсене — пинӗпе...»

1941 ҫулхн сентябрь уйӑхӗнче Л еонид Агаков та (1910— 
1977) фронта тухса кайнӑ. Унччен малтан, 1939-мёш ҫул 
вӗҫӗпче, писатель Совет Союзёне Фпнляндн хуш ш инчи вӑр- 
ҫӑра пулнӑ, унтап аманса таврӑннӑ. Аслӑ Отечественпӑй



вӑрҫӑ ҫулёсенче вал стрелковӑй рота командире нулнӑ, yil- 
тан пёр днвизири «Советский патриот» хаҫат редакцийӗн  
секретарӗнче ӗҫленӗ.

1943 ҫулхи нюнӗн 8-мӗшӗнче КПСС чӑваш обкомне 
JI. Агаков акӑ мӗн ҫырать:

«Пӗрремӗшӗнчен, хама «За боевые заслуги» медальпе 
наградӑлани ҫинчен пӗлтерем. Ку медале эпӗ пӗтӗмпех пи
сатель ёҫӗие ӗҫлесе илтӗм — очерксемпе, фельетоисемпе, 
статьясемпе. Иккӗмӗшёнчен, эпӗ январьте илсе пынӑ алҫы- 
рӑвӗ кӗнеке пулса тухрӗ («Фронтри ачасем»), иӗр экз. ярса 
пачӗҫ. Халӗ пӗр харӑс икӗ кӗпеке пулса ҫитет. Ҫине тӑрсах, 
кашни минутпах усӑ курса ӗҫлетӗп. Виҫҫӗмӗш ӗнчен, иирӗн 
дивизире награда илнӗ чӑвашсем нумайланса кайрӗҫ. Ҫак 
кунсеиче чӑваш-орденоиосецсен пӗчӗк канашлуне туса ирт- 
тересш ӗн те юбилей майӗн чӑваш халӑхне салам ярасшӑн» С 

Ку канашлу мӗнле иртни ҫннчен армнре тухса тӑнӑ 
«Сталинский удар» хаҫат 1943 ҫулхи шонӗн 17-мӗшӗнче ҫан- 
ла ҫырса пӗлтернё:

«В редакции красноармейской газеты «Советский патри
от» состоялся слет награжденных бойцов и командиров — 
чуваш... В теплой, дружеской обстановке прошел этот слет 
земляков. После небольшого доклада ст. лейтенанта JI. Ага
пова о достижениях своей республики за эти годы вопны- 
чуваши один за другим рассказывали о своих боевых делах».

Кӑшт маларах JI. Агакова чӑваш пнсателёсен Союзён 
правлепийё Ш упашкара килме чӗннӗ пулнӑ. Вал, йыхрав 
хутне илсен, ҫакӑн пек ответ папа: «Кунтан тухса кайма 
халё юрамасть, мёншён тесен пирён фронтра пысӑк собы- 
тисем нуҫланчӗҫ. Ку вӑхӑтра фронтран таврӑнма аван мар: 
хамӑр чаҫрен кая юлма нултаратӑп. Эпё ун пек пуласшӑи  
мар, мёншён тесен 10 уйӑх хушшннче эпё хамӑн чаҫпе тӑ- 
ваи ҫемьерп пек иёрлешсе кайрӑм» 2.

Малалла тата чӑваш пнсателёсен фронтрн пурнӑҫне, пат- 
тӑр кӗрешӗвне, ӗҫне-хӗлне кӑтартса иаракан хӑш нёр мате- 
риалсемне документсене плсе пӑхар.

«Чӑваш коммунн» хаҫат 1943 ҫулхп майӑн 5-мӗшӗиче 
«Писатель-фронтовик» ятлӑ ҫыру ничетленӗ. Ӑна фронтраи 
И. Кирьянов майорна А. Фаюстов аслӑ лейтенант янӑ пулнӑ.

«...Халӑх пурӑнакан пёр нунктшӑн 4 кун хуш ш и ҫапӑҫу  
пынӑ,— тссс ҫыриӑ ҫав ҫырура,— Ӑнӑҫлӑ вырӑнта ҫнрёплен- 
се ларнӑ фаншстсем пире хирӗҫ хаяррӑн ҫанӑҫнӑ, тӗрлё хёҫ- 
пӑшалпа пнрёи ҫинелле персе тӑнӑ, ҫӳлтен бомба тӑкнӑ,

1 КПСС Чӑваш Обкомӗн партархнвӗ, ф. 1045, on. 1, ҫыхӑ 2.
2 Ҫавӑнтах.



анчах ҫавах та совет воинёсен наступлеш ш лё хастарлӑхне 
хавшатайман. Пирӗн боецсем ҫпне тӑрса кӗреш нипе метр 
хыҫҫӑн метр йышӑнса малалла куҫпӑ, пиллӗкмӗш талӑкёнчо 
ирхине тӑшмана тӗреклетнӗ вырӑнтан хӗссе кӑларнӑ. Нимӗҫ- 
сен ҫав тӗреклетнӗ пунктне чи малтан пырса кӗрекенсем хуш - 
шинче кӗҫӗн лейтенант Леонид Агаков командир пулса 
ертсе пыракан подразделени те пулнӑ.

Ҫакӑи хыҫҫӑн часах Агаков чӑваш писателӗ пулш ш е, 
литература ёҫӗнче ӑста ҫын иккенне пӗлсе, ӑпа дивнзи ха- 
ҫачӗн редакцпне ӗҫлеме куҫарчӗҫ. Агаков юлташ ку ёҫре те 
хӑюллӑ та пултаруллӑ ҫар журналисчӗ иулнине кӑтартрӗ. 
Пӗрмаях малти лимнре ҫӳресе, вӑл чи ҫӗнӗ материалсем пу- 
хать, статьясем, очерксем, заметкӑсем ҫырать. Кӗске вӑхӑт- 
рах вӑл боецсемпе командирсем тата полнтработннксем хуш - 
шинче авторптетлӑ ҫын пулса тӑчӗ.

Агаков юлташа чаҫӗн исторшхе ҫырма хуш аҫҫё. Пӗр ча- 
рӑпмасӑр материалсем нухса, вӑл чылай пысӑк яиала ҫырчӗ.

Агаков юлташ питӗ ӗҫчеи, пуҫӑинӑ ӗҫе туса пӗтермесёр  
нихҫан та пӑрахмасть. Темле чӑрмавсем пулсан та хуш нӑ ӗҫе 
яланах вӑхӑтра тӑвать. Вӑл, малти линире окопран окона, 
блнндажран блиндажа ҫӳресе, боецсемпе, командирсемпе 
калаҫать, ҫӗрле редакцие таврӑнсан, статьясем, очерксем ҫы- 
рать, окопрн хаҫатӑн черетлӗ номерпе хатӗрлет.

Ҫакӑнпа пӗрлех вӑл хӑйӗн тӑвап литературипе те ман- 
масть. Пирӗн куҫ умӗичех, ҫӗрӗ-ҫёрӗпе ӗҫлесе, Агаков юлташ  
калавсен икӗ сборпнкне хатӗрлерӗ. Вӗсенчен пёр сборпикӗ— 
ача-пӑча валли.

П роизведенийӗсене вал чӑваш боецӗсене вуласа парать, 
вёсем сӗннӗ тӑрӑх тӳрлетӳсем тӑвать, хӑйён калавӗсене татах 
та лайӑхрах туса ҫитерме тӑрӑшать.

Агаков юлташ ҫ.арти массӑллӑ-полптпкӑллӑ ӗҫе те хас- 
тарлӑп хутш ӑнать. Вӑл военкорсемпе канаш лусем прттерет, 
ҫырма тип иуҫлакан фронтри пнсательсемпе, поэтсемне ка- 
лаҫатт>. Вӑл хӑйӗн землякӗсемпе — чӑваш боецӗсемпе тата 
командирӗсемпе те ҫирӗп ҫыхӑпу тытать, вӗсем хуш ш ииче 
тӑван чӗлхепе калаҫусем прттерет.

Фронтра ӑна лейтенант званпне пачӗҫ, халӗ тата старший 
лейтенант званнне пама тӑратнӑ. Фронтрах вӑл парти рет- 
не кӗчӗ. Октябрьти соцпалнзмлӑ Аслӑ революцн кунӗ ячӗпе 
дивизири чи лайӑх ҫынсене приказ тӑрӑх тав тунӑччӗ. Тав 
тунисем хуш ш ииче Агаков юлташ ячӗ те пур.

Ҫапла ӗҫлет, ҫапӑҫать чӑваш халӑхӗн паллӑ иредстави- 
телӗсенчен пёри — хӑюллӑ командир, паттӑр журналист, пи
сатель Л еонид Агаков, Тӑван ҫӗршывӑн шанчӑклӑ ывӑлӗ».

«Чӑваш Коммунн» хаҫатрах 1942 ҫулхи ноябрӗн 22-мё-



шенче эиир В. Алагер ҫинчен ҫырнӑ «Писатель-боец» ятла 
заметкӑна вулатпӑр. Ана фронтран аслӑ политрук А. Подоль
ский ҫырса яиӑ.

«Вӑл саперччӗ. Саперӑн ӗҫӗ ҫӑмӑл мар. Темиҫе уйӑх  
хуш ш и вӑл оборона сооруженийӗсем тунӑ ҫӗрте ӗҫлерӗ,— 
нӗлтерет автор.— Тӑшман вӑйлӑн персе тӑнине пӑхмасӑрах  
вӑл оборонён малти хӗррн урлӑ хӑюллӑп каҫса, минӑсем  
лартать, йӗплӗ пралук карать, танксене чарса лартмаллн 
чӑрмавсем тӑвать... Н имӗҫсен снайперӗсем Алагер хыҫҫӑн  
пайтах йӗрленӗ, анчах ӑна ннепле те тытайман.

Часах эпир Алагер юлтапта крастюармеецсен хаҫачӗн ре- 
дакцине ӗҫлеме илтӗмӗр. Упта вӑл хӑйӗн ӗҫне чун-чӗререн  
нарӑнчӗ. Вӑл яланах малти ретре, боецсемие, командирсем- 
пе пӗрле окопра, блнндажра, урӑхла каласап, фронтӑп чан- 
чан пурнӑҫӗ вӗресе тӑнӑ ҫӗрте. Ҫавӑнпа та вӑл боецсемпе 
командирсен кулленхн геройла ӗҫне тӗплӗн ҫутатса парать, 
пирӗн ҫитменлӗхсене ҫийӗнчех асӑрхаса илсе, вӗсене иӗтер- 
ме пулӑшать... Снарядсемпе минӑсем ҫурӑлнӑ ҫӗрте, тӑхлан  
ҫумӑрӗ айёнче вӑл ҫапӑҫу хнрӗ урлӑ шуса ҫӳрет, пурне ге 
хӑйӗн куҫӗпе курма тӑрӑшагь. Пнрӗн чаҫӑн геройла ӗҫӗсене  
вӑл ёнтӗ сахал мар ҫырса кӑтартнӑ».

Вӑрҫӑ ҫулӗсенчн чи йывӑр вӑхӑтра блокадӑрп Л ен ин 
града хӳтӗлеиё чух паттӑррӑн ҫапӑҫиӑ, ҫар хаҫатӗпче ырмп- 
канми ёҫленӗ Хветут Ҫитта (1914— 1944) писатель-журна
лист ҫинчен эпӗ хаҫатра тӗплӗнрех ҫырса пёлтернӗччё 1. 
«Ялав» журнал 2 ун  пиркиех А. Бусырев журналистӑн аса- 
плёвӗсене пичетлерӗ. А. Бусырев дивпзирп «Защитник Р о 
дины» хаҫат редакцийӗнче ответлӑ секретарь ӗҫпе тунӑ, 
Ф. Ҫптта хаҫат редакторӗ пулнӑ. Ҫав статьяна вуласан, пн- 
рӗн ума Коммуннстсен партнйӗ ҫитӗнтернё ҫар ж урналнс- 
чӗн сӑнарӗ тата уҫҫӑнрах тухса тӑрать.

«Хаҫат валли материал пухма та, пулас статьясен геро- 
йёсемпе авторёсене суйласа илме те Ҫптта пире канаш парса 
пулӑш сах тӑратчӗ. Пурипчен ытла тата эпнр вӑл хӑй мёнле 
ёҫлонпнчен вӗренеттӗмӗр,— тет А. Бусырев.— Салтака, сер- 
жанта е офицера хаҫат корреспонденчӗ команднӑй пункта 
е командир блпндажне чӗнсе илнине, вӗсене ӗҫ пӑрахтарса 
чӑрмантарнпне Ҫитта чӑтма пултараймастчӗ. Вӑл салтак 
патие х ӑ й . каятчё те, меллӗ самант тупса, сӑмах пуҫласа 
яратчӗ.

...Кунта Ф. А. Ҫптта кутамккинчн пёр папка ҫинчен ка- 
ласа хӑварнн вырӑнлӑ. Ҫак кивелсе кайнӑ напкӑра туллиех

1 Н. Дедушкин. Наш военный журналист. «Советская Чувашия» 
хаҫат, 1965, март, 16.

2 А. Бусырев. Пнрён редактор. «Ялав» журнал, 1966, 2 №.



ҫыруччё, ҫырса тултарна тетрадьсемпе блокпотсем тата ха- 
ҫатран касса илнӗ статьясемпе фотоӳкерчӗксемччӗ... Питӗ 
юратса, тӑрӑшса пухатчӗ ҫав яналасене Федот Александро
вич... Хӑй вӑл час-часах ҫапла калатчӗ:

«Кунта кӗнеке ҫырмалли хаклӑран та хаклӑ материал. 
Чӑваш ывӑлӗсем Ленинграда хӳтӗленӗ ҫёрте епле ҫапӑҫни  
ҫинчен питӗ лайӑх кӗнеке пулма пултарать. Вӑрҫӑ пӗттӗр- 
ха акӑ, эпӗ вӑл кӗнекене ҫыратӑиах.

...Пирӗн дивнзп чапӗ нумай-нумай ҫапӑҫусенче хӑватлӑн 
ӳссе кайнӑччӗ. Уйрӑмах 1944 ҫулхи январьте блокадӑран 
тухнӑ чухне пысӑк пагтӑрлӑх кӑтартрӗ вӑл. Красное Селона 
чи малтан ҫӗмӗрсе кӗрекенни шӑпах пирӗп дивпзи пулчӗ».

Ҫавӑн чухне ӗнтӗ гварди майорне Ҫпттапа ҫапӑҫусенче  
кӑтартнӑ паттӑрлӑхпа хӑюлӑхш ӑн Тӑван ҫӗршыв вӑрҫип 
II степеньлӗ орденӗпе наградӑланӑ. Ф. Ҫитта хӑйӗн юлта- 
ш ӗсемпе пӗрле 1944 ҫулхи февралӗн 23-мӗш ӗпче, яланхп пе
кех, малти лш ш е, ҫапӑҫакан пёр подразделение, хаҫатсем  
nj[ce кайнӑ. Ҫӗнӗ материал пухса каялла таврӑпма тухсан, 
вӑл нимӗҫсен артпллерийӗ вӑйлӑ перекен лаптӑка лекпё те 
йывӑр аманнӑ. Тухтӑрсем унӑн пурнӑҫпе ҫӑлса хӑварас тесе 
тем пек тӑрӑшнӑ пулсап та, ӑиа внлӗмреп хӑтарайман. 
«Юратнӑ редактора эпир Нарва шывӗн хӗрринчи Долгая 
Нива ялӗ ҫумӗнче пытартӑмӑр,— тесе нӗлтерет А. Бусы 
рев.— Ш ӑппӑн, чӗнмесӗр тӑчӗҫ юлташсем, анчах ӑшра хай- 
сем пурте хаяррӑн тупа турӗҫ: тӑшмаиа впҫ хут, вуиӑ хут, 
ҫӗр хут ытларах тавӑрмалла! Юрлӑ хирсем ҫийӗн пӑрпа ви- 
тӗннӗ Нарва тӑрӑх вннтовкӑпа пенӗ внҫӗ зали япӑрарӗ — 
гвардееца юлашкн хут чыс туса пенё залп. Эпнр вара кал- 
лех хамӑрӑн фронтри ёҫе тытӑнтӑмӑр, аслӑ юлташа, коман
дира пытарнӑ чух панӑ сӑмаха самаптлӑха та манмарӑмӑр...

Вӑрҫӑ хыҫҫӑн Ф. А. Ҫитта гварди майорӗн ҫаиӑҫури ту- 
сёсем, вӑл кӑларакан хаҫата вулакансем хамӑрӑп аслӑ ҫӗр- 
шывӑн нумай-нумай хулпсемпе ялӗсене саланса пӗтрӗҫ. 
Анчах вӗсем — иӗлетӗп эпӗ — чӑваш халӑхӗн чаилӑ ывӑлне, 
воин-коммуниста, ҫирӗп кӑмӑллӑ юлташа, совет ҫар журна- 
лнсчӗсен паттӑр салтакие нпхӑҫап та манмӗҫ».

Ч ӑнах та ӑпа инкам та манас ҫук. Вӑл ҫар пнчечён ҫи- 
тӗнӗвӗсенче пурӑнать, унӑн ятне халӗ та вӑл ёҫленё дивн- 
знре асӑнаҫҫӗ, ун  ҫиичен хӑш иӗр ҫар хаҫачӗсенче ҫыраҫҫё. 
Патёръелёнчи вӑтам шкулта ҫамрӑк тӗичевҫёсем тӑрӑпшипе 
Хветут Ҫнтта музейне тупӑ, унта вӗсем хӑйсен герой янта- 
шӗ ҫинчен тёрлӗреп матерпалсем сахал мар пухпГк

Вӑрҫӑра пулпӑ пнсатель-офнцерсем ҫинчен вӑрҫӑ вӑхӑ- 
тӗнчех ҫар чёлхине кӗскен те уҫӑмлӑ ҫырнӑ характеристп- 
кӑсене, ҫапӑҫура паттӑрлӑхпа хӑюлӑх кӑтартнӑшӑн орден



е медаль пама тӑратнӑ аттестацисене вуласан, чун ҫӗкле- 
нет, вёсене пурне те чёререн саламлас кплет.

Акӑ, чӑваш халӑх поэчё Александр Алга (1 9 1 3 — 1977) 
ҫинчен ҫырнӑ документсем. 1939 ҫултах Совет Ҫарӗп ретне 
тӑнӑ ҫамрӑк поэт вӑрҫӑ пуҫланпӑ чухне — халё ӗнтё «Хӗвел- 
лё нр», «Сӑвӑсемие ноэмӑсем» (1940) кёнекесен а в т ор ӗ— 
Хӗвеланӑҫӗнчи чикӗре пулнӑ, ҫавӑнна унӑн вӑрҫӑн малтанхи  
кунёсенчех хаяр тӑшманпа куҫа-куҫӑи тӗл пулма тнвнӗ. Са- 
кӑр куп хушши вут-ҫулӑмлӑ ҫапӑҫура пулать Алга, нуҫне 
мина ванчӑкӗ тившше йывӑр аманать. Госпитальтен сывал- 
са тухнӑ хыҫҫӑи вӑл Мускаврн Ҫар пнженерӗсен учнлшцнп- 
че вӗренет, офицера тухса каллех фронта каять. Унта вара 
мӗн вӑрҫӑ пӗтиччен, ылханлӑ рейхстаг ҫине Ҫӗнтерӳ ялавё 
хӑпартса ҫакичченех ялан малти ретре ҫапӑҫать, тӑватӑ хуг- 
чен аманать, пурпӗр ҫапӑҫусенчен нумай вӑхӑтлӑха тух- 
масть. 1943 ҫул пуҫламӑшёнче поэт-воин Коммунистсен  
партнпе кӗрет.

«Ст. лейтенант Александр Егорович Алга — боевой, спо
собный, растущий офицер. Инициативен. Общее развитие 
хорошее. И нженерно-саперное дело знает хорошо. Знания  
свои умело передает подчиненным. В работе самостоятелен 
и опытен. В боевой обстановке смел и решителен. Составом 
роты успеш но обеспечивает выполнение поставленных бое
вых задач. Пользуется авторитетом среди личного состава. 
Дисциплинирован»,— тепё 1944 ҫулхи декабрён 27-мёш ёиче 
папӑ характернстлкӑра.

Вӑрҫӑ иртсен, 1949 ҫулта, Полынӑран Ш упашкара Мечи
слав Френкель ҫырпӑ «Чӑваш ҫӑкӑрё» ятлӑ пысӑк статьи 
килнӗ. Унта Польша пнсателӗ 1944 ҫулта А. Алгаиа тӗл 
иулни ҫинчен хавхаланса ҫырнӑ:

«...1944 ҫул. Ннхҫан асран кайми куисем... Хаяр ҫаиӑҫу  
хулара темиҫе куыа пычӗ; темиҫе талӑк хуш ш и, ирӗн-каҫӑн, 
урамсемпе тӑкӑрлӑксенче, скверсемпе площадьсеиче вӑрҫӑ 
шавӗ кӗрлерӗ.

...Ю лашкпнчеи нирӗн хула тӑшман ҫарӗнчен тасалчё... 
Хула урамӗсемпе хӗвеланӑҫнелле ҫӗптерӳҫӗсем — совет пол- 
кӗсем ирте-ирте кайрӗҫ. Хулара пытанса юлнӑ поляксем вё- 
сене, хӑйсеп тӑванӗсене кӗтсе илнӗ пек, музыкӑпа, чечек- 
семпе, хӗрлӗ ялавсемпе кӗтсе плчӗҫ.

Ч асах хулара вӑрҫӑ лӑпланчӗ, хӗвеланӑҫнелле, инҫене 
кайса, хуллен кӑна илтӗнекен пулчӗ.

Нимӗҫсем хуларан тухнӑ-тухмаиах, урамсенче совет сал- 
такӗсем чи малтанах пӗчӗк уш кӑисемпе, виҫшерӗн-тӑватша- 
рӑн, курӑнчӗҫ. Кашиин аллнпче вёсен — вӑрӑм шалчасем. 
Кусем мппа шыракансем пулиӑ иккен.



...Ак ман умра чӑваш ҫынни — Совет Ҫарӗн офицере, кӑ- 
кӑр тулли орденлӑ гвардеец. Хӑйӗн культурипе, анлӑ пёлё- 
вӗпе мана вӑл ш алтах тӗлӗнтерчӗ. Вырӑс классикёсемпе Хё- 
веланӑҫ Европӑри классиксем ҫинчен, лнтературӑпа фнло- 
софири тӗрлёрен сийсемпе юхӑмсем ҫинчен, пирӗн аслӑ поэт 
Мицкевич ҫинчен хӗрсе кайсах калаҫрӗ вӑл. «Акӑ мён терн 
ӳснӗ иккен революци хыҫҫӑн чӑвашсеп культури!» — шут- 
ларам эпё, ӑиа итлесе ларнӑ май.

йк-виҫ кун иртсен чӑваш писателе каллех ман пата кил- 
чё... Нумайранна эпнр пёр тӗиренчӗк ҫӑкӑр та ӑша илмен-, 
ччё... Совет лейтеианчё, чӑваш ачи, ман пата вунӑ ҫӑкӑр 
илсе килнё!..

Ун чухне хам епле пӑлханнине, мён терн саваниине ни- 
епле те каласа парас ҫук. Ҫак йывӑр выҫлӑх кунёсенче ҫам- 
рӑк чӑваш паиӑ ҫӑкӑр — ҫав тсрн пысӑк пурлӑх пулчӗ вӑл! 
Ҫак парне машпӑн Нобель премийӗичен те хаклӑрах ту- 
йӑнчё...

Ҫапла энё, ҫӗршывӑмӑра нимёҫ хурахӗсем  ҫаратса хӑ-( 
варнӑ хыҫҫӑи чылай выҫӑ нурӑннӑскер, малтанхи ҫӑкӑр та 
такие совет офицерӗн аллничеи йышӑнтӑм. Ҫапла хӑналаро  
мана Атӑл таврашӗнчен килнӗ Ҫӗнтерӳҫё, чӑваш ҫынни, пн- 
рӗн ҫёршыва ирӗке кӑларакан мухтавлӑ ҫар салтакӗ. Вӑл 
чӑваш поэчӗ Александр Егорович Алга пулчӗ...

Совет поэчӗ мана хӑйӗн сӑввисене чӑвашла вуласа пачӗ.. 
Эпё ӑна итлеиӗҫом, сӑмаххнсепе иӗлместёп пулии те, ҫакна, 
ӑнлантӑм: чӑваш сӑвӑҫи мана хӑйсеп ҫӗршывӗичи телейлё 
купсем ҫинчен, вёсен халӑхӗ те Совет Союзӗнчи ытти тӑван- 
ла халӑхсен йышӗнче культурӑллӑ пурнӑҫ туни ҫинчен хав- 
халанса кёвёлет.

Эпӗ хӑйне чӗререн тав тунпне кура, лейтенант мана ҫаи- 
ла кӑна каларӗ: «Эпё кашни совет ҫынни тума пултаршше 
ҫеҫ турӑм: йывӑрлӑхри ёҫҫыннисене пулӑш асси пнрӗншён  
чыслӑ ӗҫ. Пнрӗн, халӑх интересӗсемш ӗн ӗҫлекен литератор- 
сен, яланах нӗр-нӗрпе пулӑш са, туслӑ пурӑнмалла» С

Тӑваи ҫӗршыв нрӗклӗхёш ӗи паттӑррӑн ҫапӑҫнӑш ӑу
А. Алгана икӗ хутчен Аслӑ Отечественнӑй вӑрҫӑп II стс 
пеньлӗ орденӗпо Хӗрлё Ялав, Хёрлӗ Ҫӑлтӑр орденёсемпе тата 
темиҫе медальне паградӑланӑ.

«Ҫапла, пирӗн ӑрӑва шӑиа пуҫраи шӑлса ачашламарӗ, 
анчах эпир Тӑван ҫӗршывпа тӑван халӑх умёнче тнвёҫс ҫу- 
хатмарӑмӑр, Тӑван парти кӑтартнӑ ҫулна шав малалла ут- 
рӑмӑр»,— тесе ҫырнӑ А. Алга «Хам ҫиичен пёр-ик самах>> 
ятлӑ статйинче 2.

1 «Ялап» журнал, 1950, 2 №.
2 А. Алга. Сӑвӑсем. Чӑваш кӗнеке издательстви, 1902, 8 с.



Вӑрҫӑ кунӗсенче чӑваш халӑх писателе Илпек Микулайӗ 
те (1915— 1981) А. Алга пекех малти ретре пулна. Воеи- 
коматри «Личное дело майора запаса Ильбекова Н. Ф.» пире 
акӑ мӗн кӑтартса парать.

1941 ҫулта нимӗҫ оккупанчёсем Совет ҫӗршывне вӑрӑ- 
хурахла килсе тапӑнсан, вӑл иккӗмёш куннех чӑваш писа-

1
’елёсен, журналистсен тата Чӑваш АССР кёнеке издатель- 
твинче ӗҫлекенсен пысӑк канашлӑвёнче ҫарпа патриотизм  
емипе кӗнекесем кӑларас пирки, издательствӑн илемлё ли- 
ература секторён планне улӑштарас пирки доклад туса 
анӑ. Ҫак канашлура писатель-редактор хӑй тӑшмана хирёҫ 
апӑҫма каймашкан хатӗрри ҫинчен пелтернё, ытти писа- 
ельсемпе журналистсене те Тӑван ҫӗршыва, совет халӑхӗп  
чысӗпе^ мухтавне хӳтӗлеме чённӗ. Нумай та вӑхӑт иртмен, 
шрлӗ ёҫрен уйрӑлса, вӑл август уйӑхӗнче, хӑй ирёкӗпе ф рои’ 
а тухса кайнӑ. Малтан Мускаври ҫарпа политика училн- 
цинче вӗреннӗ, унтан дивизион комиссарӗ пулнӑ, пӗр ди- 
изире «На разгром врага» ятлӑ хаҫат редакциленӗ. Вӑрҫӑ 

'улёсемне Мускавпа Сталинградран пуҫласа Югослави ҫӗрӗ 
аранах хӑюллӑн утса тухнӑ. Ю лашкинчен вӑл Болгари  
ӗршывне ирёке кӑларнӑ чухнехи ҫапӑҫусене хутш ӑннӑ. 
гнта ӑна халё те ырӑ ятпа, ӑшшӑн сума суса аса илеҫҫё.

Дивизи командирӗпе политпай начальникӗ, Илпек Ми- 
улайӗн пархатарлӑ ӗҫӗсене хакласа, мухтаса ҫапла ҫыриӑ: 
Благодаря упорной работе тов. Ильбекова, дивизионная  
азета у  всего личного состава имела большой авторитет, 
се новости на фронтах Отечественной войны люди читают 
жедневно утром. В боевой обстановке газета со своими за
дачами справляется хорошо...

Большую работу проводил тов. Ильбеков с военкоровским  
ктивом. Постоянно находясь в выпуске боевых листков, 
истков-молний об отличившихся в боях воинах, выступал 

докладами перед солдатами, разъяснял им благородные 
!ели Великой Отечественной войны, требования военной 

,’исяги и приказов Военного Совета армии и фронта, рас- 
казывал о зверствах фашистских войск и призывал наших  

юинов храбро, мужественно бить врага».
«Чунёпе вӑл пачах ҫар ҫынни марччё, анчах ҫар ҫыи- 

!1ИН тивӗҫне пурнӑҫласси унш ӑн чи ҫирӗп саккунччӗ. Пнре 
ге — хӑйне^ пӑхӑнса тӑракан сотрудниксене — ҫапла пулма 
систетчё вӑл. Ҫар журналисчӗн чысӗ темрен те пахаччӗ ун-  
иӑн» тесе аса илет Илпекпе ҫар хаҫатёнче пёрле ӗҫле- 
1ӗ ирҫе поэчӗ Петр Гайни.

1 Петр Гайни. Асран каймп салтак-писатель. «Тӑван Атӑл» аль
манах, 1965, 3 №.
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Нимӗҫ фаш исчӗсене хирёҫ. пыиӑ ҫапӑҫусенче хӑюллӑ та 
пултаруллӑ пулнӑш ӑн Совет правительство Илпек Микулай- 
пе, кӗҫӗн командиртан майора ҫптыӗ писателе, пкӗ орден, 
ултӑ медаль парса наградӑланӑ.

Паллах ёнтё, хаяр вӑрҫӑра вӗҫӗмех пурнӑҫпа вилём хуш - 
шннче пулнӑ писатель совет ҫынннсен ҫапӑҫу хирӗнчи иат- 
тӑрлӑхпе хӑйӗн вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче ҫыриӑ нроизведенийӗсенче 
те, вӑрҫӑ хы ҫҫӑихисенче те кӑтартма тӑрӑшнӑ. Унӑн геро- 
нёсем — вӑрҫӑ ҫулӗсене пӗрле тӳссе нрттернӗ ҫнрӗп чун- 
хаваллӑ ҫынсем.

Иртпӗ вӑрҫӑ фрончӗсеиче паттӑррӑн кёреш иӗ кашни пи
сатель ҫинчепех тӗплӗн калаймасан та, Иван Викторова 
(1901 — 1942) асӑнмасӑр хӑварма май ҫук. «Унӑи нӗтём бпо- 
графийӗ пирӗн вӑхӑтрп ҫынсен пурпӑҫне, вёсен ёҫне-хёлне 
сӑнласа кӑтартать»,— тесе ҫырнӑ уи ҫинчеп М. Юрьев кри
тик «Паттӑрсем вилмеҫҫӗ» статйинче Вӑл граждан вӑрҫи 
вӑхӑтӗнчех алла пӑшал тытса, ҫамрӑк Совет ресиубликине 
паттӑррӑи хӳтӗлеиӗ. Вӑрҫӑ хыҫҫӑи вӗреннӗ, учитель, ж ур
налист пулнӑ, сӑвӑсем, очерксем, пьесӑсем ҫырнӑ. И. Вик
торов — «Ялти кӗвӗсем» (сӑвӑсем ), «Ирӗклӗхш ӗи ҫапӑҫа- 
капсем» (п ьеса), «Ҫырмара» (пьеса) кӗнекссен авторё.

И. Викторов иртпӗ вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче ӑҫта тата мёнле кё- 
решпп ҫинчен калакан материалсем пирён ҫукиа пёрехчӗ. 
Нумай пулмасть энир иаттӑр писатель-коммунист ҫинчен 
акӑ мёп иӗлтӗмёр:

«Тӑван ҫӗршыва нимёҫ фашисчёсем вӑра-хурахла кнлсе 
тапӑпсан, И. Викторов, ытти патриотсем пекех, ҫар комис- 
сариатне кайнӑ.

— Тем тесен т е ,— теиё вӑл ҫар комиссариатёнче ёҫлс- 
кенсене,— ҫёршыв хӗн-хур тӳснӗ вӑхӑтра тылра юлма нул- 
тараймастӑп. Эпё — коммунист. Ҫак йывӑр кунсенче манӑн 
Мускавра мар, фронтра пулмалла.

Сывлӑху питех тӗреклӗ мар-ҫке,— ӳкӗтлеме пӑхпӑ 
ӑпа ҫар комиссариатёнче.

— Э-э, ҫу-ук ,— хирӗҫленё Викторов.— Хуть те мён ка- 
лӑр та, хулара юлса намӑс курмастӑп.

Вӑхӑт нумай та иртмен, ӑиа халӑх ополченийӗн Мускав 
ҫывӑхёнчн пёр дивизине кайма нрӗк панӑ. Купта ӑна темп- 
ҫе кунтанах полк командирӗ туса хунӑ. Июль уйӑхён  мал- 
танхи кунӗсенче вӑл хӑй нолкӗпе пӗрле инҫе ҫула тухнӑ.

Полк фронт еннелле кӑптӑрла та, ҫӗрле те ҫуран утнӑ. 
Август уйӑхӗнче вӑл тӑптманӑн Мускав еннелле талпӑнса 
килекен ҫарёпе тӗл пулпӑ. К унӗп-ҫӗрӗн ҫуран утса ӗшеннӗ

1 «Коммунизм ялавӗ» хаҫат, 1965, февралӗн 23 мсшӗ.



йулип то, тӑшман атакисеие пӗрнн хыҫҫӑп теприпе хӑюллан  
снре-сире янӑ.

Хаяр тытӑҫусенчен пӗрппчо полк комапдпрё, йывӑр 
аманпӑскер, тӑшмаи тыткӑнне ҫакланнӑ. Апа та ыттисемпе 
пӗрле тӑшман салтакӗсем Минск хули патне Мясннковщи- 
нӑна илсе кайнӑ.

Калама ҫук хӑруш ӑ пулнӑ упта пурнӑҫ: йывӑр аманни- 
сене гптлеровецсем ҫийӗнчех пере-пере вӗлернӗ. Кӑштах  
утма пултаракаш ш сеие ял ҫумӗпчи пралук картапа хупса  
хупӑ. Ш ӑрантарса хӗвел пӑхиӑ чухне те, шарлаттарса ҫумӑр 
ҫунӑ чухне те тыткӑпри совет ҫыннисем кӗпе вӗҫҫӗн тӑпӑ. 
Йӗплӗ иралук карта ӑшӗиче внҫ-тӑватӑ ҫын пӗрле пухӑнас  
пулсап та, карта хӗррнпчи лупашкара кӳлленсе тӑракап  
шӑршлӑ шыва ёҫме пырсан та, вышкӑсем ҫинче тӑракан  
пимӗҫ салтакӗсем вӗсепе автоматпа пӗр хӗрхенмесӗр пенӗ. 
Темиҫе талӑк хуш ш п выҫӑ пурӑниӑ пирки тыткӑнри сал- 
таксем сарӑхса-ш уралса кайнӑ, чылайӑшё ура ҫипе то тӑ- 
райми пулнӑ. Аичах темӗнле хӑруш ӑ пулсаи та, весом вн- 
лӗмреп мӗнле те пулин ҫӑлӑнассн ҫнпчеи шухӑптлапӑ.

И. Викторов та Иван Панин ятлӑ юлташӗпе лагервтен  
тухса тарасси ҫипчен капашланӑ. Ҫакна тума меллӗ вӑхӑт 
пуласса вӗсем купӗп-ҫӗрӗн кӗтпӗ.

Сентябрь пуҫламӑшӗнчи пӗр ҫумӑрлӑ каҫ юлташсем ҫӗ- 
рӗпех ҫывӑрман: вышка ҫннче хурал таракан салтак кӑшт 
та пулии тӗлӗрсе каясса кӗтнӗ. Чӑп та, кӗтпп ахаль пул- 
ман: хурала хӗрӗнкӗ тухиӑ салтак ҫур ҫӗр тёлӗпче часах тӗ- 
лёрсе кайиӑ. Внкторовпа Паппп тата темиҫе ҫын, ҫак са- 
мантпа усӑ курса, йӗплӗ пралук айӗи хуллен шуса тухса, 
вӑрман чӑтлӑхне чӑмиӑ.

Септябрён 21-мӗш ӗнче вӗсем, Папинпа нккӗшӗ, пӗр пат- 
тар ӗҫ тунӑ: вӑрман хӗррничн чугун ҫул ҫппе тухса, рельс 
айне темиҫе тӗле минӑсем хунӑ. Хӑйсем ҫавӑптах вӑрмана 
кӗрсе пытаниӑ. Унччен те пулман, ҫав ҫул тӑрӑх ҫар хатӗ- 
рӗ тиепӗ эшелон хашлатса пыиӑ. К ӗҫех пӑравус сывлӑша 
спрпӗипё. Аманнпсемпе вилнисем хуш ш инче ҫар ҫыппнсем  
нумай пулнӑ.

Партпзапсемпе нӗрлеш ес тесе, Впкторовпа Панин кая- 
рахпа Борисов хулште пьтрса ҫитнӗ,— унта пианино фабрп- 
кпне ӗҫлемр кӗпӗ. Ҫак фабрнкӑра тахҫантанпа ӗҫлеиӗ пёр 
электромоптерпа наллашса, вӑл пулӑш нипе, вӑрттӑн радио
приемник тупӑ. Кашнн каҫах, ыттпсем ҫывӑрма выртсан, 
Мускав передачнсене итленӗ. Совет Ҫарӗн фроптри паттӑр- 
лӑхӗ ҫннчен калакан хыпарсепе ҫырса илнӗ, тул ҫутӑлпа ҫёре 
ҫав хутсене хуларн хӳмессм ҫнне ҫыпӑҫтарса тухнӑ. Прхине 
ӗҫс каякан ҫынсем вёсене савӑнса вуланӑ.



Йывӑр пулсан та, Викторов коммунист хӑйӗн Тӑван ҫӗр- 
П1ыв умӗнчи тивӗҫне манман. Фабрикӑра Викторов пек таса 
чӗреллӗ коммунистсем татах тупӑннӑ, вӗсем кӗҫех фронта 
пулӑш ас тӗлӗшпе вӑрттӑн организаци йӗркеленё. Пӗр каҫ- 
хине вёсем пурте фабрикӑран тухса тарнӑ: партпзансемпе 
пёрлеш ес тесе, ҫӗр хута Могилевпа Орша еннелле утнӑ. 
Денисовичи ялне ҫитсен, вёсен умне каллех инкек сиксе 
тухнӑ: нимӗҫ салтакӗсемпе полицайсем вӗсене хупӑрласа ил- 
нӗ, шкул ҫуртне хупса лартнӑ. Викторовпа унӑн тусӗсем ҫав 
каҫах унтан тухса тарнӑ.

Викторов сӗм-ҫӗрле Борисов хулине кайнӑ. Анчах хула- 
рп вӑрттӑн хваттере пырса кӗрсенех, ӑна полицайсем ярса 
тытнӑ. «Темиҫе каҫ, темиҫе кун асаплантарнӑ ӑна. Допрос 
хыҫҫӑн допрос. Кашни хутӗнчех тӑнран яриччен хӗненӗ. Ҫа- 
рамаслантарса пӑрлӑ шыв сапнӑ, анчах фашистсем тем тӗрлӗ 
тискерленсен те, совет командирӗ хӑй юлташӗсем ҫинчен  
нимӗн те каламаи. Тискер чуниллисем вара унӑн алли-урине 
иӑра-пӑра хуҫнӑ, йӗппе чиксе, касса асаплантарнӑ. Комму
нист пурпӗр парӑнман. Ҫакӑ фаш истсене уртарсах янӑ, пат- 
тар салтака вёсем персе вӗлернӗ...» 1

Вӑрҫӑри хаяр ҫапӑҫусенче Тӑван ҫӗршывӑн ирӗклӗхӗш ӗн  
паттӑррӑн ҫапӑҫса пуҫ хунӑ М. Н. Данилов-Чалдун, И. Вик
торов, В. Бараев, А. Петтоки, К. Кольцов, М. Ястран тата 
ытти юлташсен вилӗмсӗр сӑнарӗсем пире халё те паттӑр та 
ҫирӗп, хӑюллӑ та тӳсӗмлӗ пулма, телейлӗ пурнӑҫа чун-чёре- 
рен хаклама хавхалантараҫҫӗ.

Каларӑмӑр ӗнтӗ, чӑваш писателӗсем фроптра кӑна мар,— 
вӑрҫа тухса кайиччен, вӑрҫӑран аманса таврӑнсан, е ҫав вӑ- 
хӑтра тылра ҫеҫ ӗҫлесе пурӑннӑ пулсан та,— яланах фронт- 
шӑн чуине, вӑй-халне парса кӗрешрёҫ, халӑх хуш нине чыс- 
лӑи пуриӑҫларӗҫ. Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи йывӑр ҫулсенче тылра 
юлнӑ писательсем, пӗтӗм халӑхпа пёрле пулса, фронта мӗн 
кирлине йӑлтах пама иксӗлми вӑй-халпа ӗҫлерӗҫ. Хӗрлӗ 
Ҫарӑн вӑй-хӑватне ӳстерес тесе, укҫа-тенкӗ, ӑшӑ япаласемпе 
тӗрлӗрен парнесем пуҫтарас ӗҫе те пикенсех хутш ӑпчӗҫ. В ё
сем вӑрҫӑри салтаксемпе командирсем патне тӑтӑшах по- 
сылкӑсем ярса тӑнине, ӑшӑ ҫырусем ҫырнине, вӑрҫӑри пи- 
сательсемпе пӗрмаях тачӑ ҫыхӑну тытшше эпнр кирек хӑ- 
ҫан та ырӑ кӑмӑлпа, хисеплесе асӑнатпӑр. Ҫакӑ вӑл фронт- 
па тыл хуш ш инчи пӗрлӗхе тата ҫирӗплетнӗ, пирӗн ҫарӑн 
ҫапӑҫури хӑватне, паттӑрлӑхне, тӳсёмлӗхне ӳстернӗ.

1941 ҫулхи августӑн 8-мёш ӗнче «Чӑваш коммуни» ха-

1 М. Юрьев. Паттӑрсем вилмеҫҫӗ. «Коммунизм ялавӗ» хаҫат, 1965, 
февраль, 23.



ҫатра Пичстлене «Писательсем — оборона фондне» зам е!-  
кара ҫапла каланӑ: «Чӑваш государство издательствинче ҫак 
кунсеиче оборонӑллӑ калавсен «Хӗрлӗ ялавпа» ятлӑ сборни
ке тухать. Унта А. Эсхель, JI. Агаков, Хв. Уяр, В. Долгов, 
Данилов-Чалдун тата ытти писательсен произведенийёсем  
кёнё. Авторсен коллективе хӑйсене ҫак кёнекеш ён тивекен  
пётём гонорара оборона фондне куҫарать. У хсай Я к овёЛ ер-  
монтовӑи «Мцыри» поэмине куҫарнӑшӑн тивекен гонорар- 
не, М. Данилов-Чалдун «Ҫӑлтӑрлӑ ҫӗлӗк» пьесӑшӑн тивекен 
гонорарне оборона фондне панӑ...»

«Красная Чувашия» хаҫатра (1941 ҫ., августӑн 15-мӗшӗ)
С. Элкер: «Вношу в фонд обороны страны 730 руб. из сум
мы гонорара, причитающегося мне за пьесу «Долой ф а
шизм!» — тесе пёлтерет.

Ҫав ҫулах, августӑн 12-мӗшёнче, Чӑваш пнсателёсен  
Союзӗн правленине Трубнна Марфи (1888— 1956) пӑшӑр- 
ханса акӑ мӗн ҫыриӑ: «7 августа я подала в издательство 
телеграмму с просьбой перечислить из моего гонорара 1500 р. 
в фонд обороны страны, прошу ответить. Ж ду, нет ответа. 
Прошу оказать содействие, чтобы быстрее перечислить».

К ун пек ҫырусем писательсен Союзёи архивёнче татах 
та пур. Писательсем хӑшпӗр ҫырӑвӗсенче фронта хӑйсен  
ирёкёпе яма е халӑх ополченийён иодразделеиийёсене илме 
ыйтаҫҫӗ. Вӑрҫӑ пуҫлансан пёр уйӑх та иртмен, июлён 15-мё- 
шёнче писательсемпе Чӑваш госиздат сотрудникёсен митин- 
гёнче чӑваш халӑх поэчё С. Элкер (1894— 1966) хӗрӳллӗ 
сӑмах тухса калать, унтан вара ҫакӑп пек ҫыру ҫырать:

«В дни, когда вся паша страна поднимается на 
священную Отечественную войну, чтобы разгромить 
бешеную орду фашистских извергов, когда большая 
часть советских писателей Москвы, Ленинграда, К и
ева и других городов выехали па фронт, чтобы с 
оружием в руках бороться за свою Родину, я не 
могу оставаться в стенах своего учреждения и до
ма. Прошу принять меня в ряды народного ополче
ния. Правда, я инвалид, но это не помешает мне 
быть в рядах народного ополчения»

Ватӑ салтак, сывлӑхӗ хавш аннне пӑхмасӑр, ҫамрӑк ҫын 
пек ырми-канми ёҫленё. Фронта кайнӑ ҫамрӑксем вырӑние 
тӑрса, вӑл чӑваш литературине малалла аталаитарассишӗн  
питӗ нумай тӑрӑшнӑ. Пирӗн ипсатель-фронтовиксен ҫапӑҫу  
хирёнчеи килекен калавӗсемпе очеркӗсеие, сӑввисемпе поэ- 
мисене редакцилесе кӗнекесем кӑларнӑ, хулара та, ялта та

1 «Красная Чувашия» хаҫат, 1941, июль, 19.



тёлнулусеМ, литература каҫесем ПрТгернё, фроптри Юлташё- 
сем патне иёрмаях ҫырусем сырса тана.

1944 ҫулхи май уйӑхӗнче С. Элкер ҫурални 50 ҫул тул- 
тариӑ ятпа ӑна Чӑваш АССР Верховпӑй Совечёп П резиди
уме, Чӑваш АССР Халӑх Комиссарӗсен Совечӗ тата 
В К П (б) Чӑваш обкоме чӗререн саламласа ҫатша ҫырнӑ:

«Хӑвӑрӑн паха произведенийӗрсемпе Эснр ёҫчен ч ӑ в а т  
халӑхне пайтах усӑ патӑр, тӑван литературӑиа аталатггарас- 
сиш ӗн пӗтӗм вӑя хурса ӗҫлерӗр, ӗҫлетӗр те.

Тӑвап ҫӗршывӑн аслӑ вӑрҫн куиӗсеиче Эсир хӑвӑр юр- 
рӑр-сӑввӑрсемпе чӑваш халӑхӗн паттӑр ывӑлӗсене ирсӗр тӑш- 
мапа ҫапса аркатма вӑй-хал парса пыратӑр, тылра фронт 
валли мӗнпур вӑя хурса ёҫлекенсене тата пысӑкрах ҫитӗиӳ- 
сем тума хавхалантаратӑр» '.

Ытти писательсем те (Н. Ш елепи, Н. Айзман, Н. Ва- 
ҫанкка, А. Эсхель, А. Кӑлкап, И. Макспмов-Кошкинский, 
Иван Мучи, П. Осипов, Трубина Марфн, К. Турхан т. ыт. те) 
юратпӑ ҫӗртпывӑн вӑрҫӑ вӑхӑтӗичн тылне ҫнрӗплетес енӗпе 
тарӑтпса ӗҫленӗ, тӑван литературӑна аталантарас ӗҫре ну
май вӑй хуиӑ.

Писательсен вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчн пултарулӑхие пурпӑҫпа  
тачӑ ҫыхӑптарас, ҫпрӗплетес тесе, Чӑваш пнсателёсен Сою- 
зён правленнйӗпе Чӑваш госиздат та пнкеисе ӗҫленӗ. Архпв- 
рн документсемпо хаҫатсенче ничетленнӗ информациллӗ 
материалсем акӑ мӗн пӗлтереҫҫё:

— 1941 ҫулхи июлӗп 4-мӗш ӗнче «Окно ТАСС» валлн 
чӑвашла текстсем хатӗрлемо бригада тунӑ, унта В. Алагере, 
И. Ивнике, И. Тукташ а, С. Элкере, Я. У хсая, А. Эсхеле 
кӗртнӗ;

— Ҫав ҫулах, августӑн 24-мёш ӗнче, писательсен Союзёп 
правленийӗнче ҫакӑн пек ыйту пӑхса тухпӑ: «Чӑваш писа- 
телӗсен вӑрҫӑ кунёсенчи творчествӑллӑ ӗҫӗи малтанхи ито- 
гёсем тата малашне ҫав ӗҫри хастарлӑха ӳстересси»;

— 1942 ҫулхп февралӗп 9-мӗшӗнчо чӑваш халӑх поэчӗ 
Н. Ш елепи, Н. Ваҫанкка, С. Шавлы, Я. Ухсай позтсем вӑр- 
ҫӑран аманса килнӗ салтаксемпе госпптальте тёл пулиӑ, вё- 
сене хӑйсен сӑввнсепе вуласа панӑ;

— 1943 ҫулхп япварӗп 20-мёш ёнче JI. Агаков, фронтран 
Ш ӳпашкара вӑхӑтлӑха килнӗскер, хӑй вӑрҫӑра ҫьтрпӑ «Фропт- 
ри ачасем» калавсен ярӑмӗпе чӑваш пнсателёсен Союзӗнче 
паллаштарнӑ. Тӗлпулура писательсем, худож пиксем, аргист- 
сем JT. Агаковӑн произведеннйӗсеие тивӗҫлён хакланӑ;

— Ҫав ҫулах, майӑн 19-мёш ёнче, чӑваш патшалӑх ака- 
деми театрёнче А. М. Горький ячӗпе литература каҫӗ прт-

1 «Чӑваш коммуни» хаҫат, 1944, май, 27.



тернӗ. Доклад хыҫҫӑн чӑваш халӑх поэчӗ Н. Ш елепи хӑйён  
«Максим Горький» ятлӑ поэмпн нёр сыпӑкне, «Чӗнетӗп» 
сӑввине вуласа панӑ. Х алӑх поэчӗ С. Элкер Максим Горький 
хӑй куҫарнӑ «Тӑвӑл хыиарҫи» ятлӑ ирозӑллӑ сӑввипс,
С. Ш авлипе вырӑс поэчӗ А. Поморский фашизма хирӗҫ сӑв- 
впссне вуласа нанӑ. Билетсем сутса пухнӑ укҫаиа йӑлтах 
оккупантсеичен ирӗко кӑларнӑ районсенчи библиотскӑссис 
юсаса йӗркелеме янӑ;

— 1944 ҫулхи майӑн 18-мӗшӗиче чӑваш пнсателёсен  
Союзё Иван Малгай поэтӑи творчествӑллӑ вечерне ирттериё. 
Поэт творчествн ҫинчен С. Шавли доклад тунӑ. И. Малгай 
хӑйӗн «Ш урӑ кӑвакарчӑн», «Тӑлӑх ача», «Ялтн комсомо
лец», «Хёрне каччӑ» тата ытти сӑввисене вуласа наыӑ;

— Майӑн 28-мӗш ӗнче Чӑвашгоснздат кӗиеке авторӗсем-
пе вулакансен канашлӑвне ирттернё. Пнсательсемпе тӗрлӗ 
кёнекесем ҫыракан авторсемсӗр пуҫне канашлура кӗнеке 
сутакаи органнзацисеи нредставптелӗсем, бпблиотекӑсенче 
ӗҫлекенсем, нулнӑ. К ана1илура издательствӑн 1943 ҫултн  
тата 1944 ҫулӑн пӗрремӗш кварталӗнчи ёҫӗсем ҫннчен док
лад нтленё хыҫҫӑи И. Тукташ, А. Эсхель, С. Шавли,
Хв. Уяр, С. Элкер, J1. Агаков тухса калаҫнӑ;

— Июлӗи 1-мӗшӗнче Чӑваш халӑх поэчёсем Н. Ш елепи- 
пе С. Элкер, С. Шавли, JI. Агаков Атӑл леш  енчи торф
предирнятийӗнче ӗҫлекен рабочисем патӗнче литература 
вечерӗ ирттернё;

— Октябрӗн 23-мӗшӗнче писательсен, журналистсен, 
наукӑна тӗпчев нпстнтучӗн сотрудникӗсеи пӗрлехи пухӑвӗ  
пулса нртнӗ. П ухура «Тӑван Атӑл» альманахӑн внҫӗ ҫулхи  
ӗҫӗсем ҫиичен унӑн редакторӗ А. Эсхель доклад туса панӑ. 
Альманахра ничетленнӗ нроизведенисем ҫинчен Иван Мучн, 
И. Тукташ, 11. Ваҫанкка, К. Чулкаҫ тата ыттисем те тухса  
калаҫыӑ;

— 1945 ҫулхп февралён 21-мӗшӗнче ипсательсемпс ар- 
тистсем П. Оснповӑн «Тӑван ҫӗршывра» ятлӑ пьесине, мар- 
тан 2-мӗшёпче Н. Мранькан «Юратакан чёресем» ятлӑ пье-г 
сине нӑхса тухнӑ;

Апрелӗн 8-мӗш ӗнче Шупашкарта «Динамо» клубёнче 
литература вечерӗ пулса нртнӗ. Вечерта пухнӑ укҫа-тенке 
пётӗмӗш пех фроитовиксен ҫемйисемие вӑрҫӑ инвалнчӗсене 
пулӑшиӑ ҫӗре хывнӑ.

Фронтшӑн та, тылшӑн та пнтӗ кирлӗ меропрнятисем  
тата нумай ирттернё. Писательсем фронтра та, тылра та 
хӑйсен ҫырас ӗҫне манма пултарайман. Нимёҫ оккупанчё- 
сене хирёҫ ҫапӑҫпӑ ҫулсеиче писательсен тӗп трнбупи рес- 
публикӑра тухса тӑракан хаҫатсем пулнӑ.



Пирӗн республикӑра, ҫав вӑхӑтрп йывӑрлӑхсене пӑхма- 
сӑрах, «Чӑваш коммунипе» «Красная Чувашия» хаҫатссм, 
кунпа пӗрлех тата хула хаҫачӗсем нккӗ, район хаҫачӗсем  
ҫирӗм тӑххӑр, завод хаҫачӗсем тӑваттӑ тухса тӑнӑ, «Илемлё 
литература» альманах пичетленсе пынӑ. Чӑваш пнсателёсен  
произведеннйӗсем тӑтӑш ах хаҫатсемпе альманах страници- 
сепче чӑвашла та, вырӑсла та ҫапӑнса тухаҫҫӗ. Вӗсенчен чы- 
лайӑш не каярахпа уйрӑм кӗнекен кӑларнӑ, очерксемпе ка- 
лавсен, сӑвӑсен сборпикӗсене кӗртнё. Ҫав хуш ӑрах пирӗн  
нисатель-фронтовпксем фронтри хаҫатсепе те ҫырсах тӑнӑ.

Акӑ, тӗслӗхрен, П. Хусанкайӑн «За родную Москву», 
«Ленин с нами», «Песня победы» саввисем «Сталинец» ха- 
ҫатра, «Знамя части и славы» сӑввн «Красное знамя» хаҫаг- 
ра пичетленнё. «Советски!! патриот» хаҫатра Л. Атакован 
«Убийцы», «Здесь немец был...», «Заслуженная награда», 
«Борьба за ж изнь», «М ужественный комиссар», «Отважный 
сын чувашского народа», «Кавалер великого ордена» т. ыт. 
очеркӗсемпе статйисене вулатпӑр. «За Родину», тата «За 
победу» хаҫатсенче В. Ржаповӑн «Великая клятва Родипе», 
«Об отважных и сильных», «У пулемета №  82», «Отец и 
сын», «Мы отомстим за тебя» статйисемпе очеркёсем пичет
леннё. Статьясем, очерксем, фельетонсем, листовкӑсем
В. Долгов та иумай ҫырнӑ. «Путь к победе» хаҫатра, сӑмах- 
ран, унӑн «Русский солдат», «Кровь коммуниста», «Быва
лый разведчик», «Так воюет боец Степанов», «Комсомолец 
закаляется в бою», «Не забудем! Не простим!» ятлӑ очеркё- 
семпе корреспонденцийёсем пичетленсе тухнӑ.

Чӑваш  пнсателёсен произведенийёсем пуринчеп ытла, 
паллах, «Чӑваш коммуни» хаҫатпа «Илемлё литература» 
(1944 ҫулхи 18-мёш  номертен пуҫласа «Тӑван Атӑл») аль- 
манахра, тёрлё кёнекесепче пичетленсе тухнӑ. Илсе пӑхар- 
ха «Илемлё литература» альманахӑн хӑш пӗр кӗнекисене.

1942 ҫулхи 9-мӗш  кёнеке. Унта эпир П. Хусанкайӑн «Ап- 
траман тавраш» поэмин сыпакӗсене, Иван Мучин «Салты
ков-Щ едрин тата Вильгельм Эльман», «Хыпар мастерёсем» 
фельетонӗсене, Е. Никитинӑн «Тӑван ҫёршывшӑн» ятлӑ пёр 
пайлӑ пьесине, М. Данилов-Чалдунӑн «Фельдшер Кочетков» 
калавне, И. Ш елепин «Тӑршшё ик метр, урлӑш  пёрре — 
территори кирлё Гитлере» саввине, К. Треневӑн «Любовь 
Яровая» (В . Алагер куҫарнӑ) пьесине, И. Тукташ ӑн «Аса- 
ту», С. Ш авлин «Палламанскере», В. Бараевӑн «Тупа тунӑ 
чух» ятлӑ сӑввисене вулатпӑр.

1943 ҫулхи 2-мёш  кёнекере — А. Эсхелӗн «Ӑмӑрткайӑк» 
поэми, Л. Агаковӑн «Хӑюлӑх», «Юлташ пурнӑҫӗ», М. Дани- 
лов-Чалдунӑн «Тёлпулу» калавёсем, Я. У хсайӑн «Винтов-



ка», «Ҫумӑр», С. Ш авлнп «Хула», Уйап Мншшин «Наступ- 
лени» сӑввисем.

1944 ҫулхп 18-мӗш кӗнекере — И. Тукташӑи «Ылтӑн 
ҫӑлтӑр» ятлӑ пысӑк очеркӗ, С. Элкерӗн «Ҫӗршыв тёрекё — 
Хӗрлӗ Ҫар», П. Хусанкайӑн «Тӗлӗк», «Поэт тӑпри ҫииче», 
«Ҫавра уҫланкӑра», А. Эсхелӗн «Тупа», «Атӑл тапранчӗ» 
сӑввисем, К. Турханӑн «Юлташ» тата «Хӗрлё тутӑр», Иван 
Мучин «Ы ран», «Фотограф», Хв. Уярӑп «Ҫыру» калавёсем.

1945 ҫулхи 2 1 —22-мӗш кӗнекере С. Элкерён «Пирӗн 
ҫӗнтерӳ», И. Тукташӑн «Пурнӑҫ юрри», «Ҫӗнӗ тополь», «Хӗҫ» 
сӑввисем, В. Давыдов-Анатрин «Чемен» поэмнн пуҫламӑш ӗ, 
JI. Агаковӑн «Вилӗмрен те вӑйлӑрах» повеҫӗ, Хв. Уярӑн  
«Пӑлхав» повесть сыпӑкё, А. Грпбоедовӑн «Аса пула инкек» 
(П. Хусанкай куҫарпӑ) пьесн тата чӑваш литературнпе ис- 
кусстви ҫинчен ҫырнӑ статьясем пичетленнё.

Кунта эппр, «Илемлё литература» («Тӑван Атӑл») аль- 
манахӑн тӑватӑ кӗнекине илсе, вӗсенче пнчетленнӗ произ- 
веденисен ячӗсемпе ҫеҫ паллашрӑмӑр. Мӗн ҫинчен калаҫҫӗ- 
ха вӗсем? Вӗсем чӑваш литератури вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче пур  
жанрсемпо те малалла аталаиса пынине, Тӑвап ҫӗршывна 
унӑп паттӑрёсеи мухтавне ҫӗклекен, ҫӗршыв тӑш манӗсене 
ылхапса питлекен ҫӗиӗ сӑвӑ-юрӑсем, очерксем, калавсем, 
поэмӑсем, повеҫсем, пьесӑсем ҫырпине пӗлтереҫҫӗ. Вӗсене  
эпир кӗнекен ытти пайӗсенче тӗплӗнрех пӑхса тухӑпӑр.

Чӑваш писателӗсем вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче вырӑс классикӗсем- 
пе совет пнсателёсен чи лайӑх произведепийёсене те куҫар- 
нӑ. П. Хусанкай, сӑмахран, А. Грибоедовӑн «Аса пула ин
кек» комедпне, И. Тукташ пуринчен ытла Г. Державин, 
II. Карамзин, Д . Давыдов, И. Никитин ҫырнӑ патрнотла сӑ- 
вӑсене, С. Шавлн вара А. Кольцов, Н. Огарев тата ытти вы- 
рӑс поэчӗсен сӑввисене, В. Алагер А. Чеховдн «Чие сачё», 
К. Треневӑн «Любовь Яровая» пьесисене, Л. Толстойан  
«Севастополь калавӗсене», Л. Агаков В. Васильовскаян 
«Асамат кёнерӗ», Б. Горбатовӑн «Парӑнманнисем», В. Ко- 
жевниковӑн «Март—апрель» повеҫёсене, А. Кӑлкан Н. По- 
годинӑн «Пӑшаллӑ ҫын» пьесине чӑвашла куҫарнӑ. К унпа  
пёрлех М. Ш олохов, К. Симонов, А. Твардовский, А. Тол
стой, И. Эренбург тата ытти совет писателёсем вӑрҫӑ ҫулӗ- 
сенче ҫырнӑ хӳхём  ироизведенисене то чӑвашла нумай ку- 
ҫарнӑ. (

Вӑрҫӑ ҫулӗсенче кёнеке кӑларас ӗҫ чарӑнма мар, тата 
вӑйлӑрах аталанса пынӑ. 1941— 1944 ҫулсем хуш ш ннче кӑна 
пурӗ 798 кӗнеке пнчетлесе кӑларнӑ, вёсен тнражӗ 5 255 970  
экземпляра ҫнтнӗ. Ҫав шутра илемлё литература кӗнекисем  
120, вёсен тиражӗ — 444 ООО экземпляр.



Пичетленсе тухнӑ кенекесем хуш ш инче чӑваш писателӗ- 
сен лроизведепийӗсемпе фронтри янташӑмӑрсен иаттӑр ӗҫё- 
сене сӑнласа кӑтартакаи сборинксем, броппорӑсем пысӑк 
вырӑн йышӑпаҫҫӗ

Ҫапла ӗитӗ, Тӑван ҫӗршывӑп ирӗклӗхёпе чысӗшён пынӑ 
аслӑ кӗреш ӳре чӑваш пнсателёсен хӗрӳллӗ сӑмахӗпе ӗҫӗ- 
хӗлӗ тӑван халӑха хавхалантарса пычӗ. Вёсем планах фроит- 
ри тата тЫлри вулакапсемпе пӗрле пулчёҫ, пӑшалпа та, пе- 
ропа та ҫапӑҫрӗҫ.

Пнрӗн ҫӗршьтва гптлерла Германн тапӑнни чӑваш лпте- 
ратурин ӳсӗмне чӑрмаптарса тӑраймарӗ. Пачах урӑхла, Тӑ- 
ван ҫӗршывӑн аслӑ вӑрҫи ҫулӗсенче чӑваш ппсателӗсем, хай- 
сен пернсене штыкпа танлаштарса, политпкӑллӑ активлӑ- 
хёпе творчествӑллӑ активлӑхне пупппех те ытларах ӳс- 
терчӗҫ.

Чӑваш совет поэзнйӗн нпкёсне хывнӑ кӑвар чёреллӗ 
поэтӑмӑр Ҫеҫпӗл Мипшшн тӑван чӗлхен кунҫулӗ ппрки, унӑн  
пуласлӑхӗ ҫпнчен 1920 ҫултах ҫапла ӗмӗтленсе ҫырнӑ:

Кӑмӑллӑ ҫӗршывӑн кӑмӑллӑ чӗлхиҫём!
Иртнӗ хурлӑхушӑи ҫитӗ ырлӑху:
Хӗрлӗ хӗриё хурҫӑ, ҫуптаракап ҫиҫём,
Вӗрп вутлӑ ҫулӑм псӗ пулӑн ху.

Чӑваш чёлхи чӑш ш пех те «хӗрлӗ хӗрпӗ хурҫӑ, ҫунтара- 
кан ҫиҫӗм, вӗри вутлӑ ҫулӑм» пулса тӑчӗ. Хамӑрӑн паттӑр 
халӑхпа пӗрле пирӗн тӑван чӗлхепе литература вӑрҫӑн торг- 
лӗ-асаплӑ ҫулне чыслӑп утса тухрӗҫ.

Аслӑ вӑрҫӑ ҫулӑмӗ вптӗр ҫӗптерӳллён тухнӑ хыҫҫӑп чӑ- 
ваш халӑхӗ хӑйӗн тӑван республики 25 ҫул тултарш ш е чап- 
лӑ уявласа ирттерчӗ. Ҫавӑн чух культурӑпа искусствӑна 
аталантарас тёлӗнш е ҫитӗнӳсем тунӑшӑн СССР Верховнӑй  
Совет П резидиумӗ чӑваш писателӗсеие С. Элкере Ёҫлӗх 
Хӗрлӗ Ялав орденӗпе, П. Осиповна А. Эсхеле «Хисеп Пал- 
ли» орденпа, Н. Айзмана «Ёҫрн хастарлӑхшӑн» медальпе на- 
градӑланӑ. Л. Агакова, А. Алгана, Кашкӑр Мпкулинс, 
И. Малгая, К. Турхапа, И. Тукташа, П. Хусанкая, С. Шав- 
лие Чӑваш АССР Верховпӑй Совет ГГрезидиумӗн Хисеп гра- 
мотипе наградӑланӑ, А. Кӑлкана Чӑваш АССР искусствисен  
тава тнвӗҫлӗ деятелӗсеи хнсеплӗ ятне панӑ.

Н имӗҫ фапш счӗсене хирӗҫ хӗҫпӑнтал тытса паттӑррӑп 
ҫапӑҫнӑ писательсем вӑрҫӑран кӑкӑр тулли орден-медальсем- 
не таврӑнчӗҫ. Вёсен вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи хӑю лӑхӗпе паттӑрлӑх- 
но аса илсе, эпир тивӗҫлнпе мухтанатиӑр, чунтан савӑнат- 
пӑр!

1 П. Золотов. Ппчет ёҫӗ 25 ҫул хушшпнче. «Тӑван Лтӑл» альма
нах, 1945, 21—22 №№.



поэзи
Ҫулла — тусан, хёлле — юр юнлӑ,

гарӑн,.
Ялсем те хуласем ҫинче хӗлхем.
Танкра та нӳрлӗ окошра тӑнларӑм
Тӗреклӗ саосуна, тӑван чӗлхем!

Я. У х с а й. «Чӑваш чӗлхи», 1945

Вӑрҫӑ тапхӑрӗнче пирӗи поэзи уйрӑмах хӑватлӑ сасӑпа 
янӑрарӗ. Поэтсем, унчченех ят илнисем те, ҫамрӑкраххисем  
те, пысӑк идейӑллӑ, чӑн-чӑп патриотла сӑвӑсемпе поэмӑсем  
ҫырчӗҫ. Вӑрҫӑн малтанхи кунӗсенчех чӑваш поэзийӗнче ге- 
роикӑлла пафос тӗп вырӑи йышӑнчӗ, ҫав вӑхӑтрах унта хаяр  
тарӑхупа курайманлӑх та вӗресе тӑчӗ. Вӑрҫӑ пуҫламӑшӗнчп  
поэзи вӑл — чёнӳ поэзийӗ. Ҫакӑ сӑвӑсен ячӗсенченех лайӑх  
курӑнать: «Хӑюллӑп малалла!», «Фашизма — вилӗм!», «Ар- 
катар ҫапса!», «Ан чак!», «Ан ман!», «Тӑван ҫёршывшӑы, 
чысшӑн, ирӗклӗхш ӗн!», «Тавӑрӑр тӑшмана» т. ыт. те.

Нумай поэтсем сӑвӑллӑ памфлетсем, эпиграммӑсем, так- 
максем ҫырчӗҫ, вёсенче тискер фаш истсене ҫивёччӗн пнт- 
лерӗҫ, сатирӑн вӗри вучёпе ҫунтарчӗҫ.

Кашни поэт совет салтакӗпе ӗҫчеп ҫын ҫинчен хӑйён  
сӑмахне калама, халӑх ш ухӑш -кӑмӑлпс, вӑл тӳссе прттернӗ 
хуйхӑ-суйхӑпа хӗн-асапа тӗрлӗ енчен уҫса, сӑиласа кӑтарт- 
ма тӑрӑшрӗ.

«Ппрӗн Тӑван ҫӗршывӑн исторнйёпче халӑхпа унӑн юрӑ- 
ҫнсен ҫавнашкал ҫнрӗп иӗрлӗхӗ унччен ннхҫан та нулман  
пулӗ,— аса илсе ҫырать ҫав вӑхӑтри хаяр кунсене чӑваш  
халӑх поэчӗ Петӗр Х усанкай.— Каламасӑрах паллӑ, ун ч ух
не эпир ҫырнӑ япаласем хуш ш инче пиҫсех ҫитейменнисем  
те пулнӑ. Пурте ёмӗрлӗхе упранса юлаймӗҫ вёсем. Анчах 
пурне те — юлашки сӑмах тарапчченех — пӗр аслӑ тӗллев- 
шӗн ҫырна Тӑван ҫёршывӑи, халӑхӑн, пирӗн кашнийён пу- 
рӑнмалла-н, ҫук-и? — акӑ мӗнле Ы11ту тухса тӑпӑччӗ ун чух
не пирӗн ум а,— Пурӑнмалла! — терӗмӗр эпнр. Вара кашпи-



ex вӑй-халпа пултарулӑхӑмӑр ҫнтнӗ таран пётём халӑх ӗҫне 
кӳлёнме тӑрӑшрӑмӑр. Чӑваш поэзпйӗн пӗтӗм хӗҫпӑш алё, пё- 
тӗм ж анрсем — поэма, лирпкӑллӑ монолог, халнх ячёпе унӑн  
вӑрҫӑри ывӑлӗ-хӗрӗсем патне янӑ наказ-ҫырусемпе салтак- 
сен тупа туса ҫырнӑ явапёсем, васкасарах хайланӑ сӑввн- 
ю рриссм — ҫаксем пурте ҫӗнтерӳш ӗн еҫлерӗҫ»

Халӑхӑн патриотла ҫӗкленӗвӗ ҫинчен Н. Ш елепи, С. Эл
кер, П. Х усанкай, Я. У хсай, А. Алга, А. Эсхель, С. Шавли 
тата ытти поэтсем те ҫӗннине, унччен поэзпре танратманнине 
хӑюллӑ сасӑпа каларӗҫ. Вёсен сӑввп-юррпсемпо поэмисем  
халӑха кӗреш ӗве йыхӑрчёҫ, тӗрӗслӗх пурпӗр ҫёнтерессе шан- 
тарчӗҫ.

Халӑх ноэчӗсен — Н. Ш елепии вӑрҫӑ пуҫламӑш ёнчех  
ҫырнӑ «Чӗнетӗп», «Тӑршшӗ икӗ метр, урлӑш пӗрре — тер- 
ритори кирлӗ Гитлере», С. Элкорӗн «Юншӑн — юн», «Хаяр- 
лӑх сӑмахӗ» сӑввисенче хамӑрӑн аслӑ Тӑваи ҫёршыва хӗрӳл- 
лӗн юратнн яр-уҫҫӑн палӑрса тӑрать. Вёсем сӑхӑ тӑшмана 
хура ӗҫсем тунӑш ӑн ылханаҫҫё, аҫа-ҫиҫӗмле хаяррӑн тавӑр- 
ма чӗнеҫҫё.

Ултавлӑн кнлсе тапӑннӑ тӑшмана питлесе, совет халӑхё 
пурпӗрех ҫӗнтерессе ӗненсе, С. Элкер (1 8 9 4 — 1966) вӑрҫӑн  
малтанхи кунӗсенчех акӑ мӗнле каларё:

Нимӗнле чуралӑх, юплӑ кивё пурнӑҫ 
Вырӑн тек тулаймёҫ пирӗн ҫӗр ҫинче.
Тӑшмансем хӑйсемшӗн вилӗм кӑна тулӗҫ,
Пуҫӗпех тӗп лулёҫ халӑх вӑрҫилче.

(«Юпшӑн—юн», 1941, август.)

Ҫав вӑхӑтрах, пӗтӗм халӑха чӗнсе, Н. Ш елепи поэт та 
(1881 — 1945) ҫулӑмлӑ сӑмахсем калать:

Ҫутӑ пурнӑҫлӑ 
Ҫӗршыв хуҫисом,
Ирёклӗ кунҫула 
Юратакансем:
Вырӑс, чӑваш, тутар,
Харӑосӑн утар,
Фашистсене часрах 
Ҫапса аркатар!2

Пӗр сӑввинче Ш елепи «Эпир паттӑр тӑвансемпе савӑнат- 
пӑр, хӗвел ӑшши сӑмахсемпе саламлатпӑр»,— тет.

Унӑн чи лайӑх произведеннйёсем — халӑх сӑввп-юррн- 
семпе ҫыхӑннисем. Ҫакӑн пек, тӗслӗхрен, «Паттӑр летчик 
юрри» (1942) ятлӑ сӑввӑн вӗҫӗнчи юрӑ:

1 П. Хусаикай. Книга дружбы. т1оГкжсары, 1900, 192 с.
2 Н. Шелепи. Суйласа илииссм. Чӑвашгосиздат, 1948, 49—47 с.



Аслӑ Атӑл юхать, ай, ҫуталса,
Шур пӑрахут килет чашкӑрса.
Аслӑ Мускав патӗнчен сехри хӑпса,
Гитлер тарчӗ куҫне чалӑртса.

К у ёнтӗ чӑннипех те поэзи, чӑп-чӑн поэзи! тесе мухтанӑ  
писательсем те, вулакансем те Ш елепин «Паттӑр летчик 
юррине».

„ Совет Ҫарӗн паттӑр ывӑлӗсене мухтаса, вёсен ҫӗнтерё- 
весене ырласа, Н. Ш елепи татах та сӑвӑсемпе юрӑсем ҫыр- 
на. Акӑ, 1944 ҫулхи майӑн 16-мӗшӗнче «Чӑваш коммуни» 
хаҫатра унӑн «Фашистсене вилём» сӑвви ппчетленнӗ. Унта 
вӑл ҫапла ҫырать:

Тӑван ҫӗршыв аслӑ вӑрҫинче 
Хӗрлӗ Ҫар хӗрӳллӗн ҫӗнтерет.
Ҫӑжӑн фашистсене ҫӗр ҫинчен 
Ҫӑва тӗине ҫапса тӳнтерет!

Ҫӗнтерӳ кунне кӗтсе илеймерӗ Чӑваш халӑх поэчӗ, чы- 
лай вӑхӑт чирлесе выртнӑ хыҫҫӑн 1945 ҫулхн январей 12-мӗ- 
шёнче вилсе кайрӗ. Чӑваш писателӗсем ватӑ поэтӑн ӗҫне-хӗл- 
не хакласа некрологра ҫапла ҫырнӑ:

«Чӑваш халӑхне ҫутта кӑларас тесе, тӑван культурӑпа  
тӑван поэзие аслӑ ҫул ҫине кӑларас тесе, Николай Иванович 
Ш елепи илемлӗ литературӑра хӗрӗх ҫул хуш ш н ырми-канми 
ӗҫлерӗ.

...Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче Ш елепи уйрӑмах хавхаланса ӗҫлерӗ, 
фашистла нимёҫ пусмӑрҫисене хирӗҫ хаяр юрӑ-сӑвӑ шӑрат- 
рӗ... Хӑй утмӑл пиллёкре тата куҫсӑр пулин те,— унӑн чӗри  
яланах ҫамрӑкчӗ, час-часах вӑл заводсемпе фабрпкӑсене 
кайса, колхозсене ҫитсе, ш кулсене пырса литература всче- 
рӗсем ирттеретчӗ, хӗрӳллӗ сӑввисене тӑтӑшах радиопа та 
вулатчӗ»

Фашистла ҫӗлен-калта эшкерӗ пирён Тӑван ҫӗршыва 
хура пӗлӗт пек капланса килсен, чӑваш писателӗсем чи мал- 
танхи уйӑхсенчех тӑшмана пӗтӗм чун-хавалӗпе кураймасӑр  
питлекен, халӑх чун-чӗринчи патриотизмла туйӑма кӑтар- 
такан витӗмлё пронзведенисем ҫырчӗҫ. Ҫав вӑхӑтра халӑх  
патне ҫитнӗ хӗрӳллӗ сӑвӑсем хуш ш инче П. Хусанкайӑн  
«Памастпӑр ирӗк хулана», «Тӑван М ускавшӑн», Я. У хса- 
йӑн «Мускав», А. Алтай «Июнӗн 22-мӗш ё», «Хаяр чунри  
ашӑ кӑмӑл», И. Тукташӑн «Ӑсату», В. Бараевӑн «Тупа тунӑ 
чухне», М. Ястранӑн «Вилнӗ тусӑма», С. Ш авлин «Салават 
ҫершывӗнче», «Вырӑс салтакӗ», А . Эсхелӗн «Халӑх хаярлӑ-

1 «Чӑваш Коммуни» хаҫат, 1945, январь, 13,



хё» сӑввпсем уйрӑмах асра юлаҫҫӗ. Вӗсем эппкӑлла произ- 
веденисем пек мӑнаҫлӑн та сулмаклӑн янӑраҫҫӗ, ҫав вӑхӑт- 
рах вӗсенче лирикӑлла ҫӗкленӳ те вӑйлӑ.

Хӑватлӑ оптимизм тапса тӑрать халӑх юрӑҫи Кашкӑр 
Микули (1881 — 1946) ҫырнӑ «Тӗп пултӑр фашист!», «Ҫёнё 
гимн», «Атӑл», «Сехет ҫитет пётесси» ятлӑ сӑвӑсемпе юрӑ- 
сенче. Ҫак нронзведенисен уйрӑмлӑхӗ вӑл хаяр сатирӑпа усӑ  
курнинче. Кашни сӑвӑра хамӑр ҫёршыва, партипе халӑха, 
аслӑ Л еш ш  уҫнӑ чаплӑ саманана хӗрӳллён юратни, ҫав вӑ- 
хӑтрах ҫёр ҫинче хӗн-хурпа вплӗм кӑиа акакан нрсӗр фа
шизма курайманин ҫав тери вӑйлӑн янӑраса тӑрать. Унӑн  
сӑввисен ш ухӑш ё уҫа та тарӑп, чӗлхи — ҫивӗч. Аса илер-ха, 
эппин, «Тӗп пултӑр фашист!» сӑвӑрн йӗркесене:

Ҫап фашиста ураран,—
Вӑл малалла ан уттӑр!
Хӑйён зоялӑ урипе 
Пирӗн ҫӗре ан пустӑр

Ҫунтар фашиста вутпа,—
Вӗҫсе кайтӑр, кӗл пултӑр!
Ҫакӑ ҫутӑ тӗнчере 
Усал фашист тӗп пултӑр

Талантлӑ поэт-лирик Иван Ивник нимёҫ фаш исчёсене 
хнрӗҫ алла хӗҫпӑш ал тытса ҫапӑҫаймарӗ, ӳпке чпрёпе са- 
кӑр уй ӑх выран ҫинчен тӑрайми выртнӑ хыҫҫӑи, 1942 ҫулхи  
майӑн 28-мӗш ёнче, ытла та ҫамрӑкла, ҫирӗм сакӑр ҫулта, 
ӗмӗрлӗхе куҫне хупрӗ. Анчах унӑн ҫулӑмлӑ сӑввнсем прсӗр  
тӑшмана аҫа-ҫиҫӗмле ҫунтарса тавӑрчӗҫ.

Лк каллех килсе капланчо 
Урнӑ йытӑ анӑҫран:
Шӑммисем ҫеҫ выртса юлӗҫ 
Урнӑ йытӑ фашистрая,—

хӑюллӑн шантарса калать Ивпик хӑйӗн 1941 ҫулта ҫырнӑ 
«Халь те, малашне те...» 2 ятлӑ сӑввинче. Мён терн вӑйла, 
ҫивӗч, хаяр тата поэтӑп халӑх сӑмахлӑхӗнчи калама ҫук 
витерӳллӗ тӗслӗхсемие питӗ меллӗ те ӑста усӑ курса ҫырнӑ 
«Ы лхан» 3 цоэмин пуҫламӑшё! Кунта кашни сӑлшх, кашнн 
йӗрке фашист йӑх-яхӗсеие хаяр ылханупа внчкӗн хёҫ неь 
ваклать:

1 Кашкӑр Микули. Сӑвӑсемпе юмахсем. Чӑвашгиз. 1947, 28 20
г Иван Ивник. Сӑвӑсемпе поэмӑсем, Чавашгосиздат, 19 *7, о с.
3 Ҫавӑнтах, 45 с.



Ҫӗр ҫӗклейми ылхан санӑ •
Нур ӗмӗр-ӗмӗр тӑршшӗне!
Лҫа кгакен те тӑпруна 
Шӑтеа ан палӑрттӑр санне!

Ну Mail поэтсем ҫав ҫулсенче аслӑ Л еш ш  ҫинчен, анлӑ 
Атӑл ҫинчен, чӑваш халӑхӗпе тӑван чӗлхе ҫиичен сӑвӑ-юрӑ- 
сем хыврӗҫ, вӗсеи ячӗпе тӑшмана пур ҫӗрте те пӗтерсе тӑк- 
ма, кӗрешӳре харсӑр та хӑюллӑ пулма тупа турӗҫ. К у ен
чен 11етӗр Хусанкайӑн чӑвашла та, вырӑсла та ҫыриӑ агита- 
цнллӗ-чӗнӳллӗ сӑввисем уйрӑмах вӑйлӑ. Вӗсенче героикӑллӑ 
хавхалану хӑватлӑн кӗрлесе тӑрать.

«Хӑюллӑн малалла!», «Фронтпа тыл пёр пулсан — ҫӗн- 
тереймӗ тӑшман!», «Сӳтӗк Гптлер ухм аххнн сӳтӗлет суя ҫӑм- 
хп», «Геббельс е кукша Иван — вуласан нӗлеи аваи» — ҫак 
сӑвӑсемпе публицистикӑлла-сатирӑлла фельетонсен ячӗсемех 
поэтӑн чун-чӗринче патриотла туйӑм мён терп вӑйлӑ пул- 
пипе, вӑл Тӑвап ҫӗршыва, аслӑ совет халӑхие хӗрӳллӗн  
юратнине витӗмлӗн кӑтартса лараҫҫӗ. П. Хусанкайӑн ҫав 
вӑхӑтри поэзийӗнче Совет ҫӗршывӗн сӑнарӗ тӑван республи- 
кӑпа, унӑн ӗлӗкхипе хальхи кунҫулӗпе уйрӑлмп тачӑ ҫыхӑп- 
пӑ. Чӑваш ҫӗршывӗ, аслӑ Атӑл, тӑван-хурӑнташсемпе ҫывӑх 
ҫыисем, чӑваш чӗлхи — ҫаксем поэтшӑн ннхҫан асран тух- 
малла мар пысӑк пӗлтерӗшлӗ. Ҫав хуш ӑрах II. Хусанкай  
совет ҫӗршывӗнчп халӑхсеи иксӗлмн ҫирӗп туслӑхӗпе кӗре- 
шӳри тӑванлӑхӗ ҫинчен те чупа ҫӗклеитерокеп сӑвӑ-юрӑсем  
хывать.

Вӗри чӗреллӗ поэт чӑваш поэзпйӗ хӑруш ӑ вӑрҫӑ ҫулӗ- 
сепче мёиле вырӑн йышӑнмаллипе пит лайӑх ӑнланнӑ, ҫа- 
вӑипа вӑл хӑйне совет халӑхӗн паттӑрлӑхӗие хӑюлӑхӗн юрӑ- 
ҫи пек туйнӑ. Акӑ мӗнле ҫырпӑ вӑл поэтнкӑлла пултарулӑ- 
хӑн кёрешӳрп питех те пысӑк пӗлтерёш е ҫннчен «Орден» 
ятлӑ сӑввинче:

Кам мана ӗнентересыӗн —
Юрӑ вӑл тӳлек, тесе?
Муза, тупӑ ӳхӗрсессён,
Чӗлхтше тӳлет, тоср?

Ырая мар, халех пул хатӗр, 
Туп ж  кирлӗ кӗвёсем:
Чӑн сӑмах тӑва хускатё, 
Пӑслантарӗ тинӗсе.

Ку сахал: хӗҫпе пул тивӗҫ 
Сӑмахпа эс хӑвӑнне. 
Юррупа та сана впҫӗҫ, 
Ёҫӳпе те малашне

1 П. Хусанкан. Чӗре юрри .Чӑвашгнз, 1952, 145—146 с.



П. Хусанкайӑн урнӑ тӑшмана хирёҫ кӗреш нӗ ҫулсенчн  
поэзийӗ вӑрҫӑри событисен лирикӑллӑ дневникӗ майлӑ янӑ- 
рать. Унта халӑхӑн ш ухӑш -кӑмӑлё, вӑл тӑшман аркатнӑ ху- 
ласемпе ялсемшӗн, ним айӑпсӑр асаплантарса вӗлернӗ ҫыи- 
семш ӗн чӗререн хурланни, Тӑван ҫӗршыва пӗтӗм чӗререн  
юратнн витӗр курӑнса тӑрать. П. Хусанкай, ытти чӑваш 
поэчӗсем пекех, совет ҫыннисем вӑрҫӑра фаш истсене ҫӗнте- 
рессе ҫирӗп ш аннине палӑртакан сӑвӑсем ҫырать. Вӑрҫӑ 
пуҫлансанах ҫырнӑ «Хӑюллӑн малалла!» сӑввинче вӑл ҫирӗп 
шанчӑкпа татса калать:

Аҫта пулсан та an —
Ҫӗршыв манна пӗрле.
Пӗлетӗп, ӗненетӗп:
Энир ҫӗнтермелле *.

Кӗтмен ҫӗртен тапӑннӑ ирсӗр те сӗмсӗр фаш истсене ҫӗн- 
терме, пӗтём ҫӗршыва тӗреклӗ лагерь туса хума нумай вӑй, 
пысӑк чӑтӑмлӑх кирлӗ пулнӑ. Ҫавна поэт лайӑх курнӑ, вӑл 
тӑшмана хӑвӑртрах аркатса тӑкма хавхалантаракан сӑвӑ- 
юрӑ ҫырнӑ.

Вӑрҫӑра та ӗҫре 
Сыхлар ирӗк ҫӗре.
Тӑрӑшар улӑпла 
Пӗтӗм халӑхпала.

Кашни ҫыхӑ кӗлте 
Фронта ҫирӗплетет.
Паранкл те фронта 
Кирлӗ бомбӑпа тан...

Кашни хурҫӑ татки —
Тӑшмана хирӗҫ штык...
Фронтпа тыл пёр пулсан —
Ҫӗнтереймӗ тӑшман,—

тет вӑл 1941 ҫулхи июль уйӑхӗиче ҫырнӑ «Фронтпа тыл пёр 
пулсан — ҫӗнтереймӗ тӑшман» 2 сӑввинче.

Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче алла хӗҫпӑш ал тытса утнӑ поэт тӑшма- 
нӑн вӑхӑтлӑх ҫӗнтерёвӗпе унӑн вӑйне, унтан вара Совет 
Ҫарӗ Атӑл хӗррипчен пуҫласа Польша ҫӗрне ҫити тӑшмана 
аркатса пынисене те курнӑ. Ҫӑмӑл пулмарӗ пирӗнш ӗн ҫён- 
терӳ. У п ҫинчен Х усанкай «Орден» ятлӑ сӑввинче питӗ ёнен- 
терӳллё ҫырнӑ:

1 П. Хусанкай. Суйласа илнисем, I том. Чӑваш АССР кӗнеке из
дательстви, 1968, 389 с.

2 Ҫавӑнтах, 390—391 с.



Уйӑхшар ура салтМасӑр, 
Мунчинс-мсшю манса, 
Хӑвалатпӑр, хӑвалатиӑр 
Тӑшмана хавхаланса.

Пултӑр тамӑк, пултӑр вилӗм —
Ҫӗн те каҫ эс леш енне!..
A ik  мӗскершӗн эпӗ илтӗм 
«Хӗрлӗ Ҫӑлтӑр» орденне

П. Хусанкай вӑрҫӑ хирӗнче Чӑваш халӑх поэчӗ С. Элкер 
ҫуралнӑраниа аллӑ ҫул тултарнӑ ятпа 1944 ҫулхн май уйӑ- 
хӗнче сӑвӑлла ҫыру ҫырнӑ. Вӑл ҫыру — поэтӑн шанчӑкӗ, 
ёмечӗ, савӑнӑҫӗ.

Десна та Сож, Нева та Днепр...
Мӗнле шыв урлӑ эп каҫман!
Кашни хума вӑрҫса илетпӗр,
Илемлё пур тӑвап ҫыран...

Курап, курап ҫӗршывӑн аслӑ,
Тулли, паха кёрекине.
Куратӑп халӑхӑн пуласлӑх 
Ытараймт! кӗнекине.

Итле, тӑван йӑх, паттӑр саслӑ 
Ывӑлусен кӗввисене!2

П. Хусанкай Ленинград ҫынписене, вёсен паттӑрлӑхӗпе 
чӑтӑмлӑхне лайӑх пӗлет. Нева ҫинчи ҫапӑҫусем 900 кун та 
каҫ лӑпланмарӗҫ. Ленин хулине паттӑррӑн хӳтёленӗ ҫынсене 
тӑшманӑн хаяр атакисем те, блокада вӑхӑтӗнчи выҫлӑхпа 
йывӑрлӑхсем те парӑнтараймарӗҫ. Пирён поэт та чи малтан- 
хи сӑввине «Памастпӑр ирӗк хулана» 3 тесе ят панӑ. Ун  
умӗнче — аслӑ В. И. Ленннӑп хаклӑ сӑнарӗ, унӑн вилӗмсӗр 
ӗҫӗ-хӗлӗ, ҫӗнтерӳллӗ ялавӗ. К у сӑвӑра вӑл совет халӑхӗн  
шухӑш-кӑмӑлне, ӗмӗтне уҫса парать: Ленинград нихӑҫан  
та пикама та парӑнман, нпхӑҫан та тӑшман аллннче пул- 
ман, пулас та ҫук!

Нева хаяррӑя хумханать...
Ап ур, тӑшман, ан антӑх:
Памастпӑр ирёк хулана 
Нихҫан та! Никама та!

Хӑватлӑ броневик ҫинче 
Ҫӗнтерӗве пилленӗн,
Тӑрать вӑл хӑйӗн хулинче —
Алне ҫӗтленӗ Ленин;

1 П. Хусанкай. Суйласа илнисем, I том, 431—436 с.
2 Ҫавӑнтах, 425—427 с.
3 Ҫавӑнтах. _ - • Ч
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Тӑрать ҫершывӑн чунӗ пек;
Вӑл бронза мар, вӑл чӗрӗ;
'Гӑрать йыхрав пек, ёмерох 
Ҫап вьгрӑнта вӑл тӑрё

Л енинград — соцпалнзмла Аслӑ революци вучахӗ, пётӗм  
совет халӑхӗн чаиӗне мухтавӗ. Ҫак аслӑ хула никӗсне хыв- 
нӑ ҫёрте ӗлӗк-авал чӑвашсем те ӗҫлеиӗ. Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче 
Ленин хулине пӗтӗм совет халӑхӗ улӑпла иаттӑр ҫапӑҫса 
ҫыхланӑ. П. Х усанкай пекех, чӑваш халӑх поэчӗ С. Элкер 
те Ленинграда халалласа сӑвӑ ҫырать, чаплӑ хулан ӗлӗкхи- 
це паяпхн кунҫулӗ ҫинчен калать:

Ленинград!
Эс пирен вӗҫӗмюӗр ҫёршывӑн 
Ilyp халӑхӗ вӑй-хал хурса 
Пӗрле ӳсторнӗ хула... Ан ывӑн,
Ан чак, тӑшман ткскеррине курса!
Тӑшман каллех хирсе килст те 
Хӑруш самант тухсан умна,—
Тӑпан ҫӗршывӑмӑр пур енчеп те 
Гранит сӑрт пек хӳтлет сана.
Чӑваш, тутар, мордва, грузипӗ —
Тӑванлӑ пурте вырӑспа;
Совет ҫемйи иур халӑх ҫыпӗ 
Тӑрать халь сапшӑп кӑкӑрпа2.

«Ленинграда», 1943.

Халӑхӑн иксӗлми хӑвачӗ ҫипчеп сӑвӑ-юрӑ ҫырпипе пӗр- 
л ех П. Хусанкай совет ҫыш ш сен туслӑхӗпе тӑванлӑхӗп пи
кам пусарайми вӑйне те витӗмлӗп кӑгартса парать. «Ҫапӑ- 
ҫу умӗнхи каҫ» сӑвӑра (1 9 4 2 ), сӑмахран, тӗрлӗ халӑх сал- 
такӗсем мпрлӗ ёҫӗн телейӗпе ҫуралпӑ ҫёршывӑп пуянлӑхӗ  
ҫннчеп чӗререи хӗпӗртесе, ҫӗклеисе калаҫаҫҫӗ, ҫакӑншӑп  
вёсем тӑван ҫӗре хурлӑх кӳрекен тӑшмана тӗпё-йёрӗпе ҫапса 
аркатпччен кӗрешме хатёр.

Поэтӑн лприкӑллӑ произведепнйёсенче фронтри пурпӑҫӑн  
конкретлӑ картпнисемпе кулленхи энизодсем тёп вьтрӑнта 
тӑраҫҫё («Салтак вилӗмӗ», «Разведчик», «Шпршов комсолго- 
лецӑн паттӑрлӑхё», «Тӳсӗм», «Арам Петросян», «Аслӑ тус- 
лӑх», «Ахмет Делневӑн маттурлӑхӗ» т. ыт. те .).

«Ширшов комсомолецӑн паттӑрлӑхӗ» сӑввппе нлсе пӑ- 
хар-ха. Хаяр ҫапӑҫу вӑхӑтёиче йывӑр аматтпӑ виҫӗ совет 
салтакӗ ҫырма хӗррине выртса юлнӑ. Кпмӗ ҫук. Кёркупиехп  
шыв пӑр пек сивӗ. Ширшов комсомолец, хӑй суранланнӑ 
пулип те, тусӗсене ҫӑлса хӑварас тесе, впҫё хутчен уп урлӑ 
пшсе каҫать, вёсене пурпёрех вилёмрен хӑтарать.

1 П. Хусанкай. Суйласа плппсем, I том, 431—436 с.
2 Семен Элкер. Ҫырннсене пухса кӑларнп, I том. Чӑвашгоснздат, 

1960, 194 с.



«Ытарайми сестра» сӑвӑра поэт фронтовиксен пн ҫывӑх 
тусӗсенчен нӗрп пулнӑ, планах юнашар ҫӳренӗ, амансап е 
чнрлесен, хӑйсене кирек хӑш вӑхӑтра та пулӑшнӑ медсестра 
ҫинчен ӑшӑ сӑмахсем калать. Ҫавӑн пек сӑвӑсенче поэтӑн  
лирикӑлла геройӗ вӑрҫӑ ҫулӗсенче ҫӗпё пусӑма ҫӗклеиет те- 
мелле: вӑл тӑван халӑх, юратпӑ ҫӗршыв умӗнчи тнвёҫне 
чуипа та, ӑспа та тарӑннӑн туйса тӑрать, кнрлё пулсан, ун- 
шӑн нурнӑҫие пама га хатӗр.

Мён пек мӑнаҫлӑн, чанлӑн янӑрать тата уиӑн 1943 ҫул- 
хн февралӗн 23-мӗшӗнче ҫырнӑ «Ҫӗптерӳ юррп» ятлӑ сӑввн! 
Гнтлер оккупапчӗсене хирӗҫ Сталинград патӗнче ҫапӑҫнӑ 
поэт сӑвӑра ппрӗн ҫӗнтерӳҫӗ салтаксен ҫнрӗп ш ухӑш-кӑмӑл- 
пе мухтать.

Каярахна, тӑшмана хӗвелапӑҫнелле хӑваласа кайнӑ вӑ- 
хӑтра, П. Хусанкай Украинӑри чылай хулапа ялта пулать. 
Украина ҫӗрӗнче чӑвашсемшён асран тухми ҫывӑх та сӑван- 
лӑ вырӑн пур: вӑл — чӑвашсен революциллё юрӑҫин, таса та 
вӗри чунлӑ Ҫеҫпӗл Мишшин вилтӑпри. Наступлени вӑхӑтӗн- 
че поэт ҫула май унта та ҫнтет, хыҫҫӑнах вара «Поэт тӑнри 
ҫпнче» ятлӑ сӑвӑ (1943) ҫырать.

Салам, салам! Кил-вут чӗртсе 
Асӑнаймастӑп, ан ятла.
Пкстолетран виҫ хут персе 
Сывпуллашатӑп савпала.

Мерттею Шевченко Амӑшие!
Вӑл кӑкӑр пачӗ Ҫеҫпӗле.
Тупа: ун ирӗк канӑҫне 
Эи таврӑп, таврӑп хӗҫпеле! 1

Чылай сӑввинче поэт совет вопнӗсене тӑшд1ана нӗтём  
чёре хӑвачӗпе кураймп пулма, ӑна ним хӗрхенмесӗр аркат- 
ма чӗннӗ хуш ӑрах фашистсем пуҫарнӑ пек вӑрӑ-хурахла  
вӑрҫӑсене ӗмӗрлӗхе тӗп тума, халӑха миршӗн, ҫынсеи теле- 
йӗшӗн тӑма, нимӗнле вӑрҫӑ-харҫӑсӑр общество туса хурас- 
сншён кӗрешме чӗнет.

П. Хусанкайӑп фронтрн лирикинче гражданла вӑйлӑ ту- 
йӑм тапса тӑрать, ҫавӑнйа ун сӑввн-поэмиоем кӑмӑла хуска- 
таҫҫё, ҫӗкленӳллӗи, ӑшшӑн, ҫепӗҫҫӗн юхса вулапаҫҫӗ. «Са- 
ламни», «Госпитальтен япӑ ҫырусем» ятлӑ сӑвӑсенче ноэт 
салтак чӗрйне ӑшӑтса тӑракан пысӑк юрату ҫннчен ҫырать. 
Вёсенче эпир унӑн лирнкӑлла геройӗ хӑйён юратнӑ ҫынни- 
семпе ҫӑкӑр-тӑвара та, савӑнӑҫа та, хуйхӑ-суйхӑпа тарӑхӑ- 
ва та пёр тан найласа уйӑрма хатӗррппе ҫывӑххӑп туйса 
илетпӗр. Капши геройӑнах пӗр ӗмӗт, пёр ш у х ӑ т  — тӑшмапа



хӑвӑртрах аркатса такса, совет халӑхӗн телейлӗ пурнӑҫне  
каялла тавӑрасси.

Тӗпчевҫӗсем (М. Сироткин, М. Фетисов т. ыт. те) вӑрҫӑ 
ҫулёсенче Хусанкайӑн поэзи ӑсталӑхӗ палӑрмаллах ӳсни  
ҫинчен каларёҫ. «Унӑн лирикӑлла сӑввнсенче эпир пёр ха- 
рӑс утса пынӑ чухне илтӗнекен чуна паттӑрлатакан марш  
ҫеммине те, юрланӑ чухне тӗрлёрен яиӑраса илтӗнекен сасӑ 
виҫи пуррине те асӑрхатиӑр»,— тет М. Я. Сироткин про
фессор

Хаяр тӑшмана хирёҫ кёрешме хавхалантаракан произве- 
денисем вӑрҫӑ ҫулӗсенче У хсай Яккӑвё те нумай ҫырчӗ. 
Унӑн сӑввисемпе поэмисем «Вӑрҫӑ хирӗнче», «Пёр полк 
ҫинчен хунӑ сӑмах» тата «Шӑллӑм» ятлӑ кӗнекесенче вӑрҫӑ 
вӑхӑтёнчех пичетленсе тухрӗҫ. Вӗсенче пирӗн саманан мо- 
ральпе философи тёлӗшӗнчи тӗн проблемӑсене, фронтпа тыл- 
рн событисен пысӑк пӗлтерӗш ёпе пафосне уҫса пама пёлни  
лайӑх сисӗнсе тӑрать. Поэт ҫав тертлӗ кунсенче хӑйён вы- 
рӑнне пӗтӗм халӑх ирёклёхёш ён кёреш екенсен малти ре- 
тӗнче курать. Тӗслёхрен, 1941 ҫулта ҫырнӑ «Винтовка» сӑв- 
вах илӗпёр. Акӑ мӗн ҫырать вӑл унта:

Хисеплё тусӑм, шанчӑклӑ пӑшалӑм 
Ялтрать хӗвелён ҫутинче.
Хитро те ҫутӑ затворне ман аллӑм 
Тытать хӑрушӑ кунсенче...

Эп йӑвансан, сана, пӑшалӑм, тытӗ 
Татах та топӗр тус-герой.
Тӑшман ҫаралӗ, вилӗ урнӑ йытӑ,
Ҫӗршыв ешерӗ, шавлӗ уй 2.

1943 ҫулта У хсай  «Вӑрҫӑ хирёнче» ятлӑ сӑвӑ кёнеки  
пичетлесе кӑларчё. Унта поэтӑн окопсенче, блиндажсенче, 
походсенче ҫырпӑ балладисемпе лирикӑллӑ ҫырӑвёсем, кё- 
решёве чёнекен ҫулӑмлӑ сӑввисем кёнё. Кёнеке «Мускав» 
(1941) сӑвӑпа уҫӑлать. Поэт унта Тӑван ҫёршывӑн столи- 
цине — Мускава вӑл пусмӑр курса пурӑннӑ вак халӑхсен  
ачнсене тӑван анне пек вёрентсе ӳстернӗш ён, вёсене П уш 
кин, Некрасов, М енделеев ёҫёсемнс паллаштарнӑшӑн, нумай 
ҫынна наукӑпа культурӑн паллӑ деятелёсем пулма нулӑш - 
нӑшӑн тав тӑвать. Гитлер пирён столицӑна ҫиҫӗм пек ха- 
вӑрт тытса илесш ӗн хёрӗнчӗ, анчах унӑн тискер емёчё пут-

1 М. Сироткин. Халӑх поэчё. П. Хусанкайӑн «Суйласа илнисем» 
кӗнокери умстатья. Чӑваш АССР кӗнеке издательстви, 1968, I том, 
30 с.

2 Ухсай Яккӑвӗ. Салтак кӗяеки. Сӑвӑсем. Чӑвашгосиздат, 1947, 
4 9 -5 0  с.



ланче. Совет Союзёнчи мӗнпур халӑхсем Тӑван ^ёршыва, 
унӑн столицинр — Мускава хӳтёлеме пёр ҫын пек кар ҫёк- 
ленчёҫ.

Пурте, лётём ҫӗршывӗпе 
Ҫёклентёмӗр хастарлӑн, впрлён.
Мускав тавралӑхӗ, уй-хирӗ 
Сӑрланчӗ нимӗҫ юнӗпе.
Унта хӑварчӗ Гитлер мурё 
Салтакӗсен виллисене.
Тӗнче хитре Муокав вӑйне 
Курать те, курнӑ та, вӑл Курӗ 
Пиншер ҫултан та малашне ',—

тесе вӗҫлет поэт хӑй сӑввине.
Ухсай сӑввисенчи фронтовик тӑшмана хирёҫ алла пӑшал 

тытса ҫапӑҫакан ахаль ҫын кӑна мар. Пирён ума вӑл аслӑ 
ҫӗршыв хуҫи пек, Тӑван ҫёршывӑмӑрпа халӑх шапи ҫинчен  
канӑҫсӑр ш ухаш лакан, таван ҫёр племпе пётём чунё-чёрнпе  
туйса таракан патриот пек тухса тӑрать. Поэт совет салта- 
кён сӑн-сӑпатне, унан паттӑр ёҫёсене, шухӑш -кӑмӑлне та
ран кӑтартса пама тӑрӑшать. Окоира ларать-и салтак, ата- 
кӑна хатёрленет-и е ҫапӑҫу хирёнчен ҫёнтерсе тухать-и — 
ш ухӑш ёпе вӑл яланах сарлака уй-хирлё, вӑрманлӑ, улӑх- 
ҫаранлӑ тӑвап тавралӑхпо курать. Ахальтен мар ёнтӗ поэтӑн  
«Ҫыру», «Ҫумӑр», «Ҫырӑ куҫӑм, ылтӑнҫӑм, чунӑм...» сӑв- 
висенче ҫутҫанталӑк хӑй те вилёме хирёҫ, фаш истсен тис- 
кер ёҫёсене хирёҫ тӑрать. Асӑннӑ сӑвӑсем пурнӑҫри телей- 
пе илем фашизма ҫёнтернипе уйрӑлми тачӑ ҫыхӑннине ҫн- 
рёплетсе параҫҫё. Сӑмахран, «Карти-карти кикак-кикак хур- 
кайӑк...» (1943) ятлӑ лирикӑллӑ монологёнче У хсай, халӑх  
юррисенчи сӑнарлӑ сӑмахсемпе усӑ курса, кёлленнё хула- 
семпо ялсемшӗн, куҫпа виҫейми аслӑ уй-хирсемш ӗн чупё 
ыратпи ҫинчен, халах тарӑхӑвёпе хаярлӑхё ҫипчен ҫырать. 
Тӑвап ҫёршываи илемлё ҫутҫанталӑкёш ёп хӑюллӑн кёрешме 
тупа тӑвать:

Тухатӑп эпё пӳрлё окопран.
Хуркайӑксем, сине пӑяҫа тӑратӑн,
Tvna туса калатӑп камӑлтан:
Кӑвакӑн-симёсён хумхянӗ Лтӑл,
Кӗрлӗ куккуклӑ, шӑпчӑклӑ вӑнмам,—
Унта ҫӳреймӗ иртёхсе тӑшман! 2

«Картн-карти кнкак-кикак хуркайӑк» ятлӑ тепёр сӑввшг- 
че У хсай кӑптӑралла тата хёвелтухӑҫпелле вёҫсе каякан  
хуркайӑксемпе «калаҫать», вёсенс хӑйён тӑвап хирпе ҫитмс,

1 Яков Ухеай. Лирика. Чӑвашгосиддат, 1959, 79 с.
2 Ҫавӑптах, 91 с.



ватӑ амӑшне салтакри ывӑлӗн тертлӗ ҫулё ҫинчен юрласа 
кӑтартма ыйтать.

Пӑшал тытса ҫапӑҫакаи паттӑр совет салтакён хаяр вар- 
дара ӑш ӗ ҫуннӑ пулин те, уира этем чун-чӗрин тасалӑхӗ, ӑшӑ 
юратӑвӗ пӗтмен, фашист салтакӗ унна нихҫан та таилашма 
пултараймаи. Хуркайӑксем ҫинченех ҫырнӑ сӑвӑсеи ярӑмӗн - 
че Я. У хсай инре ҫакӑн пек совет салтакӗн ш ухӑш -кӑмӑлпе, 
чунне уҫса кӑтартать:

Чӗре хытсаоснн та, кикак хуркайӑк,
Пӗрес килет, сире пахса плсен,
Карталанса эоир иртеттӗрччӗ нумаййӑн 
Танксем ҫянчен, ҫьшсем ҫинчен ҫӳлтен...

Анчах пиртен пытаннӑ «мессершмпт»
Сасартӑк пӗлӗт ӑшӗнчен тискеррӗн 
Тухса сире тӗллерӗ те кӗрлерӗ,—
Хуркайӑксем, сире шеллорём пит!

Аманнӑ тусӑрсем тӗкӗсено 
Тӑка-тӑка хура чулсем ҫине 
Йӑваныине курса, чунтаи ылхантӑм.

Ылханлӑ тӑшмана ҫӗр ггатӗнчен 
Шӑлса, ҫиллеслё кӗрлӗ автоматам 
Паян, ыран та — вӑрҫӑ иртиччон! 1

Чӑн-чӑн гуманистӑи, Тӑван ҫӗршыва чёререн юратакан 
поэт-салтакӑи сасси ку! Инҫетрен, вӑрҫӑ хнрӗсенчен килекец 
ҫак сасса пӗтӗм ҫӗршывӑмӑр тӑнланӑн туйӑнать. Ҫавӑнта 
ӗнтӗ У хсай сӑввисеи вӑйӗ-хӑвачӗ, ҫавӑнта унӑн ӑсталӑхё.

«Ҫумӑр» (1943) сӑвӑра вара поэт, чӑваш халӑх поэзийӗп  
традицийӗпе усӑ курса, ҫурхп ҫумӑра ҫапла калать:

Чир кайтӑр! Вилнӗ нимӗҫ мурӗн 
Шӑршн ҫухалтӑр ҫӗр ҫинчен!
Ҫӗртӗр ташман вилли, ҫӗр чирӗ!
Ҫу, ҫумӑр, чашкӑр! Вӑрҫӑ хирӗ 
Тасалтӑр, уҫӑлтӑр тӗнче!2

У хсай сӑввисенчи ҫынсем — мораль тӗлёш ӗнчен ҫирӗи, 
таса чунлӑ совет ҫыпнисем. Вулакансем ум не Гастелло лет- 
чикӑн («Гастелло капитан»), тискер тӑшман вӗлернё хар- 
сӑр пионерӑн («Г алстук»), йывӑр вӑхӑтра партнзансене 
апат-ҫимӗҫ тупса пулӑш нӑ тата фашиста хӑйӗн аллнпе вё- 
лернӗ шиксӗр карчӑкӑн («В атӑ карчӑк») паттӑр сӑнарӗсем  
тухса тӑраҫҫё.

1 Ухсай Яккӑвӗ. Салтак кӗцеки. Сӑвӑсем. Чӑвашгосиздат, 
1947, 32 с.

2 Я. Ухсай. Лирика. Чӑваш АССР Государство издательстви, Шу- 
пашкар, 1959, 89 с.



Я. Ухсай та ытти поэтсем пекех Тӑваи ҫӗршыв иреклё- 
хӗпе чыслӑхӗшӗи пынӑ аслӑ ҫапӑҫура чӑваш чӗлхипе поэзн  
мӗнле вырӑп йышӑннине пит лайӑх каласа парать. Ӑҫта 
ҫитсен те, ӑҫта ҫапӑҫсап та вӑл пирӗн поэзн тӑван халӑха 
чаплӑ ҫӗнтерӳ тума чӗныипе, хавхалантарш ш е кӑтартать. 
Пуринчен ытла унӑн «Чӑваш чӗлхи» (1945) ятлӑ сӑвви пы- 
сӑк вьтрӑи йышӑнать:

Тӗтроллӗ Виела леш енче ҫӳреп-и,
Кӗретӗп-и Карпат ту-чакӑлне,
Аҫта кайсаосӑн та, илтетӗп ппё 
Тӑвап чӗлхсмён ҫепӗҫ саосине...

Орел та, Киев та, Варшава,
Белград та, Будапешт та, Порт-Артур... 
Таттинсыпписёр пычӗ вӑрҫӑ Шавё,
Унта чӑваш чблхин те пайё пур.

Сапа паян тиркевлён хурлаканё 
Аҫта, нам пулӗ пысӑк ҫӗр ҫипче,—
Мухтатӑи эпё, гварди капитане,
Сана хӗвел те уйӑ.х умӗнче

Ҫамрӑк поэт Александр Алга вӑрҫӑ тапрапнӑ кунах ҫа- 
пӑҫӑва кӗнё, тӑватӑ ҫул хуш ш и вӑл тӑшмаиа хирӗҫ кӗрешнӗ 
терӗмӗр. Ҫав вӑхӑтрах вӑл хӑйӗн ноэт тивӗҫне те ҫӳлте тытса 
пынӑ, хаяр ҫапӑҫусем хушшннчи кашни пуш ӑ самантпа усӑ  
курса, нӳрлӗ окопсемпе блиидажсенче кӑшт канпӑ вӑхӑтрах, 
тӑшмана хнрӗҫ паттӑррӑн кӗрешме чӗнекен лайӑх сӑвӑсем  
ҫырнӑ. Вӗсем «Чӑваш коммуни» хаҫатпа «Илемлё литера
тура» альманахра пичетленнӗ, вӑрҫӑ хыҫҫӑн — 1947 ҫулта 
поэтӑн ҫав сӑввпсем «Тӑватӑ ҫулталӑк» ятлӑ кӗпекнне кӗнӗ.

Кӗнекери сӑвӑсене тншкернӗ хыҫҫӑн, А. Алагер «Хӑю- 
лӑхпа паттӑрлӑх сӑввисем» 2 ятлӑ статьяра «Алга сӑввисен- 
че сӗткенлеисе тӑракан вӗрп шухӑш-кӑмӑл — чӑп-чӑн совет 
салтакӗн, вӑрҫӑ паттӑрӗн, патрнотӑн ш ухӑш -кӑмӑлӗ,— тесо 
ҫырчӗ.— Унӑн сӑввпсеие вулатӑп та — ку сӑвӑсене, паллах, 
фроптра, хаяр ҫапӑҫусеиче иулман поэт ҫ.ырма нултарайман 
пулӗччӗ, тесе калатӑн».

Вӑрҫӑччеи А. Алга сӑввнсен тёп кӗввп «прӗклӗ ҫёршывӑн 
прӗклӗ кунҫулӗ», «социалнзмлӑ ӗҫӗн хаваслӑхӗ» пулпӑ. Ҫав 
вӑхӑтрах вӑл пртсе кайнӑ хӗн-хурлӑ самаиан тискер енӗсеио  
те кӑтартса папӑ, телейлё пурпӑҫа, чечекленекен хамӑр ҫёр- 
шыва уирама, сыхлама чӗнекеи сӑвӑсемпе иоэмӑсем ҫьтрпӑ.

1 Ухсай Яккӑвӗ. Салтак- кёнеки. Сӑвӑсем. Чӑвашгоснздат, 1947, 
4 0 -4 7  с.

2 «Чӑнлӑхпа ӑсталӑхшӑн». Крнтикӑлла статьясен сборнпкӗ. Чӑ- 
вашгошздат, 1958, 129—141 с.



Пӑрҫӑ йӳҫлӑнсӑнаХ ҫЫрнӑ сӑвӑра («И ю нӗн 22-ыёшё») 
поэт-воин тӑшмана хпрӗҫ мёнле шухӑш -кӑмӑлпа тухнине 
асӑпать, ҫав ш ухӑш  кӑмӑл вӑл — фанш стсемпе юлаптки юн 
тумламӗ юлмиччен, вӗсене аркатса чаплӑ ҫӗнтерӳ тӑвиччен 
ҫапӑҫассн.

Сасартӑк тревога янрарӗ ирпе.
Сасартӑк, пӗр харӑс тӑрса,

Эпир вӗтлӗх витӗр, сӑрт урлӑ, хирно 
Ваокарӑмӑр аслӑ вӑрҫа.

Эшгр — малтисемччӗ; ҫӗнме ҫӗклеисе 
Кӗрейрӗмӗр ҫулӑм ӑшне,

Ахлатрӗ тавралӑх, шартах чӗтренсе.
Тем шӑхӑрчӗ: хӑшӗ—хӑшне!

Вӑл вут пек спаряд-мӗн шартлатрӗ ҫунра,
Сӳ килчӗ, сӳ кайрӗ хӗрӳ... ^

Пӗрсх ҫирӗп шанчӑк ҫуралчё чунра,
Ун ячӗ — асту — Ҫӗнтерӳ.

«Эпир малтисемччӗ»,— тет поэт. Пӑшала алӑран пӑрах- 
масӑр ҫапӑҫнӑ кунсенче «чи шанчӑклӑ ӗмёт — пулас Ҫӗнте- 
рӳ» кӑмӑл йӑваш лӑхне хытарнӑ, ҫав ёмӗтех салтакпа вӑрҫӑ- 
ра ҫӳренӗ.

Мӗн кӑна тӳсмест Алган лирикӑллӑ геройё тӑватӑ ҫул  
хушшинче! Поэт вӑрҫӑрп событисен асаплӑ, хурлӑхлӑ енӗсене  
ҫырса кӑтартма шикленсе тӑмасть, апла пулин те уиӑн поэ- 
зийӗнчи чи драмӑллӑ картинӑсенче те пессимизм сӑрӗсем  
ҫук. Совет халӑхё, упӑн Хёҫпӑш аллӑ вӑйёсем фашистла Гер
манне пурпӗрех ҫӗнтерессе А. Алга ҫнрёп шанать, ҫав вӑ- 
хӑтрах тӑшманӑн юнлӑ, тискер ӗҫне те нытармасӑр кӑтартса 
парать. Акӑ мёнле кӑтартса панӑ вӑл тӑшманӑи юплӑ аттп 
пуснӑ вырӑнсене:

Хитре хуласем ялкӑшаҫҫӗ вутра,
Ялсем ҫулӑмра, улӑхсем чӗрӗ юнлӑ...
Тӑшман пуснӑ вырӑн суранлӑ выртать,
Тӑшман иртнӗ вырӑн пушхир пулса юлнӑ.

Анчах ку вӑхӑтлӑха кӑна. Тӑван ҫёр суранӗсемш ён пнрён  
халӑх тӑшмана тивӗҫлипе тавӑрасса поэт шанать:

Шанатпӑр опнр: ҫав ҫёлен-калтаиа 
Час нӳрлӗ ҫӗр ҫӑгӗ, час нӳрлӗ юн витё,
Хаяр Тавӑру ярса тытнӑ ӑна.
Пире ҫӗнтерӳ курӑнать ҫулӑм витӗр.
Пире курӑнать хӗвел сӑнлӑ уяв.
Пире йыхӑрать унта Пурнӑҫ, М ухтав!1

1 А. Алга. «Тӑватӑ ҫулталӑк». Сӑвӑсем. Чӑвашгосиздат, 1947, 27 с.



А. Алга сӑввисенче совет салтакён нихҫан сӳнми патрио
тизме йӑлкӑшать. Таса чунлӑ совет салтакӗ хӑйен Тӑван 
ҫӗршывне чун-чёререн юратни ӑна хаяр ҫапӑҫусенче вӑй- 
хӑват парса тӑрать. Вӑрҫӑри салтак-патриот ҫутҫанталӑк  
илемӗпе те, ипҫетрен, Чӑваш ҫӗршывӗнчен килекен ырӑ кӑ- 
мӑллӑ ҫырусемпе те хӑйӗн сисӗм-туйӑмӗсеие мёнле ҫнрӗп- 
летнине, вӗсем ӑна ҫапӑҫма хавхалаытарнине Алга лайӑх кӑ- 
тартса парать. Илсе пӑхар-ха тата «Каҫар, ҫутҫанталӑк!» 
сӑввӑн хӑш пёр йӗркисене:

Эи куртӑм паян: ешӗл ту айӑики 
Пуҫланӑ шап-шурӑ сӑнпа уҫӑлма.
Вӑл ҫӗмӗрт ҫеҫки-мӗн. Ҫав ҫӗмӗрт ҫеҫкн 
Йӑл кулӑ пиллерӗ хаяр цуҫӑма.

Эп илтрём паян: Украина тӑмри 
Янратрӗ пекех ир ҫинче вӑрмана,
Вӑл шӑпчӑк юрри-мӗн. Ҫав Гнӑпчӑк Юрри 
Ҫемҫетрӗ иккен сивӗ витнӗ чуна.—

Эп пӑхрӑм вара хам ҫӗршыв еннелле,
Ман ёмӗт вёҫрех аслӑ шыв хӗррипе:
Сисмен хушйрах аса илтӗм, влле,
Ҫеҫке пек пикен шӑпчӑк пек юррнне.

Акӑ «Ш ухӑш» сӑвӑри ноэт-воннӑн шухӑшӗсем:

Куҫа ху.пса куратӑп эп тӑвап яла;
Ҫуртсем канаҫҫӗ лӑпкӑ пӗлӗт айӗн,
Эп савнӑ хӗр иртет урампала,
Лутра йӑмра чӳхенкелет ҫил Майӑн.

Чухлатӑн эп: тӑван ҫӗршыв тени —
Эпнр ҫуралса ӳснӗ ял ҫеҫ мар вӑл.
Анчах куҫа хупса халь асӑнни 
Кашнийӗн чӗрянчех ҫунать кӑварлӑн...

Совет салтакӗн шухӑш -кӑмӑлӗ кирек хӑҫан та инҫетри 
тылпа, унти тӑванёсемпс, юлташӗсемпе, ҫӗршывӑн илемлӗ 
сӑнарӗсемпе ҫыхӑнса тӑнӑ. Ҫавӑн ҫинчен ҫырать те Алга 
«Ш ухӑш», «Асил-ха, юлташ!..», «Ырӑ ят», «Хаяр чунри  
ачашлӑх», «Ипҫетре, Сёве таврашёиче» сӑвӑсеиче. Вӗсенче 
ҫапӑҫу хирёнчи совет салтакён вӑйлӑ та пысӑк туйӑмӗсем  
тарӑи сӑнлапса юлиӑ. Поэтӑн лирикӑллӑ геройӗ вӑрҫӑн вӑ- 
рӑм та тертлӗ ҫулӗ ҫинче — Ҫӗршывӑи хӗвелтухӑҫ чнккпн- 
чеи тытӑнса Атӑл хӗррине ҫитиччен, унтан Атӑл хёрринчеп  
Берлина ҫитиччен — чун хавалӗпе ҫирӗпленсе вӑй илнё. П ур- 
нӑҫа ӗненесси, тӑшмана ҫӗнтерессине ш анасси пайтах йы- 
вӑрлӑхсене тӳссе ирттернипе пӗрле килет. «Тар-шурлӑ ҫул  
та, ҫил сиввн те ҫӳҫентермерӗҫ салтак чунне: вӑр-вӑркӑ-



шуллӑ тӗтӗм вптӗр эп куртӑм Ҫӗнтерӳ к унне»,— тет поэтӑн 
ҫапӑҫусенче сахал мар хӗп-асап тӳснӗ лирикӑллӑ геройё 
«Ҫул ҫинче» сӑвӑра (1944).

Ӑҫта кӑна пулман-ш и, ӑҫта кӑпа ҫптсе паттӑр ҫапӑҫман- 
ши совет салтакӗ чанлӑ Ҫӗитерӳ кунне кётсе плес тесе!

Акӑ мӗнле ҫырать Алга ҫавӑн пек салтак ҫпнчен «Сан 
шывӗ ҫинче» сӑвӑра (1944):

Умра юхса выртать илемлӗ Сан.
Эпир ун урлӑ халь кӗпер хыватпӑр.
Леш ҫырана иленчӗ куҫӑмӑр.
Халь Европа карттц ҫиые иӑхсан,
Мухтавлӑ Ҫӗнтерӳ всҫле куратпӑр,
Уы патнелле васкар-ха, тусӑмӑр!

Пнрӗн ҫар тӑшман ҫӗршывне иырса кёрет. Поэт ҫак них- 
ҫан манӑҫми ҫапӑҫу картш ш не, тӑшмана ҫёмёрсе-таитаса 
пынпне ҫанла сӑнласа кӑтартать:

Пуҫ урлӑ шӑхӑрать шав тӑтӑшшӑн 
Лнӑҫалла пиншер снаряд.
«Тӑван Ҫӗршывшӑн! Халӑхшӑн!» —
Саспа пӗтӗм вӑрман янрать.

Ҫиҫет-и тупӑсен вут-ҫиҫӗмб,
Кӗрлет-и аслати юрри,—
Сехри хӑпать анранӑ нимёҫӗн:
Ҫёр ҫсмӗрст «вӑрҫӑ турри».

Хнрте штьптеом выляҫҫӗ харӑссӑн,
Янрарӗ вырӑсла — «Урра»!
Кӑварлӑ шухӑшлӑн, уяр ӑссӑн 
Хбрет куҫпуҫ, хӗрст ура.
Вут хнрӗҫет. Чарасшӑн. Курӑнӑр!

Танксем тухаҫҫё мӑн ҫула.
Тӑшман тарать. Хӑтласшӑн. Пурбпёр 

Ая пулса вьгртса юлать.

Сасартӑк, ӳсӗр ӳт пек, сулӑмлӑн 
Кайса ӳкет те йынӑшать...
Ҫул уҫӑлать... Та]фалӑх ҫуламлӑ:
Тӑшман ҫӗршывб ялкгонатг,!

«Тӑшман ҫӗршывно кӗрсен», 1944.

Малалла совет салтакёссм, вӗсемне нӗрле поэт та, Одер 
урлӑ каҫса, Берлиналла — тӑшман йӑвине ҫул тытшше, 
рейхстаг ҫине Ҫӗнтерӳ ялавӗ ҫӗкленппе Алга питӗ витӗм- 
лӗ сӑнласа кӑтартать.

«Одер ҫипчи ҫапӑҫу» — чи лайӑх сӑвӑсенчен пёрп тесе 
ҫырать В. Алагер. Тӗрӗс калаиӑ. «Пнрён умра хаяр та хӑ- 
ватлӑ ҫапӑҫу картщ ш . Чӑн-чӑн ёпенмелле картина, Унӑн



хӑваТне, харуш лӑхпе, асран кайми саиарне катартса иама 
пысӑк ӑсталӑх, хӗрӳ чун аӑйӗ, чӑн-чӑн художник* поэт та- 
ланчё кирлӗ пулнӑ. Александр Алга поэтӑн вӑл та, ку та 
пуррине пире кӗнекене кӗпӗ сӑвӑсенчеи пуринчен те ытла- 
рах ҫак сӑвӑ лайӑх кӑтартса парать»

Поэт-воин, тӑшмана аркатса, вилӗме ҫӗнтерсе, хӑватлӑ 
Совет Ҫарӗпе пӗрле Аслӑ Ҫӗнтерӳ патпе ҫитсе тухать.

Иумай ҫёршыва, юлташсем, ҫитсе куртӑмӑр,
Пит вӑрӑм ҫулсем пулчӗҫ юплӑ, тар-шурлӑ,
Ҫапах укермерӗмӗр хамӑр чыса,—

тет вӑл «Бранденбург хапхи умӗнче» ятлӑ сӑввннче.
К у сӑвӑра — салтакӑн паттӑр куиҫулӗ, пирӗн халӑхӑн  

вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчн мухтавлӑ ӗҫӗ-хӗлӗ.
Ҫӗнтерӳ кунӗ ҫитрё. «Паяп тул ҫутӑлчё йӑлт урӑх сан- 

па»,— ҫырать поэт «Майӑн 9-мёшӗ» ятлӑ сӑвввпнче. «Паян 
Ҫӗр кӑкӑрё сывларё урӑх вӑйпа»,— тет вӑл тепёр, ятсӑр сӑв- 
винче. Ҫавӑнтах:

Ҫутат, хёпел, хӑвна хӑтарнӑ,
Хӑвна юратнӑ Паттӑра!
Вӑл Эльба хӗррпнче, сӑртра,
Сан ҫппелле пӑхоа халь тарлӑ 
Пптне шӑлса, патвар тӑрать,—

тесе ҫырать вӑл, тӗичене асаплӑх тыткӑиёнчеп ҫӑлпӑ совет 
салтакие мухтаса.

Вӑрҫӑн юлашкн ҫулталӑкӗ, ҫывхарса кнлекен Ҫӗнтерӳ 
Алга поэзнне ҫӗнё сывлӑш, ҫӗнё ӗмӗт-ш ухӑш  кёртет. Унӑн  
фронтри ҫулсемпе сахал мар утса курнӑ геройӗсем ёнтӗ хай- 
сем ҫьтвӑх вӑхӑтрах мпрлӗ ӗҫпе пурӑнма тытӑнасси ҫпнчен 
ш ухӑш лаҫҫӗ. Ҫапӑҫакап халӑхӑн ҫак ҫутӑ та ырӑ ёмӗчӗпе 
ш ухӑш -туйӑмӗ «Дунай хумӗсем» сӑвӑра (1945) уйрӑмах 
вӑйлӑ палӑрать:

Вӑхӑт — савнӑ хулара, тӑванам,
Ҫёпёреп ҫуртсем лартма;

В.ӑрҫӑра пӗр ҫунпӑ та, пёр вапнӑ 
Ялсене капӑрлатма;

Вӑхӑт — ӳстермешкёп сарӑ тырӑ 
Хир туллтг, куҫ виҫейми;

Кёрекемӗр пултӑрччё пнт ырӑ,
Тултӑрччӗ вёсея пӳлмп;

1 В Алагер. Хӑюлӑхпа иаттӑрлӑх сӑввисем. «Чӑнлӑхпа ӑсталӑх- 
шӑн» — критикӑлла статьясен сборникӗ. Чӑвашгоепздат, 1958, 138 с.



Вӑхӑт — Атал хёррлне ансассӑл,
Юратса юрра яма;

Вӑхӑт, ырпӑ чунамҫам хаваоеӑн 
Ёҫлеме те выляма...1

Ҫакӑн пек ӗмӗт-ш ухӑш а эпир А. Алган «Вена вӑрманӗ», 
«Пурнӑҫпа ӗмӗт» (1945) сӑввисенче те лайӑх куратпӑр.

А. Алган «Тӑватӑ ҫулталӑк» кёнеки «Ҫуралнӑ ҫӗршыва» 
сӑвӑпа вӗҫленет. У н вӗҫӗнче «Берлин—Ш упаш кар, 1945 ҫ.» 
тесе паллӑ тунн пур. К у сӑвӑра эпир тӑвап ҫӗре вӑрҫӑран  
таврӑннӑ Ҫӗнтерӳҫӗ-салтак сӑнарне куратпӑр. «Мён пек ырӑ 
чунлӑ, ҫепӗҫ кӑмӑллӑ, таса юратуллӑ иккен вал хаяр Ҫӗн-
терӳҫӗ! Мӗи пек ырӑ та ӑшӑ кӑмӑллӑ нккен ӑна кӗтсе иле-
кенсем, инҫетри тылра харпӑр хӑй ывӑлӗ, тӑванӗ, ҫывӑх тусё 
вӑрҫӑран ҫӗнтерӳпе таврӑнасса ӑшшӑн, тунсӑхласа кӗтсе пу- 
рӑннӑ совет ҫыннисем! Ҫавӑн пек ҫав вӗсем, ноэт сӑнласа 
кӑтартнӑ ҫынсем, пирӗн самана ҫыннисем, ҫавӑн пек поэт 
сӑнласа кӑтартнӑ пётём халӑх!» — хавхаланса ҫырать 
В. Алагер маларах асӑннӑ статьярах.

Ҫӗнтерӳҫё-салтаксепе тӑван халӑх сума суса, чыс туса, 
ӑшӑ кӑмӑлпа кӗтсе идет. Халӑхпа, вӑрҫӑрап таврӑнакан чӑ- 
ваш ывӑлё-хёрӗсемпе пёрле А. Алга поэт та савӑнать:

Ак поэт чарӑнать. Ҫынсем чупаҫҫӗ
Асра усрана ҫул ҫлне;
Тем палласа илес пекех пӑхаҫҫӗ
Йӑл ҫӑлтйрлӑ кӑкӑрлисем ҫгане.

Ҫӗнтертӗмӗр! Епле вӑл пысӑк шухӑш!
Епле ҫӳле ҫӑклет вӑл кӑмӑла!
Ҫав ӗмӗтпе-ҫке пире кёш ӗ Тухӑҫ,
'Гӑватӑ ҫул лӑхса анӑҫалла.

Ҫук, эпё тӑлӑх мар кунта. Ҫӗршывӑм
Кӗтсе идет мана та савӑнсах.
Куран — пӗри: «Салам, хисеплё ывӑлӑм»,—
Тесе чӗнет, куҫран ӑшшӑн пӑхса.

А. Алган вӑрҫӑ вӑхӑтёнче ҫырнӑ сӑввисенчен хӑш ё-пёрн- 
сем риторикӑллӑрах япӑраҫҫӗ гхулин те, вёсем пурте пекех  
уҫӑмлӑ, вптӗмлӗ те тарӑн гаухӑшлӑ. В ёсен кашнийӗн хӑйӗн  
музыки, хӑйӗн ритмики пур. Поэт, фроитри ӳкерчёксене куҫа 
курӑнмалла сӑнласа кӑтартас тесе, хӑпш ёр сӑвӑсенче аллн- 
терацисемпе те питӗ вырӑнлӑ усӑ курать. Сӑмахран, «Хӑ- 
руш лӑхпа хаярлӑх» сӑвӑри ҫак йӗркесенех илер:

Ула уй-хирто урнӑ тупӑ улать.
Уяр тӳпере ҫухӑрать хурҫӑ кайӑк.

1 А. Алга. «Тӑватӑ ҫулталӑк». Сӑвӑсем. Чӑвашгосиздат, 1947, 
124—125 с.



Кунта вулакан тӳрех снаряд уласа вёҫсе нртнё сасса 
туйса идет.

Вӑрҫӑри событнсене, ҫапӑҫурн салтакӑн ш ухӑш -кӑмӑлӗпс 
унӑн чаплӑ ӗҫӗсене кӑтартма А. Алга ҫутҫанталӑкӑн тёрлӗ 
хитре енӗсемпе усӑ курать. Ун сӑввнсенче разведчикӑн чӑр- 
сӑр, хӑюллӑ ӗҫӗсемпе мухтаса ҫутҫапталӑк савӑпса юрлать, 
совет салтакӗсене вӑрҫӑран ҫӗнтерсе тухма ырӑ сунса, каш
ни чӗрӗ ҫулҫӑ пуҫ таять, ал ҫупать, вӗсене куҫ виҫейми ннҫе- 
инҫе хирсем саламлӑп йыхӑраҫҫӗ, уяр тӳиерен хӗвел пурнӑҫ 
пиллет. i

Поэтӑн хӑш пӗр сӑввисенче кивелсе ҫитнӗ танлаштару- 
семпе эпитетсем, ӑнланма е вулама йывӑртарах пуплевсем  
тӗл пулаҫҫӗ. Анчах, пӗтӗмӗш пе илсен, А. Алган фроытри 
лирики хӑйӗн сулмаклӑхӗпе, ш ухӑш  тарӑнлӑхӗпе, чӗлхе ҫи- 
вӗчлӗхӗпе вулакансене тытса илет, илӗртет, ш ухӑш а ярать.

Чӑваш сен тепёр паллӑ поэчӗ — Уйӑп Мишши (1911 — 
1970) Тӑван ҫӗршывӑн аслӑ вӑрҫнне Совет ҫӗрӗн хёвеланӑ- 
ҫӗнчи чнккинче кӗтсе нлчӗ. Фашизма хнрӗҫ кӗрешме чӗнсе 
вӑл та хӗрӳллӗ сӑвӑсем иумай ҫырчӗ. 1943 ҫулта унӑн «Ма
лалла, хӗвеланӑҫнелле!» ятлӑ сӑвӑ кӗнеки пичетленсе тухрё.

Вӑрҫӑ пуҫланпччен, мирлӗ ёҫ тапхӑрӗнче, У йӑп Мпшши 
Днепрогэс туш ш е курнӑ, вӑл «Днепрострой» ятлӑ поэма га 
ҫырнӑ. Хаяр вӑрҫӑ ҫулӗ поэта татах Днепрогэс патне илсе 
пыпӑ тет А. Эсхель «Тӑван халӑхпа унӑн литератури вӑрҫӑ 
кунӗсенче» статйинче1. Поэт ишӗлен хуласем витӗр тухать, 
ача-пӑча виллине курать. Ҫакӑнта ӗнтӗ эпнр ун чуыӗнче 
тӑшмана курайманлӑхпа хаярлӑх мӗнле хускалса кайннне 
туйса илетпӗр.

Паян кунччен чӗре кӳтсе тӑрать ман:
Эп курнӑ Днепрогэс ишёлнине...
Ача-нӑча вилнисене эп курнӑ,
Амӑшӗсен типейнӗччӗ куҫҫуль.
Ахальтен мар ӗнтӗ ҫӳҫсем ман шурнӑ,
Чӗрем пиҫсе хытнӑ — пулнӑ вут чул,—

ҫырать вӑл «Хаярлӑх ҫуралчӗ» ятлӑ сӑвӑра.
Ҫак кӗнекери «Малалла, хёвеланӑҫнелле!» ятлӑ сӑвӑвара  

чӑн-чӑн оратори пек хӑватлӑн янӑрать. Поэт совет салтакӗ- 
сене тӑшмана сывлӑш ҫавӑрма памасӑр хӳтерсе хӑвалама, 
тискер те ӑнлӑ ӗҫӗсемш ӗн пӗр шеллемесӗр тавӑрма йыхӑ- 
рать. Малтан вӑл вулакансене фашистсен тискер ӗҫӗсем  
ҫинчен каласа парать, унтан, тӑшмана пӗр канӑҫ памасӑр  
аркатма пӗтём чун хавалӗпе чӗнет:



Кур, боец, тыткӑпри хулассм сап у.мра,—
Ишӗлеҫҫӗ, ҫупаҫҫё вутра, ҫулӑмра.
Кур. боец, сан умра юн-суранла реем!
Халь асаҫҫё унта фашистссм прсёрсем!
...Шавлӑ Днепр кётет, сснкер тывлӑ Дунай.
Ав, мӑнаҫлӑ Карпат тӑвӗсем асӑиаҫ.
Пур ҫӗрте те сан пурпӑҫ ӑшши кӳмелле.
Малалла! Малалла! Хӗвеланӑҫнелле!

Ҫавӑн пекех ун «Сталинград», «Ан ман!», «Наступлени»
(1943) ятлӑ сӑввисем те сулмаклӑ, вптӗмлӗ. Вӗсене поэт 
пысӑк туйӑмпа, ҫапӑҫурп боецсен чӗри патне ҫптермелле 
ҫыриӑ:

Сан пӗр ӗҫ: нтшӗҫе вӗлер!
Халь пӗр ҫавна анчах пёлер.
Ана аркат, ҫуптар, пӗҫерт,
Ӑна эс чӗррӗн ан вӗҫерт! —

тет вӑл «Ап мап!» 1 сӑвӑра.
Поэтӑн йыхравлӑ сӑввисем хуиш ш нче «Ан чак!», «Фропт- 

рн тусеене» тата «Ҫӗр ҫунать» 2 сӑввисем уйрӑмах палӑрса 
тӑраҫҫӗ.

Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчн лирикипче поэт тӑваы ҫӗрпе ӑпа пат- 
тӑррӑн хӳтӗлекенсем  ҫинчен тарӑп ш ухӑш лани уҫҫӑп палӑ- 
рать. Акӑ, вӑл чӑваш салтакӗсемпе тӗл пулпӑ та вёсемпе 
Чӑвапг ҫӗршывпе асӑнса чӗререп калаҫать («Ф роптрн тӗлпу- 
лусем», 1943). Салтаксем поэтӑп кӗрнеклӗ чӑватп вӑр- 
мапӗсем, шӑпкӑр-шӑикӑр юхапшывӗсемпе ҫутӑ кӳллисем  
ҫничен ҫырнӑ сӑввнсепе итлеҫҫё. Вара сӑвӑҫ тӑваи сӑмах 
вӑрҫӑрн тусӗсемш ӗп мён тери кпрлппе, вӑл вӗсепо фапшст- 
семпе хаяррӑи кӗреш ме хавхалаптарш ш е пётӗм чунёпе туй
са нлет:

— Тӑвапеепе ҫырса пёлтер ис,
Пнре шанса тӑччӑр вӗсем.
Ҫӗптерӳио ҫсҫ кӗтчӗр,— терёҫ 
Фронтри чӑваш ывӑлёсем.

Тӑвап ҫӗртпьтв, уиӑи кунҫулӗпе шӑпи, малашлӑхӗ — ҫакӑ 
пулса тӑрать те Уйӑп Мишшн 1941 — 1945 ҫулсепче ҫырпӑ 
сӑвӑсенчп тёп тема. Упӑн «Ан чак!», «Украина», «Ан вёҫер- 
тӗр чӗрӗлле» (1943) тата ьтттп сӑввисем те чӑп-чӑи патрп- 
отла туйӑмпа ҫыриӑ сӑвӑсем.

Лирикӑллӑ сӑвӑсемпе пёрлех поэт, фашизма питлосе, 
вичкӗн сатирӑллӑ сӑвӑсемпе намфлетсем те сахал мар ҫыр-

1 Уйӑп Мишшн «Малалла, хӗвеланӑҫнелле!» Сӑвӑсем. Чӑваш- 
гоеиздат, 1943, 7 с.

2 Ҫавӑнтах, 11—12 с.



нӑ. «Эрзац атӑ», «Мускава ҫптеймен фриц», «Капут», «Йыт 
амисем» тата ыттп сӑвӑлла фельетонсем — халӑх фашизма 
пӗтӗм чун-чӗререп кураймашшне кӑтартакан произведе- 
нисем.

Гӑваи ҫӗршыва нрсӗр тӑшман килсе танӑнсан, ӑна хирӗҫ 
иӗтӗм совет халӑхё улӑпла ҫӗкленчӗ, ҫав ҫӗкленӳре, хаяртан  
та хаяр ҫапӑҫусенче Совет Союзӗнчн халӑхсен туслӑхё, тӑ- 
ванлӑхё, нӗр ӗмӗт-ш ухӑш ӗ уйрӑмах лайӑх палӑрчӗ. К у совет 
патриотпзмӗн иксёлми хӑватлӑ енӗ. Вӑл чӑн-чӑнах та этемлӗх 
историйӗнче пулман патриотизм.

Патриотизм теми чӑваш литературинче, наллах, унччен 
те иулнӑ. Аичах вӑрҫӑ ҫулёсенче ҫак темӑн нумай ҫӗнӗ вне
сем уйрӑмах палӑрчёҫ. Совет патриотизме — ҫӳлтн вырӑнта 
таракан, коммунизм идеалӗсемпе иӗтӗм халӑх ннтересӗсемие, 
Коммунистсеи партийӗие пин-иии майпа тачӑрап та тачӑ 
нӗтӗҫсе, ҫыхӑиса таракан патриотизм. Ҫакӑи ҫинчен питӗ 
яиравлӑ, уҫҫӑп калать те ӗнтё С. Шавли поэт та хӑйӗн «Са
лават ҫӗршывӗпче» (1 9 4 1 ), «Мускав» (1943), «Емёт» (1943), 
«Парӑнмап Росснйӑн ҫӗрӗ» (1945) сӑввисенче.

Вут Октябрь ҫунат пачӗ,
Вӗлкӗштерчӗ ялашю,
Тӑааилатрӗ, танлаштарчӗ 
Ҫёршыври халӑхсене.
Эсӗ ирёклӗн сывлатӑн,
Эс пӗр чӑмӑр, эс — пӗр Шут.
Эсӗ ҫпрӗпиӗи утатӑн,
Эсӗ ҫамрӑк, эсӗ — вут В

Аслӑ Октябрь папӑ ирӗклӗ, туслӑ, телейлӗ пурнӑҫа сых- 
лама.

Каяҫҫӗ Пушкйрт ачисем.
Октябрьте ҫуралиисем.

Каять чӑваш. тутар, грузин,
Каять хӑватлӑп Ҫӗпӗ Ҫын,—

Октябрь пиллёхне тытма,
Ҫыпҫиенсен пуҫне ватма2.

1услӑ совет халӑхёп телейне хӳтёлесе чӑваш ачн Титен- 
ков летчик Мускав патӗнче ӑмӑрткайӑк пек паттӑррӑн ҫанӑ- 
ҫать («Титенков Мускава сыхлать», 1941), чӑваш поэчӗ 
В. Бараев лейтенант, Сталииградшӑн ҫаиӑҫса, «вӑтӑр иккӗ- 
Ре ёмёрлӗхе ӳкет ҫӗр ҫине» («Реквием», 1942), чӑваш хӗрӗ

1 Стихван Шавли. Сӑвассмие поэмӑсем. Чӑвашгосиздат, 1951, 
36 с.

2 Ҫавӑнтах, 39 с.



Марине донор вилме пуҫланӑ салтака ҫӑлма хӑй юнне па
хтать («Донор», 1944).

Мускав е Ленинград, Сталинград е Курск хулисене хӳтӗ- 
ленӗ чух, Днепр та Дунай, Одер та Висла шывӗсем урлӑ 
каҫнӑ чух пулнӑ ҫапӑҫусепче, Варшава, Прага, Будапеш т  
хулисене тӑшманран хӑтарнӑ чух — пур ҫӗрте те пулнӑ чӑ- 
ваш халӑхӗн ывӑлӗ-хӗрӗсем!

Вӗсемпе пӗрле чӑваш писателӗсем те фашизм вӑйне тёп 
тума, аслӑ, ирӗк ҫӗршывӑн чыслӑхне сыхлама, мӗнпур вӑй- 
не хурса, пурнӑҫне шеллемесӗр ҫапӑҫма тупа турӗҫ. Ы лхан- 
лӑ фашистсем Мускав ҫине тапӑнса килнӗ чух тупа тунӑ 
сӑмаха питӗ витӗмлӗ каланӑ В. Бараев:

Эй, ҫӗршывӑм, эй, аннем,
Чӑп тулли кӗрекӳнте 
Эп мӗи ҫех-ши аетивмен 
Хамӑн ҫамрӑк ӗмӗрте?
Ҫавӑнпа та шеллемӗп 
Саншӑн эп юна-чуна.

^ Темле хаяр вут ӑшне
Сӳнтерме кӗрсе чӑмап.
Чӑн телейлӗ кунӑмра —
Ҫак тупа тӑван кунра —
Саншӑн пин хут хатӗр эп 
Харсӑр пуҫӑма хума

Тӑван ҫӗршыв умёнче туна тунӑ поэт, мӗнпур Совет 
ҫыннисем пекех, ҫӗнтерӳ шанчӑкӗпе нурӑннӑ, ҫав шанчӑк 
ӑна ҫапӑҫура вӑй-хал парса тӑпӑ.

Ҫӗнтерӳ ииртех вӑл пулӗ!..
Эпир курмасан,
Юлташсемшӗи пурнӑҫ килӗ 
Ҫуттӑн ҫуталса.

Карели фронтӗнче ҫамрӑк ноэт-вонн К. Кольцов, В. Б а
раев пекех, «Ю ншӑн—юн тата вилӗмш ӗн—вилём!» тесе тупа 
тунӑ, чуна ярса илекен сӑвӑсем ҫырнӑ.

Тӑван кил пек паха эс маншӑн,
Савни евёр, Карели, паха.
Таптакан уй-хирпе сём вӑрманшан 
Каҫару иулас ҫук тӑшмана.

Каҫару пулас ҫут; мӑпшӑл курнӑ 
Cap хӗрсемшӗн ӑна нихӑҫан.
Ёненсемччӗ, Карсли, сан урлӑ 
Тек-теа:ех явӑнаймё ҫӑхан,—



тет вал инҫетри Карели фронтёнчен янӑ сӑвӑлла ҫырура •.
Вӑрҫӑ пуҫлансанах М. Ястран (1916— 1942) «Вилнӗ ту- 

Сӑма» сӑвӑра ҫапӑҫура вилнӗ тусӗ умӗнче унӑн чапне иксӗл- 
ми вӑйпа ҫӗклеме туна турӗ. Сталинград патӗиче ҫамрӑк- 
лах пуҫ хунӑ поэт вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче нумаях ҫыраймарё. Ҫа- 
пах та вӑл ҫырнӑ «Пӗрре мар аркатнӑ эпир тӑшмапа», «Ни- 
мёҫ халӑхне», «М едсестра», «Хёр юррн», «Мухтавлӑ кине- 
ми», «Колхоз урхамахӗ» сӑвӑсене вулакансем манас ҫук.

Кунта поэтӑн «Нимӗҫ халӑхне» сӑвӑ ҫинчен уйрӑмах  
калас пулать. Унта вӑл Тӑван ҫӗршывӑн аслӑ вӑрҫнп 
уйрӑмлӑхне, характерне кӑтартса парать. Поэт фашпстсеи 
тискер ӗҫӗсем ҫинчен ҫырнӑ чух урса кайнӑ Гитлера, унӑн  
салтакӗсене, офицерӗсепе питӗ хытӑ тарӑхса питлет. Анчах 
«халӑхпа мар, эпир фашнзмпа вӑрҫатпӑр; халӑха мар,— фа
шизма иӗтерӗ Хӗрлӗ Ҫар»,— тет вӑл. «Нимӗҫ халӑхӗ, эсир 
мӗншӗн вӑрҫатӑр?» — тесе ыйтать поэт. Вӑл нимӗҫ халӑхне, 
ёҫҫыннисене Гитлера, фашизма хирӗҫ ҫапӑҫма, Берлин ҫин- 
чи тискер свастикӑна йӑвантарса ҫӗнӗ пурнӑҫ тума чӗпет.

Вӑрҫӑ ҫулӗсенче А. Эсхель поэт та лнрикӑллӑ сӑвасем  
чылай ҫырнине палӑртса хӑвармалла. Пуринчен ытла унӑн  
«Халӑх паттӑрлӑхӗ», «Сталинград», «Атӑл тапранчё», «Амӑ- 
шӗн пилӗ», «Савни парни», «Атӑл саламӗ», «Шӑпчӑк» сӑв- 
вп-юррисене вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчп гражданла лирикӑн лайӑх тӗс- 
лӗхӗсем теме пулать. Вӗсенче поэт хамӑрӑн ирӗклёхпе нн- 
кама пӑхӑнманлӑх ячёпе салтак шинельне тӑхӑинӑ, тӑш- 
манпа харсӑррӑн кёрешекен совет ҫыниин таса та ырӑ чуп- 
чёрине уҫса кӑтартать.

Вӑрҫӑ вӑхӑтёнче ҫӗршыв пурпе те тёрӗслет, тӗрӗсленет 
туслӑх, юрату. Фронтра-и, тылра-п совет ҫыпни — вёсен хуш - 
шинчи ҫирӗп туслӑх варҫӑра ҫапӑҫма, йывӑр вӑхӑтсене туе
се ирттерме пулӑшать, ҫӗнӗ вӑй парать. Ҫак ш ухӑш а А. Эс- 
хелӗн «Савни парни», «Кӗтетӗп эп сапа», «Амӑшён пнлӗ» 
ятлӑ сӑввисенче лайӑх курма пулать. Акӑ пӗр пёчӗк тӗслёх:

Питӗме тӑварлӑ тар витет-и,
Хал пӗтсе ҫлтет-и ҫул ҫинче,
Кӗсъерен сан тутӑрна илетӗп,
Ак татах эс куҫӑм умёнче.
Ҫак пӗчӗкҫӗ шурӑ пурҫӑи татӑк,
Уп ҫиичи сӑпайлӑ тӗрӗсем 
Тӑратаҫҫо куҫ умне сасартӑк 
Хам ҫуралнӑ лӑикӑ кӗтесе.
Эиир утнӑ ешёлпсимӗс улӑх,
Улӑхри черченкӗ чечексем...
Ҫӗнӗ в;ш та ҫулӑмлӑ хаюлӑх 
Варатаҫҫё чӗрере вёсем.

1 «Ялав» журнал, 1952, 2 №.



Амӑш ӗн пехпл сӑмахӗ, юратнӑ арӑмён е хӗрӗн тӗрленё 
тутӑрӗпе енчӗкӗ, ӑшӑ сӑмахлӑ ҫырӑвӗ — пурте вӗсем фропт- 
рц ҫыннӑн вӑй-хӑватне ҫӗкленӗ, тӑшмана часрах ҫӗмӗрсе 
мпрлӗ пурнӑҫа сыхлама чӗннӗ. А. Эсхелӗн лирикӑллӑ сӑв- 
висенче ҫак туйӑмсем уйрӑмах уҫҫӑн палӑрса тӑраҫҫӗ.

Тӑван ҫӗршывӑп аслӑ вӑрҫи пынӑ чух И. Малгай та фа
шистсене хӑвӑртрах ҫӗнтерме чӗнекен юрӑ-сӑвӑ сахал мар 
ҫырчё. Вӗсеичен паллӑраххисем: «Амӑшӗн сӑмахё», «Ёмӗр 
пӗтмӗ аслӑ халӑх», «Ш ӑнп унӑн — внлём», «Ш урӑ кӑвакар- 
чӑн», «Ҫамрӑк поэта», «Ялтп комсомолец».

И. Малгай вӑрҫӑ хнрӗсенчп картинӑсене, ҫапӑҫури эпп- 
зодсене витӗмлӗ, куҫ умие тухса тӑмалла кӑтартать. Чи мал- 
танах унӑн 1943 ҫулта ҫырнӑ «Ш урӑ кӑвакарчӑн»1 сӑввипе 
палӑртса хӑвармалла. Кӑвакарчӑн — мирлӗ пурнӑҫ символӗ. 
Фашистсем вӑл юратнӑ капӑр карниса ҫунтарса япӑ, унӑн  
cap туталлӑ сарӑ чӗнписене пӗтернӗ. «Чӗлхе ҫук ун, калёччё 
пурпе те» ,— тет поэт. Ҫак тпскер вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче вӑл та 
хурлӑх курпӑ:

Шурӑмнуҫ пек шурӑ кӑвакарчӑн 
Танк ҫинех хӑюллӑн пырса ларчӗ.
Савӑнать пуль эпир килнӗрсн,
Хурланать иуль карнис пӗтнӗрен.

Вӑрҫӑн хӑруш ӑ сӑнарӗ «Тӑлӑх ача» 2 сӑвӑра тата вӑйлӑ- 
рах курӑнать, ҫапӑҫури салтаксен тӑшмана курайманлӑхне 
ҫӗклет, вӑйлатать. Поэт-воин курать:

Амӑш вилпӗ, юн ҫинче выртать,
Ачи кӑкӑр патне кармашать.
Шӑнса кӳтнӗ аллине тӑсать те 
Тытаймасӑр салху кӑшкӑрать.

Урса кайнӑ фаш истсеи ҫакӑп пек ҫынҫиенле ӗҫӗсене 
курсан, поэт «Мӗн тӑватӑр эснр, ҫӗл еп сем ?!»— тесе кӑш- 
кӑрса ятлать, питлет вӗсене. Унтан вара, мӗнпур вӑй-хал- 
не иухса, телейлӗ пурнӑҫа вӑрҫӑра кӗреш се нлме, тӑшмана 
тёп тума чӗнет. Ҫавӑнта ӗптӗ Малгай сӑввнсен агитациллӗ- 
чёнӳллӗ хӑвачӗ, вёсен вӑрҫӑ вӑхӑтӗичн ноэзнн тивӗҫлӗ вы- 
рӑнӗ.

Пӗтӗм совет поэзийӗичи пекех, вӑрҫӑ ҫулӗсенчи чӑваш  
поэзнйӗнче те массӑллӑ тата лнрикӑллӑ юрӑсен пӗлтерӗш ӗ 
пысӑк пулчӗ. Ҫав вӑхӑтри поэт-юрӑҫӑсем хуш ш инче Илья 
Тукташ (1 9 0 7 — 1957) пултарулӑхӗ паллӑ вырӑн йышӑнать. 
У нӑн кашпн сӑввн-юрринчех — совет ҫышшн иатрнотла шу-

1 «Тӑвап Атӑл» альманах, 1944, 18 №.
2 Ҫавӑнтах,



хӑш-туйӑмӗ. Тукташ ҫав сӑвӑсенче асран тӳхми тӑваи вы- 
рӑнсене тарӑн ш ухӑш а кайса аса илет, савнӑ ҫӗршывшӑн, 
халӑха телейлӗ те ирӗклӗ пурнӑҫ туса паоӑ совет самани- 
шӗн чӑн-чӑн паттӑрла кӗрешме чӗнет («Ӑ сату», «Ӑмӑрт- 
кайӑк», «Пурнӑҫпа юрату», «Ҫӗр-паттӑр» т. ыт. те).

Тукташӑн пултарулӑхӗпе ӑсталӑхӗ чӑваш литературинче 
вӑрҫӑ умӗнхи ҫулсенчех палӑрса ҫитрӗ. Уиӑн калама ҫук 
илемлё те ҫепӗҫ лирики пурнӑҫ ҫине таса чунпа, оптимистла 
пӑхма вӗрентет. Поэт пурнӑҫӑн нихҫан иксӗлми хӑватне, 
совет халӑхӗи ҫӗнтерӗвпе пӗтӗм чун хавалӗпе шанса тани
не вӑл вӑрҫӑ темппе ҫырнӑ «Лантӑш» (1 9 4 2 ), «Сывлӑм»
(1 9 4 4 ), «Пурнӑҫпа юрату» (1 9 4 4 ), «Хӗҫ» (1945) тата ыттп 
нумай-иумай сӑввпсенче курма пулать. Поэт халӑхӑн йы- 
вӑр ҫулсенчи пурнӑҫне, ӗҫне-хӗлне, ӗмӗт-ш ухӑш не чуна 
хумхантармалла сӑнласа кӑтартать. Акӑ, хёрсем каччӑсено 
ӑсатнӑ чух явлӑк вӗҫӗне куҫӗсене шӑла-шӑла плеҫҫӗ, ҫав 
вӑхӑтрах вӗсем ырӑ та ҫпвӗч сӑмахсем ӳкӗтлесе калаҫҫӗ:

— Вилӗме курсан, ан тар эс,
Тӑшмана курсан, ан чак!
Чаплӑ пурнӑҫ пархатарӗ —
Ҫӗнторӳ тусан анчах.

(«Ӑ сату», 1941)

«Хӗҫ» ятлӑ лирнкӑллӑ сӑвӑра, халӑх юрри-сӑввисен пу- 
яплӑхӗпе усӑ курса, поэт вулакансен кӑмӑлне ҫӗклентерекен, 
тӑшмап умӗнче хӑйне хӑй хӑюллӑн тытма хавхалантаракан  
йёркесем ҫырать:

Ап тутӑх эс, нихҫан та ан мукал!
Сана пӑрахмӑп паттӑр аллӑмраи.
Этем чунне кнсретнӗ тамӑка
Аркатӑп пӗтӗм вӑӑӑм-халӑмран.

Вӑрҫӑ вӗҫленес умён ҫырпӑ «Тӗттём» 1 ятлӑ кӗске кӑна 
сӑвӑра вӑл чун-чӗререн савса тӑваи кӗтесе асӑнать:

Ытла та ырӑ эс, тӑван кётсс!
Чупа уҫать can Ҫён Купун хӗвелё.
Тем чухлё йывйрлӑх тӳссассӗн те,
Тӑвап ҫӗршывра ҫеҫ эпнр телейлӗ.

Фашистла Германне аркатса тӑкас ум ён Илья Тукташ  
«Иҫӗм ҫырли пахчп» ятлӑ сӑвӑ ярӑмӗ хатёрлерё. Ҫав пысӑк 
асталӑхпа ҫырпӑ сӑвӑсем ҫамрӑк ӑрӑва Тӑваи ҫӗршыв ячӗпе, 
паттӑр та ӗҫчен совет халӑхӗ ячӗпе ҫичӗ ют тӑшмансемпе

1 II. 'Гукташ. «Хӗвел». Сӑвӑсемпе юрӑсем. Чӑвашгсюиздат, 1947, 
46 с.



аҫа-ҫиҫӗм пок хаяррӑн кӗрешме, паттӑрлах кӑтартма чёнеҫ- 
ҫё. Асӑниӑ ярӑма кӗнӗ сӑвӑсем содержанийӗпе, чӗлхе илемӗ- 
пе ҫеҫ мар, ритм енчен те пуян: вӗсене каш нинех хӑйне  
уйрӑм виҫепе ҫырнӑ, халӑх юрри-сӑввисенчи илемлё сӑмах 
ҫаврӑнӑш ӗсем кӗртсе, шухӑш а-кӑмӑла хускатмалла тарӑн- 
нӑн уҫса панӑ («Тыткӑнри юрӑ», «Вӑрман кашлать», «Иҫӗм  
ҫырли пахчинче», «Салтаксем иртеҫҫӗ» т. ыт. т е ). Поэт хӑ- 
йӗи сӑвви-юррисепче фольклорти илемлетмелли мелсемпе— 
яланхи эпитетсемпе, асра юлакан танлаш тарусемпе питӗ 
пӗлсе те ӑста усӑ курать. Ахальтен мар вӗсене халӑх ҫав 
тери килӗш терсе йышӑнчӗ.

Тукташ ӑн вӑрҫӑ ҫулӗсенчи иоэзнйӗ унӑи пултарулӑхӗн- 
чи ҫёнӗ йышши жанрпа — прозӑлла сӑвӑсемпе пуянланчӗ 
(«Лантӑш », «Ш ӑпчӑк», «Аманнӑ салтак», «Савӑнӑҫ хӗвелё» 
т. ыт. т е ) . Вӗсенче поэт совет салтакӗсен вӑрҫӑри паттӑр 
ӗҫӗсене сӑнласа кӑтартпипе пӗрлех хӑй те, пур ҫёрте те 
лантӑш сем ҫеҫке ҫурччӑр, шӑпчӑксем юрӑ шӑратчӑр, ҫёнте- 
рӳ хӑвӑртрах килтӗр тесе, ҫапӑҫу хирне кайнӑ ҫирёп чуплӑ 
салтак пек куҫ умне тухса тӑрать.

Питӗ кӗскен, ҫав вӑхӑтрах вӑйлӑ туйӑмпа ҫырнӑ «Ш ӑп- 
чӑк» 1 ятлӑ прозӑлла сӑвва:

«Ку вырӑнта чечекленсе чне пахчп ӳсетчё, чие пахчинче 
кашни каҫ, кашни ир шӑпчӑк юрӑ шӑрататчӗ.

Хавасланса тухатчӗ ҫамрӑк хӗр пахчана, лӑпкӑ кӳлӗ хёр- 
риие, шӑпчӑк юррине итлеме.

Анчах хура инкек килсе ҫапӑнчӗ кётмен самантран. Хаяр  
аслати кӗрлерӗ те ҫӗр ҫурӑлса вут тухрӗ. Тёнче тӳпинчен 
ҫӗр ҫине вутлӑ сӑнӑсем ҫума пуҫларёҫ.

Кӗвви татӑлчӗ пахчари сарӑ кайӑкӑн, урӑх нлтеймерӗ 
ҫамрӑк хёр унӑн  илемлё юррине. Вара вӑл алла ашшӗ пӑ- 
ш алне илсен хаяррӑн ҫапла тупа туса сӑмах пачё:

— Тавӑрӑп! Хамш ӑн та, пурнӑҫш ӑн та, шӑпчӑкшӑн та 
тавӑрӑп!»

К алас пулать: кунта шӑпчӑк та, ҫамрӑк хӗр ашшӗн пӑ- 
шалё тс снмволла япаласем. Ч ие пахчи — пирён илемлё Тӑ- 
ваи ҫӗршыв. Ш ӑпчӑк — халӑхӑн савӑнӑҫлӑ пурнӑҫӗ. Анчах 
усал тӑшман килсе кёчӗ те пирӗн чечекленекен юратнӑ ҫёре 
чӑтма ҫук мӑшкӑл кӑтартрӗ, шӑпчӑк юррине — телейлӗ пур- 
яӑҫ савӑнӑҫпе татрӗ. Ҫавӑншӑн ӑпа тавӑрмаллах. Хӗр ашшӗ 
пӑш алне илсе вӑрҫа тухса каять.

Е тата поэтӑн «Пурнӑҫпа ви л ӗм »2 прозӑлла сӑввине 
илсе пӑхар. Унта эпир акӑ мӗн куратпӑр:

1 «Илемлё литература» альманах, 1943 ҫ., 1(13) №.
2 Ҫапӑнтах.



«Вата Старик хёвелапӑҫенчен хёвелтухӑҫнелле утпӑ. Вӑл 
ҫав терн ынӑнса халран кайнӑ... Унӑн, ваттн ҫитнё пулшг 
те, внлессп кнлмен.

...Старик аса илчӗ. Аса илчӗ епле кашни ҫул ҫуркуннепе 
чӗрӗ- йӑмра тураттисене каса-каса илсе юханшыв хӗррине- 
лартса тухнине, аса илчӗ епле ҫав йӑмра тураттисем ик- 
виҫӗ кунтанах чӗрӗ хунавсем кӑларса ш уххӑн ӳсме нуҫла- 
нине. Аса илчӗ те ҫаксене, хӑй аллинчи туйине ҫак ю хан- 
шывӑи хӑйӑрлӑ ҫырапӗ хӗррпне лартса хӑварас тесе ура  
ҫпне тӑчӗ. Анчах хӗвел ҫинче ҫутӑ кӗмӗл пек чӗрпӗкленсе 
выртакан шыв еннелле пӗр утӑм тусанах, вӑл шартах сиксе 
юпа пек хытса тӑчӗ. Упта, пуҫне шыв ҫипелле усӑнтарса, 
палламан салтак выртнипе курчё. Салтакӑн гимнастерки пӗ- 
тӗмпех юнпала вараланса нётнё. Сулахай аллине вӑл вӑй- 
сӑррӑн кӑна малалла кӑнтарнӑ, сылтӑммине винтовка чӑ- 
мӑртаса тытнӑ... Старик ун патне ҫывӑхах пырса тӑчё, унтан  
сасартӑк кӑкӑра ҫурса тухакан сасӑпа ӑнран кайнӑ пек ҫу- 
хӑрса ячё:

— Ой, ывӑлӑм! Ой, пуриӑҫӑм!..
...Вӑл темиҫе хутчен унӑн сивӗнсе кайнӑ кӗлеткнне хӑ- 

йён кӑкрп ҫумне ыталаса чӑмӑртарӗ, юппа пӗвеннӗ ҫӳҫне  
нката-яката майлаштарчӗ, ик-виҫӗ хутчен ӑпа тутннчепех  
чуптуса илчӗ. Ҫап-ҫара алӑ вӗҫҫӗн кӑна вӑл хӑйӑр ҫине шӑ- 
тӑк чаврӗ те палламан салтакӑн ӳтне ҫав шӑтӑка вырнаҫтар- 
са хӑйӑрпа нитсе хучӗ. Унтан салтакӑн винтовкнне алла 
илсе хӑйӗн чӗрӗ туйиие масар ҫнне чиксе лартрё:

— Ҫывӑр лӑпкӑ ыйхупа, ятсӑр ывӑлӑм. Эсӗ хӑвӑн пар- 
хатарлӑ иурнӑҫна ҫапӑҫу хнрӗнче вӗҫлерӗн, эпӗ вӑл пурнӑ-. 
ҫа тавӑру ҫнллнпе чечеклесе илемлетӗп. Юншӑн — юн, вн- 
лёмтнӗн — внлӗм!

Старик ҫирӗп утӑмсемпе малалла угса кайрё. Анчах та. 
вӑл хёвелтухӑҫнелле мар, хӗвеланӑҫ.нелле ҫул тытрӗ».

Ҫапла вӗҫленет сӑвӑ. Стиль енчен илсен, Тукташӑн про- 
зӑлла сӑввисем ҫӗкленӳллӗ, вӗсем рпторпкӑллӑ сӑнарсемне,. 
фнналтн рефрепсемпе, ш ухӑш а тарӑннӑн уҫса пама нулӑ- 
шакан племлӗ сӑмах ҫаврӑнӑгаӗсемие пуяи.

Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче тата тенӗр писатель-фронтовик, В. Д ол-i 
fo b , прозӑлла сӑвӑсем ҫы р ч ӗ. Вӗсене асӑнмаҫӑр нртме ҫук. 
Писатель «Тӑваи ҫӗршыв» (1942) 1 ятлӑ лирикӑллӑ моно- 
логра хальччен этем курмап-илтмен нысӑк ҫанӑҫури чӑваш  
салтакӗн иатрнотпзмла туйӑмне, вӑл Тӑван ҫӗршывшӑн: 
юлашки юн гумламё юлмнччен кӗреш м е■ хатӗррине, ӑна

1 Василий Долгов. Ҫуралнӑ ҫӗршывра. Калавсем. Чӑвашгоснз- 
дат, 1962, 3—4 с.



ннхҫан та Манма нулТараяс ҫуккйне пите ВИтемлё сапласа 
парать. К у произведен!! нысӑках мар, ҫавӑнпа та эпнр ӑна 
пӗтӗмпех идее кӑтартатпӑр:

«Хӗрелсе, ш уралса ҫутӑ up килет-и, колхоз каччи-хёрё- 
сем, ҫӗнӗ юрӑ юрласа, чечек ҫырне утаҫҫӗ-и, сарӑ ыраш хуш - 
шинче кӗлте ҫыхаҫҫӗ-и, ҫурласене ҫӗклесе яла таврӑнаҫҫӗ-н...

Тӑван ҫӗршыв, сана аса илетӗп,— сана асра тытатӑп!

* * *

Вӑрман урлӑ каҫса хӗвел ҫӳле тухать-н, вӑштӑр-вӑштӑр 
утӑ ҫннче: «Анне, анне!» тесе инке ачн макӑрать-л, пӗт- 
пӗтӗлтӗк путене таҫта-таҫта авӑтать-и, ҫӳллӗ-ҫӳллӗ тӳпере 
тӑри вӗҫет-и...

Тӑван ҫӗршыв, сана аса нлетӗп,— сана асра тытатӑп!

* * *

Сарӑ ҫу пек cap хӗвел хӗртнӗҫемӗн хӗртет-н, кӑнтӑр ҫпт- 
нё вӑхӑтра сухаҫсем  суха тӑваҫҫӗ-п, вӗсеп ачи-пӑчисем чӗр 
шыв ӑсса пыраҫҫӗ-и, ҫутӑ пӗве тӗпёнчен ылтӑп-кӗмёл пула- 
сем снке-спке пӑхаҫҫӗ-п...

Тӑван ҫӗршыв, сана аса нлетёп,— сана асра тытатӑп!»
В. Долговӑн «Ҫӗмӗрт ҫеҫкн», «Ш ӑпчӑк сассп», «Вӑрман- 

тн юрӑ», «Ленинград ҫӗрё» тата ыттн прозӑлла сӑввнсене 
те чунпа хумханмасӑр вулама ҫук. Вӗсенчи лнрнкӑллӑ ге
рой — ҫӗн самаиан, совет обществин мухтавлӑ представнте- 
лӗ, ӗҫре те, ҫапӑҫура та тӑван ялӗ ҫипчен, тӑван хули ҫии- 
чен, пӗтӗм совет ҫӗршывӗ ҫннчеп ш ухӑш лакан ҫын. Вӑл ҫа- 
пӑҫурн хӑйӗн тусне калапӑ каншн сӑмах чуна пырса тнвет, 
ырӑ ӗмӗтпе ҫунатлантарать.

«Юлташ! Санӑн ӑшу ҫунать-и, чӗрӳ вӑркать-и, ыйху вӗ- 
ҫет-н, вӑй-халу пӗтет-н, кӑмӑлу хуҫӑлать-н... Ҫакӑн чухне 
эсӗ хамӑр аннене — Тӑван ҫӗршыва аса ил! Кам ашшӗ-амӑ- 
ш ёпе пӗрле, кам хӑйён пурнӑҫне амӑшӗн сӗчӗпе пуҫлать — 
вӑл ҫитӗнет, паттӑр пулать. Кам Тӑван ҫёршывпа, унӑн  
ӗмӗчӗпе пурӑнать — вӑл ҫухалмасть, пиҫта та пӗтмест: щыв- 
ра та ггутмасть, вутра та ҫунмасть» («Ленинград ҫӗрё», 1942).

«Тӑван ҫӗршывшӑн кёреш ӗпёр, внлес пек ҫапӑҫӑпӑр. 
Анчах, тусӑм, внлмёпёр! Тӑван ҫӗршывӑн чечекӗсем хуш- 
шннче ҫитмӗл ҫул, ҫӗр ҫул пурӑнӑпӑр... Ҫакӑн пак ман 
ёмёт» («Ҫӗмӗрт ҫеҫкн», 1942).

Ҫав ӗмӗтпе В. Долгов геройӗсем вӑрҫӑн вут-кӑварё вптёр 
тухаҫҫӗ, нимле ҫухату та хӑратаймасть вӗсене, чӑтма ҫук 
йывӑрлӑх та пуҫ устараймасть.



Вӑрҫӑ ҫулӗсенче ҫамрӑк поэтсем — В. Давыдов-Анатри, 
Н. Евстафьев т. ыт. те пирӗн халӑхӑн паттӑрлӑхне, Тӑван 
ҫӗршывшӑн ш ш ӗне хӗрхенмесӗр, вилӗмрен те хӑрамасӑр  
кӗрешшше кӑтартса паракан сӑвӑ-юрӑсем чылай ҫырчӗҫ.

Н. Евстафьев Совет Ҫарӗи ретие 1938 ҫултах кайнӑ, 
1939 ҫулта вӑл Халхин-Гол патӗнче Япони самурайӗсемпе 
ҫапӑҫать, 1945 ҫулта М аньчжурие ирӗке кӑларассшнён пынӑ 
ҫапӑҫусенче пулать. Ҫамрӑк поэт-воин чӑвашла та, вырӑсла 
та ҫырать. Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче ҫырнӑ сӑвӑсенчен чи паллӑрах- 
хисем: «Военкоматра», «Ы лхан сӑмахӗ», «Уйрӑлу», «Тавӑ- 
руҫӑ мучи», «Валя медсестра», «Славянин» «Икё тӗлнулу». 
Вӗсепче совет ҫыннисем ёҫре те, ҫапӑҫура та чуна парса, 
вӑйие-халие шеллемесӗр тӑрӑшнпне кӑтартнӑ.

В. Давыдов-Анатрн те вӑрҫӑччен Хӗрлӗ Ҫарта пулпӑ. 
Вӑрҫӑ ҫулӗсенче сывлӑхё начар пирки ҫапӑҫусене хутш ӑ- 
найман, Первомайски районӗнчи «Коммунар» хаҫат редак- 
цийӗнче ӗҫленӗ. Ҫав вӑхӑтрах вӑл халӑха вӑрҫӑ ӗҫне вӗрен- 
текен (всеобуч) батальонӑн командирӗ пулнӑ, «Ҫутӑ хӗҫ» 
баллада, «Юлташ тӑпрп», «Ҫӗршывшӑн-аннешӗн» сӑвӑсем, 
«Чеменпе Мерчен» поэма ҫырнӑ. Тӑшманпа паттӑр ҫапӑҫма, 
ӑна аркатма, ҫӗнтерме чӗнеҫҫӗ ун сӑввисем:

Хёҫём, эс вакла тӑшманӑн пуҫне,
Ан тӑтӑр текех усал сӑннипе!

Эп пӗлетёп, эп кӗтетӗп:
Эпир тивӗҫ ҫёнтерме!

«Чеменпе Мерчен» (1 9 4 4 — 1945) — чӑваш халӑхӗн рево- 
люцичченхн йывӑр пурнӑҫне, вӑл вырӑс нролетарпачӗ пу- 
лӑшнипе пусмӑрҫӑсене хнрёҫ кӗрешннне, революцн ҫулӗ ӑна 
ҫёнӗ пурнӑҫ тума хавхалантарнине кӑтартакан произведеш ь  

Нпмӗҫ фашнсчӗсем пирӗн ҫӗршыва вӑрӑ-хурахла тапӑн- 
санах, чӑваш халӑхӗн, ытти тӑван халӑхсеннн пекех, пӗтём  
хаярлӑхӗне курайманлӑхӗ ҫӗклеичӗ. Ы лханлӑ фашизма хи- 
рёҫ совет ҫыннисем танксемпе те самолетсемпе кӑна мар, 
туиӑсемпе те пӑш алсемпе кӑна мар, вӗсем хӑйсен сӑмахлӑ- 
хӗпе те хаяррӑн кӗрешрӗҫ. Халӑх пултарулӑхӗ — фольклор — 
тӑшманна ҫапӑҫнӑ чух ҫнвӗч хӗҫпӑшал пулса тӑчӗ, вӑл 
кунран-кунах ӳссе, ҫирӗпленсе пычӗ. Тӑван ҫӗршыв ҫынҫиен  
Гитлер ҫарӗсенчен пӗтӗм вӑя хурса сыхлама, фронтра та, 
тылра та паттӑррӑн кӗрешме чӗпекен сӑвӑ юрӑсем, такмак- 
сем, халаи-юмахсе1Ч, ваттпсен сӑмахӗсем, ытти тӗрлӗ-тӗрлӗ 
произведенисем те хывӑнчӗҫ. Чӑваш писателӗсем вӑрҫӑ иуҫ- 
лаппӑ ҫулах халӑх юрри-сӑввисепе, ваттнсен сӑмахӗсене, ле- 
геидӑсепе васкаварлӑн пухса, «Фашизма хнрёҫ» ятлӑ фольк-



лор кёнекп кӑларчӗҫ (хатӗрлекенӗ Г. В. К раснов). К у кёне- 
ке валли материалсем пухнӑ ҫӗрте фольклор произведенн- 
йӗсене пухакан И. Патмар (А нисимов), В. Долгов, Иван 
Мучи, А. Калкан, Г. Краснов, М. Ястран писательсем ак- 
тйвлӑн хутш ӑнса ёҫленӗ.

«Фашизма хирӗҫ» кёнекене мёнле хатёрленн ҫничен аса 
ллсе С. Ш авли ҫаила ҫырса пӗлтерет: «1941 ҫулхи хура та 
хаяр кёркунне. Эпир ун чухне Чӑвашгизра ёҫлеттёмёр. Ди- 
ректориа, аслӑ редакторпа калаҫса татӑлтӑмӑр та, халӑх  
сӑмахлӑхне пухса, фаш изма хирӗҫ фольклор кёнеки кӑла- 
рас терёмёр... Ёҫе хӗрӳллӗн тытӑптӑмӑр.

Вӑхӑт васкатрё, нкӗ эрне хуш ш инче пирён кӗнеке пике
те яма хатёр пулса тӑчӗ... Ҫав икӗ эрне хуш ш инче пёрле 
ёҫленӗ юлташа (Г. И. Краснов-К ёҫёш ш не — II. Д .) эпӗ ла- 
йӑх пёлсе ҫитрӗм. Ёҫ хыҫҫӑи вӑл Чӑвашгизӑн ытти ҫыннн- 
семпе пёрлс ополчение вӗренме ҫӳретчӗ, каҫхине ҫур ҫёр 
нртиччеиех сӑвӑ-поэма ҫыратчӗ» *.

Т ӳрех калас пулать: вӑрҫӑ вӑхӑтёнче те, варҫӑ хыҫҫӑи  
та халӑх пултарулӑхе пухас тёлӗш пе пирён писательсем те, 
тӗпчевҫӗсем те ҫителёксёртерех ёҫлерёҫ. Ҫак пархатарлӑ ёҫе 
юлашки ҫулсенче И. II. Ульянов ячёнс хисепленекеи Чӑваш  
натш алӑх уннверситечён доценчӗ И. И. Одюков, А. Артемь
евна В. Долгов, В. А хун писательсем тума тытӑнчӗҫ. Халӑх  
сӑмахлӑхне иухасси —пёччен тумалли ӗҫ мар. Ялсенче е ху- 
ласенче ку ёҫе пурте тума пултараҫҫё: ш кулсепче вёренте- 
кенсемне вёреноконссм, ж урналистссмпе писательсем, халӑх  
пултарулӑх ҫуртӗнче ёҫлекенсемпс студентсем, библиотекӑ- 
семпе клубсенче ӗҫлекенсем т. ыт. те.

Х алӗ акӑ, нлер-ха вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче, унтан вӑрҫӑ хыҫҫӑи  
пирён республикӑри ялсенче ҫырса илнӗ хӑш пёр юрӑсене, 
такмаксемпе ваттисен сӑмахӗсене. Вёсенче чӑваш халӑхё  
Тӑван ҫёршыва чун-чёререн юратннне, Гитлера питлени-ыл- 
хапнине, сӗмсёрленсе тапӑнса килнё фаш истсене аркатма 
пултарассине лайӑх кӑтартса панӑ.

Ю р ӑ с е м
1. «Лнтӑр, пӗрле канӑиар»

Юратпӑ, тӑван ялйышссм,
Лйтӑр нӗрло кайӑтшр.
Гитлер пуҫне касӑпӑр,
Мӑн ҫул хёрно ҫакӑпӑр.
Иртси-ҫӳрен сурса ирттӗр,
Шалҫа ҫипчех ҫӗрсе кайтар.
Ҫакӑя пек пултӑр ман ылхан.

1 «Коммунизм илавӗ» хаҫат, 1969, яиварь, 8.



Апнем, а пнем, ап кулян: - ■
Гитлер кунта пулас ҫук, •
Патша пурнӑҫ пулас ҫук,
Атте тупнӑ телее :
Хамӑр алӑран парас ҫук,

Т а к м а к с е м

Йытӑ тейӗн — ҫӑмӗ ҫук,
Этем тейеп1— сӑнӗ ҫук.
Ҫавӑ ӗнтё ҫынҫиен —
Гитлер ятлӑ юнӗҫен. * ■«

Салакайӑк пулас мар, ^
Пуҫа уоса ларас мар.
Гитлер чури пулас мар,
Ёмӗр хурлӑх курас мар. ]

Ҫӳллё, ҫӳллӗ тусем пур, .
Ёмӗр хӑрми чочек пур.
Инҫе те мар, ҫывӑх та мар,
Никам ҫӗнми Мускав пур. - ,

Паттӑр йӗкёт вӑрҫӑра,
Уп савнийӗ колхозра.
Пӗри хӗҫлю илтерет,
Те-при ёҫпе ҫӗнтерет.

Полкки полкки хуракӑш f
Ҫут кӳлӗре ишеҫҫӗ.
Паттӑр совет салтакӗсем 
Ҫӗнтерӳпе килеҫҫӗ.

В а т т и с е н с ӑ м а х ӗ с е м

«Тӑван ҫӗршыв сыв пулсан, тӑван йӑву пулӗ сан». - 
«Пуҫна ҫухатсан та, чысна ан ҫухат».
«Колхоз пурлӑхӗ фашист хурлӑхӗ».
«Юнпа илнӗ мул юнпах иётет».
«Ҫавраҫнл тусана тустарать, Хёрлё Ҫар фашиста вӗҫ- 

терет».
«Ӑҫта Гитлер чуниллн — унта ҫын вплли».
«Халӑх кӗтнн ҫнтсех иырать, Гнтлер шалҫп тулсах  

пырать».
«Кам тӑшмана нарӑнмасть, ӑиа халӑх манмасть». 
«Пирӗн ӗҫ — тӑшман пуҫне хӗҫ».
«Тӑшманшӑн ан пултӑр ҫул ,— пур ҫёрте те сыхӑ пул!»  
Ҫакӑн пек сӑмах ҫаврӑнӑшӗсем вӑрҫа тухса каякансемпе 

вёсене ӑсатса яракансем хуш ш инче ытларах ҫуралнӑ. Ф ронт
ра вара салтаксемпе офнцерсем хуш ш инче пурннчен ытла



Сатнрапа юмор саралать. Весенчен хаш йе-йӗрне вӑрҫӑ ва- 
хӑтӗнчех «Илемле литература» альманахам 1943 ҫулхи  
1-мӗш (13-мӗш ) кӗнекииче пичетлеиӗ. Унта ҫар хаҫачӗсенче 
вырӑсла пичетленнисем те, чӑваш салтакӗсенчен ҫырса ил- 
нисем те пур.

Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче илемлӗ литературӑиа халӑх пултарулӑ- 
хӗ пӗр-пӗрш ш е таччӑн ҫыхӑнса аталапчӗҫ. Ҫав ҫулсенче ха
лах юмахҫисемпе юрӑҫисем, поэтсемне писательсем хывнӑ 
ҫӗнӗ сӑмахсем халӑх пултарулӑхӗн паха тӗслӗхӗсем пулса 
тӑчӗҫ. Ҫав вӑхӑтрах чӑваш писателӗсем хӑйсеи произведе- 
нпйӗсенче чӑваш халӑхӗн сӑвви-юррнсенчи, халап-юмахӗсен- 
чи символикӑпа, чӗлхене илемлетекен меслетсемпе, сӑнарлӑ 
сӑмахсемпе туллин усӑ курчӗҫ. Ш ӑпах ҫавӑи пек хывӑннӑ 
та ӗнтӗ И. Тукташ ӑн «Ӑсату», «Амӑрткайӑк», В. Долговӑн 
«Колхоз хӗрӗн юррн», А. Кӑлканӑн «Фашизма — вилӗм!», 
Г. Красновӑн «Амӑшӗпе ывӑлӗ» ятлӑ патриотла-лирикӑлла 
сӑввисем. Поэт-фронтовик Я. У хсай, халӑхӑн нацилле тра- 
дицийӗсемпе усӑ курса, нӗр дивизири чӑвага боецӗсемпе 
командирӗсен ячӗпе чӑваш халӑхне сӑвӑлла ҫыру янӑ. П. Х у- 
санкайӑн «Таня», С. Элкерӗн «Вӑл вилӗмсӗр», Уйӑп Миш- 
шин «Салтак амӑшӗ» поэмнсем, ҫавӑн пекех В. Долговая  
«Пурнӑҫпа внлӗм» легенди, Н. Ш елепнн «Паттӑр летчик 
юрри», Кашкӑр Микулин сатнрӑллӑ калавӗсемпе сӑввнсем, 
Иван Мучин «Тавӑрпи» юмахӗ т. ыт. те халӑх сӑмахлӑхӗичи  
чи паха тӗслӗхсемпе пуян.

Вӑрҫӑ событийӗсем аталанса пынӑ май поэтсем сӑвӑсем- 
пе юрӑсем ҫырнӑ хуш ӑрах пысӑк произведенисем ҫырас тӗ- 
лӗш пе те сахал мар ӗҫлерӗҫ. Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче пирӗн пурӗ 
1(5 поэма пичетленсе тухрӗ. Вӗсем хуш ш инче II. Хусанка- 
йӑн «Таня» ятлӑ лирикӑлла-эпосла поэми вара чӑваш лите- 
ратурине уйрӑмах наха произведени пулса кӗрсе юлчӗ. 
Поэт унта Мускаври вӑтам шкулта вӗрениӗ вырӑс хӗрӗ Зоя  
Космодемьянская комсомолкӑн — Таня партпзанкӑп тӗлӗн- 
мелле наттӑр ӗҫне сӑпласа кӑтартиӑ. Поэмӑна кёско вӑхӑт- 
ра, 1942 ҫулхи апрель уйӑхёиче, поэт хӑй фронта тухса каяс 
умён ҫырнӑ, фронтра чухне ӑна хӑех вырӑсла куҫариӑ.

«Поэмӑна вуланӑҫемӗн сирён умӑра тап-таса чунлӑ, кӑ- 
вар чӗреллӗ, ҫутӑ ӗмӗтлӗ, пысӑк ш ухӑш лӑ вунсаккӑрти М ус
кав хӗрӗ тухса тӑрать. У нӑн тӑван амӑшӗ пур, Сентти пек 
пӗчӗк шӑллӗ пур. Хытӑ юратать вӑл вӗсене. Вӗсенчен те 
ытларах Совет ҫӗршывне, хӑйне пӑхса ӳстернё Мускава 
юратать. Ҫак туйӑм-кӑмӑл Мускав патне тӑшман ҫывхарса 
ҫитнӗ чух тата хытӑрах вӑйланать, ҫулӑмланса, арасланса 
каять»,— тесе ҫырнӑ С. Шавлп поэт «Вӑрҫӑ вӑхӑтёнчи поэ
зн» ятлӑ статьяра.



«Таня» поэмӑра вырӑс хӗрӗн паттӑрлӑхӗ мӗнле социаллӑ- 
психологиллӗ сӑлтавсенчен кнлшше тӗп вырӑна хунӑ. Поэт 
героиньӑн пурнӑҫ ҫулне сӑнласа кӑтартать, унӑн ҫемйи ҫин- 
чен, ӑна вӗрентсе ӳстернӗ шкулпа комсомол ҫннчен. Тапя 
ӑс-хакӑлӗпе чун-чӗрине ҫирӗплетсе ҫитме мӗн-мӗн пулӑшнн  
ҫинчен ҫёкленнӗ кӑмӑлпа каласа парать. Вырӑс хӗрӗн био- 
графийӗнчи эпизодсем авторӑн тӗлӗнмелле хӳхём  ӳкернё 
ҫутҫанталӑк сӑнлӑхӗсемпе ылмашӑнса пыраҫҫӗ. Ҫаксем пур
те Таньӑна вӑл чунӗ-юнӗпе вырӑс ҫӗрӗпе уйрӑлми тачӑ ҫы- 
хӑш ш не сӑнласа кӑтартма май параҫҫӗ. Ҫав вӑхӑтрах Совет 
ҫӗршывӗнчи халӑхсен туслӑхӗ, вӗсем пӗр шухӑш-кӑмӑллӑ 
пулни те ноэмӑра яр-уҫҫӑн курӑнса тӑрать. Совет ҫёрёшӗн  
вырӑссем кӑна мар, унпа туслӑ пурӑнакан ытти халӑхсем  
тӑшмана хирӗҫ ҫирӗп тӑнине сӑнланӑ. Поэт Таньӑн ӗмӗр 
манми паттӑр ёҫне нумай нациллӗ совет халӑхӗн массӑллӑ 
паттӑрлӑхӗн уйрӑлмн иайӗ пек кӑтартать. Мускав ҫывӑхён- 
че пуҫланнӑ ҫапӑҫусем ҫннчен каланӑ чух ҫакӑ уйрӑмах  
лайӑх палӑрать.

Мускав урамӗнче плакат:
«Атьсемӗр! Хыҫӑмӑр — Мускав-ҫке!»
Урам чулне такан шаккать,
Салтак-ҫынсем тапса пусаҫҫӗ.

Грузин утать эрменпеле,
Вырӑепала пырать тутарё,
Чӑвашӗ — тадншкпа пӗрле...
Тӑван ҫӗршыв пӗр хӗҫ туптарӗ.

Туптарӗ те, хӑй халӑхне 
Тыттарчӗ ҫав ӗҫе ҫӗршывӑм:
«Ан ярччӗ ман чӗрем патне 
Хӑрушӑ тӑшмана эс, ывӑлӑм!

Пуҫсӑрланать усал тӑшман,
Сӗмсӗрленет, кӗрет... Ан яр вс!
Касса парах ҫав ӑҫтахан 
Вутпа сывлан пуҫне пӗр харӑс!»

Ҫакӑн пек хӑруш ӑ вӑхӑтра: «Эп — Мускав хёрӗ, аннеҫём, 
комсомолка эп » ,— тет Таня фроита хӑй ирӗкӗпе тухса каяс 
умён амӑшӗпе калаҫпӑ чух. Поэт героиня ш ухӑш -туйӑмён  
пысӑк вӑйне, вӑл пурнӑҫ ҫине ӳссе ҫитнӗ ҫын куҫёпе пӑхнн- 
не, Тӑван ҫӗршыв умӗнчи тивӗҫне чӗререн туса пынине чуна 
пырса тивмелле уҫса пама пултарнӑ:

— Ан йӗрсем,— тет вӑл,— ан макӑр,
Ан кулян, аине.
Астӑватӑн-тӑр, манман-тӑр 
Ху каланине.



«Пул хӑюллӑ, тӳрё чунлӑ!»—
Теттӗн эс мана.
Вӑхӑт ҫитрӗ: вут та ҫулӑм 
Хыпро таврапа.

Вӑхӑт ҫитрӗ: тӗрӗслетӗр 
- - Самана пире.

Камӑн-ха юлас кгалет-тӗр 
Хыҫалти ретре?

Е эп паттӑр «улса кнлёп 
Каялла килс,
Е эп паттӑр нулса вилӗп...
Сывӑ пул! Пилле '.

«Эп тӳсӗп йӑлт. Хупланмӗ ёҫ» ,— тет Таня комапдпрпа 
калаҫнӑ чух. Нимӗҫсен тылне кайиччен ӑна госпитальре ёҫ- 
лемо сёисҫҫӗ, ҫамрӑк хӗрачана партизанка пулма йывӑр 
теҫҫӗ.-У нта фаш пстссн аллипе лскме те, асан курма та пу
лать. Апчах вӑл ҫапах та хӑраса ӳкмест, лекнччен — тавӑ- 
рӑп, лексен — чӑтӑп, юлташсене нихҫан та сутмӑп, тот. Ч а
нах та, тылра — тӑшман тытса илнӗ ҫёр ҫинче мӗнлс йывӑр 
пулсан та, вӑл пёр ш иклспмесёр хӑйӗн вндёмсӗр ёҫпе тӑ- 
вать.

Таня паттӑрлӑхнс сӑпланӑ май, П. Хусанкай пуриншён  
те наллӑ фактсепе «чун кӗртнипе» кӑна ҫырлахмасть, халӑх 
пёлекеп документла материалсом ҫинчен те тепӗр хут кала- 
са кайма тӑрӑшмасть. Поэма вӑрҫӑри йывӑр лару-тӑрӑва, 
Таньӑн ш ухӑш -туйӑмӗсене, унӑн кӑмӑлёпе чуи-чёре хӑвачӗн  
ҫирӗилӗхие тарӑннӑп уҫса иапипе вӑйлӑ.

Таньӑна нимӗҫ фашисчӗсем тытаҫҫӗ, асаплаитараҫҫӗ, 
тёпчеҫҫӗ. Анчах вӑл чӑтать, пӗр сӑмах та чёнмест. Ҫакса 
вёлерес умён те вӑл «Вилмешкӗн эпӗ хӑрамастӑп, хам ха- 
лӑхш ӑн вилни — телей...» — тет. Внлём кашти умёнче тӑш- 
мансем ҫино пӑхса:

«Эсир мана халех ҫакатӑр,
Анчах та эп пӗччепҫӗ мар.
Пурпе те пурӗпӗр ҫакаймӑр,
Час килё пирӗн аслӑ ҫар!..

Ннрте вӑл тё^ёслӗх, ӑнланар^
Энир, эпир ҫентермелле!» —

тет вӑл. Вилессе те Таня халӑха тӑшманпа паттӑррӑн кӗ- 
реш ме чӗисе внлет. «Кӗрешӗр! Ан манӑр: парти инрёнпе! 
Ёненёр...» — ҫаксем унӑн юлашкинчен каланӑ сӑмахӗсем.

Поэма героини хӑйён пурнӑҫне Тӑван ҫёршыв нрёклӗ-

1 П. Хусанкай. Поэмӑсем. Чӑваш АССР государство издатель
стви, 1960, 76—77 с.



хёш ён парать. Вунпиллёкмёш сыпӑкра поэт халӑх хуйхи  
ҫинчеп кӑна мар, халӑхӑн вӗресе хӑпарнӑ хаяр^ ҫилли ҫин- 
чен те калать, совет ҫыннисем фашистсене тёпӗ-йёрӗпе ар- 
катса тӑкиччен ҫапӑҫма хатӗр пулнине кӑтартса парать. 
Ҫапла вара, поэма хурлӑхлӑ кӑна пулса тухман, вӑл пур- 
нӑҫа таса ёмётпе, оптимистла куҫпа пӑхма, тӑшмана пур- 
пӗрех ҫёнтерессе шанса тӑма чёнет.

Поэмӑн юлашки пайӗнче Совет Ҫарӗ нпмёҫ фаш исчӗсене 
Мускав ҫывӑхӗнче аркатнине, Тапьӑна ҫакса вёлернё яла 
ирёке кӑларшше, паттӑр ҫамрӑк партпзанкӑна чысласа пы- 
тарниие куратпӑр. Совет воинёсем унта тупа туса, фашцст- 
сене хёвеланӑҫнелле тата хытӑрах хаярланса хӑвалама тап- 
ратаҫҫё.

Таня — чӑн-чӑн патриотка. Вӑл пысӑк ёҫ тунӑ. Ҫавӑнпа 
та поэт героиня ятне пирӗн халӑх нихӑҫан та манас ҫукки 
ҫинчен калать:

Тиса чунлӑ Таня ячё 
Янӑрать йыхравлӑн.
Пархатарлӑ асамачӗ 
Ёмӗр сӳпес ҫук уп:

«Таня» поэмӑпа П. Хусанкай хӑйӗн пултарулӑхёнче пы- 
сӑк утӑм турё. Кунта унӑн художествӑлла ӑсталӑхё пур ен
чен те палӑрать. Вӑрҫа хӑруш лӑхё ҫинчен-и, героиньӑи пат- 
тар ёҫёсемпе вал хён курса вилнн ҫинчен-и ҫырать поэт,— 
пур тёлте те вӑл сӑмаха тирпейлён тыткалать, асра нпхҫап  
манӑҫми шухӑш сом хускатса ярать, ҫав хуш ӑрах ҫутҫанталӑк  
картинпсемпе те вырӑнлӑ усӑ курать. Тӗслӗхрен: «Тулта 
шатӑртатать декабрь...» сӑмахсемпе пуҫланакан сыпӑка ву- 
ласан, героиньӑн чун хавалӗ мӗн тери ҫирӗппине туйса 
илетпёр.

Е тата ҫак йёркесене плес пулсан. Вёсем те вулакап m y- 
хӑш-кӑмӑлне хытӑ пӑлхатаҫҫё:

Вилтӑпри часах шуралчӗ,
Юр айне вӑл пулчӗ.
Хурӑп ҫех — пӗччеп хуралҫ(ч —
Сыхламашкӑп юлчӗ.

Ҫпл-тӑмап шӑлса хупларё,
Палӑрмасть тёмн те...

«Таня» поэма шухӑга таранлӑхёпе те, ритмика пуяплӑ- 
хёпе те палӑрса тӑрать. Унта халӑх поэзийёнчен илнӗ сил- 
лабо-тоника та, эпоссемпе былинӑсепчи пек аплӑ ритм та, 
поэт хӑй шыраса тупнӑ ҫёнё формӑсем те пёр-пёрннпе питё 
килёш ӳллёп ҫыхӑпаҫҫе.



Героиня Тӑван ҫӗршыва мӗнле юратнине эпир ноэмӑна 
вуланӑҫемӗн тарӑнрах та тарӑнрах туятпӑр. Таньӑн тавра- 
курӑмӗ, ӑс-хакӑлӗ мӗнле аталаншше, вӑл хӑйӗн паттӑр ӗҫӗ- 
сене мӗнле туса пынине кӑтартма Хусанкай тӗрлӗреп май- 
сеыпе усӑ курать. Поэмӑра пӗтӗмпе 17 юрӑ. Кашни юррнн- 
че пӗр ӗҫ, нӗр событи пулса иртет. Ҫавӑнпа вӑл кашнн юрра 
унӑн шалтн ш ухӑш не кура, хӑйне уйрӑм ҫемӗпе, тӗрлӗрен  
ритм впҫипе йӗркеленӗ.

Поэма умсӑмах пек ҫырнӑ юрӑпа пуҫланать. Ана поэт 
халӑх юррн ҫеммипе усӑ курса ҫырнӑ:

Эпӗ илтнӗччӗ нӗр юмах-халап 
Cap Хӗвел хӗрӗ Хӗвелпи ҫинчен...

Кунта вӑл чӑн пурнӑҫри ӗҫсене чӑваш халӑх легендпнчн  
Хӗвел хӗрӗн — Хӗвелпин паттӑрлӑхӗпе сӑнарлӑн ҫыхӑнтар- 
са танлаштарать. Хӗвелгш тӗттӗм пуҫлӑхёпе — усал Вупӑр- 
па вӑрҫма каять, ӑна ухӑпа персе вӗлерет. Хӗвелпи пекех, 
Таня та хӑйне пӑхса ӳстернӗ тӑванран та тӑван амӑш ӗш ӗн— 
юратнӑ ҫӗршывӑмӑршӑн кӗрешме юнлӑ вӑрҫа тухса каять..

К у поэмӑна форма тӗлӗш ӗнчен тӗпченӗ чух В. Канюков 
критик-литературовед: «Пуҫламӑш сыпӑкра акӑ вӑрҫӑ вучӗ 
хыпса илнӗ ҫӗршывра халӑх ҫапӑҫӑва кар! ҫӗкленш ш е ку- 
ратпӑр,— тет.— Сӑвӑ ҫеммп те (ритмӗ) ҫавна палӑртать: сӑ- 
махсем пат-пат ӳксе пыраҫҫӗ, сасӑсем чӗнӳллӗн, касса тат- 
нӑ пек янӑраҫҫӗ. К у сыпӑкра сӑвва тӑватӑ стопаллӑ ямб 
внҫипе ҫырнӑ.

Иккӗмӗш, виҫҫӗмӗш  сыпӑксенче сӑвӑ ҫеммипе виҫи по- 
вествовани кӗввнпе килӗш ӳллёрех. Ҫав кӗвве тӑватӑ сто- 
паллӑ хорей виҫи кӳрет. Тӑваттӑмӗшӗнче — сулмаклӑ, анлӑ 
кӗвӗллӗ сӑвӑ. Героиня паттӑр ӗҫ тунӑ чухнехи хӑватлӑ шу- 
хӑш -кӑмӑла палӑртмашкӑн меллӗ вӑл. К у сыпӑка амфибра- 
хи виҫипе ҫырнӑ.

Малалла та ҫавнашкал сӑвӑ тытӑмӗ улш ӑнсах пырать, 
произведени содержанийӗпе пӗрле аталанса пырать. Вун- 
улттӑмӗш  сыпӑкра эпир сӑвӑ хурланчӑклӑн янӑранине ту- 
ятпӑр. Хурлаичӑк та сулӑмлӑ халӑх юрри-кӗвви ку. Юлаш- 
ки сыпӑкра кӗвӗ пирки пирӗн ҫарсем ҫӗнтерсе пынине на- 
лӑртма меллӗ — ыткӑнса юхса пыракан ҫемӗллӗ сӑвӑ. Ҫап- 
ла вара, сӑвӑ виҫи, ҫемми, кӗвви, пӗтӗмёшле тытӑмӗ те со- 
держ анийӗпе ҫыхӑнакан туйӑма хускатать»

1943 ҫулта «Чӑваш коммуни» хаҫатпа «Илемлё литера
тура» альманахӑн 14-мёш номерӗнче Аркадий Эсхель ҫырнӑ

1 В. Канюков. Тӑван литература. Учебник, Чӑваш АССР госу
дарство издательстви, 1964, 50 с.



«Ӑмӑрткайак» поэма Пичетленсе тухрӗ. Поэмӑра чӑваш ха- 
лӑхӗи мухтавлӑ ывӑлӗ, Совет Союзӗн Геройӗ Федот Орлов 
летчик ирсӗр тӑшмапа хирӗҫ паттӑррӑн кӗрешнипе ҫырса 
кӑтартнӑ.

Поэт герой пурнӑҫне ачалӑхран пуҫласах утӑм хыҫҫӑн 
утӑм теиӗ пек, йӗрлесе тухать. Вулакан умне малтанах юмах 
нтлесе ларакан пӗчӗк X eefyT  тухать. Ю махӗ ватӑ сунарҫӑ- 
rm ӑмӑрткайӑк уйрӑлми туслӑ пурӑнни ҫинчен калать. Ҫав 
туслӑха пула ӑмӑрткайӑкпа суиарҫӑ кпвӗ Раҫҫей патшалӑх- 
не пӗлтерекен икӗ пуҫлӑ усал ӑмӑрткайӑка ҫӗитерсе тӗп 
тӑваҫҫӗ. Унтан поэма сюжечӗ халӑх пурнӑҫне реализмла уҫ- 
ҫӑн та романтикӑлла ҫӗкленӳллӗн сӑнласа аталанать. Каччӑ 
ҫулне ҫитсен Хветут вӗҫев ӗҫне вёренет, унтан чаплӑ совет 
летчике пулса тӑрать. Орлов бомбардировщнкпа вӗҫме тытӑ- 
пать. Упӑп бомбисем Хасан кӳлли патӗнче, Халхни-Голра 
ӳкеҫҫӗ, «белофинсем хыпса пӑхаҫ Орлов кучченеҫне», вӑл 
Балтика таврашӗнче вӗҫет, «часах Эстони—Л атви—Литвара 
чӑваш ачп хӑй сассиие парать», хӗн-хурлӑ Бессарабире те 
пулать. Ҫав летчикӑи вӑрҫӑчченхн кунҫулне кӑтартса, ак 
мӗнле ҫырать поэт:

Аван чухлать вӑл — ирӗклёх мёокер,
Чӑваш ачи хӑй мӑшкӑл тӳснӗскер.
Хӑюллӑ ӑмӑрткайӑк пек ҫӳрет,
Тӑвансене телейпе чыс кӳрет,
Чӑваш ачи ӑҫта вӗҫее пырать,
Унта всӑл хӑйӗя сассине парать.

Тӑван ҫёргаьтвӑн Лслӑ вӑрҫи пуҫлаисаи, Орлов каллех 
1ӑван ҫӗршыва хӳтӗлеме каять. Хӑйӗн вӗрентекенӗ — Гас
телло капитан пекех, вӑл тӑшмаппа паттӑррӑн ҫапӑҫать. Вӑл 
пӑрахнӑ бомбӑсем фашистсен ҫар эш елонӗсене, хёҫпӑшал  
базисене, гарнизонӗсене сирпӗптереҫҫӗ.

Ҫапӑҫура Орлов пӗччен мар, унпа пӗрле — вырӑс ҫынни 
Винокуров, тутар ачи — Габайдуллин, чӑвашсем — Лаптев, 
Васильев, Ефимов — пурте, пурте пӗрле вӑрҫа тухнӑ вёсем, 
сывлӑш тухми пуличчен тӑван ҫӗршӗн, Мускавшӑи тӑшман- 
па ҫапӑҫаҫҫӗ халӑх ывӑлӗсем.

Куппа пӗрлех поэмӑра фроитпа тыл пӗрлёхне, ҫак вӑй 
ҫӗптерӳ купне ҫывхартма пулӑшнине тӗрлӗ эпизодсеиче ку- 
ратӑн. Сӑмахран, «Сарсков колхозник самолет илет» сыпӑкра 
вырӑс колхозникӗ Сарсков Орлова хӑйӗи тӑвап ывӑлне юрат- 
на пек юратнипе куратпӑр эппр, вӑл ӑпа, геройла ёҫӗсемш ён  
савӑнса, хӑйён перекетленӗ укҫипе самолет туянса парать.
А. Эсхель ҫак тӗлёнмелле, пирӗн ҫӗршывра кӑна пулма пул- 
таракан пархатарлӑ ӗҫе пит ӑста сӑнласа панӑ:



Акӑ вал, кӗр те лар, 
алӑкне яри уҫнӑ;

Кӗрсе лар та вӗҫтер
фронталла, малалла,

Чаплӑ самолета
ватӑ, тимлӗ колхозник 

Куҫпа мар
тӗрёслерӗ, тӗпчерӗ алпа.

Унтан вӑл Орлова
тӑван иек ыталарӗ:

— Тур сыхлатӑр, Хветут,— 
терӗ вӑл мучилле,—

Ҫӗршывран нимӗҫе
хытӑраххӑн хӑвалӑр.

Сывӑ пул,
Ҫӗнтерӳпе кӗтетӗп киле '.

«Ӑмӑрткайӑк» поэма пирки вулакансем — тылри ёҫҫын- 
нисем, шкул ачисем, фронтри салтаксемпе оф 1щерсем вӑрҫӑ 
ҫулӗсенчех автор патне те, «Чӑваш коммуни» хаҫата та ҫы- 
русем нумай япӑ.

«Ку поэма Аркадий Эсхель ку таранччен ҫырнӑ произ- 
веденисенчен чи пысӑкки пулса тӑрать,— тесе ҫырнӑ Степан 
А слан.— Ӑна ҫырса, поэт вӑрҫӑ кунӗсенче пысӑк ӗҫ турӗ. Пӗр 
енчен — ку поэма чӑваш илемлӗ литературип пысӑк ҫитӗнӗ- 
вӗ, тепӗр енчен — чӑваш халӑхӗн ҫӗнтерӳллӗ кунҫулне кӑ- 
тартса паракан, ирсӗр тӑшмансене тӗппипех ҫӗмӗрсе тӑкма 
чӗнекен поэма пулса тӑрать.

...Ф едот Орловӑн пурнӑҫӗ чӑваш халӑхӗн пурнӑҫӗпе уй- 
рӑлми таччӑн ҫыхӑнса тӑрать. Ҫакна поэт яр-уҫҫӑн кӑтартса 
панӑ... Эпир поэмӑна юратса вуласа пытӑмӑр».

«Ӑмӑрткайӑк» поэма питӗ кӑмӑла кайрӗ,— тесе ҫырнӑ 
Аслӑ Ҫӗрпӳ ялӗнчен Кашкӑр М икули.— Поэмӑна вуласан, 
ҫак ш ухӑш  патне пырса тухатӑн: пирӗн ҫӗршывра ёмӗтленнӗ 
ӗмӗте пурнӑҫлама пур майсем те пур. Эпӗ ватӑ пулсан та, 
поэмӑна вуласа пынӑ чухие хамӑн пурнӑҫа темиҫе майлӑ 
та аса илсе тухрӑм».

«Амӑрткайӑк» поэмӑн сыпӑктте Юлкин хуш аматлӑ Сил- 
птт чӑвашпе вуласа патӑм ,— тесе ҫырнӑ фронтрап А. А лга.— 
П уҫне пӑркала-пӑркалах мухтарӗ... «Ӑмӑрткайӑк» уйрӑм  
кӗиеке пулса вӗҫсе килессе кӗтетӗп».

Фронтрап М. Якимов капитан ҫапла ҫырнӑ: «Эпё поэзн  
чӗлхине пёлокен ӑстаҫӑ мар. Анчах мӗнпур вулакансем пе
кех, эпё автора ҫак ӗҫ-шӗи ырӑ сунса саламласшӑн, ҫакӑн 
некех паха япаласем тата ытларах ҫырма сунасш ӑн.

Хальхи вӑхӑтра поэмӑн кашни сӑмахӗ тӑшмана ҫӗмӗрсе



тӑкма, Тӑван ҫӗршыв нрёклёхне хӳтӗлеме чёншше паха... 
Поэзи фашистсене ытларах вӗлерме пулӑш тӑр, пирӗн чаваш  
поэзийӗ те окопсене, боецсем патне ҫиттӗр, тӑван поэзи ир- 
сӗр тӑшмана вӑйлӑн пырса ҫаптӑр!

Поэт «Ӑмӑрткайӑк» поэмӑпа пирён пата — окопсеие, бо
ецсем патне килчӗ. Ку — питех те кирли... Эпё поэма пичет
ленсе тухнӑ хаҫатсене темиҫе экземпляр ярса пама ыйтас- 
шӑн.

«Ӑмӑрткайӑка» савӑнса, киленсе вуласа тухрӑм. Нумай  
пулатчӗ-ха эпир сӑвӑ чӗлхипе паллӑ та пысӑк япала кур- 
манни. Вулатӑи та, тӑван поэзш пӗн, хӑйӗн хӑватлӑ ҫупачӗ- 
сене саракан тӑвап поэзиш ӗн савӑпатӑн.

...Пысӑк ӗҫ тунӑ. Вӑл ӗҫ халӑх пурнӑҫно кӗрсе юлӗ, ӳлӗм  
ӑна тата ытларах киленсе вулӗҫ» '.

«Ӑмӑрткайӑк» — пысӑк, 19 сыпӑклӑ поэма. Автор ӑна 
ҫырнӑ чухне тоникӑллӑ сӑвӑсен пур йышши виҫисемпе те 
усӑ курма, тӗрлӗрен событисене лайӑх сӑнласа кӑтартма 
тӑрӑшнӑ. Анчах унта ҫитменлӗхсем те сахал мар. Хӑш пӗр  
ҫитмеплӗхсем ҫинчеп поэма пичетленсе тухсанах С. Элкер 
хӑйӗн «Тӑван героя аслӑлакан п оэм а»2 статйинче тёрёс ка- 
ласа панӑ.

«А. Эсхель поэмӑрн гсройсен ш ухӑш -кӑмӑлне нур чухне 
те тарӑннӑн уҫса парайман,— тенӗ С. Элкер.— Тӗп герой 
пурнӑҫӗнчи вак-тӗвек ӗҫсем ннркн ытлашшн нумай ҫырса 
кайни те ӑна кичемлетет. Ҫитменнине, ҫав вырӑнсем ахаль 
прозӑран уйрӑлсах та тӑмаҫҫӗ темелле, типе те схемӑллӑ- 
рах пулса тухнӑ. Поэмӑра начар рифмӑсем тӗл пулаҫҫӗ, вы- 
рӑнӗ-вырӑнӗпо ритм та такӑнать. Ҫаксем, паллах ӗнтӗ, 
вулакана ҫырлахтарсах каймаҫҫӗ».

1961 ҫулта «Ӑмӑрткайӑк» поэма иккӗмӗш издаш ш е тух- 
рӗ. Ӑна поэт чылай анлӑлатнӑ, якатнӑ, тӳрлетнӗ. Халӗ поэма 
тата килӗш ӳллӗрех вуланать, паттӑр чӑваш летчикӗн сӑнарӗ 
куҫ ум це туллинрех тухса тӑрать.

Кам илтмен 1942 ҫулхн февралёп 8-мёш ӗнче аслӑ Л енин  
хулине паттӑррӑн хӳтӗлесе пуҫне хунӑ чӑваш ывӑлӗ Иван 
Смирнов ҫинчен?!

Ҫакӑн хыҫҫӑн «Красная Чувашия» хаҫатра вырӑс писа
телен Павел Лукпицкин «Рождение бессмертия» ятлӑ очер
ке пичетленсе тухать: «Будет день — мы завоюем блиста
тельную победу. Пеплом и прахом развеется проклятый ф а
шизм, а неумирающее имя Героя Отечественной войны 
Ивана Смирнова, прекрасный подвиг его устремится в века,

1 «Чӑваш коммунн» хаҫат, 1943, июнь, 13.
2 «Илемлё литература» альманах, 1944, 17 №.

\



Перекатываясь ясеПароДной молвою из поколения в поколе
ние»,— тенё вал.

Ҫавӑн чухнех «Ленинский путь» хаҫатра Вс. Рождест
венский поэт ҫырнӑ юрӑ пичетленет. К у юрӑри «Манмаст- 
пӑр эпир нихӑҫан, ӗмӗрне те Смирнов пулеметчик ятне» 
тенё сӑмахсем Ленинград фроитёнчи боецсем присяга йы- 
ш ӑннӑ пек янӑраҫҫӗ.

Вырӑс поэчё пирён янташӑн паттӑрлӑхне акӑ мӗнле ҫырса 
кӑтартнӑ:

Па Родине нашей, которой нет краше,
Немало отважных сынов.
И есть между ними родное нам имя —
Герой — пулеметчик Смирнов.
Фашистские твари на нас наступали,
Огнем все сметая е земли,
Без счета их было, но черною силой 
Смирнова сломить не могли.

Вӑрҫӑра ҫавӑн пек ҫирӗп, ггаттӑр пулнӑ чӑваш ывӑлё 
ҫинчен 1943 ҫулта Чӑваш халӑх поэчё С. Элкер поэма ҫыр- 
ма тытӑнать. Вӑл герой сӑнарне, упӑи ӗҫне-хӗлне, ҫапӑҫури  
юлташӗсем ӑна мӗиле хисеплеиине ӗнентерӳллӗ сӑпласа кӑ- 
тартать. С. Элкер поэминче Иван Смирнов сӑиарӗ ппрӗн куҫ 
умне чӑн-чӑн улӑпла, эпосрп Улӑп паттӑр пек тухса тӑрать:

Смирнов — типтерлӗ хӳхӗм яш.
Ахаль чухне — шутник, йӑваш,
Ёҫре — ялан хӗрӳ, вӑр-вар,
Хӑрушлӑх чух — вӗри, хаяр.
Юратнӑ вӑл юлташлӑха,—
Шӳтле сӑмах-халапсене;
Ырланӑ тӳрлӗх-чӑнлӑха,
Мухтанӑ паттӑр ҫынсене.
II у р тусӗсем, юлташӗсем 
Ана хӑйне те яланах,
Тӳр кӑмӑлшӑн хисеплесе,
Юратнӑ чӑн юратупах1.

Смирнов — пулемет взвочӗн командирӗ. Взводра тӗрлӗ 
халӑхсен ывӑлӗсем. Вӗсене вӑл чи йывӑр вӑхӑтра ҫнрёп те 
наттӑр пулма чёнсе хӗрӳллӗ сӑмах калать:

Эпнр купта Атӑл ҫилчи 
Пур халӑхсен ачи-пӑчи:
Чӑваш, тутар, удмурт, мордвин...
Нумай чӗлхеллӗ тӗрлӗ ҫын,
Пиччемӗр аслӑ вырӑспа 
Ҫум-ҫум тӑрса, пӗрле вӑйпа 
Сыхлатпӑр Ленин хулште,—
Уп урлӑ хамӑр еисене 2.

1 Семен Элкер. Ҫырнисене пухса кӑларни, 1 том, 348 с.
2 Ҫввӑнтах, 350 с.



Кашни боец Тӑван ҫӗршыва тӑшманран хӑтарма хаяр- 
ланса туна тӑвать.

Ялтан, ватӑ амӑшӗнчен килпӗ ҫыру Смирнов наттӑрлӑх- 
не тата ытларах ҫӗклет. Амӑшӗ ӑна усал тӑшмана хттрёҫ. 
хӑюллӑп ҫанӑҫма пехнл ярать, колхозниксем ялта ҫӗнтерӳ  
валли мӗн-мӗн туни ҫннчен ҫырса нёлтерет:

Кӗрешӗр паттӑр улапсем пек,
Хӑвалӑр урнӑ тӑшмана,
Аркатӑр, чикӗр ҫӑвана!..
Эпир кунта ырми-канмисӗр 
Ёҫлетпӗр пур Всӑя хурса,
Тырпул ӗҫне хисеп-виҫесёр 
Тӑватлӑр пурте тӑрӑшса.
Оире валли фронта яма 
11 р-каҫ ҫыхап алсиш, чӑлха...

Амӑш пехплне ывӑлӗ пурнӑҫа кӗртет.
Фашистсем совет салтакёсене ахаль атакӑсемпе ҫӗнте- 

реймеҫҫӗ, вёсем взвод тытса таракан рубеж  ҫине танксемпе 
атакӑлама пуҫлаҫҫё. Внлӗмлӗ хӑруш ӑ ҫанӑҫу нырать. Боец- 
сем пӗрин хыҫҫӑн тепри пӗтеҫҫӗ. Смирнов пӗччен тӑрса 
юлать. Вӑл юлашки патрон, юлашки граната юлмиччен кӗ- 
решет.

Ҫак самантрах хыҫал енчен 
Вӑл илтрӗ сасӑ — ту ҫинчен.
«Урра!», «Урра!..» — хӑватлӑ сас.
— Ку пирӗл! — терӗ вӑл хавас.
Ҫитеҫҫӗ пирӗн... Ҫывӑхра...
Рубеж ак хамӑр алӑра!

Кунта ҫапӑҫури динамикӑна, хастарлӑха, ҫӗкленӗве кӑ- 
тартать поэт. Малалла тата акӑ мӗн куратнӑр: Смирнов 
юлашки гранатине фашистсен танкё айне ывӑтать, ӑна сик- 
терсе ярать, анчах та танк ӑна хӑйне ҫитсе таптать. Ҫапла 
вара, Иван Смирнов хӑйӗн участокне тӑшмана памасть, вал 
ӑна хӑйӗн ӳчёпе, хӑйӗн юнӗпе сыхласа хӑварать.

Смирнов пек паттӑрсем — внлёмсӗр. Совет халӑхё вӗсене 
ёмӗрне те манмасть. 11оэ.ма та внтӗмлӗ сӑмахсемпе вӗҫленег:

Чӑваш ачи, чӑваш ҫышш —
Совет ҫемшш тӑванлӑхне,
Мӗльюи ҫывсен ирӗклӗхне 
Сыхласшӑн хучӗ хӑй пуҫне,
Вӑл тивӗҫ чӑн герой ятне.
Ун ячӗ вилмӗ ӗмӗрне:
Вӑл вилӗмюӗр.

С. Элкерӗн поэми, А. Эсхелӗн «Ӑмӑрткайӑк» поэми пе
кех, фашистла оккупантсене хпрӗҫ нынӑ вӑрҫӑ геройӗсепе 
тӗрӗс сӑнласа кӑтартакан произведет!.



«Ку поэма ҫав терн пысӑк патрнотла снсӗм-туйӑмлӑ,— 
тесе тёрёс ҫырнӑ И. Тукташ ,— Вӑл хамӑр Тӑван ҫӗршыва 
тата ытларах юратма вӗрентет, ӑна ҫӗр ҫинче пуринчен ытла 
хака хурса, кирек мӗнле тӑшманран та наттӑррӑн хӳтӗлеме 
хушать. Пирён совет ҫамрӑкӗсем Смирновӑн вилӗмсӗр сӑна- 
рӗнчен пурӑнма, кӗрешмс, тӑшмана ҫёнтерме вӗрепеҫҫӗ»

Вӑрҫӑ хыҫҫӑн ҫырнӑ «Пирёп ҫёптерӳ» сӑввинче С. Эл
кер: «Ахаль ҫухалмарӗ нумаё! юн тӑкни: ак ҫитрӗ вӑл, ҫит- 
рё — хёвел пек ҫутатрӗ эпир кётнӗ вӑхӑт, эппр ш утлани»,— 
тет. Пирте ш нкленӳ пулман, мёнш ён тесен «Умра — Ленин  
партпйӗ. Вӑл пирӗи ҫулпуҫӗ; ӑҫта ҫак ҫулпуҫӗ — унта ҫӗп- 
терӳ». Ҫак шанчӑк, ҫак ш ухӑш  — «Вӑл вилӗмсӗр» поэмӑра 
та тӗп тытӑм, геройсене ҫёклентерекен, ертсе пыракан вӑй 
пулса тӑрать.

Фронтри геройсен сӑнарӗсено сарлакан та витӗмлён кӑ- 
тартакан сӑвӑллӑ пысӑк произведенисенчен тата Я. У хса- 
йӑн «Н-ски дивизири чӑваш боецёсемпе командирӗсом чӑваш  
халӑхне янӑ ҫырӑвне» 2 палёртса хӑвармалла. Ҫак ҫыру-по- 
эма урлӑ поэт чӑваш ывӑлӗсеи вӑрҫӑри паттӑрлӑхпс, тӑтп- 
мапа курайманлӑхне, вёсен ш ухӑш -кӑмӑлпе кӑтартса нанӑ.

1942 ҫул йывӑр та хӑруш ӑ вӑхӑт. Ун чух тӑшман чӑнах 
та вӑйлӑ пулнӑ-ха, вӑл пнрӗн ҫёршываи нумай районёсене 
туртса илпё. Гитлер ҫарёсем мёило тискср ёҫсем тупи ҫин- 
чеи, вӗсем мён шутлапи ҫинчен чӑваш боецёсемпе коман- 
дирӗсем те тӑваи халӑха ҫырса пёлтореҫҫё.

Анчах ҫав хӑруш ӑ кунсенче те совет халӑхӗ пуҫа усман. 
Тӑван ҫёршыва хӳтӗлеме чӑваш халӑхёп ывӑл-хёрёсем те ун 
чух ш ш ш ерӗн-пипш ерӗн хутш ӑинӑ. Лӑпкӑ пулмаи уп  чухне 
Дон шывё. Ҫакӑнта ёнтё поэт та пулнӑ, ҫакӑнтан ҫырпӑ 
«Ҫырура» вӑл вӑрҫӑ картинёсеие, вӑрҫӑри паттӑрсеп хастар- 
лӑхне нихӑҫан манмалла мар тӗрӗс кӑтартса парать. Чӑваш  
халӑхӗн ывӑлёсем хӑйсенс вӑрҫа ӑсатпӑ чух ашшӗ-амӑшӗсем, 
ачи-пӑчисем, арӑмӗсем, тусёсем, савннйӗсем мён хуш нине 
дганмаҫҫё, лайӑх астӑваҫҫӗ. Акӑ мён каласа ӑсатнӑ вёсене:

— Ннмӗҫе вӗлер, тӑванӑм! —
Терӗ халӑх ҫавӑ лр,—
Кӗр вута, анчах тӑшманӑн 
Салтакне тапта та ир!

— Нимӗҫе пӗр хёрхенмесӗр! —
Тесе ҫырнӑ енчӗкне 
Парполерӗ чип-чипер хӗр 
Кӑвар куҫлӑ йӗкӗтне.

1 И. С. Тукташ. Чӑваш литератури. Учебник. Чавашгосиздат, 
1052, 215 с.

2 «Илемлё литература» алт.мапах, 1043 ҫ., 1(13) Vs,



— Нпмӗҫе вёлер, тӑванӑм! — -
Терӗ хӑй упӑшкине ,
Куҫҫульне шӑлса хӗрарӑм,
Юлчё тӑлӑххӑн килне.

— Нимӗҫе вёлер, аттеҫӗм! —
'Герӗҫ пирӗн ачасем.
— Нимӗҫе вёлерӗр! — теҫҫӗ 
Вӑрмансем, ҫеҫенхирсем.

Совет салтакӗсем умӗнчс, вёсен вӗресе тӑракан чӗрннче 
хнтре те пуян ҫёршыв, упӑн чапӗ, пуласлӑхё. Ҫапӑҫу чарӑн- 
нӑ вӑхӑтра вӗсом малтн ретрен, дзотсемпе блпндажсенчен  
тӑван халӑха хӑйсен шухӑш -кӑмӑлӗсем, вӑрҫӑра паттӑр ҫа- 
пӑҫакан юлташёссм ҫиичен ҫырса пёлтерсҫҫё. 1942 ҫулхи де- 
кабрён 25-мӗшёнче ҫырӑва мнтннгра ырласа йышӑпаҫҫӗ. 
У хсай сӑвӑласа ҫырнӑ ҫыру вӑл — пнрӗн боецсомпе коман- 
дирсем тӑван халӑх умӗнче уҫӑ кӑмӑлпа, таса чёрепе тытнӑ 
отчет пек. Вӗсем лайӑх пӗлеҫҫӗ: Совет Союзӗ пысӑк, анлӑ, 
анчах каялла чакма вырӑн ҫук. Аслӑ Дон шывӗ хёрринче, 
ҫапӑҫу хнрӗнче тупа тӑваҫҫё вёсем:

Эх, Таван ҫӗршыв, аниемор,
Шан пире, ӗнен пире:
Лсла Атӑлӑп илемӗ 
Сывӑ пуле ӗмӗрех!

Халӑхӑмӑр, савнӑ халӑх,
Ҫӗртмӗпӗр чӑваш ятне:
Ёмӗр-ӗмӗр асӑнмалӑх 
Ҫӗклӗлӗр ун мухтавне.

Чӗр юна тумлам-тумламӑи 
Хӗрхенмссӗр тӑкрӑмӑр,
Тӑкӑпӑр, анчах та хамӑр 
Ҫӗршыва хӑтарӑпӑр.

<<Ҫырура» -лоэт чӑваш ачисен ҫапӑҫурн нихӑҫан манми  
паттӑр ёҫӗсем ҫинчен каласа парать. Акӑ вулакансем умне  
Гаврилов командир, Голицын политрук, Можаев разведчик, 
Фролов автоматчик, Михайлов сапер, Яковлев стрелок тата 
ытти воинссн сӑнарёсем тухса тӑраҫҫӗ. Вёсем тӑван халӑха  
панӑ сӑмаха ҫирёп тытса иыраҫҫё. Ҫав терн йывӑр пулсан  
та, чӑваш воинёсем, ытти халӑх паттӑрёсем пекех, тӑшма- 
на ҫӗмӗрсе-аркатса пёрмай малалла утаҫҫё, ҫӗнтерӳ кунё ҫи- 
тессе ӗмӗтленсе ҫапӑҫаҫҫӗ:

Тётӗм витср, ҫулӑм вптёр 
Ҫитӗпӗр ҫитес ҫёре,
Пирён хӗҫ хӑвачӗ витӗ 
Ваклӗ ирсёр Гитлере.



Чӑваш салтакёсемпе командирӗсене ӗлёкхи вӑрҫӑсенчн 
паттӑр ҫынсен сӑнарӗсем те фаш истсене хирӗҫ хӑюллӑн ҫа- 
нӑҫма хавхалантараҫҫӗ. Вёсем Куликово хирӗнчи ҫапӑҫупа 
ытти историлле событисене, чӑваш халӑхӗ аслӑ вырӑс халӑ- 
хӗпе пӗрле ют ҫӗршыв пусмӑрҫисенс тата шалти тӑшмансе- 
не хирӗҫ харсӑррӑн кӗреш нине аса илеҫҫӗ.

«Ҫырура» У хсай фронтпа тыл таччӑн ҫыхӑнса тӑнине, 
кунпа пӗрлех тӑван халӑх фронта ҫителӗклё нулӑшса тӑнине 
те аван кӑтартнӑ. Уралта та, Ҫӗпӗрте те совет ҫыннисем  
фронт валли хурҫӑ, чугун шӑратаҫҫё, минӑсем, танксем, са- 
молетсем тӑваҫҫӗ. Колхозлӑ ял Совет Ҫарӗ валли апат-ҫимӗҫ 
парса тӑрать, тумтир хатӗрлет. Тӑван ҫӗршыв каллех мирлӗ 
ӗҫре коммунизм тума тытӑнтӑр тесе, халӑх вӑйлӑ та хаяр  
тӑшмана ҫапса аркатас тӗллевпе пурӑнать, кӗрешет, ӗҫлет. 
Ш ӑнах ҫакӑнта ӗнтӗ пысӑк ӑсталӑхпа ҫырнӑ произведении  
вӑйӗпе пахалӑхӗ.

«Ҫырӑва» илемлӗ чӗлхепе ҫырнӑ. Куита произведении  
тёп идейине вӑй кӗртекен лирикӑллӑ отступленисем те са- 
хал мар. Уйрӑмах Украинӑра ҫӗре кӗнӗ чӑваш иоэчӗ Ҫеҫпӗл 
Мишши ҫинчен ҫырнӑ вырӑнсем вӑйлӑ. У хсай пирӗн ҫарсем  
Украинӑна тӑшмантан ирӗке кӑларасса, Ҫеҫиӗл тӑприпе 
каллех чечексемпе илемлетессе нӗтӗм чӗререн шанать:

Аслӑ Ҫеҫпӗл, халӑх чапӗ,
Патриот, кӑвар чӗре.
Ҫӗнтерӳ сехечӗ ҫапӗ,
Ҫитӗ эс выртан ҫёре.

Сарлака Чернигов уйӗ 
Тепӗр хут ешернине 
Курӑн эсӗ, Ҫеҫпӗл, туйӑн,
Оисӗн ирӗк килнияе.

Фронтри йывӑрлӑхсемпе хӑруш лӑхсене пайтах тӳссе кур- 
нӑ ноэт этемӗн вӑрҫӑра чӑтӑмлӑ та мораль тӗлӗш ӗнчен ҫи- 
рӗн пулма кирлиие лайӑх иӗлет. Кунпа иӗрлех вӑл хӑйӗн ӗҫӗ 
тӗрӗс иккенне ш анакан совет ҫынни фронтри йывӑр лару- 
тӑрура та пурнӑҫ илемие туйнине, вӑл нурнӑҫ хуҫи пулннпе 
курса тӑрать. Ш ӑпах ҫавӑп пек сӑнласа кӑтартать те Ухсай  
«Шӑпчӑк» ятлӑ (1944) пысӑк мар поэминче Александр Т у
рнике лейтенанта. Йывӑр тытӑҫу вӑхӑтӗнче-фаш истсен «тнгр- 
не» ҫӗнтернӗ танкист, вӑрҫӑччен коисерватори студеичё пул- 
нӑскер, ҫапӑҫу лӑпланнӑ самантсенче шӑпчӑк юрланине 
киленсе тӑнлать, «хӑюллӑ шӑпчӑк ҫинчен» юрӑ кӗвӗлет. 
Поэт совет салтакӗн чунӗ мӗн тери кӑмӑллӑ та илемлё, ҫутӑ 
та таса пулнине ӗненмелле ҫырса кӑтартать. Ҫавӑн пек ҫе- 
пӗҫ те ырӑ ш ухӑш -туйӑм фашист салтакӗн пулмаи, пулма 
та пултарайман.



Г1оэг] гаи 1944 ҫулта ҫырна «Шӑллӑм» ПоэШШЧе lliipeii 
ума Ельня хули патӗнче иуҫ хунӑ салтакӑн сӑнарӗ тухса  
тӑрать. Поэт вӑрҫӑра вилнӗ шӑллӗне тӗлӗкре курать. ИТӑллӗ 
ӑна хӑйӗн ҫамрӑк ӗмӗрӗ вӑхӑтсӑр татӑлнишӗн тӑшмана хытӑ 
тавӑрма сӗнет. Ҫамрӑк воин сӑиарне, вӑл ниччӗшӗпе калаҫ- 
нине Ухсай тарӑи туйӑмпа сӑнласа панӑ. Поэма А. Твардов- 
скин «Я убит подо Ржевом» сӑввипе пӗр майлӑрах. Калас 
нулать, Я. Ухсай пултарулӑхӗ нумай епчен А. Твардовский 
поэзийёпе пёр сасӑллӑн янӑрать. К у вал поэт пирён пурнӑ- 
ҫӑн эпикӑллӑ темнеем патнелле ытларах туртанш ш чен, ву- 
лаканпа хӑйӗн чи ҫывӑх ҫыннипе калаҫнӑ пек чӗререн ирӗк- 
лӗн калаҫма пӗлнинчен, халӑх пултарулӑхӗнчи поэтикӑллӑ 
мелсемпе нумай енлӗ усӑ курнинчеи килет.

Ухсайӑн вӑрҫӑ вӑхӑтӗпчи сӑввисемпе поэмисен ярӑмӗ 
«Вӑлтава шывӗ хӗррииче» (1945) поэма-хрошшӑпа вӗҫлепет. 
Куыта поэт хӑйӗн лирикӑллӑ геройне чех хӗрӗпе калаҫта- 
рать. Ҫав диалогран эпир пирӗн салтаксен вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи  
патриотла ш ухӑш -кӑмӑлне витӗр туйса илетпӗр. Ҫав туйӑм  
вӑл — хамӑрӑн Тӑван ҫӗршыва, тӑван тавралӑха пуринчен  
те ытларах юратни, темрен те ҫывӑха хуни. Ҫакӑн ҫинчен  
поэт кӑмӑла ҫӗклемелле ӑшшӑи ҫырса кӑтартнӑ.

Хулара мана чи лайӑх 
Ылтӑп ҫурт парнелеме 
Тытӑнсан та, эпӗ кайӑп 
Хам ҫуралнӑ хлрӗме...
Чи хакли — Тӑван ҫӗршывӑм,
Тӗнчере пёрре кӑ.на.

Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи чӑваш поэзийӗиче Тӑван Совет ҫӗршы- 
вӗ ячӗпе паттӑр ӗҫ тума хӑйӗн ывӑлӗ-хӗрёсене вӑрҫа ӑсатнӑ 
амӑшӗн сӑиарӗ те пысӑк вырӑп йышӑнать. Ҫак сӑнара Уйӑп  
Мишши хӑйӗн «Салтак амӑшӗ» (1943) ятлӑ поэмииче уйрӑ- 
мах тарӑн та пумай еплӗн кӑтартса панӑ. Кунта лирика та, 
героикӑлла романтика та пур, халӑх поэтнкинчи сӑнарлӑ 
сӑмахсем те чылай тӗл пулаҫҫӗ. Поэмӑн сюжечӗ фронтри 
эпизодсене тылри пурнӑҫ сӑидӑхӗсемпе тачӑ ҫыхӑнтарса тӑ 
рать. Ват амӑшӗ хӑйӗн пӗртен-пӗр ывӑлне, Куҫука, фронта 
ӑсатать, 1918 ҫулта пимӗҫ ннтервенчӗсем вӗлернӗ ашшӗшён, 
пиншер амӑшӗсемпе ачисен куҫҫулёш ён тӑшмана тавӑрма 
пиллет:

Пул тӗрӗс-тӗкел те сывӑ,
Умӑнта пултӑр телей.
Иикекре — Тӑван ҫӗршывӑм,
Ун чысне эс хӳтӗле.

Ҫнрӗп пул. Лӗр утӑм ан чак 
Тӑшман вӑйӗ умӗнче.



Call ҫинчи — ҫӗрШьПшй ШанчаК,
Мани и шаачак сан ҫидчс,

К у бӑмахсенче — пӗтӗм халӑхӑп ш ухӑш ӗ, ёмӗчё.
К уҫук ҫапӑҫу хирӗнче тӑшманӑн ирсӗр ӗҫне курать, хаяр^ 

ланса ҫитет, мӗнпур вӑйне, ҫиллине пухса паттӑррӑн ҫапӑ- 
ҫать. Ҫав вӑхӑтра унӑн амӑшӗ те колхозра ырми-канми ёҫ- 
лет. Анчах вӑл К уҫук внлни ҫинчен пӗлтерекен хут илет. 
Ватӑ хӗрарӑмӑн пысӑк хуйхине поэт чӑваш халӑх сӑмахлӑ- 
хёнчн хӳхлевсем манерлӗрех ҫырса кӑтартнӑ. Ӑнсӑртрап мар 
ҫав вырӑнсем нимӗнпе нусарма ҫук йывӑр хуйхӑ пек те, 
хаяр тарӑху, ылхану майлӑ та янӑраҫҫӗ. Кунта халӑх тӑш- 
мана кураймашга,. ылханни, вӑрҫӑра паттӑр ҫапӑҫса вӑхӑт- 
сӑр вилнӗ ачисемш ӗн чунне татса хуйхӑрни куҫ ум не килее 
тухать. К уҫук амӑшӗ хӳхлеш ш е «Игорь полкӗ ҫппчен хунӑ  
сӑмахра» Ярославна хӳхленипе танлаштарма та пулать. По
эт ӑна лайӑх пӗлет, вӑл, паллах, унпа усӑ курнӑ.

Вилнӗ ывӑлӗп фронтри тусӗсем салтак амӑшӗ патпе янӑ 
ҫыру чуна хускатмалла ҫепӗҫ те ӑшӑ. Вӗсем, тӑван амӑгаӗ- 
сене вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче ҫухатнӑскерсем, К уҫук амӑшне хай- 
сен иккӗмӗш амӑшӗ пулма ыйтаҫҫӗ. Ялапах ҫынсемпе, ха- 
лӑхпа пӗрле пулнп хӗрарӑмӑн асаплӑ хуйхине пусарать^ 
Вӑл ӗнтӗ пурнӑҫ ҫине каллех ӑшӑ кӑмӑлпа пӑхма пуҫлать, 
ҫапӑҫура вилнӗ ывӑлӗн туСӗсепе хал ҫитнӗ таран пулӑшма 
тӑрӑшать. У йӑп Мипппнн героинине нимӗнле хуйхӑ-суйхӑ  
та, йывӑр ҫухату та хуҫаймасть. Ҫанла вара, трагедп хыҫ- 
ҫӑн пысӑк шанчӑк, оптимизм ҫуралать. К у шанчӑк, ҫирёп- 
лӗх К уҫукӑн фронтри ю лтаюӗсене те малалла кайма хавха- 
лантарать. Вулакан та поэмӑран ӑшӑ кӑмӑлпа уйрӑлать. 
«Салтак амӑщӗ» — чӑн-чӑн совет хӗрарӑмӗн паттӑр чунне, 
унӑн ырӑ та таса кӑмӑлне туллин уҫса кӑтартакан поэма.

Куҫук амӑшӗ те тухрӗ 
ҫӗнтерӳшӗн ӗҫлеме.
Мӗнпур тарӑн ҫилне нухрё,
Вӑл ырма-канма пӗлмест.

Тӗлӗнот халь уптан халӑх,
Хӗрхенет те хисеплет.
Хиселлет ӑна патшалӑх,
Пӳлӑшать те хӳтӗлет.

Варҫӑ ҫулӗсенче С. Ш авли поэт та (1 9 1 0 — 1976) совет 
ҫыннисен вӑрҫӑри паттӑрлӑхӗпе ӗҫри хастарлӑхие мухтакан  
сӑвӑллӑ произведенисем нумай ҫырчӗ. У нӑн чӑваш хёрне 
Зоя Семенова радиёткӑна сӑнласа кӑтартакан «Зоя» ноэмн- 
пе вара вулакансем уйрӑмах килӗштерсе йышӑнчӗҫ. Ана 
«Чӑваш ҫемйн ҫуратнӑ», вӑл «ӳснӗ ват Ш упаш карта»,— тег 
поэт хӑйӗн героини ҫннчен.
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Зоя, вунсаккӑрти комсомолка, ҫар командованийё хуш - 
шшс юлташӗсемпе пӗрле тӑшман тылне каять, унтан хамӑ- 
рӑн артиллерие тӗл тивертме тӗн-тёрӗс координатсем пӗл- 
терсе тӑрать. Тӑшман тӗлӗнет: ӑҫтан переҫҫӗ, кам снаряд- 
сено тёл ярать?.. «Сывлӑшалла сирпӗнеҫҫӗ снаряд тиенӗ сос- 
тавсем...», «Тёнчс пӗтсе кнлет эллс!.. Тӗлӗнмелле!» Ҫакӑ йӑл- 
тах Зоя ёҫё-мӗн. Поэмӑра чӑваш радистки сӑнарӗ чӑш ш пех  
ӑнӑҫлӑ пулса тухнӑ. Акӑ нимӗҫ салтакӗсем хупӑрласа илеҫҫӗ. 
Зойӑн патрон та, граната та пӗтсе ҫнтст. Том терн хӑруш лӑх  
килсе тухрё пулсан та, хӑраса ӳкмест, тӑшмана парӑнмасть. 
Вӑл, хӑй вырнаҫнӑ вырӑна пеме чӗпсе, хамӑрӑннпсем патне 
мӗн виличчснех «хум хыҫҫӑн хум ярать».

Вӑрҫӑ ҫулёсенче чӑваш поэзнйёнче ачасен паттӑрлӑхне 
кӑтартса паракан произведенисом те чылай хутш ӑнчӗҫ. Чи 
малтанах С. Ш авлин «Киев пионерӗ» тата «Маттур Якур» 
поэмисене асӑнмалла. Поэмӑсем иккёшӗ те ӑста ҫырнӑ, сю- 
жетлӑ произведенисем.

«Киев пионере» поэмӑра Николай Л ещ ук пионер полк 
ялавне хамӑр чаҫсем каялла таврӑниччен, икӗ ҫул хушшн, 
пусӑра иытарса усрать. Упӑн иёр ёмёт:

Килӗ, тет вӑл, килӗ 
Пирӗн Хёрлӗ Ҫар.
Фашиста вӑл силлё,
Вӑхӑт инҫе мар!

Ҫав ш ухӑш па, ёмӗтно пурӑннӑ ун чухне пӗтӗм совет 
ҫыннисем.

Киева тӑшмантан ирёке каларсан, Лещ ук пионер поЛк 
ялавне совет генералне парать. Генерал ӑна тав тӑвать, 
мухтать, ашшӗ пек ыталаса чунтӑвать.

«Полк ялавне усрасси ҫинчен ҫырни — пирён лнтерату- 
рӑра ҫёнё тема мар. Ҫак темӑпа нумай ҫырнӑ, малашне те 
ҫырёҫ,— тет В. Долгов критик хӑйёы «Стихван Ш авли ҫыр- 
нӑ нкё поэма» ятлӑ статйинче.— К у поэма, «Маттур Якур» 
пекех, ҫамрӑксене коммунистла воспитани парас ёҫре тивӗҫ- 
лё вырӑп йышӑнмалла» *.

С. Шавли ёҫ темипе ытларах ҫырнине кӑтартса хӑварас 
пулать. Вёсем: «Эс пӑрӑнса юлман-и, гражданин?», «Вос
креснике юлташ!», «Донор», «Палламанскере» т. ыт. сӑвӑ- 
сем те. Фронтра мён кирлине пурне те парса тӑрассишӗн  
халӑх ҫёрне-кунне пӗлмесӗр тӑрӑшнине вал «Матур Якур» 
ятлӑ сӑвӑллӑ повеҫӗнче тӗплӗн ҫырса кӑтартнӑ. Поэмӑн тӗп 
ш ухӑш не ҫак йӗркесеиченех туйса илме ]Тӳлать:

1 В. А. Долгов. Чӑваш литературин сӑнчсӑпачӗ. Чӑваш АССР кӗ- 
неке издательстви, 1963, 229—241 с.



«Якур! Эе пӗчёкҫӗ салтак,
Тӑван ҫӗре сыхла, юрат!
Ҫӗршывшӑн кирлӗ:
Тупӑ 

танк, 
снаряд, 

пӑшал, 
ҫут хӗҫ,

гранат...
Тӑшман усал, тӑшман хаяр,
Вӑл уйрӑм мар выҫ кашкӑртан.
Пӗр ҫын юлмашкӑн тивӗҫ мар 
Тӑван ҫӗре пулӑшасран.

П р ои зведет! сю ж ечӗ ҫирӗп йӗрне иырать. Якур эвакуа- 
ципе яла килекен хӗрарӑмсене, ачасемпе ватӑ ҫынсене ку
рать. Вӗсене пур ҫӗрте те ӑшшӑн кӗтсе илеҫҫӗ. Украинӑран  
чӑваш ялне Остап ятлӑ гшонер килсе ҫптет. Якурпа Остан 
пӗртӑвансем пекех туслашаҫҫӗ: пӗрле ёҫлеҫҫё, выляҫҫӗ, ҫав 
вӑхӑтрах хӑйсен ӗҫӗпе фронта та пулӑш аҫҫӗ. Якур колхоз 
уй-хирӗсем  валли кӗл пухать, заводсем валлн тимӗр-тӑмӑр, 
аманнӑ салтаксем валли кучченеҫсем пухас ӗҫе йӗркелесе 
ярать. Вӑлах уй-хир ӗҫӗсем вӑхӑтёнче пионерсене ялти пё- 
чӗк ачасене пӑхма хутшӑптарать. Ачасем хамӑрӑн тӑван 
ҫарӑн фронтрп ёҫӗсене сӑнасах тӑраҫҫӗ, фронтовиксем патне 
ҫырусем ҫыраҫҫӗ, ӑшӑ япаласем ярса тӑраҫҫӗ.

Поэт шкулти уроксене юлашкн хыпарсене пӗлтерш ш е 
пуҫлани ҫннчен, сухаҫӑ-чӑваш  тӑван ҫӗрпе унӑн ирӗкӗшӗн  
кӗреш екеисене мухтав юрри юрласа пани ҫинчен, Остаи 
пионер фашистсем оккупацилепӗ Украинӑиа аса илни ҫин- 
чен ҫырнӑ вырӑнсене хумханмасӑр вулама ҫук. Поэмӑри 
геройсем тӑшмана ҫӗитерессе ҫирӗн ш аиаҫҫӗ, мёнш ён тесен  
тылра та наттӑр кӗреш ӳ нырать, пӗтӗм халӑх нӗр ш ухӑш - 
па — тӑшмана хӑвӑртах аркатса тӑкас ш ухӑш на пурӑнать.

Эштр куита пӑхса тухиӑ сӑвӑсемие поэмӑсем, фроитран 
сӑвӑласа янӑ ҫырусем (эпистоляри) — пурте вӗсем вӑрҫӑ ҫу- 
лӗсенче чӑваш поэзи ҫӗнӗ вӑйпа ҫунатланса аталаннине кӑ- 
тартса параҫҫӗ. Поэтсем Тӑван ҫӗршывӑн чысӗпе ирӗклӗхӗ- 
ш ӗн пынӑ кӗреш ӳ вӑхӑтӗнче хӑйсен ответлӑхне нихҫанхин- 
чен те лайӑх туйса ӗҫлерёҫ, кӑткӑс та йывӑр лару-тӑрура 
хӑюллӑн кӗреш екен совет салтакӗсеи чун-чӗрине уҫса  
нама тӑрӑшрӗҫ. Поэзири чи лайӑх произведеннсенче ҫав 
тапхӑрӑн гароикӑллӑ характерце, совет ҫыннисен паттӑр- 
лӑхне, вёсем идея тӗлӗш ӗнчеи ҫӳлти пусӑмра тӑнине лайӑх 
куратпӑр эпир. Вӑрҫӑ вӑхӑтӗичи паттӑрлӑх пӗтӗм хал ӑхн аг-  
тӑрлӑхӗ пулни ҫав произведенисенче эпосла анлӑн курӑ- 
нать. Акӑ мӗнш ӗн ӗнтӗ вӑл тапхӑрта ҫырнӑ чи лайӑх сӑвӑ- 
поэмӑсем чӑваш литературип ылтӑн фондне кӗрсе юлчӗҫ.



ПРОЗА

Ёнтӗ аслӑ аттемӗр-ҫӗршыв 
Йыхравларӗ тӑрса:
Ывсӑлӑм, ку вӑл халӑх вӑрҫи,
Тух ҫак юнлӑ вӑрҫа.

Ёнтӗ аслӑ аннсмӗр-ҫӗршыв 
Похиллерӗ сана:
Пурнӑҫ кӳр ҫӗршыва, паттӑр ҫын, 
Вилӗм кӳр тӑшмана!

А. Э с х е л ь. «Амӑрткайӑк», 1943

Тӑваи ҫӗршыва тӑшмансенчен хӳтӗлес тома чӑваш про- 
зииче вӑрҫӑччен те пысӑк вырӑн йышӑинӑ. С. Элкер, В. Крас- 
нов-Асли, М. Данилов-Чалдун, JI. Агаков, П. Мнтта, М. Ки- 
бск, Илпек Микулайӗ, К. Турхан, Ф. Ҫнтта т. ыт. те ҫав 
темӑпа сахал мар наха очерксемпе калавсем ҫырчӗҫ. Ун чух
не пичетленсе тухнӑ произведенисем тӑвап халӑха тпскер 
фашистсемпе нмперналистла пусмӑрҫӑсене хнрӗҫ пысӑк 
вӑрҫӑ пулма пултарасса систерсех тӑнӑ. Вӗсенче Тӑван ҫӗр- 
шыв вӑй-хӑватне тӗреклетес, совет патриотизмне тата ҫӳле- 
рех ҫӗклес ш ухӑш -кӑмӑл пирён кашни вулакана хавхалан- 
тарса тӑнӑ. Паяй тесен паян алла пӑшал тытма хатӗр пу- 
лар текен ш ухӑш  пирӗн литературӑра уҫҫӑн палӑрнӑ.

Аслӑ вӑрҫӑ ҫулӗсенче вара прозӑра та, поэзири пекех, 
совет ҫынпп Тӑван ҫӗршыва чун-чӗререн юратнн, тӑшмана 
курайманни, Совет Ҫарӗн воинӗсемпе партизанӗсем фашист- 
ла оккупантсеие хирӗҫ кӗрепши, тылри ӗҫченсем хӑйсен  
вӑйие хёрхепмесӗр фронта пулӑшса тӑни, ҫав аслӑ кӗреш ӳ- 
рс фронтпа тыл ҫирӗп пӗрлӗхлӗ пулии, Совет Союзӗичн ха- 
лӑхсен туслӑхӗ нихҫанхинчен те ытларах ҫирӗпленни — сак
сом иурте тӗп темӑсем пулса тӑчӗҫ.

Вӑрҫӑ ҫулӗсенче чӑваш писателӗсем публицистикӑлла 
статьясем нумай ҫырчӗҫ. Ку енӗпе J1. Агаков, В. Алагер, 
Илпек Микулайӗ, Ф. Ҫитта, И. Тукташ, Г1. Хусанкай, С. Эл
кер, А. Эсхель тата ыттн писательсем тӑрӑшса ӗҫлерӗҫ. Be-
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сон иублицистикӑлла статйисемне очеркёсем реснубликара 
кана мар, фронтри хаҫат ж урналсенче те тӑтӑшах пнчетлен- 
нё, совет салтакӗсене тӑшмана хнрӗҫ хӑватлӑи ҫӗкленме, Тӑ- 
ван ҫӗршыва хастарлӑн хӳтёлеме чӗннӗ, фаш истсен ирсӗр 
ӗҫӗсене хӑххсен куҫӗпе курса тӗрӗссипе ҫырса кӑтартнӑ. Ҫа- 
вӑн иек JI. Агаковӑн вырӑсяа та, чӑвашла та ҫырнӑ статйи- 
семпе очеркӗсем. Акӑ вӗсенчен хӑшпӗрисем: «Амӑшӗн сӑма- 
хӗ», «Убийцы», «По следам зверя», «Русская женщ ина», 
«Ярость», «Слава разведчика», «Огонь по детоубийцам!», 
«Абикей истребляет немцев», В. Долговӑн «Ҫӗлене вёлер- 
мелле», «Я1кул ачисепе», И. Тукташ ӑн «Халӑх ҫилли»,
A. Талвирӑн «Танки идут», «В Сталинграде», «Натиск» 
статйисем, Илпек М икулайӗн «Пӗчёк Клавди», М. Кибекён  
«Чӑрсӑр Антун» очеркёсем, М. Данилов-Чалдунӑн «Лиза
вета Егоровнах), Хв. Уярӑн «Тӑвансем кӗтеҫҫӗ» калавӗсем, 
П. Хусанкайӑн ҫар хаҫачӗсенче вырӑсла ҫырнӑ «Мы идем», 
«Смелее на врага», «Встреча друзей» статйисемне листов- 
кисем.

Тӗслӗхрен, П. Х усанкайӑн «Мы идем» ятлӑ листовкпнех  
илсе пӑхар. Унта вал ҫапла ҫырнӑ: «Мы идем по окровав
ленной, Израненной, поруганной земле. Там, где совсем не
давно были цветущ ие деревш Ги села, дымятсгСчерные сле
ды пожарищ . Обездоленные, измученные неволей старики 
и дети, случайно уцелевш ие от расправы, роются в еще го
рячей золе, отыскивая домашнюю утварь.

...Товарищ боец! Еще много русских матерей томятся 
под сапогом врага. Еще много русских людей стонут и гиб
нут от гитлеровских людоедов. Спеши их освободить. Они 
ж дут тебя. Они надеются только на свою родную Красную  
Армию.

Так вперед, огнем сметая 
Ненавистный сброд.
Месть народная, святая 
Нас вовет: вперед!»

К ун пек листовкӑсене пииш ер экземпляр пнчетлесс ҫа- 
пӑҫурн малтн линисене ӑсатнӑ, вёсем совет салтакёсене, ма
лалла, хӗвеланӑҫнелле паттӑррӑн утма чённё, тӑшмана ар 
катса тӑкма хавхалантарпӑ.

Аслӑ вӑрҫӑра ҫапӑҫса наттӑра тухнӑ чӑваш халӑх ывӑ- 
лёсем ҫинчен калакан пропзведенпсем паллӑ вырӑн йышӑ- 
наҫҫӗ. Вӗсенче совет ҫыннисен ҫулӑмла иатрнотизмӗ мёнле 
майпа ҫӗкленннне, унӑн иксӗлмн ҫӑлкуҫне кӑтартса панӑ. 
Акӑ, ун  пек очерксем: Л. Агаков — «Ҫнрӗм ҫултн капитан»,
B. Алагер — «Тӳррӗн тӗллесе персе», С, Аслан — «Гварди 
капитанё Кириллов», М. Данилов-Чалдун — «И к к ён 20ф р н -



ца хиреҫ», 15. Долгов — «Сшшнер Григорьев», Илиек Мику- 
лайӗ — «Амӑшӗпе ывӑлӗ», И. Тукташ — «Ы лтӑн Ҫӑлтӑр», 
«Павел Лаптев», К. Турхан — «Пулеметчик Иван Смирнов», 
Ф. Ҫитта — «Паттӑр салтак», А. Яндаш  — «Тӑван ҫӗршӗн»,
А. Эсхель — «Юн витнё комсомол билечё» т. ыт. те.

К у произведенисене писательсен васкаса ҫырма тивнё, 
ҫавӑнпа та вӗсене ӑсталӑх тӗлӗш ӗнчен иӗтӗмпех якатсах ҫи- 
тереймен. Ҫапах та вёсем ҫапӑҫури эпнзодсепе, паттӑрйӑхпа 
хӑюлӑх кӑтартнӑ хӑшпӗр гаройсен ӗҫӗсене ёненмеяле тӗрӗс 
сӑнласа пама пултарнӑ.

Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи илемлӗ публицистикӑн чи хӑватлӑ 
произведенийӗсем гаутне «Чӑваш халӑхӗ хӑйён фроптри 
ывӑлӗсем патне янӑ ҫыру» кӗрсе юлчӗ. Ҫав «Ҫыру» «Чӑваш  
Коммуни» хаҫатӑн 1943 ҫулхи пюлӗн 7-мӗшӗнче пичетлен- 
нӗ. Кунсӑр пуҫне уйрӑм листовкӑпа ӑпа 10000 экземпляр  
пичетлесе фронта ярса панӑ. Ҫак политикӑллӑ паллӑ доку
мента хатӗрленӗ чух чӑваш писателӗсем те — уйрӑмах  
И. Тукташ ,-Н . Ш елепи, С. Элкер, А. Эсхель — хастар ӗҫле- 
нӗ, пӗтӗмпе ӑна Чӑваш АССРёнчи 378 634 ӗҫҫынни алӑ 
пуснӑ.

«Ҫыру» чӑваш халӑхӗн вӑрҫӑ тапхӑрӗнчи паттӑрлӑхне 
кӑна мар, унӑн пӗтӗм историне кӗскен ҫутатса паракан  
публицистикӑлла статья. Ана чӑваш чӗлхинчи илемлетекен  
мелсемпе, унӑн хӑйне евӗр синтаксисла стройӗпе тата фра- 
зеологилле пуянлӑхӗпе ӑста усӑ курса ҫырнӑ. Ҫакна «Ҫы- 
рӑвӑн» малтанхи йӗркисене вуласанах туйса нлетӗн:

«Пирӗн мухтавлӑ ывӑлӑмӑрсем! ^

Хӗрлӗ Ҫарӑн хастар воинӗсем, Улӑп-паттӑрӑн тнвӗҫлӗ 
йӑхӗсем, халӑх ирӗклӗхӗш ӗн кӗренш ӗ Атӑл пӑлхавҫисен вӗри 
юнлӑ ӑрӑвӗсем, ылханлӑ тӑшмана хирӗҫ кӗреш юмансем пек 
ҫирӗп тӑрса ннре хӳтӗлекен наттӑрсем! Спре нӗтӗм чӑваш  
халӑхӗ чӗререн хӗрӳллӗ салам ярать!

Пнрӗн таса Тӑван ҫӗршыва ултавлӑн кнлсе тапӑннӑ ф а
шистсене пуҫӗпех ҫапса аркатса, совет ҫӗрӗн аслӑ талккӑ- 
ш ӗсене тӗпӗ-йӗрӗпех тасатса ҫнтерме сире, ппрӗи паттӑр 
ывӑлӑмӑрсем, ьтрӑ сывлӑх сунатнӑр. Хамӑрӑн тӑван ҫӗр, си- 
рӗн чӗресене хӑйӗн хӑватлӑ сӗткенне парса, пксӗлмп вӑй 
кӗрттӗр! Сире ҫапӑҫу хнрёнче иаттӑр та чаплӑ ӗҫсем тума 
пехиллетпӗр! Пнрӗн асаттесеп хӗҫӗ ннхҫан та тутӑхман, эпир 
нихҫан та тӑшмана пӑхӑиман. Хӑюллӑ та хастар пулӑр, пи
рён паттӑрсем!

Спре аслӑ Атӑл хӑйёп хумӗсем ҫинче чӑпӑл туса ҫнтӗн- 
тернӗ. Тӑван Совет ҫӗршывӗ снре хаяр ӑмӑрткайӑк пек вӗҫ- 
ме сарлака та хӑватлӑ ҫунатсем нанӑ, ирсӗр тӑшмана тап-



ТаМа —танксем, фашистла тискер кайӑксене вӗлерсе пётер- 
ме — шанчӑклӑ хӗҫпӑш ал нанӑ. Пуринчен пахараххи — ҫа- 
иӑҫура ннмӗнреп хӑрама иӗлмен чӗре панӑ. Ҫапӑҫу хирӗиче 
арӑслан пек пулӑр! Чыслӑ тытӑр асаттесемпе аттесен ятне, 
чӗрере усрӑр халӑх тивӗҫне!»

Ҫак «Ҫыру» фроитри пӗр-пӗр чӑваш салтакне кӑна лек- 
иӗ пулсан та, ун  ҫинчен тепӗр сехетреиех отделеии ҫеҫ мар, 
пӗтӗм рота, батальон пӗлнӗ. Чӑваш халӑхӗ унпа пӗтӗм со
вет ҫыннисен шухӑпг-кӑмӑлне палӑртнӑ. «Ҫырурн» 
ӑшӑ сӑмахсем юр кӗрчӗ хы ҫӗнчен куҫ илмесӗр тӑшмана сӑ- 
накаи салтака та ӑшӑтнӑ, нӳрлӗ окопа та тӑван кил сыв- 
лӑшне илсе ҫитернӗ, тӑшман урӑм-сурӑм вӑйлӑн персе тӑнӑ 
вӑхӑтра та совет салтакӗн чуи патӗнчи тнвӗҫне астутарса 
тӑнӑ. Атакӑра е наступленире тесен вара «Ҫырури» шухӑш - 
сем ҫӗнтерӳ йыхравӗ вырӑнне нулнӑ.

«Ҫырура» чӑваш ҫӗрӗ-шывӗ сӗм авалтанпа^ Раҫҫей чӗри 
варрннче пулнн, Раҫҫей ялапах чӑваш халӑхӗн тӑван кплӗ 
пулни ҫинчен калапӑ. «Аслӑ вырӑс халӑхӗ хӳтӗлемен пул
сан ,— тенё ун та,— пирён пек сахал йышлӑ халӑхсене ют 
ҫӗртен килнӗ тӑшмансем тахҫанах туртса ҫурса, ҫисе яма 
пултарнӑ. Ҫавӑнпа Раҫҫей ҫӗршывне тӑшман тапӑисап, вы- 
рӑс халӑхӗпе пӗрле пирӗн чӑваш халӑхӗ те тӑшмана хирӗҫ 
яланах кӗрешӗве ҫӗклениӗ».

Чӑваш халӑхӗ, аслӑ вырӑс халӑхӗпе пӗр чуплӑ пулса, 
темиҫе ӗмӗр хуш ш и тӑвап ҫӗре ҫичӗ ютрап харсӑррӑп хӳтё- 
леиӗ. Тем тӗрлӗ инкек-синкек тӳсме, тем тӗрлӗ хӗн-асап  
курма тнвнӗ пулсан та, вӑл хӑйӗп нацилле сӑн-сӑпатпе, хӑ- 
йӗн таса шанчӑкне, юратнӑ тӑвап чӗлхине, илемлё те ҫепӗҫ  
юррн-сӑввнсене кирек хӑҫан та чӗрере упраса усраиӑ. «Тӑ- 
ван ҫӗршыв сывӑ пулсан, тӑван йӑву пулӗ сан», «Ан тӗлӗн- 
тер чӗлхӳпе, ӗнентер ӗҫӳпе», «Пуҫна ҫухатсан та, чыспа ан 
ҫухат»,— тет ппрӗп халӑх. Хӑйӗн савпӑ ывӑлӗ-хӗрӗсене тӑ- 
ван Совет ҫӗршывне хӳтӗлеме ӑсатнӑ чухне те вӑл вӗсене 
хӑватлӑ чӑваш юмаиӗсем пек тӗреклӗ, ҫнрӗп, чӑтӑмлӑ пул
ма, тӑшманпа арӑслан пек хаяррӑн ҫапӑҫма пехилленӗ. Сӗм- 
сӗр вӑрӑ-хураха хирӗҫ пнрӗп пӗтём халӑх кӗреш ӗве пӗр ҫын 
пек кар ҫӗкленчӗ, тӑван ҫӗрӗи кашни шитне юн тӑкса нр- 
сӗр фаш истсенчен тасатса пычӗ. Ҫав йывӑр ҫулсенче совет 
салтакӗсем самантлӑха та хӑйсен тнвӗҫне манмарӗҫ, хӑйсен  
вырӑнё ӑҫта пулмаллине лайӑх пӗлсе тӑчӗҫ. Сахал пулнӑ-и  
пирён фронта хӑйсен ирӗкӗпе тухса кайнӑ ҫынсем? Ҫӗрше- 
рӗн те пинш ерӗн ҫитнӗ вӗсем вӑрҫӑ хирие, тӑван Мускава 
хӳтӗлеме, Сталннградшӑн ҫапӑҫнӑ, Днепр урлӑ ҫул хывнӑ, 
Берлина ҫитсе тӑшмана парӑнтарнӑ. Пирӗн халӑх хӑйён  
ывӑлӗсем патне янӑ «Ҫыру» чӑваш салтакӗсене пур ҫёрте те



паттӑрлӑх кӑтартма, тӑшмана ҫӗнтерме, чӑн-чӑн патрпотсем  
пулма хавхалантарса тӑни каламасӑр та паллӑ.

Ҫар докуменчӗсенчи пек кӗскен, уҫҫӑн та ӑнланмалла 
каланӑ «Ҫырура» чӑваш ывӑлӗ-хӗрӗсем фаш истсене хнрёҫ 
пурнӑҫа шеллемесӗр кӗрешни ҫинчен. Унта хамӑр янташ- 
сен кашни паттӑр ӗҫне пысӑк хак панӑ, кунпа пӗрлех фрон- 
товпксене ҫав геройсеичен ырӑ тӗслӗх илме хӗрӳллӗ те ҫу- 
лӑмлӑ сӑмахсемпе чӗннӗ. "  '  — -

«Чӑваш халӑхён ывӑлӗ, васка! Пирӗн Тӑван ҫӗршыврн 
ытти халӑхсен мухтавлӑ ывӑлӗсемпе — Хӗрлӗ Ҫарӑн боецё- 
семпе пёрле пулса, хамӑрӑн ҫӗре тӑшманран хӑвӑртрах та- 
сат! Ҫапӑҫу хирӗнче Улӑп-паттӑр пул! Санпа юнашар алла- 
аллӑп тӑрса вырӑс, украинец, белорус, грузин, тутар тата 
пирӗн тӑван ҫӗршыври ытти халӑхсен воинӗсем ҫапӑҫӑва 
кӗреҫҫӗ. Сан чӗрӳнте пирӗн паттӑр землякӑн Василий Ива
нович Чапаевӑн хӑвачӗ сӳнме нӗлмесӗр ҫунса тӑрать. Санӑн 
юиуита — аслӑ Атӑл хӑвачӗ.

Герой пул, чӑваш халӑхён ывӑлё! Тӑшмана ҫапса аркат! 
Киле ҫӗнтерӳпе таврӑн, кунта сана пӗтӗм халӑх чун-чӗререн  
юратса кӗтсе тӑрать!

Нпмӗҫ оккунанчёсене вилӗм!»
Ҫав вӑхӑтрах вӑрҫӑ хирӗсенчен те чӑваш боецёсемпе 

командирӗсем тӑшмана хӑюллӑн кӗрешх1е тупа туса ҫыру- 
сем ҫырнӑ. Акӑ «Салам чӑваш халӑхне!» тесе ҫырнӑ пӗр  
чаҫри чӑваш боецӗсемпе командирӗсем яиӑ ҫырура. Ӑна ха- 
тӗрлекеиӗ чӑваш писателӗ J1. Агаков аслӑ лейтенант 
иулнӑ.

«...Икӗ ҫул ӗнтё чӑваш халӑхӗн ывӑлёсем Совет Союзён- 
чи тӑвапла халӑхсен ывӑлӗсемпе пёрле хамӑрӑн таса Тӑван 
ҫӗршывшӑн, хамӑрӑн телейшӗн, ирӗклӗхш ӗн ҫапӑҫаҫҫё,—теҫ- 
ҫӗ вӗсем ҫырура.— Нумай паттӑр ёҫсем турӗҫ чӑваш халӑ- 
хён юратнӑ ывӑлӗсем ҫапӑҫу хирӗсенче. Тӑшманпа хӗрӳл- 
лӗн ҫапӑҫнӑш ӑн, Гитлерӑн симӗс шннеллӗ вӑрӑ-хурахӗсене  
ӑнӑҫлӑ пӗтерсе пынӑшӑн Совет правптельстви чӑваш халӑ- 
хӗп нумай ывӑлӗсене чи нысӑк наградӑсем пачӗ... К у ёнтӗ — 
калама ҫук пысӑк чыс, пысӑк хисеп, чаплӑ пархатар.

...Эпир, правительство иаградине илнӗ чӑваш боецӗсемпе 
командирӗсем, хамӑрӑн Тӑван ҫӗршывӑн телейӗш ӗн хамӑрӑн  
вӑя та, юна та, кирлӗ пулсан — пурнӑҫа та, хӗрхенмесӗр ҫа- 
пӑҫмашкӑн тупа туса сӑмах паратпӑр!

Нимӗҫ оккунаичӗсене вплём!
Сывӑ пултӑр Совет ҫӗршывӗн нрёклӗхӗ!» 1

1 «Чӑваш коммуии» хаҫат, 1943, июнь, 30.



К ун пек ҫырусем тылри ӗҫҫыннисене пётём вӑя хурса  
ӗҫлеме, Хӗрлӗ Ҫарӑ хал ҫитнё таран пулӑшма чённӗ *.

Хаяр тёрӗслев ҫулӗсенче В. Долгов писатель публицис- 
тикӑлла статьясем вырӑсла та, чӑвашла та нумай ҫырнӑ. 
Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче вӑл миномет батарейин комиссарё, дивизи
ре тухса тӑиӑ «Путь к победе» хаҫатӑн литсотрудникё, ун 
тан редактор заместнтелё пулнӑ терёмёр. Дивизири чаҫсем- 
пе пёрле В. Долгов Л енинград натӗнчен пуҫласа Прагӑна 
ҫитиччен вӑрҫӑ ҫулӗпе пӑшалпа та перопа та ҫапӑҫса утнӑ, 
Польша, Австри, Венгрипе Румынп ҫӗрӗсене ирӗке кӑла- 
рассиш ӗн нумай вӑй хунӑ.

В. Долгов ҫырна публицистикӑлла статьясемпе очерк- 
сенче пирён разведчиксен, снайперсен, пулеметчиксен, ар- 
тнллеристсемпе танкистсен фронтри паттӑрлӑхне («Вырӑс 
салтакё», «Снайпер Григорьев», «Вӑрҫӑ пӗтиӗ кунсенче» 
т. ыт. т е ) , фаш истсен ирсӗр те тискер ӗҫӗсемш ён иӗтём ха
лах чӗринче чӑтма ҫук ҫилё капланса тулнине, тӑшмана 
хаяр тавӑру кӑна кётнине кӑт.артса панӑ.

Писателӗи очеркӗсенче вӑрҫарй' эпйзодсем пысӑк вырӑн 
йыш ӑнаҫҫё. Вӗсем пурнӑҫри чӑн геройӑн — тӳрӗ кӑмӑллӑ та 
хастар совет ҫыннин пуян чун-чӗрнне туллиы уҫса кӑтар- 
таҫҫӗ. Очерксенчи кашни геройӑн хӑйён сӑн-сӑпачӗ, хӑйён  
характерӗ те пур. ВёСенче эпир мнрлӗ ёҫпе пурӑннӑ ҫын 
вӑрҫӑра хӑюллӑ та ӑста салтак нулса тӑнине, мораль тӗлё- 
ш ёнчен ҫӳлти пусӑма ҫӗкленнипе, ш ухӑш -кӑмӑлёпе ҫирёплен- 
се ҫитш ш е («Коммунист ю нӗ», «Тёлёнмелле виптовка», 
«Лӑпкӑ ҫын» т. ыт. те) лайӑх куратпӑр.

' В. Долгов пуринчен ытла хастар, внлёмрен хӑраман ҫын- 
сем ҫннчен ҫырать. Вӑл вёсен чун-чӗре илемне, ш ухӑш -кӑ- 
мӑл пуянлӑхне, ҫивёч ӑстӑнне сӑиласа парать.

Акӑ нӗр тӗслӗх. Подразделенире Няма хуш аматлӑ сер
жанта нурте нитӗ йӑваш, лӑпкӑ ҫын тесе ш утланӑ («Лӑпкӑ  
ҫын», 1943). Вӑрҫӑччен вӑл «ш£ши те вӗлерсе курман», «чӑх 
е автан пусас пулсан вара, кӳрш исене чённӗ». Анчах фронт
ри пурнӑҫ унӑн чунпе хытарать, пӑхма лӑпкӑ та тӳлек сӑн- 
лӑ чӑваш ачи, юлташӗсем хуш ш ииче хӑйне яланах сӑпай- 
лӑ тытаканскер, фаш истсемпе вилём хӑруш лӑхё ҫинчен  
мансах хӑюллӑ ҫапӑҫать. Йывӑр суранлаинӑ хыҫҫӑп та унӑн  
пёр ёмӗт кӑна: госпитальтен хӑвӑртрах сывалса тухмалла 
та юлташ ёсемпе пёрле Берлина ҫитмелле.

«Снайпер» очеркра (1943) писатель чӑваш лейтенанчё 
Ф едор Григорьевпа унӑн вёренекенцсем — А хмедзянов ту- 
тар, Квитко украинец, Ветчинкин вы{)ӑс ҫинчеи ӑшӑ туйам-



па ҫырса кӑтартать. Вӗсем пурте пӗрешкел иптерессемпе, 
пӗр таса та аслӑ ӗмӗтпе — тӑшмана хӑвӑртрах аркатса тӑкас 
шухӑш па пурӑинӑран уйрӑлми ҫывӑх та шанчӑклӑ туссем  
пулса тӑнӑ. Очеркра автор пуринчен ытла тӗп геройӑн — 
Григорьев лейтенантӑн характерне туллинрех уҫса пама тӑ- 
рӑшнӑ. Ҫак пултаруллӑ снайпера фашпстсен салтакӗсем  
ҫывӑхарах кплсе тухасса ҫёрӗн-кунӗн кӗтсе ларма питӗ йы- 
вӑр, анчах мён тери хӗпӗртет, мӗн терп савӑиать вӑл хӑй  
персе яиӑ кашни пуля тӗл пырса тнвмессерен! Григорьев 
кашни самаптрах тӑвап Совет ҫӗршывӗ ҫштчеи, хӑйӗн тӑва- 
нёсемие тусӗ-юлташӗсем ҫипчен шухӑшлать, тӑшман кӳре- 
кен инкек-синкекпе мӑшкӑлшӑн ӑна тивӗҫлипе тавӑрма 
тӑрӑшать. \

В. Долговӑп «Хӑюллӑ сержант», «Виҫӗ паттӑр», «Анчар», 
«Тӑван ҫёршыв юрри», «Радисткӑсем», «Вӑрҫӑ турри» ятлӑ 
пысӑк мав[ очеркӗседае^те -ҫав шу-хӑшах палӑрать. П исате
лен чылаи пронзвёДеинйӗ вӑрҫӑ паттӑрӗсен ҫапӑҫури ӑста- 
лӑхне совет салтакӗсем хутишинче пропагапдӑлассипе ҫы- 
хӑннӑ. Ҫакиа унӑн хӗрӳллӗ статйисемне илемлё очеркёсем  
те, вӑл вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче ҫырнӑ листовкӑсемне тӗрленчёкӗсем  
те уҫҫӑн кӑтартса параҫҫӗ.

Писатель-журналист Ф. Ҫитта вӑрҫӑчченхи ҫулсенчех  
шурӑ финсемпе ҫапӑҫнӑ совет салтакёсем ҫннчен лайӑх  
очерксемпе калавсем ҫырнӑччӗ. («Артиллеристсем», «Паттӑр 
разведчик», «Фронтри патриотка» т. ыт. те ). Унӑп вӑрҫӑ 
вӑхӑтӗнчи творчестви вара Ленинград фроитёнче пулса 
иртнӗ иысӑк ёҫсемие ҫыхӑнса тӑрать.

Ф. Ҫитта очеркӗсенчн геройсем — мирлӗ профессн ҫын- 
нисем. Апчах хӑруш дӑхри ҫӗршыва хӳтӗлемелӗх вёсен пу
рин те хаяр ҫилӗиё' паттӑрлӑх ҫителӗклӗ. «Акӑ халъ часах  
ҫапӑҫу пуҫланать. Тӑшмана мӗнле д&^пулин ытларах сиен  
тӑвасси ҫинчен ш ухӑш латӑп та эпӗ. Манӑн тёп ш ухӑш  Тӑ- 
ваи ҫӗршыв ҫинчен, хам ҫемье ҫинчен, Ш упашкар ҫничен... 
Снаряд ман алла татса кайсан, хӑрах алӑпа та тӑшмана 
пӑвса вёлерӗп. Урана татса пӑрахсан, хырӑмпа тпуса тӑш- 
мана вӗлерёп. Куҫӑма чавса кӑларсан, чун-чёремпе тӑшмана 
витӗр курса мӑйне кӑшласа татӑп»,— тет пнсателён «Паттӑр 
салтак» 1 очеркӗичи гвардн сержанчӗ Алексей Иванович 
Горский. Геройӑн ҫак сӑмахёсенчен эпир вӑл хӑйӗнш ӗн ҫугӑ  
тёнчере темрен те хаклине — килйышне, тӑван Ш упаш ка- 
ра, иӗтём Совет ҫӗрне хӗрӳ те хӑватлӑ юратупа юратнипе 
куратпӑр.

Сержант хайӗн вӑрҫӑри ҫулӗ ҫннчен писателе ним мух-



танмасӑр, каппайланмасӑр, сӑпайлӑн каласа кӑтартать пу- 
лин те, совет салтакӗн чп паха енӗсем — ҫапӑҫури паттӑр- 
лӑхӗпе хӑю лӑхӗ, пултарулӑхӗпе тавҫӑрулӑхӗ мёнрен килни- 
не, мӗнле аталапса ҫирӗпленнине вулакан лайӑх тавҫӑрса 
плет. Очерк геройӗ вӑрҫӑ ҫинчен, тӑшмана ҫёнтересси ҫнп- 
чен, тӑван колхозё ҫинчен шухӑшлать. «Пурӑнас килет... — 
тет вӑл писателе, наступление каяс ум ён .— К у ҫанӑҫӑва 
ӑнӑҫлӑн ирттерсен, тӑвап яла, Ҫулавӑҫа кайса курас килет 
манӑн. Мӗиле пурӑнать-ш и юратнӑ арӑмӑм Ольга Прохо
ровна? Пёлет-ш и вӑл ыраи тул ҫутӑлса ҫитсенех эпё атака- 
па каясса? Мӗи ҫӗмёрттереҫҫӗ-ш и мапӑн ылтӑн пек ачам- 
сем — Грпша, Валентина?.. Мапӑн аслӑ хёр, вёсен аипӑшӗ 
Ж еня Х ёрлӗ Ҫарта... Тӑван ҫемьене, тӑвап колхоза аса иле- 
тӗп то, пурӑпас килет...»

«Пурӑнас килет!» К у чёлхе ҫине килнӗ ахаль сӑмах ҫеҫ 
мар, вӑл — таса ӗмӗт. Этемён ёмёрӗ иккё килмест. Ӑна ки- 
рек кам та вӑрҫӑ-харҫӑпа вӑхӑтсӑр татасшӑн мар. Совет 
ҫынпи хӑйӗн килйышӗпе, тӑванӗ-хурӑнташ ӗпе, пӗлнӗ-налла- 
нӑ тусӗ-юлташ ӗсемне пӗрле ӗҫлесе те савӑпса пурӑиасшӑп. 
Апчах халӑхш ӑи сйнкерлӗ вӑхӑт килсе тухсан, Тӑван ҫёр- 
шыв кунҫулӗ хӑруш лахра пулсан, вара упӑи иккӗллӗ ш у- 
хӑш  ҫук, вӑл хӑйӗи вырӑнӗ вӑрҫӑра, фронтра, малти линире 
пулмаллине пӗтӗм чуп хавалӗпе туйса тӑрать, хӑйӗн тивӗҫне 
лайӑх пёлет.

Анчах гварди сержапчӗ Горский кёҫех паттӑррӑн ҫапӑҫ- 
са пуҫпе хурать. Автор ҫав ҫапӑҫӑва кӗсксн кӑиа ҫырса кӑ- 
тартнӑ пулнп те, ун ҫинчен чугга ыраттармасӑр вулама ҫук. 
К у, тен, гварди майорӗ Ф. Ҫитта хӑй те, хӑйӗн чи лайӑх 
геройӗсем пекех, ҫутӑ та паттӑр чунлӑ салтак пулпинчен  
килпӗ-тӗр (Л енинград блокади вӑхӑтёнче Ф. Ҫитта дивизи- 
ре тухса тӑнӑ «Защитник Родины» хаҫатӑн редакторӗ 
п у л н ӑ ).

Чӑваш  писателӗсем нртнё вӑрҫӑ ҫулёсепче хамӑрӑи пал- 
лӑ янташӑмӑрсем — Совет Союзӗн Геройӗсем ҫинчен био- 
графилле очерксем нумай ҫырнӑ. Ҫав очерксенче драмӑллӑ 
ситуацпсем чылай пулип те, пуҫ.ран ш ухӑш ласа кӑларпӑ- 
скерсем мар. Вёсем совет салтакӗсен ҫапӑҫури паттӑрлӑхне 
хӑйне евӗр пӗтӗмлетсе кӑтартакан илемлӗ произведенисем. 
У н пеккисеп ш утпе И. Тукташ ӑн «Павел Лаптевпа» «Ы л- 
тӑн Ҫӑлтӑр» (1 9 4 4 ), К. Т урханӑн «Пулеметчик Иван Смир
нов» (1942) тата ытти писательсен очеркёсем те кёреҫҫё.

Куҫма Турхан Тӑван ҫӗршывӑн аслӑ вӑрҫи ум ёнех ҫар- 
па патриотизм темипе очерксемпе калавсем ҫырпӑ («Совет 
патриочӗсем», «Чикёри ялта» т. ыт. те ). 1944 ҫулта унӑн  
«Илемлё литература» альманахам 1 — 13-мӗщ номерёнче



«Чӑваш халахӗп мухтавлӑ ывӑлесем» ятла пысак очерке пи- 
четлеисе тухрӗ. Писатель унта вулакансеые Тӑвап ҫӗршы- 
вӑп прёклёхӗпе пнкама пӑхӑнмаплӑхёш ён пыиӑ хаяр ҫапӑ- 
ҫусеиче палӑрнӑ янташсен — Совет Союзӗн Геройӗ ятне ил- 
нӗ Федот Орлов, Борис Васильев, Мирон Ефимов, Геннадий  
Габайдуллин тата ытти паттӑр чӑваш салтакӗсен пурнӑҫӗпе, 
вёсен фронтри мухтавлӑ ӗҫӗсемпе, ҫарти ӑсталӑхӗпе пал- 
лаштарать.

«Пулеметчик Иван Смирнов» ятлӑ илемлё биографилле 
очеркӗнче К. Турхап Ленинград фроптӗнче ҫапӑҫса чапа 
тухнӑ чӑваш салтакӗн кӗске те мухтавлӑ кунҫулӗ ҫннчен  
каласа парать.

Очерк геройӗ ҫав вӑхӑтри ыттн ҫамрӑксенчеи нимӗнпе те 
уйрӑлса тӑмасть: ырӑ кӑмӑллӑ, сӑпай та тӳрё чунлӑ, ӗҫчен  
йӗкӗт пулпӑ вӑл. Чӑваптла сӑвӑсем вулама та, юмахсем ка
ласа кӑтартма та юратнӑ, ҫӗптерӳпе мир ҫипчен ӗмӗтленсе 
шухӑшланӑ.

Иван Смирнов паттӑрлӑхӗ ҫнпчен ҫырса кӑтартнӑ вы- 
рӑнсем очеркра уйрӑмах витӗмлӗ пулса тухнӑ. Хӑюллӑ чӑ- 
ваш лейтепанчӗ ертсе пыракан взводрн салтаксем оборона 
чиккгшче пулеметсемпе вӑйлӑп ҫуитарса нимӗҫсен атаки- 
сене сире-сире янӑ. К ӗҫех тӑшман танкӗсем ҫывхарса ҫнт- 
пӗ. Анчах Иван Смирнов, икӗ хутчен суранланнӑ пулин те, 
каялла чакма шутламасть, тӑшмана ҫанлах пулемет вучӗпе 
шӑла-шӑла тӑкать, уи ҫине гранатӑсем ывӑтать, ҫав таи 
мар ҫапӑҫура хӑй нимӗҫ танкӗ айӗнче вилет.

Иван Смирновӑи паттӑрлӑхие писатель докумоитлӑ факг- 
семпе усӑ курса сӑнласа кӑтартнӑ, анчах вӑл нӗр ҫакӑнпа  
кӑна ҫырлахман, С. Элкерӗн «Вӑл внлӗмсӗр» поэминчи по- 
кех, ӑна хӑйӗнчен внтӗмлӗ детальсемпе картнпӑсем хуш са  
нуяилатнӑ (автор вӑрҫӑ тактики пнркп хӑй ш ухӑш лани, 
салтаксен ҫаиӑҫу умӗнхи ш ухӑш -туйӑмёсем, фронт тӑрӑхӗн- 
чи ҫутҫапталӑкӑи ӳкерчёкӗсем т. ыт. т е ) .

Илья Тукташ ӑн очеркӗсемпе калавӗсепче те ирӗклӗх па- 
фосё хӑватлӑн тапса тӑрать. Вӗсепче энпр Тӑван ҫёршыва 
тӑшман таиатиичеи хӑтарас тесе темле хӑруш лӑха та кӗме 
хатӗр пулиӑ вӑйлӑ чунлӑ ҫынсене куратпӑр. Шӑп ҫавӑн пек 
тухса тӑрать те вулакансем умне уиӑн «Павел Лаптев» очер- 
кӑп тёп геройӗ. Писатель кунта вӑйлӑ тӑшмапа хирӗҫ ҫапӑ- 
ҫӑва кӗрсе паттӑрлӑх кӑтартнӑ ҫамрӑк совет офицерӗн — ба
тарея комапднрӗн чӑн пурнӑҫрн пек чӗрӗ те ӗненмелле 
сӑнарне кӑтартать. Павел Лантевӑн xaii6n наттӑрлӑхёпе мух- 
таиас йӑла ҫук. Ӑпа, ҫирёп чуи-чӗреллӗ, тӳрё те таса кӑмӑл 
л<т совет командирне, нимӗнле чаппа мухтав та нлёртмесг. 
Павел Лаптевшӑн Тӑван ҫӗршыв ирӗклӗ пулнп, халӑх телей-



лӗ пурнӑҫпа пурӑнни кӑна темрен те пахӑ, темрен те хаклӑ.
«Ы лтӑн Ҫӑлтӑр» очерка И. Тукташ Сталинград патӗнче 

паттӑррӑп ҫапӑҫнӑ ефрейтор ҫинчен, каярахпа тӑшман вӑй- 
лӑн персе тӑнӑ вӑхӑтрах Днепр урлӑ малтан пшсе каҫнӑ, 
вӑрҫӑ ҫулӗсенче пурӗ 259 фашиста вӗлернӗ пирӗн янташ — 
Совет Союзӗн Геройӗ Иван Поляков ҫпнчеи ҫырнӑ. Чн йы- 
вӑр ҫапӑҫу вӑхӑтӗнче хӑйсен командирне тӑшмансем вӗ- 
лерсен те, Поляков аптраса ӳкмест, хӑйне чӑн-чӑн патриот 
пек кӑтартать. «Ман хыҫраи, гвардеец тусӑмсем! Рота коман- 
дирӗгаӗн эпӗ п у л а тӑ п !» — тесе кӑшкӑрса, чи малтан вӑл 
тӑшман ҫинелле атакӑна кӗрсе каять. Ҫав ҫапӑҫу вӑхӑтӗн- 
чех вӑл, хӑйне Коммуннстсен нартпне илме ыйтса, заявленп  
ҫырса парать.

П. Тукташ ӑн «Ы лтӑн Ҫӑлтӑр» очеркӗ хёрӳллё оратор 
сӑмахӗ пек, чуна пырса тивекен монолог пек янӑрать. Пи
сатель вулакансемие Тӑваи ҫӗршыв ҫинчен, унӑп юханшы- 
вӗсемпе кӳллисем, улӑх-ҫарансемпе вӑрманёсем ҫпнчен, 
нлемлӗ те пуян чуплӑ совет ҫыннисем ҫпнчен хумханса ка- 
лаҫать. Автор Д непр пнрки кӑмӑла тытса илекен вӗрп ҫу- 
лӑмлӑ сӑмахсем калать. Ҫав сӑмахсем Совет халӑхӗн ҫёп- 
терӗвӗсене, гитлерла Германие хирӗҫ пынӑ вӑрҫӑн тӗллевӗпе 
характерпе тарӑнрах ӑнланма пулӑш аҫҫӗ. Апчах тепӗр чух
не очеркра Иван Поляковӑи паттӑрлӑхпе ӳстеререх, илемле- 
терех кӑтартпп те снсӗнет. Тукташ ш ухӑш ӗпе очерк геройӗ 
Поляков «вӑрҫӑн пур закопӗсепе те вӗрепсе ҫитнӗ» пккен, 
вӑл хӑйӗи автомачӗпе «вӗрп тӑхлан пӗрхӗтме пуҫлать» те, 
«ҫпвчӗ ҫава айӗпче тпп курӑк тӑкӑннӑ пекех фрпцсем тӑ- 
кӑнаҫҫӗ» т. ыт. те. Ҫавӑн пек ӑнӑҫсӑртарах танлаштарусем- 
пе сӑмах ҫаврӑнӑш ёсем кӗртсе яни пӗтӗмӗш пе нлсен лайӑх  
очеркӑн илемлӗх шайне налӑрмаллах чакарать. Тӳрех ка- 
лӑпӑр, пирӗн соцналпзмла Тӑваи ҫёршыва сӗмсӗррӗн килсе 
тапӑпнӑ тӑшман вӑйлӑччӗ, унӑн темнҫе ҫул вӑрҫа хатёрле- 
се пиҫӗхтернӗ ҫарӗ ҫапӑҫма та ӑстаччӗ. Ҫавӑн пек тӑшмаиа 
«сулса ярам та пӗтерем» тенипех аркатма ҫук. Ҫапла упӑп  
ҫапӑҫурп хӑватне пёчӗклетсе кӑтартпи, Совет Ҫарён чӑи-чӑн 
наттӑрлӑх шайне чакарни пулӗччӗ. К у вӑл исторнрп чӑплӑха 
пӑсни ҫеҫ пулать. Тӑшман вӑйлӑччӗ, хаярччӗ, анчах Совет 
Ҫарӗ унтан та вӑйлӑрах, чӑтӑмлӑрах, паттӑртарах пулчӗ.

Ф ашпстла эш керсене хирӗҫ кӗреш нӗ ҫулсенче чӑваш пи- 
сателӗсем фельетонсем, иамфлетсем, калавсем чылай ҫыр- 
чӗҫ. Сатирӑра фашизма, унӑн идеологине, моральне тӑрӑ шыв 
ҫине кӑларса вптӗмлӗн питлесси тёп тема пулса тӑчӗ. К ун
та чи малтанах «Чӑваш Коммуни» хаҫатра пичетленнӗ хӑш - 
пӗр йӗплё калавсене, фельетонсене кӑтартса хӑварас пулать. 
Сӑмахран, JI. Агаковӑн «Ҫӗлӗк вырӑнне — ҫӗтӗк йӗм»,



В. Долговӑи «Пуҫ-уралла ефрейтор», «Шӑл пухакаисем», 
Иван Мучин «Хыпар мастерӗсем», II. Тукташӑн «Гитлер 
йыттин хӳри татӑлнӑ», Хв. Уярӑн «Вырӑсла вёренни» тата 
ытти фельетонсемпе памфлетсене те вулакансем килёш- 
терсе йышӑнчӗҫ. Тёрлё докумеитсемпе, нсторилле фактсем- 
пе, фронтри событисемпе усӑ курса, сатирӑллӑ пропзведенн- 
сеи авторӗсем фашизмпа унӑн пуҫлӑхӗсен тискер те хӑруш ӑ  
ӗҫӗсене хаяррӑн питлеҫҫӗ, халӑха совет ҫӗрые фашистла йӑх- 
яхсенчен тасагассиш ӗн вӑрҫӑ вут-ҫулӑмне кӗме чӗнеҫҫӗ.

1941 ҫулта фашизма сатира вучӗпе ҫунтаракан внчкӗн 
фельетонсене, памфлетсене, калавсене пухса, Чӑвашгиз «Ҫӗ- 
лен-калтасем» ятлӑ кӗнеке пичетлесе кӑларчӗ. Унта чӑваш  
писателӗсем М. Данилов-Чалдун, Хв. Уяр, В. Долгов, ҫавӑи 
пекех В. Катаев, JI. Ленч, Г. Рыклин тата ытти вырӑс писа- 
телӗсем ҫырнӑ ироизведенисене кёртнё. Вёсенче фашистсем  
совет халӑхне чура туса хума сӑхланса сёмсёрленсе ёмёт- 
леш ш ичен, вӑрҫа ҫиҫӗм пек хӑвӑрт вӗҫлемелли тӑр-палтайла 
плансем тунннчен, Гнтлер ҫарӗнчи офицерсемпе салтаксен  
ҫӑткӑнлӑхӗнчен ҫивёччӗн мӑшкӑлласа кулнӑ. Кулӑш  вӑл — 
халӑхӑн ш ухӑш -кӑмӑлне налӑртса тӑрать. Хаяр кулӑ — ҫи- 
вӗч хӗҫпӑш ал, вӑл тӑшмапа амаптать, унӑн маскине сӳсе  
пӑрахать. Ҫапла вара, сатирӑпа юмор произведенийӗсем вӑр- 
ҫӑ вӑхӑтёнчп чӑваш литературинче палӑрмаллах пысӑк вы- 
рӑн йышӑнчӗҫ тесе калас кнлет.

Чи малтанах 1943 ҫулта Ҫӗмӗрле районӗнче ҫырса илнё 
«Качкан мучн юмахне» асӑнса хӑвармалла. Унта чӑваш ха- 
лӑхӗ ют ҫӗршыв пусмӑрҫнсене ҫав терп тарӑхни, вӗсене 
хаяррӑн курайманни вӑйлӑ снсёнсе тӑрать. Качкаи мучи 
фаш истсене йытӑсемпе танлаштарать. Ҫакна йытӑ илтет те 
ҫав тери кӳренсе пӑйкӑшса чунса пырать: «Мёншён эсӗ пире, 
йытӑсене, хурлатӑн? — тет.— Чӑтма ҫук ку ята!.. Сӗт-ҫу 
ҫнес тесе эпӗ аскӑнса ҫӳремен, чӑхсене туртман, ачасене 
асаплантарман, вӗлермен, хёрупраҫсепе, арӑмсене тӑлӑха хӑ- 
варман, кӳреитермен, хамӑр тӑна ҫухатмап, урса кайман, 
ҫынсене ҫапмаи, пурлӑхсене ҫаратман...» Мучп йытта ҫапла 
хуравлать: «Лн вӑрҫ, ан кӑшкӑр эсӗ: инмӗҫ — выҫкӑн каш- 
кар вӑл»,— тет. Анчах кашкӑр та хӑйне ҫакӑн пек танлаш- 
тарпӑшӑн чӑтма ҫук кӳренет. Мучи вара кашкӑра лӑплан- 
тарать те фашистсене: «Прсӗр ҫӗлен, хура ҫӗлен»,— тесе 
хурать. Ҫёлен те ҫакӑн нек танлаштарупа кнлӗшме пулта- 
райл1асть. Мён тумалла-ха? Качкаи мучин вара ирӗксӗрех  
фашистсем нимӗнне танлаштарма ҫук ҫӑткӑн та ирсёр 
йӑх-ях эшкерӗ иккенне йышӑнма тпвет. «Ҫанла ҫав, ҫап- 
ла! — тот вӑл юлашкннчен,— Тёнчере, хёвел ҫутн пур ҫӗр- 
те, фашист ниҫта та хӑйне валли вырӑн тупаймӗ. Фашист-



Celle йытӑ та, кашкар та ҫыртса ҫурмалла, ҫӗлен те сӑхса 
ӗмсе ямалла, ялта та, варианта та, хнрте те вӗсене валли 
вырӑи ҫук» '.

Вырӑн ҫук ирсӗр фашист валли ҫутӑ тӗнчере, мёншён те
сен ун пек тискер чӗрчун, ун  пек ирсӗр ҫӑткӑн, ун  пек ху- 
рах фаш истсенчен малтан тӗнчере пулман! Пит ӑнланмалла 
та ҫивчӗ чӗлхепе каланӑ ҫак шухӑша.

Х алӑх юмахҫи Кашкӑр Мнкули ҫырнӑ «Фюрерӑн хӳри  
татӑлнӑ» 2 халапӑн малтанхи сӑмахӗсеичех вӑл ытарлӑ шу- 
хӑш лӑ пулии сисӗиет. Фюрер тесе ят панӑ каскӑп йытӑ 
вал — Гитлер. «Ҫав фюрер ятлӑ йытӑ, хӑйӗн ӗмӗтсӗрлӗхӗне  
тепле Атӑл хӗррине аташса килет. Курать вӑл Атӑл шывӗ 
таҫтан аякран куҫкӗски пек ялтӑраса выртнине. Унӑн ҫийӗн- 
че хӗвел шевли вылять. Кӗмӗл тӗслӗ иулӑсем курнине сӗле- 
хи те ю хсах анать. Ш ухӑш а кайса ларать. Хӳрине шыва 
чиксе, пулӑ туртасса кӗтет. Ҫав вӑхӑтра таҫтан тимӗр тӗслӗ 
хура пӗлӗт ҫёкленсе килет те, нӗрре аҫа ҫапса фюрерӑн икӗ 
хӑлхине татса та пӑрахать. Фюрер хӑранипе пӑхать малал
ла — юр ҫуса тултарнӑ, кӗрт хӳсе кайпӑ. Пӑхать хыҫалалла 
ҫавӑрӑнса — Атӑл шывӗпе пӗрле хӑй хӳри те шӑиса ларнӑ. 
Ҫав вӑхӑтра тепре хӗрлӗ ҫиҫӗм ҫпҫет те татах фюрерӑн икё 
питҫӑмартине ҫунтарса пӑрахать... Фюрер пнкенсе туртӑ- 
нать те, унӑи Атӑл пӑрӗие шӑиса ларнӑ хӳри тӗпӗнченех  
татӑлса юлать. Вара ыткӑнать йытӑ хёвелаиӑҫнелле, юн юх- 
тарса чупать. Ӑиа куракаисем пурте кулаҫҫӗ, пурте мӑш- 
кӑллаҫҫӗ ӑна... Эпир ӑпа Берлина ҫитиччен хӑваламалла, 
хӑваласа ҫитсе ҫёмӗретпӗрех унӑи пуҫне, теҫҫӗ. Ҫапла кир- 
лӗ те ӑна, таса ҫӗршыв ҫнпе тухса, хура юн юхтарса ан ҫӳ- 
ретӗр вӑл»,— тет юлашкинчен автор юмах вӗҫӗнче.

В. Долговӑн «Пурнӑҫпа вилӗм» ятлӑ х а л а п ӗ3 те ( 19А5) 
унти сӑнарсем куҫ умие чӗррӗн тухса тӑинпе, композици 
уҫӑм лӑхӗпе, чӗлхе еичен илемлӗ пулннпе асра юлать.

1945 ҫулхи ҫуркуине иирӗн ҫарсем фаш изма ҫӗнтерш ш е 
перле халӑхш ӑн та, ҫутҫаиталӑкш ӑи та кётнё ирӗклӗх кнлсе 
ҫитрё. Йывӑҫсем ем-еш ӗл ҫулҫӑ кӑларчӗҫ, чечексем акӑиг- 
макӑш ҫурӑлчӗҫ. Ҫав ҫӗнтерӳш ӗн, хӑйсеи халӑхӗн пурпӑҫӗ- 
ш ӗи, телейӗпе савӑнӑҫӗш ӗн кӗреш се, миллиоишар ырӑ ҫыи 
пуҫсене хучё. Ҫак ш ухӑш а татса калать те В. Долгов «Г1ур- 
нӑҫпа Вилӗм» халапӗнче. Х алӑх кӑмӑлёпе ӗмӗт-ш ухӑш не 
куита автор хӑйне майлӑ меслетие, ҫапӑҫура амапнӑ салтак 
тата Пурнӑҫпа 15илём хуш ш инчи калаҫу урлӑ уҫса панӑ.

1 «Илемлё литература» альманах, 1944, 17 №.
2 Ҫавӑнтах.
3 В. Долгов. Ҫуралнӑ ҫӗршывра, Чӑвашгиз, 1962, 104—109 с.



Пӗр ҫуркунне, ҫапӑҫу хыҫҫӑн, еигёл курӑк ҫинче совет 
салтакӗ Иванов Пурнӑҫпа Вилӗм хушшииче асапланса выр- 
тать. У нӑн пурӑнас, кӗреш ес килет, вӑл хӑйӗн Тӑван ҫёр- 
шывё нрӗклӗ те телейлӗ пулннне курасшӑн. Пурнӑҫран  
уйрӑлса кайма хнстесе, ун  хыҫҫӑн Вилӗм вӑрах хуш ӑ йӗр- 
лссе ҫӳренӗ. Анчах Пурнӑҫ Салтака, Вилӗме ҫӗнтертӗр тесе, 
ҫирӗплӗх, шанчӑк, вӑй-хӑват парса тӑрать. Ҫак символла 
сӑнарсемпе автор совет халӑхӗн гитлерла ҫынҫиенсене хи- 
рӗҫ пынӑ кӗрешӗвӗн нёлтерӗшне уҫса кӑтартать. Салтак 
Вилёме ҫӗнтерет. «Энӗ сывӑ, вӑйӑм пур-ха!.. Энӗ ҫёршыв 
чёрнпе, сывлӑшёпе сывлатӑи, вилӗмрен хӑрамастӑн, мёншён  
тесен энӗ — совет ҫыини!» — тет салтак.

Эпир чӑвашсен паллӑ сатирике Иван Мучи (1895— 194G) 
ҫырнӑ произведенисене пирвайхи пилӗкҫуллӑхсем вӑхӑтён- 
чех юратса вулапӑ. Вӑл вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче те, сывлӑх тёлӗш ён- 
чен хавшанӑ пулсан та, сатирӑллӑ калавсемпе фельетонсем  
чылай пичетлесе кӑларнӑ. Вёсем хушшинче «Салтыков-Щед
рин тага Вильгельм Эльман», «Хыпар мастерёсем», «Фриц- 
ссн эрни» фельетопссмпе «Кӑмӑллӑ старик», «Ы ран», «Фо
тограф» калавсем уйрӑмах асра Юлаҫҫӗ.

«Салтыков-Щедрин тата Вильгельм Эльман» (1944) фель- 
етонра писатель фашист салтакёсемпе офицерёсем моральпе 
политика тӗлӗшёнчен ниме тӑман сӳсленчӗксем пулнинчен  
йёкёлтесе кулать пулсан, «Хыпар мастерёсенче» вал фа- 
шнстсеп вараланчӑк пичечё Совет Союзе пнрки темтепёр  
суйса элекленине тӑрӑ шыв ҫнпе кӑларать.

Иван Мучи хамӑр тылри хӑшпӗр ҫыисен варҫӑ ҫулӗсен- 
чц нурнӑҫӗнче тӗл нулнӑ уйрӑм кӑлтӑксене те тӑрӑхласа 
ҫырчӗ. «Ыран» калавра, сӑмахран, вӑл паян тумалли ёҫе 
пӗрмаях ырана хӑварса пыракап, хӑйӗн тивӗҫне начар пур- 
нӑҫлакан кахала сӑнарлать. Ҫакӑн пек ҫын ыран мӗн-мӗи  
тумаллиие йӑлтах хут ҫине ҫырса хурать те, анчах «ырап» 
тени ҫитет те, ӗҫне нурпӗр тумасть, каллех тепӗр «ырана» 
хӑварать.

Ҫавнашкал кахалсем пнрки те ҫырмаллах пулнӑ. Ун ч ух
не пӗтӗм халӑх тӑшмана хӑвӑртрах ҫӗмӗрсе тӑкасса ёмӗт- 
ленсе кӗтнӗ. Рабочисем ҫёрне-кунне пӗлмесӗр хӑйсен стано- 
кёсем умӗнче тӑчӗҫ. Вӑхӑчӗ-вӑхӑчӗпе апат-ҫимӗҫ тёлӗшёнчен  
те хёсӗк пулпӑ вӗсемшён. Ҫыннисем те, фронта ытларах иу- 
лӑшас тесе, вӑя хӗрхенмесӗр ёҫлерӗҫ; анчах халӑх ҫинче 
хуш ӑран кахалсем те тупӑнкаланӑ. Автор ҫавӑн йышши 
ҫыпсено питлет, халӑх умӗнче иамӑслантарать, вичкӗн 
сатира вучӗпе ҫунтарать.

«Фотограф» (1944) ятлӑ тепӗр калавёнче писатель-сатп- 
рнк тылрн пёр учреждении вырӑнти комитечӗ фронтовик-



сен ҫемйисене пулӑшма фонд тӑвас шутпа воскресник ирт- 
терме палӑртни ҫинчен калать. Вырӑнти комитет членӗсен- 
чен нӗри хаваслансах ҫав воскресннкра лайӑх е начар ӗҫле- 
нӗ ҫынсене ӳкерсе илме, вӗсен сӑнӗсене кайран витрина ҫинче 
кӑтартма пулать. Ҫак активист воскресник ирттерме палӑрт- 
са хунӑ вырӑна ҫитст те, майлӑрах вырӑи тупса ларса, ӗҫ- 
леме килмеллн ҫынсене кётме пуҫлать. Анчах лешсем кунта 
маларах кнлнӗ нккен, пурте нӗр ҫын пек тимлесе ӗҫленӗ те, 
хӑйсеи заданнне нурнӑҫласа, фотограф кнлсе ёлкӗричченех 
килӗсене саланнӑ.

Иван Мучи пултарулӑхӗн чн паллӑ енӗсенчеп пӗри вӑл — 
халӑх сӑмахлӑхӗн нуянлӑхӗпс анлӑн усӑ курни. Халӑх 
ю махӗсемпе легендисенче тӗл пулакан сюжетсемпе усӑ кур
са, 1944 ҫулта вӑл «Тавӑрпп» ятлӑ юмах ҫырнӑ. Кунта сап- 
ласа кӑтартнӑ паттӑр та илемлё хӗрпике Тавӑрпи — хӑйӗн  
тӑш манӗсемпе кӗрешскен халӑхӑн хӑю лӑхӗпе паттӑрлӑхне, 
нксёлми хӑвачӗпе чун-чӗре вӑйне пӗтӗмлетсе кӑтартакан 
сӑнар. Сӗмсӗр то ҫӑткӑн тӑшмансем ирӗке юратакан хастар 
халӑха вӗлерсе пӗтересш ӗн пулнӑ. Анчах ҫав кӗреш ӳ вуг- 
ҫулӑмёнче ҫуралнӑ Тавӑрпи, куниа кӑпа мар, сехетпе ӳссе, 
ҫулталӑкранах хёр иулса ҫитет, тӑшмана халӑх инкекӗшён 
хаяррӑи тавӑрма пуҫлать.

Илпек М икулайӗ вӑрҫӑ ҫулёсенче ҫырнӑ очерксемие ка- 
лавсене те халӑх килӗштерсе йышӑичё. Илсе нӑхар-ха, акӑ, 
унӑн «Пёчӗк Клавди» (1 9 4 2 ), «Вёри кун» (1 9 4 2 ), «Госпи- 
тальте» (1 9 4 2 ), «Эпир совет салтакёсем» (1945) ятлӑ очер- 
кӗсемпе калавӗсене. Вёсем фронтри пуриӑҫа пӗр ҫӑмӑллат- 
масӑр, ытлашшн сӑрсем хуш масӑр кӑтартса иаиипе паха. 
Автор вулакана йӑлтах чӑниипе калать, совет салтакӗсене 
наступлени вӑхӑтӗнчи тага оборопӑра тӑнӑ чухнехи йывӑр 
ҫаиӑҫусенче сӑнлать.

Тӗслӗхрен, «Вёрн кун» очерках илсе иӑхӑпӑр. Кунта пи
сатель пирён артиллеристсен вӑрҫӑри паттӑрлӑхне пит те 
ӗнентерӳллӗ кӑтартса папа. Очерка вуланӑ чух куҫ умне 
акӑ мӗнле ҫапӑҫу картпни тухса тӑрать. Вырман ыраш хуш - 
ш ине вырнаҫнӑ батарая ҫине нимёҫ салтакӗссм темӗн чухлӗ 
бомба тӑкаҫҫё. Таврарн ыраш ҫунма пуҫлать, вут-ҫулӑм  
снаряд ещ ёкӗсем патне ҫывхарать... Анчах артиллеристсем  
хӑраса ӳкмеҫҫӗ, вӗсем вутпа кӗрешме тытӑиаҫҫӗ. Мёнле йы- 
вӑр, хӑруш ӑ пулсан та, пушара сӳнтереҫҫӗ, снарядсене те 
ҫӑлса хӑвараҫҫӗ. Ҫав вӑхӑтра фанш стсен танкӗсем вӑйлӑ 
атака пуҫласа яраҫҫӗ, батарея патне ҫывхараҫҫӗ. Калама 
ҫук хаяр ҫапӑҫу тапранса каягь. Вӑйсем тан мар, анчах ар- 
тнллеристсем шикленсе ӳкмеҫҫӗ. Вӗсем пӗр утӑм та каялла 
чакмаҫҫӗ, тӑшман танкӗсене нӗрин хыҫҫӑи теприне ҫунтар-



Ма тытаиаҫҫӗ. Ҫапла вара, фашистсем чӑрсӑр атаки пӗтём- 
пех путлаиса ларать. Ҫак историлле ҫапӑҫу 1942 ҫулхи июнь 
уйӑхӗнче Харьков таврашёнче пулса нртнё. У н ҫинчен хӑй  
вӑхӑтӗнче Мускаври хаҫатсенче кӑна мар, Америкӑри, А н- 
глири хаҫатсенче те мухтаса ҫырнӑ. Илпек Микулайӗ ҫав 
вӑхӑтра днвизн хаҫачӗн редакторӗ пулнӑ.

Ҫавӑн пекех унӑн 1944 ҫулта ҫырнӑ «Шипка таврашён
че» очерке те. Кунта Илпек вырӑс халӑхӗпе пӑлхар халӑхӗн  
ӗмӗртен пыракан туслӑхӗ ҫинчен, ҫав ырӑ туслӑх иртнӗ 
вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче нимӗҫ оккупанчӗсене Болгари ҫӗрӗнчен хӑ- 
валаса кӑларма пулӑшни ҫнпчен каласа кӑтартать.

1944 ҫулхи кӗркунне писатель Болгарири историллӗ вы- 
рӑнсенче — Ш ипка таврашёнче пулнӑ. Ҫак вырӑита, ҫара 
чул кӑна йӑтӑнса выртакан шывсӑр ту ҫинче, турккӑ ҫарӗ, 
1877 ҫулта Ш ипкӑна хӳтӗлекенсене хупӑрласа нлсе, пӗтер- 
се тӑкма хатӗрленнӗ. Анчах, тӑшман вӑйлӑ пулин те, вы- 
рӑс ҫарӗ парӑнман, вӑл турккӑсене йӑлтах аркатса тӑкнӑ. 
Пӑлхар халӑхӗ хӑйне турккӑсен пусмӑрӗнчен хӑтарнӑ вырӑс 
халӑхне манмасть, яланах ӑшшӑп тав тӑвать. Кунта ӗлӗкхи  
вырӑс салтакӗсен паттӑрлӑхне хпсеплесе лартнӑ палӑксем  
паян кун та лайӑх упранаҫҫӗ.

Ҫитмӗл ҫул иртсен, вырӑс салтакёсем, Болгари ҫӗрне ни- 
мёҫ фашисчӗсенчен тасатса каллех ҫ.ав вырӑнсене пйрса  
тухнӑ.

Хӑйсен ҫёршывпе фашнстен хӑруш ӑ пусмӑрӗнчен ҫӑлӑн- 
jMa пулӑшнӑ совет салтакёсене пӑлхарсем 1944 ҫулта ҫав 
тери нысӑк савӑнӑҫна кётсе нлнӗ.

«Тӑван ҫӗршывӑн аслӑ вӑрҫинче,— тет писатель,— вырӑс 
паттӑрӗсем хӑйсен мӑн аслашшӗсем Ш ипка таврашёнче 
илнӗ мухтавлӑ чапа чакармарӗҫ. Вӗсем вӑл чапа вунӑ хут, 
ҫӗр хут та ытларах ӳстерчёҫ, ӑна пӗтӗм тӗнчене кӑтартса, 
ёмӗрлӗхе нымалла турёҫ... Вырӑс халӑхӗ! Аҫта кӑна ҫитсе, 
ху  ҫинчен ырӑ ят хӑвармарӑн-шп эсӗ? Хӑвӑн тӑшманусене 
ҫӗмӗрсе, ӑҫта кӑна чапа тухмарӑн-ш и!.. Санӑн хисеплӗ яту 
ёмӗр-ӗмӗр мухтавлӑ тӑтӑр!» — тесе вӗҫлет писатель «Шнпка 
таврашёнче» очерка.

Тӑван ҫӗршывӑп аслӑ вӑрҫн ҫулӗсенче Совет Ҫарё нумай 
ҫӗршывсенчн халӑхсене фашнстсен тискер пусмӑрӗнчен нрӗ- 
ке кӑларчӗ. Иирӗн ҫарсем вёсен ҫӗрӗсене нырса кӗнн ҫав 
халӑха чи пысӑк уяв пулнӑ. Ҫакӑн ҫинчен ҫырать те Илпек 
Мпкулайӗ «Ирена» ятлӑ пӗчӗк повеҫре. Ҫак-пронзведенпре 
автор хӑйён поляк партизанӗпе — Стасьӑиа тёл пулни ҫннчен  
ҫырса кӑтартнӑ сценӑна ннепле те манаимастӑн. Люблин  
хулине ирӗке кӑларнӑ кун Стася, совет салтакёсем патне 
нырса, вӗсене темскер калама тӑрать, анчах ҫав терп хытӑ



палханнӑскерӗп челхп ҫыхланса ларатЬ, пиче тӑрӑх саванӑҫ 
куҫҫулӗ йӑрласа юхса анать. Вӑл вара 1939 ҫулта Хӗвел- 
анӑҫ Украинӑна прёке кӑларпӑ вӑхӑтра курнӑ писателе пал- 
ласа идет те ӑна ыталаса хытӑ чуптӑвать.

«Палларӑн, тусӑм, палларӑн,— тет вӑл хӑйне совет офи
цере ятран чӗнсен .— Хамӑрӑн Совет Ҫарӗ килессе куҫ пек 
кӗтрӗмӗр, кётсе илтӗмӗр-илтӗмӗрех».

Илпек М икулайӗн «Госпитальте» калавё пирки те пӗр-ик 
сӑмах каламаллах. Писатель ӑна 1942 ҫултах ҫырнӑ, аичах 
вӑл 1947 ҫулта тин «Ялав» журналта пичетленсе тухнӑ.

Калавӑн сю ж ечӗ ансат. Вӑрҫӑ пуҫланас ум ён Михайлов 
лейтенант Х удож ество академине вёренме кёме ёмётленнё. 
Фроптра вӑл йывӑр аманать, унӑн нкӗ куҫӗ те суккӑрланса 
курми пулать. Вӑл ҫакӑншӑн ҫав терн хуйхёрса асапланать. 
Ҫавӑн пек чун тӑвӑиса ҫитнӗ вӑхӑтра Оля ятлӑ медсестра 
Михайлова халран ӳкме памасть. Таса чёреллё совет хёрё 
ёмёрёпех унпа пёрле пулма сӑмах парать, ӑна ырӑ сӑмахпа 
лӑплантарать, чӑтӑмлӑхне тата ытларах ҫирӗплетет. Про
фессор тӑрӑшпипе Михайлов часах куракан та пулать.

Илпек калавёнчи геройсем — чӑн-чӑн совет ҫыннисем. 
Вёсем пурттӑҫа юратаҫҫӗ, ӑпа хӑйсен ёҫӗ-хӗлӗпе илемлетмо 
тӑрӑшаҫҫӗ. Вӗсем — ырӑ ёмӗтпе, ҫирӗп шанчӑкпа пурӑнакан  
гуманистсем. Писатель ырӑ кӑмӑллӑ, ҫӗр ҫинче тӗрёслӗх, тус- 
лӑх ҫӗитертёр тесе, пурнӑҫпе ш еллемесӗр кёрешекен, темле 
йывӑрлӑха та чӑтса ирттерме хатӗр ҫынсен сӑнарӗсене вӑр- 
ҫӑ хыҫҫӑн ҫыриӑ пропзведенийӗсенче те аван кӑтартать 
(«Тӑватӑ кун», «Эпир — совет салтакёсем» т. ыт. те).

Иртиӗ вӑрҫӑ ҫулӗсенче Куҫма Пайраш «Пуҫламӑш ӗ», 
«Тӗлпулу», «Катерина Л арина», «Тӑваи ял», «Партбилет» 
ятлӑ калавсем ҫырчӗ. Вӗсем геройсен кӑткӑс характерёсене 
тарӑннӑн та тёрлӗ енчеи уҫса панипе асра юлаҫҫӗ.

Пайраш хӑйӗн калавӗсене час-часах геройсен портречё- 
сене ҫырса кӑтартпинчен пуҫлать, унтан вара эпир вёсен  
шухӑтп-кӑмӑлне, хуйхи-суйхине, савӑиӑҫие нӗлсе ҫитетпёр  
те нӗтӗмпех ҫав сӑиарсен тёнчинче «пурӑнма» тытӑнат- 
пӑр. Сӑмахран, «Партбилет» калаврп медицина слу>кбнн 
майорне К расницкинех нлер. Вӑрҫӑччен вӑл районтп боль- 
ницӑн днректорё пулнӑ, наука енӗпе ӗҫлеме ёмётленнё. А н
чах фашистсем кплсе ҫитеҫҫӗ те болышцӑна ҫуптарса яраҫ- 
ҫё, Красницкин пӗртен-пӗр ывӑлне вӗлереҫҫӗ. Майор ӗнтё 
арӑмӗнчен те тахҫантанпах ҫырусем илмест. Хӑй вӑл аякри 
тылра, Инҫет Хӗвелтухӑҫӗнче пурӑнать, хирург пулнӑ май, 
фронта яма ҫине тӑрсах медицина специалисчёсене хатёр- 
лет. Хӗлле — ҫёрнӳртсем, ҫу кунӗнче — иалаткӑсем, сопка- 
сем — ҫакӑ кӑна халь ун йӗри-тавра. Мён терп кичем, йы-



вӑр ӑиа ҫак условире пкӗ ҫул хуш ш и тертленсе пурӑнма? 
Майор вӑрҫӑ умӗнхи ҫулсене, ҫемьери телейлӗ те савӑнӑҫлӑ 
пурнӑҫа аса илет, ш ухӑш а каять, вара вулакаи куҫӗ умне 
кирек хӑш самаптра та вута кӗме, халӑх телейёш ӗн юлаш
ки юн тумламӗ юлмиччен кӗрешме хатӗр совет патриочӗп 
тёлӗнмелле ырӑ сӑнарӗ тухса тӑрать. Красницкий пӗр кёт- 
мен ҫӗртен арӑмӗнчен ҫыру илет. Арӑмӗ фроитра партине 
кӗнӗ иккен, хӑйӗн ывӑлӗшён, Тӑван ҫӗршывшӑи тӑшмана 
пӗр хӗрхенмесӗр тавӑрасси ҫинчен пӗлтерет.

Автор калавра Красницкин ш ухӑш -кӑмӑлпе тарӑннӑн  
уҫса панӑ. Ҫыру илнӗ хыҫҫӑн Красницкий партие кӗме ҫи- 
рӗп ш ухӑш  тытать, фронта каякан эшелон ҫннчех хӑйне 
Ленин партийӗн ретне илме ыйтса заявлени ҫырать.

«Партбилет» калав — совет ҫыннисен ҫирӗп чун хавалӗне 
патриотизмне, вӗсем Тӑван ҫёршыв умне килсе тухнӑ чи йы- 
вӑр вӑхӑтсенче хӑйсен кунҫулне аслӑ Коммунистсен партн- 
йӗпе ҫыхӑнтарнине сӑнласа кӑтартакан паха произведени.

Ҫавӑи пекех Хветӗр Уярӑн «Ш урлӑхрн внлём» (1 9 4 2 ), 
«Тӑваисем кётеҫҫӗ», «Сунарҫӑ» (1 9 4 3 ), «Сук хӗррипче» 
(1944) калавӗсенче те фронтри эпизодсемпе тылри пурна- 
ҫӑн уйрӑм картинисем куҫа курӑнмалла витӗмлӗн сӑнланса 
юлнӑ.

«Ш урлӑхри вилӗм» калав — чӑннинех те внчкён сати- 
рӑллӑ произведени. Унта хӗрлӗ армеец тумне тӑхӑннӑ ни- 
мёҫ парашютисчё, романтикӑлла приключени шыраса вырӑс 
ҫёрӗ ҫине анса ларнине кӑтартнӑ. Акӑ ёнтӗ кӗҫех ӑна кёреҫе 
сухаллӑ ҫынсем хӑйӗн умне сенӗксем ҫӗклесе сиксе тухас  
пек туйӑнать. Ш ульц ш учӗпе, вӑхӑт нумай та иртмелле 
мар, кёске тытӑҫу пулать те, вӑл ҫав мӑн сухаллӑ ҫынсене 
ҫёнтерет, уптан хӑйӗн задаиине пурнӑҫлама малалла ҫул 
тытать. Кайран вара — килти телейлӗ тёлпулу, экзотикӑллӑ 
ҫӗршыв ҫинчен хӑйӗн тӑванӗсене каласа паннсем т. ыт. те.

Ҫапла шухӑш ланӑ фашистсем Совет Союзне сёмсӗррӗн  
килсе тапӑннӑ вӑхӑтра. Апчах совет халӑхӗ вёсенчен хӑраса  
ӳкмерё, тӑшмана хаяр кёреш ӳсенче халтан ячӗ, юлашкинчен 
пуҫӗпех аркатса тӑкрё. Тӑшмап парашютисчёпе те ҫаплах  
пулса тухать. Вӑл варианта ирхи апат ҫиет те малалла кайма 
тапранать, темиҫе ҫӗрте вӑрмана вут тӗртсе яма тӑрать, пӗ- 
чӗкҫӗ хӗрачана пӑвса вӗлерет. Ш ульц, хӑйне харсӑр пек  
тытать пулин те, хӑрать, мёншён тесен вӑл хӑй шурлӑха  
путса виличченех хыҫалтан лӑпкӑ та вӑйлӑ старик йӗрлесе 
пынине асӑрхать. Ҫав старпкӗн сӑнарӗпе автор вӑрҫа мӗн 
ҫӗнтерӳпе вӗҫличченех тӑшманпа ҫанӑҫма хатёр совет ха- 
лӑхне ытарлӑ кӑтартса панӑ.

Хветӗр Уяр — геройсен ш ухӑш -кӑмӑлёпе туйӑмӗсене ыт-



лашши сӑмахсӑр уҫса пама пӗлекен художник. Унӑн калавӗ- 
сенче персонажсем нумай калаҫмаҫҫӗ, вӗсси туйӑмӗсем сӑн- 
ран^ хусканусенчен е тата пӗр сӑмах шарламасӑр та лайӑх 
иалӑраҫҫӗ. Сӑмахран, акӑ, «Ш урлӑхрн вилӗм» калаври ста
рик, Ш ульдпа пачах калаҫмасть пулин те, унӑн шухӑшб 
вулаканшӑп уҫҫӑнах паллӑ пулса тӑрать.

Уяр вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче ҫыриӑ калавсем пире геройсен псн- 
хологине тӗрлӗ енчен уҫса панипе, ҫутҫапталӑка ӑста ҫырса 
кӑтартнипе, чӗлхе илемӗие нлёртеҫҫӗ. Тӗслӗхрен, «Тӑвансем  
кётсҫҫӗ» калавах илӗпёр. Кунта автор Гитлер ҫарӗсем вӑхӑт- 
лӑха оккупацпленӗ территорпре совет ҫынниссн пуриӑҫё мӗн 
терн тертлӗ пулнине ҫырса кӑтартать.

Нимӗҫсем яла килсе кӗрес умён пёчёк Стасикӑн ашшё 
Хӗрлӗ Ҫарпа пӗрле кайнӑ, амӑшне фашистсем ирёксёрлесех  
Германие ӗҫлеме яи<ӑ. Стасик ватӑлса ҫитиӗ аслашшӗпе кӑна 
тӑрса юлать. П урнӑҫӗ питӗ йывӑр вёсен: ҫӑкӑр-тӑвар та, 
тӑваи-хурӑнташ  та ҫук. Вёсен тӳсмелле мар тертлӗ пурнӑҫ- 
не писатель ҫутҫаиталӑка сӑнласа кӑтартнӑ картинӑсемпе те 
вӑйлӑлатма тӑрӑшать: «Тулта кӗркунне. Тӳпере, пӑтранчӑк 
шыв пек, талккишпех хуп-хура пӗлӗтсем йӑшӑлтатаҫҫӗ. Ир- 
хине пуҫласа каҫчен, унтан — ҫӗрле пуҫласа ирччен ҫумӑр  
ҫӑвать... Пахча сичи чӳречеи ҫӳлти кӗтессиичен сарӑ йӑмра 
ҫулҫп курӑнать, ҫнлне ҫенёк алӑкӗ уҫӑла-уҫӑла хупӑнать, 
тёпел кукринче шыв тумлани нлтӗнет»

Иимӗҫсем Стасика персе вӗлереҫҫӗ, Казимир старике йы- 
вӑр амантаҫҫӗ. Анчах хайпе темле хён пулсан та, Казимир 
старик пӗлет: тӗрӗслӗх ҫӗнтеретех! Вӑл ҫирӗипӗн шанса тӑ- 
рать: ҫӑлӑнӑҫ килет. «Вӑл килмеллех, мёншён тесен вӑл 
килмесен, старике ытла та йывӑр пулнӑ нулӗччӗ, ытла та 
хӳтлӗхсӗр те сивӗ пулӗччӗҫ унӑн юлашки кунёсем...» — тет 
автор. Старик кашни кун мӑнукӗи вилтӑпри ҫине нырса 
ҫӳрет, каш нинчех ҫӗр ҫпне выртса нтлет... «Юр нек шурӑ 
ҫӳҫлӗ суккӑр старик хиртен хуллен кӑштӑртатса таврӑннн- 
не курсан, ялйышсем чышкисеие хытӑрах чӑмӑртаҫҫӗ, ни- 
мӗҫе вӗлерме ҫӗҫҫисене хатӗрлеҫҫӗ». Ҫанла вара, калав ҫи- 
рӗп шанчӑкпа вёҫленет.

Ҫавӑн пек сӑнласа кӑтартать Уяр фаш истсен танатннче 
асапланакан совет ҫыннисен iiывӑр та кӑткӑс пурнӑҫне. 
Калава автор чӑн пурнӑҫри фактсемне усӑ курса ҫырнӑ.

М. Даггилов-Чалдун, Л. Агаков, В. Долгов, Илпек Мику- 
лайё, Хв. Уяр, А. Эсхель тата ытти писательсем ҫырнӑ чы
лай калавсенче уйрӑм событисемне характерсем вулакансем  
умне очерксенчи майлӑрах тухса тӑраҫҫӗ, ҫав хуш ӑрах вёсем

1 Хв. Уяр. Сук хбрринче. Чйвашгосиздат, 1947, 24 с.



очерксенчен событпсемпе фактсене авторсем хӑйсен ас-ха- 
кӑлӗпе виҫсе, хӑйсен чунне килӗшнӗ пек туйса, хӑйсене  
кнрлё пек сарса-тарӑнлатса анлӑраххӑн уҫса паиипе те уй- 
рӑлса тӑраҫҫӗ.

М- Н. Данилов-Чалдунӑн пӗтём пултарулӑхёнче социа- 
лизмла 1ӑван ҫӗршыва хӳтӗлес тема тёп вырӑи йышӑнать. 
Унӑн вӑрҫӑ нуҫланиччен чылай малтан ҫырнӑ произведе- 
нийёсенчех («Партизансем», «Ҫулӑм витӗр», «Хёрлӗ Ҫӑл- 
т®р>4  1Тайга чаттӑрӗсем» т. ыт. те) эпир граждан вӑрҫн  
тапхӑрӗнче пёрле кёрешнӗ хӗрлё партизансен, Совет влаҫпе 
ҫирёплетессишӗн, пирӗн ҫӗршывра социализм тӑвассшнӗн  
пурнӑҫёсене панӑ партипе совет работникёсен витӗмлӗ сӑ- 
нарӗсене куратпӑр.

Совет ҫӗршывне ылханлӑ вӑрҫӑ ҫулӑмӗ хыпса илсен, 
ватӑ коммунист М. Данилов-Чалдун, ҫулёсем чылай пулпн  
те, икӗ ҫул хуш ш и фашистсен урнӑ йыттисемпе фронтра ҫа- 
иӑҫать. Фронтра чухне вӑл «Кам айӑплӑ?», «Красноармеец  
Самсонов», «Фельдшер Кочетков», «Политрук», «Варианта», 
«Лизавета Егоровна», «Антун ҫемйи» т. ыт. очерксемпе ка- 
лавсем те чылай ҫырнӑ. 1944 ҫулта Чӑвашгоснздат ҫав ка- 
лавсене пухса «Фронтра» ятлӑ кӗнеке кӑларнӑ.

М. Данилов-Чалдун калавӗсем асра юлаҫҫё. Вӗсенче пи
сатель хӑйён ш ухӑш -кӑмӑлне вӑрҫӑрн пёр е икё эпизод урлӑ 
кӑтартса парать.

«Красноармеец Самсонов» калаври тӗм герой, В. Долгов 
калавёнчи Няма пекех, пптё лӑпкӑ та сӑпайлӑ ҫып. Вӑр- 
ҫӑччен вӑл турра ӗненсе пурӑнпӑ, хӗрес ҫакса ҫӳрепӗ. Няма 
паках’ чах та пусайиан. «Юн курсап, эпӗ тӳсейместӗп, чӗре 
кӑкӑртан ҫурса тухасла тапса сикет»,— тет вӑл. Анчах  
фронтра Самсонов пачах урӑхла ҫын пулса тӑрать: чунёпе 
ҫирӗпленет, ттӑшалпа тӗл перекен пулать, пӗр ҫапӑҫу вӑха- 
тёнче вара, тӑшмаи танкне ҫунтарса ярса, танкистсене тыт- 
кӑпа илет. Вӑл ӗнтӗ фаншстсене ҫӗнтересси хӑйӗнчен те 
нумай килнине лайӑх ӑнланакап харсӑр салтак нулса тӑрать.

«Лизавета Егоровна» (1943) — тулли ш ухӑш лӑ, компо- 
зици тӗлӗшпе лайӑх йёркеленӗ, вулакаиа хумхантарса ш у- 
хӑша яракан калав. Ӑна вулама тытӑнсанах куҫ умне хӑ- 
руптӑ вӑрҫӑ картинисем, тӑшман эшкерёп тискер ёҫӗсем яр 
уҫҫӑн тухса тӑраҫҫӗ. «Пушево ялӗнче ӗнер пнмӗҫсем пулнӑ. 
Паян вӑл пнрӗн алла куҫрӗ,— тет писатель-фронтовик.— 
Мёпле каламалла: халӗ ӗнтё вал ял мар, ялӑн вырӑнӗ ан
чах тӑрса юлнӑ. Ҫурт-йӗрсем ҫунса пӗтнӗ, кӑмака мӑрйпсем

1 «Халӑх хӑвачӗ». Калавсемпе повеҫсен сборнике. Чӑваш АССР 
кӗпеке издательстви, 1965, 145—146 с.



ҫеҫ (иш ӗлсе анайманнисем) тӑрна мӑйӗсем пек вӑрӑммӑн 
курӑнса лараҫҫӗ, ҫунса пӗтеймен перенесем тӗтӗм кӑларса 
выртаҫҫӗ. Кашни колхозникӑн панулми сачё пулнӑ, вӗсем  
ҫунса пӗтнӗ...» 1

Малалла М. Данилов-Чалдун Лизавета Егоровнӑпа тёл 
пулнн ҫинчен калать. К у вара тӑшмап тискерлӗхне тата га 
тарӑнрах, нихҫан манмалла мар уҫса иарать. «Пӑхатпӑр, 
ҫунса пӗтеймен пӗренесем хуш ш инчен пӗр хӗрарӑм пуҫне  
ҫӗклесе п ӑхр ӗ,— тет вӑл.— Хӗрарӑм аллисемпе хӑлаҫлаоса  
пирӗн паталла утма тӑчӗ, анчах пӗрепе ҫипе такӑнса йӑван- 
са кайрӗ... Эпир ӑна аллинчен тытса ҫӗклесе тӑратрӑмӑр. 
Чӑнах, хӗрарӑмӑп икё куҫӗ те шӑтса ю хнӑ... Ҫутӑ тӗнче 
унш ӑн пӗтӗмпех тӗттӗмленнё... Вӑл хӑй пӗчӗк ача пек ӗсёк- 
лесе йӗрет, апчах уыӑн куҫҫулӗ тухмасть. Чӗри патӗнчен  
тарӑхса тухакан сасси ҫеҫ вӑл йёнине пӗлтерет тата вӗри 
сывлӑшпа типнӗ тутпсем ҫавна калаҫҫӗ...»

Л изавета Егоровна сӑнарӗ калавра тӗп вырӑн йышӑиать. 
Фашистсем киличчен вӑл нумайранпа колхоз председателӗн- 
че ӗҫленӗ. Ӑна ял ҫыннисем пурте хисепленӗ, юратнӑ. Ахаль  
мар: «Лизавета Егоровна колхоз председателӗ кӑна мар, вӑл 
пирён питӗ ҫывӑх ҫын. Эпир вӑл ертсе пынипе епле ырлӑхлӑ 
иурӑнатпӑр,— тесе мухтаннӑ унпа колхозниксем,— Вӗсем  
ҫак хӗрарӑмш ӑн вутра ҫунма, шывра путма хатӗр пулнӑ».

Вӑрҫӑ пуҫлансан яла фашистсем килсе кӗреҫҫӗ те, вӗсем- 
пе пӗрле иимёҫ офицерӗн тумне тӑхӑппӑ ӗлӗкхи улпут ывӑ- 
лӗ те персе ҫитет, хӑйне ял хуҫи  тесе пӗлтерет. Анчах совет 
ҫыннисем чура пуласш ӑн мар. Колхозниксем, хӑйсен пред
седателе каланине итлесе, пӗтӗм тырра пытараҫҫӗ, выльӑх- 
чӗрлӗхе урӑх вырӑна ӑсатаҫҫӗ. Лизавета Егоровна фашист 
офицерӗ умёнче хӑраса-чӗтресе тӑмасть, хӑй тӑшман тарҫн 
нулас ҫукки ҫиичен тӳррёнех татса калать. Ҫакӑншӑи тӑш- 
мансем унӑн  куҫне хӗртнӗ пӑш атаииа чиксе шӑтараҫҫё. 
Паттӑр хӗрарӑм, нимӗҫ оккупанчӗсем тенле асаплантарнӑ  
пулсан та, шанчӑкне ҫухатмасть. Кирлӗ пулсан, вилсе ҫёр 
aiine кӗричченех вӑл тӑшманпа кӗрешме хатӗр.

Л изавета Егоровна сӑнарӗпе М. Данилов-Чалдун совет 
халӑхӗ тӑшмана пурпӗрех ҫӗнтерессе ҫирӗп ӗненекен паттӑр 
совет хӗрарӑмне — чӑн-чӑн патриотична кӑтартса панӑ. Пи- 
сателӗн ытти калавӗсенче те Совет ҫӗршывне хӗрӳллӗн юра- 
такан пысӑк чунлӑ хӗрарӑмсем сахал мар. Ҫав сӑнарсем  
социализмла морале ҫирӗп тытса пыиипе вулакансене ыт
ларах илӗртеҫҫӗ.

М. Данилов-Ч алдун калавра Воронцов хуш аматлӑ сутӑн- 
чӑка та лайӑх кӑтартнӑ. Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче ун  йышпш пут- 
сёрсем пулмац мар. Нимӗҫ офицере Воронцова ял старости



Туса йунӑ. Ҫак «йл Хуҫи» Лизавета Ёгоровнапа фашистсене 
сутпӑ. «Мӗп каласаи та, кашни ҫыннӑн хӑйне кура тусӗсем  
пур, ҫавӑнтах тӑшманӗ те ҫапкалапса ҫӳрет,— тет автор.— 
Анчах вӑл тӑшман вӑхӑт ҫитнччен тпскер кайӑк пек пытап- 
са пурӑпать. Вӑл хӑй сурӑх пек йӑваш курӑнсан та, вӑхӑт 
ҫитсен сурӑх тирне хывса пӑрахать те, кашкӑр тирне тӑхӑн- 
са, асав шӑлӗсене шаккаса, хӑйӗн тнскер ӗҫне тума тытӑ- 
нать».

Воронцов ял старости пуласси пёр кунтан ытла пымасть. 
Совет Ҫарӗ килсе ҫитет те фашистсен карательнӑй отрядие 
пӗтӗмпех ҫӗмӗрсе тӑкать... Вӑрмана тарса пытаннӑ колхоз- 
нпксем, нимӗнсӗр тӑрса юлнӑ пулсан та, ҫав тери савӑиаҫ- 
ҫӗ. «Ан кулянӑр, юлташсем! Хамӑр тар тӑкса пуҫтарнӑ пур- 
лӑха хамӑр алӑпа пӗтертӗмӗр. Нгшӗҫ оккупанчӗсеие нимех  
те лекмерӗ. Совет влаҫӗ сывӑ пултӑр. Пурлӑха ӑна каллех 
тӑвӑпӑр. Кнвӗ ял вырӑнне ҫӗнӗ ял шӑтса тухӗ» ,— тет Л и
завета Егоровна.

Фашистсем вӑхӑтлӑха оккупациленӗ совет районӗсепче 
тӑшмана хирӗҫ пӗтӗм совет ҫыннисем — ваттнсем те, ҫам- 
рӑккисем те пӗр ш ухӑш лӑ, пӗр кӑмӑллӑ пулса ҫӗклспнипе 
М. Даш ш ов-Чалдун «Антун ҫемйи» (1943) ятлӑ калавӗнче 
те питӗ ӗнентерӳллӗ сӑнласа кӑтартнӑ.

Аптуп — ҫамрӑк партизан. Вӑл тӑшмана тавӑрас ӗмӗтпе 
кӑна пурӑнать, хӑюллӑн кёрешет. Нимӗҫсем яла килсе кӗр- 
сеи, ӑна персе вӗлермелле тунӑ. Вилӗмреп хӑтӑлсан, вӑл 
партизансем патие пырса тухать те отрядпа пӗрле фашнст- 
сеие хпрӗҫ паттӑррӑн ҫапӑҫма тытӑпать. «Ы х, йытӑсем! 
Пире чура тума-и? Ҫук, вӑл пулмӗ. Эпнр внлмеи-ха, чӗрӗ. 
Иурсӑмӑра та вӗлерсе пӗтереймӗҫ. Кпрлё нулсан, внлипсем  
те масар ҫинчен тухса ҫапӑҫӗҫ»,— тет вӑл, хӑйсен ялӗнче 
фашистсем ашкӑнса пурӑннине, ял халӑхне, ҫемйине асап- 
лантарса мӑшкӑлланине пӗлсен.

Тӑшмана тавӑрас ӗмӗтпе Аптуппа пӗрле партизансен ог- 
рядие упӑп йӑмӑкӗпе амӑшӗ те тухса каяҫҫӗ. «Вилсен те, 
чёрӗ пулсан та — ачасемпе пӗрле. Н имӗҫсен мӑшкӑлне тӳссе 
пулмасть. Эпӗ сирӗптеп ю лмастӑн»,— тет Лнтуп амӑшӗ хӑ- 
йӗи ачисем партпзаисем патне кайма хатӗрленнӗ чухне.

Асӑниӑ калавсенче совет ҫыннин чӑн-чӑн таса кӑмӑлӗ, 
ҫирӗп чуп хавалӗ, Тӑван ҫӗршыва чӗререн иарӑнни хӑват- 
лӑн тапса тӑнине куратпӑр. Совет саманинче прӗк нлнӗ х а 
лах ҫичӗ ют умӗнче нихҫан та нуҫ усса тӑмасть, хаяр тӑш- 
манпа впрлӗн кӗрешме тухать, хӑйӗн юратнӑ ҫӗршывне кн- 
рек хӑҫан та, кирек ӑҫта та чунне нарса хӳтӗлет.

М. Даннлов-Чалдун очеркӗсемне калавӗсем вулакансем- 
шӗн нумайлӑха асра юлаҫҫӗ. Вӗсенче автор вӑрҫӑрп событи-



сене ҫамӑл чӗлхеие, ӑнланмалла ҫырса кӑтартиӑ, унӑп ге- 
ройӗсем пире ҫирӗп кӑмӑллӑ пулнипе савӑнтараҫҫӗ.

Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче чӑвашсен паллӑ прозаикӗ Леонид Ага
ков уйрӑмах нумай ҫырчӗ. Ҫарпа патриотизм теми унӑн  
творчествинче вӑрҫӑ пуҫланичченех пысӑк вырӑн йышӑннӑ. 
Вулакансем писателен «Танкист калавӗ», «Разведчик Д ж ун - 
гали», «Пулеметчик юрлать» тата ытти произведенийӗсене 
лайӑх астӑваҫҫӗ. Вӗсем — ҫамрӑк ӑрӑва Тӑвап ҫӗршывӑн 
хӑюллӑ та хастар патрночӗсем пулма чёнекен ироизведе- 
нисем.

Гитлерла Германие хирӗҫ пыпӑ вӑрҫӑ вӑхӑтӗиче Л. Ага
ков публицистикӑлла статьясем, фельетонсем, памфлетсем, 
очерксемпе калавсем нумай ҫырчӗ. «Фронтри ачасем», «Ҫа- 
пӑҫу хирӗнче», «Манӑн туссем» ятлӑ калав кӗиекисем ии- 
четлесе кӑларчӗ. Ҫав вӑхӑтрах вӑл «Партизан Мурат» («Тӑ- 
ван ю нш ӑн»), «Вилӗмрен те вӑйлӑрах», «Пёр хулара» по- 
веҫсем ҫырчӗ. Ҫак кӗнекесенче писатель совет салтакӗсен, 
партизансен, хӗрарӑмсемпе ачасен паттӑр ӗҫёсене пысӑк 
ӑсталӑхпа сӑнласа кӑтартать. У нӑн геройӗсем ахаль ҫынсе- 
мех, анчах Тӑван ҫӗршыва хӳтӗлес ӗҫшӗн хӑйҫен пӗтӗм чуи- 
чӗре хӑватне, юратӑвне, вӑй-халӗпе пултарулӑхне параҫҫӗ. 
Вёсен тӑшмана курайманлӑхӗ, ҫапӑҫурп хастарлӑхӗпе ӑста- 
лӑхӗ вӑрҫӑра куллен-кун ӳссе, ҫирӗпленсе ныраҫҫӗ. Мирлӗ 
вӑхӑтри лӑпкӑ ҫынсем усал тӑшманпа ҫапӑҫнӑ чух геройла 
ӗҫсем тӑваҫҫӗ. Акӑ колхозрн конюх ӗҫӗнчён ҫапӑҫу хирне 
килнӗ Куракин («Л ӑпкӑ ҫын» калав) пӗтӗм батальона ма
лалла кайма чӑрмантаракан фаш истсен дзотно хупласа  
хурать. Ҫак паттӑрла ӗҫе вӑл хӑйӗн пӗчӗк хӗрӗнчен ҫыру 
илнӗ хыҫҫӑн тӑвать. Ҫавӑн пекех Акатов сержант та («Ю л
таш пурнӑҫӗ» калав), Попов стрелок та («Катюша» калав) 
ҫапӑҫура латтӑрлӑх кӑтартаҫҫӗ.

-ЛЗӗчӗк калавсенче Л. Агаков фашистла Гермаиие хирёҫ 
йынӑ вӑрҫӑ — иӗтӗм Совет халӑхӗн аслӑ вӑрҫи пулниие кӑ- 
тартса пама пӗлнӗ. Совет ҫынни хӑйӗн пурнӑҫне, вӑй-халне, 
пӗлӗвне хаяр тӑшманпа кӗрешме панӑ. Ҫавӑн пек ҫын ӗнтӗ 
унӑн «Старик №  33» калавӗнчи Яков Иванович учитель. 
Вӑл фашистсем оккупациленӗ йывӑр вӑхӑтра та ҫӗрпӳртсем  
тӑрӑх ачасене хут вӗрентсе ҫӳрет. «Унашкал ҫынсене никам 
та, нихҫан парӑнтараймӗ»,— тет автор.

«Салтак чунё» (1943) калавра Л . Агаков юратупа тус- 
лӑх салтаксене Гитлер вӑрӑ-хурахӗсемпе кӗреш ес ӗҫре ҫирӗп 
вӑй-хал парса тӑни, паттӑр пулма хавхалантарни ҫинчен 
ҫырнӑ. Виҫӗ аманнӑ офицер госпитальте выртнӑ чухне хай- 
сен вӑрҫӑри кунӗсене аса нлеҫҫӗ.

«Пӗлетӗр-и? — тет ҫамрӑк лейтенант.— Эпё кашни вӗри



ҫапӑҫу умёнох Паташан сӑнукерчекне каларса пахаттам! 
Сире ку кулӑшла пек туйӑнать-и, тен... Эпӗ чӑнах ҫаван пек 
тӑватӑп. Наташа ҫпне лайӑх кӑна иӑхса илетӗп те, кайран 
вара вӑл яланах манпа юнашар пынӑн туйӑнать, чӗрере ҫав- 
на пула темле вӑй хутшӑнать»

Ҫамрӑк лейтенант ҫав терп йывӑр ҫапӑҫурп пӗр эпизода  
аса илсе юлташӗсене ҫапла каласа парать: «Пӗрре, Ржев  
тӑрӑхӗнче, эп хамӑн взводпа тӑшмана флангран пырса ҫа- 
иас тесе, вӑрмана кӗрсе кайрӑм... Фашистсен унта засади  
пулнӑ-мӗн... Кӑнӑрах ҫавӑрса нлчӗҫ пире. «Русс, сдавайсь!» 
тесе кӑшкӑрма тытӑнчӗҫ, сӗмсӗрленсех ҫнтрӗҫ. Пӗтмелли 
курӑнсах тӑрать... Ҫав вӑхӑтра сасартӑк Наташа ҫинчен аса 
илтӗм. Ннвушлӗ ӑна курмасӑрах вилес пулать? Йӑпӑрт кӑна 
гимнастерка кӗсйннчен унӑн сӑине туртса кӑларса пӑхрӑм. 
Унӑп куҫӗсем ман ҫине кӳренӳллӗн пӑхнӑ пек туйӑнчӗҫ... 
«Ваня, парӑиатӑн-и вара?» — тенё пек курӑнса кайрӗ мана. 
Чӗре сасартӑк сиксе тухатчӗ... «Взвод-од, за мной, в ата
ку!» — тесе кӑшкӑрса ятӑм, юлашки гранатӑсене унталла 
та кунталла — ӑҫта нимӗҫ курӑпать, ҫавӑпталла вӑркӑнтар- 
ма тытӑнтӑм. Снксе тӑчӗ манӑн «взвод» — хампа ултӑ ҫын! 
Урра! кӑшкӑрса снксе тӑчӗ-ха. Граната хыҫҫӑн граната ҫу- 
рӑлать, автомат кӗпҫнсем тытмалла мар хӗрсе кайнӑ... Вара 
мӗн тетӗр? Тнмӗр ункӑран тухрӑмӑр вӗт! Нимӗҫсем тарса 
пӗтрӗҫ... Аманнисене те хӑгартӑмӑр... Тупата, ҫав Наташа 
ҫине пӑхннех пулӑшрё ҫавӑн чух!»

Лейтенант калаиинче ачалларах айванлӑх пур пулин те, 
итлекенсем ӑна чӑнласах йышӑнаҫҫӗ. «Вунтӑхӑр ҫул! Чӗре 
ҫавӑн пек ун ч ух» ,— тет автор.

Ҫак калаҫӑва тӑваттӑмӗш вӑрҫа кӗнӗ кӑвак ҫӳҫлӗ майор 
та хутшӑпать. Сӑмах салтак чуиӗ, чӑтӑмлӑхӗ, юратӑвӗ ҫин- 
чен тапраиса каять. Пёр хаяр, хӑруш ӑ ҫапӑҫу вӑхӑтӗнче ҫӑ- 
лӑнӑҫ шыраса, фашистсенчен хӑтӑлса Совет Ҫарӗ еннелле 
чунакан икӗ ачаллӑ хёрарӑма епле хӑтарни ҫинчен каласа 
парать вал. Фашистсем ҫав хӗрарӑма епле пулсан та вӗлерме 
шутланӑ, пулеметсемпе те, мннометсемпе те пене... «Мӗнле 
пулнпне астумастӑп, анчах та эп ҫак самантра хамӑн куҫ- 
ҫуль юхса аннине туйса илтӗм. Салтак чунӗ те чӑтаймасть 
иккен тепӗр ч ух» ,— тет майор.

Ю лашкинчен вӑл сывалакан юлташ ӗсене салтак чунӗ 
мӗнле пулма иултарнн ҫинчен калать: «Ҫпелтен пӑхсан ҫеҫ 
хытса ларнӑ пек туйӑнма пултарать... Ш аларах кӗрсе пӑх- 
саи — урӑхла иккен, пачах урӑхла! Вӑл ҫав терн вӑйлӑ 
юратма та пултарать, вӗҫӗмсӗр савӑнма та пӗлет, хурланни



'ire iiyjia'rb унан... Ну... курайманлах еичеп илсей — Салтак 
чунне шшам чунё те ҫнтеймест ҫав... Салтак чӗринче курай
манлах вӗреме пуҫласан — тытӑнса кӑпа тӑр вара!»

К у калавра кӑна мар, ыттисенче те JI. Агаков вӑрҫӑри  
ҫынсен ш ухӑш ӗ-кӑмӑлӗ мӗнле улшӑнса пынине, этем чунӗ 
мӗнле ҫӗнелсе ҫирӗплеш ш не тарӑннӑн уҫса парать.

/JI. Агаков ача-пӑча валли те паха иронзведеннсем сахал 
мар ҫырнӑ. Вёсенче вал пирён ачасен вӑрҫӑрп паттӑрлӑхне, 
вёсем Тӑван ҫӗршывӑн чӑн-чӑн патриочёсем пулса ӳснине 
сӑнласа кӑтартать.

«Таня» (1944) калавра, сӑмахран, тӗп героипьӑн вӑр- 
ҫӑчченхипе вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчн пурнӑҫӗ ҫинчен ҫырнӑ. Вӑрҫа 
нула хӗрачан телейлӗ ачалӑхӗ татӑлать. Тӑшман самолечё- 
сем бомба тӑкнӑ вӑхӑтра Таньӑн амӑшё вилет, ашшӗ фронт
ра ҫухалнӑ, пиччӗшӗ фаш истсемпе ҫапӑҫать. Таня аслашшӗ- 
пе кӑна тӑрса юлать, ӑпа та кӗҫех фашистсем вӗлереҫҫӗ. 
Писатель кунта хӗрача тӑшмансем туса хунӑ «ҫӗнӗ йӗрке» 
вӑхӑтӗнче мӗн тери йывӑр асап тӳснине, вӑл пурпӗр чӑтӑм- 
лӑ та ҫнрӗп пулнине ӗненмелле кӑтартать.

«Ялав» (1942) калавра JI. Агаков Кирьян ятлӑ пионер  
фаш истсен оккупацийӗ вӑхӑтӗпче Хӗрлӗ ялава пытарса ус- 
рани, яла гитлеровецсенчен ирӗке кӑлариӑ хыҫҫӑп вӑл ӑпа 
чи курӑнмалла вырӑна хӑнартса ҫакни ҫннчен каланӑ.

«Медаль» (1943) ятлӑ калавӗнче вӑл ҫамрӑк патриот 
Сеня Горохов паттӑрлӑхне сӑнлать. Сепя пирӗи ҫарсем иртсе 
йымалли вырӑна фашистсем мипӑсем лартпипе курать те, 
вилём хӑруш лӑхне пӑхмасӑр, ҫакӑн ҫпнчеп хамӑрӑннисене  
ҫнтсе пӗлтерет. Ҫак хӑюллӑ ӗҫшӗп ӑна «За боевые заслуги» 
медальпе паградӑлаҫҫё.

К у калавсене писатель ҫамрӑк ачасеи психологипе ӑс- 
тӑнне ҫывӑххӑи пӗлсе ҫыриӑ. Фроптрп ӗҫсене те вӑл ача-пӑча 
куҫӗпе пӑхса сӑплама тӑрӑшиӑ.

Акӑ тата JI. Агаковӑп аслӑ вӑрҫа хутш ӑннӑ ачасем ҫпн- 
ченех ҫырпӑ «Партизан Мурат» («Тӑван ю нш ӑн») повеҫё. 
Вӑл приключенилле произведени, чӑваш литературинчи  
ҫёнё жапр. Апа мёнле ҫырни ҫипчен автор 1966 ҫулта пи- 
четлепсе тухнӑ кӗнекен умсӑмахӗнче вулакаисене ҫаттла пёл- 
терчӗ:

«Ҫак повеҫе эпё ҫирём пилӗк ҫул ёлёкрех — 1941 ҫулта, 
Тӑван ҫёршывӑп аслӑ вӑрҫи пуҫлансан пӗр виҫӗ уйӑхранах  
ҫырма тытӑниӑ. У п чухне эпё Мускав ҫывӑхӗнчи пёр хула
ра пехота командирӗсем хатӗрлекеи курсра вӗренеттӗм.

Октябрь уйӑхӗнче ппрӗп пата тӑшмаи ункинче — окру- 
ж енире пулнӑ, тӑшман тылӗичеи хаяррӑн ҫапӑҫса хӑтӑлса 
тухнӑ командирсен пысӑк уш кӑнне нлсе пычёҫ. Вёсем те



пирӗнпе пӗрле вӗренме тытӑнчёҫ. Ҫав окруженирен тухнӑ  
команднрсем пире тӑшман тылӗнче совет патриочӗсем ф а
шистла захватчиксене хирӗҫ мӗн тери паттӑррӑп ҫапӑҫни, 
пур ҫӗрте те партизан отрячӗсем йӗркелени, партизансем  
хушшппче вӑйнитти арҫынсем ҫеҫ мар, ваттпсем те, хёр- 
арӑмсем те, ачасем те нумаййи ҫинчен каласа паратчёҫ...

Эпё вӑл кӗнекене 1941 ҫул вӗҫпелле ҫырса пӗтертём, ӑна 
тӳрех «Илемлё литература» (хальхи «Тӑвап Атӑл») альма- 
нахра пичетлерёҫ. Анчах каярахпа, 1942 ҫул пуҫламӑш ӗнче, 
хам фронта кайсан, энё ҫамрӑк партнзансеп паттӑр ёҫёсене 
ҫителӗксӗр кӑтартса Панине туйса илтём. Мускав, Смо
ленск, Калинин облаҫӗсенче, уйрӑмах 1943 ҫулта Орелпа 
Курск тӑрӑхӗнче партизан пулнӑ ҫынсемпе нумай тёл пул- 
тӑм, гитлеровецсенчен ирӗке кӑларпӑ ялсенче партнзапра 
ҫӳренё ачасемпе те сахал мар калаҫрӑм. Ҫавӑн хыҫҫӑн вара 
повеҫе тёпрен тенё пекех улӑштарса, нумай ҫӗнӗ фактсем  
хуш са ҫыртӑм та Ш упашкара ярса патӑм. 1943 ҫул вёҫнел- 
ле ӑна уйрӑм кӗнеке туса кӑларчӗҫ.

Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче, питех те кансӗр условисенче тата кӑшт 
васкарах ҫырма тивнипе, «Партизан Мурат» повеҫре ҫнт- 
менлёхсем те пулнӑ. Эпё вӗсене хам та куратӑп. Халё, теи, 
паттӑр Мурат ҫинчен эпё урӑхларах, ҫыысен сӑнарёсене 
туллирех кӑтартса, вёсен шухӑш -кӑмӑлне анлӑрах уҫса пар
са ҫырнӑ пулӑттӑм. Анчах ҫав хаяр та йывӑр кунсенче ха- 
мӑн вулакансене вӑрҫӑ ҫинчен, совет ҫыннисен паттӑрлӑхё 
ҫинчен часрах каласа парас ӗмӗтпе ҫырнӑ произведение халь 
тин ытлашши улӑштарас килмерӗ, ҫавӑнпа та эпӗ ӑна ҫак 
кёнеке валли кӑшт ҫеҫ тӳрлеткелерём...»

Повеҫӗн тёп геройӗ — ҫамрӑк ача Мурат. Вӑл йывӑр кё- 
рошӳре пнҫёхсе, ҫитӗнсе пырать, паттӑр партизан пулса 
тӑрать.

...Фашистсем пирӗн чечекленекен хуласемпе ялсепе ҫун- 
тараҫҫё, ҫаратаҫҫё, нрёклё пурпӑҫпа савӑнса пурӑпнӑ сын- 
сене асаплаптараҫҫӗ, ирӗксёрлесе иусмӑрлӑха кӗртеҫҫё. Тӑш- 
ман вӑйлӑ-ха. Фронт хёвелтухӑҫнелле куҫать. Повеҫре кӑ- 
тартиӑ яла нимёҫсем ҫитмен-ха, анчах хӗвелтухӑҫиелле кая- 
кап ҫулсене вёсем пур тӗлте те татнӑ. Ҫак хӑруш ӑ хыпара 
илтсенех ялти вӑйпнтти ҫыпсем вӑрмана тухса каяҫҫӗ. П о
весть геройӗ Мурат вёсене варианта шыраса тупать. Кунта 
ватӑ ҫынсем те, хёрарӑмсем те пур. Отряд куллен-кун ӳсет, 
чӑрсӑр та хӑюллӑ операцисем туса ирттерет, совет ҫыннн- 
сене тӑшман пусмӑрӗнчен хӑтарать. Кайран вал партизан- 
сен юхӑмне ертсе пыракан центрпа ҫыхӑнать.

Партизансем мёншён хастарлӑ ҫапӑҫни ҫинчен вёсен  
командирӗ Игнат Дубов амӑгаёпе тёл пулсан ҫакна каланё:



«Вӑрҫ-ӑ, аннеҫӗм!.. Темле пулма пултарать... Анчах хӑраса 
тӑрсан ӗҫ тухмасть вӗт. Кӗрошес пулать. Тӑшмана кашни 
утамрах пыра-пыра ҫапмалла, пӗр самантлӑха та сывлӑш  
ҫавӑрма памалла мар. Г итлер хурахӗсем  пире парӑнтарса 
хӑйсен чурисем тул1а килчӗҫ, анчах эпир чура иуласшӑн  
мар... Пулмастпӑр та! Н ихӑҫан та! Ҫавӑншӑн кӗрешетпёр. 
Эпир, анне, ҫавӑнш ӑн иимрен хӑрамасӑр ҫанӑҫатпӑр. Эпир 
тӑкнӑ юн сая кайме, анне, пӗлсех тӑр: эпир ҫӗнтepeтпӗpex», .

Совет правительстви партнзансен паттӑр ӗҫӗсене тивӗҫ- 
липе хакласа, нумайӑш не орденсемпе медальсем памалла 
тӑвать, вёсен хуш ш ниче ҫамрӑк разведчик Мурат та пулнӑ. 
Ҫавӑн пек повеҫӗн сюжечӗ.

«Партизан Мурат» повеҫӗп чӗлхи те, сюжечӗ те уҫӑмлӑ. 
Писатель нултарулӑхӗиче вӑл чӑнпипех те чи лайӑх произ- 
веденисенчен пӗрн шутланать. 1967 ҫулта JI. Агаков «Пар
тизан Муратпа» вӑрҫӑ хыҫҫӑн ҫырнӑ «Ы лтӑн вӑчӑра», «Сал
так ачисем», «Кӑсӑя» повеҫӗсемш ӗн чӑваш комсомолён 
Ҫеҫпӗл Мишши ячёпе хисепленекен премине илме тивӗҫлӗ 
нулчё.

Иртнӗ вӑрҫӑ ҫулӗсенче чӑвашсен ача-пӑча литератури  
ытти писательсем ҫыриӑ произведенисемпе те пуянланчӗ. 
Вӗсенчен хӑш ӗ-пӗрисенче чӑваш ачисем ёҫе юратни, колхоз 
ёҫне тимлесех хутш ӑнни, оборона фоичӗ валли укҫа-тенкӗ  
пухни, фронтовнкссн ҫемйисене пулӑш нн тёп вырӑн йышӑ- 
нать. (М. Трубинан «Нина», «Килйыш», Хв. Уярӑи «Куҫук- 
па унӑн тусӗсем», А. Эсхелӗн «Ҫӗр илемӗ» калавӗсем, 
С. Ш авлин «Маттур Якур», «Киев пионерӗ» поэмисем, 
И. Максимов-Кошкинскин «Ачамӑрсем» пьеси т. ыт. те).

Паллӑ ӗнтӗ, гнтлерла Германие ҫӗнтересси совет салта- 
кӗсем фронтра паттӑррӑн ҫапӑҫнинчен, кунпа пӗрлех тыл 
ҫирӗп пулнинчен, халӑх фронта мӗн кнрлине йӑлтах парса 
тӑиинчен кнлнӗ.

«Пурте фронт валли — пурте ҫӗнтерӳш ӗн!» — ҫак лозунг 
мӗнле пурнӑҫа кӗрсе пыннне кӑтартма тӑрӑшрӗҫ фронтпа 
тыл хуш ш инчи ҫыхӑну ҫинчен ҫыракан писательсем. Акӑ, 
Иван Мучин «Кӑмӑллӑ старик» (1944) ятлӑ пӗчӗк калавӗн  
геройӗсем — Захар Андреевичпа Сидор Иванч. Вёсем гудок 
хыҫҫӑн, смена нӗтш ш е пӑхмасӑрах, хӑйсен станокёсем патпе 
каялла таврӑнаҫҫӗ. Малтан Сидор Иванч ӗҫлеме тытӑнать, 
унтан Захар Андреевич: «Эй, ну, яра нар! Сидортанах юлар 
мар!» тесе, тата тимлӗрех ӗҫлеме пуҫлать. Ӑмӑрту-и ку? — 
Ӑмӑрту, патриотсен ӑмӑртуллӑ ёҫӗ! Вёсен ёҫӗ, сӑнарӗ —

' Леонид Агаков. Партизан Мурат. Чӑваш АССР кёнеке издатель
стви, ЮНО, 22 с.



тылри пин-пин рабочисен паттӑрлӑхӗ. Вӗсем хӑйсен ёҫ нор- 
мине яланах ытлашшипех тултарса пынӑ, анчах кунпа ҫыр- 
лахмаҫҫӗ-ха, ытларах ёҫлесе, ҫӗршыва йывӑр тапхӑрта пысӑк 
пулӑш у парасшӑн тӑрӑшаҫҫӗ.

Хёрӳ чунпа, ҫивӗч публицистика чӗлхипе ҫырнӑ А. Эс
хель «Сарсков колхозник самолечё.» ятлӑ очерка. Писатель 
унта Сарсков колхозник хӑй укҫи-тенкипе туяннӑ самолета 
Совет Союзён Геройне Федот Орлова халалласа пани ҫин- 
чен хавхаланса каласа кӑтартать. Чӑваш колхозникёсен  
ёҫри паттӑрлӑхӗ, фронтпа тыл хушшинчи нихҫан арканмн 
пёрлӗх Хв. Уярӑн «Ҫыру» калавёнче те тёп вырӑн йышӑ- 
нать. Чӑвашиа тутар колхозёсен, хёрарӑмсемпе ачасен пат- 
рнотла ёҫёсене П. Хусанкай «Тӑван ҫёршыв», JI. Агаков 
«Фронтрап таврӑнсаи» очеркӗсенче туллин сӑнласа панӑ.

А. Эсхелӗн «Шартлама сивӗре» (1942), «Ҫёр илемӗ», 
«Пӗр каҫ» (1944) калавёсемне новеллисенчи тӗп геройӗсем  
те — тылра паттӑрлӑх кӑтартакан ҫынсем. Вӗсем хӑйсен  
пархатарлӑ ӗҫӗн тёллевне, общество умӗнчи тивёҫне питӗ 
аваи ӑнланаҫҫё, ҫавӑнпа та нимӗнле йывӑрлӑхран та хӑраса 
тӑмаҫҫӗ.

 ̂Эсхель хӑйён произведенийӗсенче халӑхш ӑн, обществӑ- 
шӑн ырми-канми ёҫлекен ҫынсене сӑнласа кӑтартать. «Ш арт
лама снвёре» калавра вӑл вӑрҫӑ вӑхӑтёнче пёр завод валли 
вӑрман касса турттаракан колхозниксемпе колхознпцӑсем  
ҫинчен калать. Вулакан кунга ёҫӗи хӑвӑртлӑхне, ҫынсем  
вӑрман касса хатӗрлемелли плана тултарассншёи чунтан  
хыпӑнса ҫуш ш не лайӑх туйса тӑрать. Акӑ вӑрман ёҫлекен- 
сен хастарлӑхне палӑртакан пёр деталь. Лариван мучн хӑй- 
ие пёрле вӑрман касакан Хёветёр ятлӑ ачана тӗрёслесе пӑхас 
мехелпе чн тӗреклӗ юмана суйлса илет. Аичах кёлеткнпе 
хавшак пулин те, Хёветёр ӳрӗк-сӳрӗк ача мар иккен. Акӑ 
мёнле ёҫлеҫҫӗ вёсем иккёшӗ: «Ларпван мучипе нёчӗк Х ёве
тёр аллннчи нӑчкӑ шыв пек юхса тӑрать. Ҫук, шыв нек 
те мар, сёрме купӑсӑн сӗркӗчн пек! Ҫав сӗркӗчё айёнчен  
вара тӗлёнмелле илемлё, чуна хӑиартлантарса, ҫунатлантар- 
са яракан кёвё шӑранса тухать. «Лариван мучи, яра пар, 
яра пар! Хёветӗр, Хӗветёр, ҫёмёрттер, ҫёмӗрттер!» тесе гор
лана пек туйӑнать пӑчкӑ. Чаи та, Ларнван мучипе Хёветёр  
пачка чи малтанхи юман ҫине пырса лартсаиах ҫак кёвё 
ҫине ӳкрӗҫ те, вёсен нккёшён те чунӗсем ҫӗкленсе кайрёҫ»1.

А. Эсхель 1944 ҫултах «Ҫӗр нлемё» ятлӑ калав ҫырнӑ, 
анчах вӑл вӑрҫӑ хыҫҫӑн, 1946 ҫулта ҫеҫ пнчетлеинӗ.

’ Л. Эсхель. «Иурнаҫ нлемё». Калавсемпе очерксем. Чавашгосиз- 
дат, 1948, 40— 41 с.



 ̂ «Чӑваш ҫёршывӗ. Вӑйпитти ҫынсем варҫӑра. Вӗсем пурте 
шӑкӑлтатса ӗҫлес пулсаи, пурнӑҫ тата илемлёрех те савӑ- 
пӑҫлӑрах^ пулӗччӗ, тесе ш ухӑш лать Хриссан мучи. «Сакӑр 
ҫынна вӑрҫа ӑсатрӑм, виҫҫӗш не ҫухатрӑм. Ҫапах та этом 
тӳсет, ыррине кӗтет»,— тет вӑл хӑйпе пӗрле хирте ӗҫлекен  
шкул ачисене. Ватӑ колхозник тӑлӑх ачасене ш еллесе, ӗмӗр- 
хи ҫёрёҫӗпе хытӑрканӑ аллисемпе хӗвеланӑҫнелле хыттӑн 
юнаса фашистла Германце ылханать, вӑрҫать. Ун ы лханӗ— 
халӑх чӗринчен тӑвӑнса тухакан хаяр сӑмахсем. Пӗт эс, ыл- 
хаплӑ иӑх. Эс нӗтсеи, сана ҫӗр те, шыв та ан йышӑптӑр. 
Ҫӗрсе вырт эс хӑвӑн карту хыҫёнче! Сана ҫуратса яракан- 
ни, санӑн арӑму, сапӑн ачу-пӑчусен юилӑ куҫҫуль тӑкса 
макӑрмалла пултӑр, ирсёр нимёҫ! Впттӗр халӑх ылхаиӗ, внт- 
тӗр сан сӗмсӗр пуҫна!.. ӗмӗр-ӗмӗр ылхан сана!.. Уриӑ йытӑ, 
урнӑ кашкӑр вилёмӗпе вил эсё. Эпӗ каламастӑп ҫак сӑмаха, 
мана ҫуратнӑ ҫӗр, пӗтӗм аслӑ ҫанталӑк калать. Ҫӗр йлемне 
пӑсма килтӗн пулсан, эпир мар сана, санӑн юнлӑ ёҫӳсем- 
шӗн аслӑ ҫӗр, пирӗн аннемёр тавӑрать» *.

Хрисан мучи пулас ҫёнтерӗве шанать, ҫав ҫёнтерӳш ӗи  
хӑй те мӗнпур вӑя хурса ӗҫлет. Колхоз хирёнче кёлте турт- 
тарса капан тума пулӑш акаи Алюша, Вапюша вӑл хёрхенет  
те, мухтать те. Ҫамрӑк паттӑрсене пысӑк ҫын вырӑине хурса  
хисеплени, паллах, вёсен йывӑр хуйхине сирсе яма пулӑ- 
шать.

А. Эсхель хӑйӗн геройӗсене — Хрнсан мучие те, ачасене 
те ӗҫре кӑтартнӑ. Вулакан ҫак пӗчёк уш кӑнӑн ш ухӑш -кӑ- 
мӑлне, ӗҫне уйрӑм детальсенче курать. К у вара калавӑн 
пархатарлӑ, хаклӑ енӗ. Ӑна эпир «Ш артлама сивӗре» калав
ра та куртӑмӑр.

«Пӗр каҫ» калавра А. Эсхель ҫыпсен вӑхӑтпа, хуйхӑ-суй- 
хӑпа, уйрӑлупа тӗрӗсленнё чӑн-чӑн юратӑвӗ ҫинчен ҫырать, 
ҫав юратӑвӑн вӑйне калама ҫук лайӑх кӑтартса парать. К а
лав героини, ҫамрӑк та илемлё Таня Хурасева, вӑрҫӑ вӑхӑ- 
тёнче колхоз бригадирӗнче ӗҫлеме пуҫлать. У нӑн сӑмах панӑ 
каччи — Павӑл — вӑрҫӑра фаш истсемпе ҫанӑҫать. Чылай- 
ранпа ҫук ӗнтӗ унран ҫырусем. Мёи тумалла-ха? Хӑш ӗ-пё- 
рисем Таньӑна качча тухма сӗнеҫҫӗ, анчах хӗр, мёнле пул
сан та, Павӑлах кӗтме шутлать. К у йывӑр, ҫав тери йывӑр, 
мёнш ён тесен ялтп ҫыпсем пурте Павӑла вилнё тссе ш ут- 
лаҫҫӗ. Ҫӗршер пин совет хёрарӑмёсем ун  чухпе хӑйсен ҫы- 
вӑх ҫыннисепе ҫавнаш калах тёмсӗлсе кётсе пурӑннӑ, ҫакӑ 
вӗсене вӑрҫӑ йывӑрлӑхӗсене чӑтӑмлӑн тӳссе ирттерме вӑй 
ианӑ. Акӑ пӗр каҫхине, Таня уйрӑмах хуйхӑрса асашшннӑ



вӑхатра, яла кӗтмен ҫӗртен Павӑл таврӑнать. Вӑл йартй- 
запсеи отрядӗнче пулнӑ-мӗн, сураиланнӑ хыҫҫӑн, отпуск  
плсе, яла курма килнӗ. Калав ҫыпсен племлӗ чун-чёрине, 
пысӑк туслӑхпа юратӑвне ҫӗкленӳллӗн те тарӑннӑн сӑнласа 
панипе кӑмӑла каять.

Илсе пӑхар-ха тата Хв. Уярӑн «Ҫыру» ятлӑ калавне
(1944). Унта автор тылри пурнӑҫа хӑйне майлӑ меслетпе 
ҫырса кӑтартнӑ. Калаври ӗҫсем пӗр каҫра пулса иртеҫҫӗ. 
Арман хуралҫин пӗчёк пӳртне виҫӗ ватӑ колхозник пынӑ та 
пурпӑҫри «вак-тӗвек» ҫинчен калаҫса лараҫҫӗ. Ҫав вӑхӑтра 
хӑйсен ялӗнчи ҫын — тӑлӑх ӳснӗ Иван Сироткин лейтенант 
Днепр шывӗ урлӑ каҫнӑ чухне паттӑрлӑхпа хӑю лӑх кӑтарт- 
нӑшӑн Совет Союзӗи Геройӗ ятне нлнн ҫпнчен радно пӗл- 
терет иккен.

Ҫак кӗтмен ҫӗртен илтнӗ хыпарпа хавхаланпӑ ватӑ ҫын- 
сем герой патне ҫыру яма ш утлаҫҫӗ. К у ҫыру, чӑнах та, 
питӗ интереслӗ пулса тухнӑ. Унта вӗсем ялти хыпарсене, 
колхозннксем мӗнле ӗҫленнне, мӗн чухлӗ ӗҫкунӗ тунпне, 
фронтрп ял ҫыннисем мӗнле ҫапӑҫнине чуна хумхантар- 
малла сӑмахсемпе нӗлтереҫҫӗ.

Калавра Хв. Уяр юморпа, чӗлхене илемлетекен сӑнарлӑ 
сӑмахсемпе пнтӗ пӗлсе усӑ курнӑ, ҫавӑнпа ӑпа вулама та 
ҫӑмӑл, интереслӗ. Тӗслӗхш ӗн калавӑп пӗр-ик сыпӑкпе нлсе 
пӑхар-ха. Радио пёлтернӗ хыпара илтсен: «...пӳртри ҫынҫем  
тӗлӗннипе пӗр вӑхӑта нимӗн те чӗимерӗҫ,— тет писатель.— 
Тарас Ивановичӑн чӗлӗмӗ шӑкӑрт туса урайне ӳкрӗ. Кули- 
не мӑпакка васкаса кутник ҫнне кайса ларчӗ.

— Тур ҫырлахах! — терӗ те вӑл, сывлӑшё пнтӗрӗнсе лар- 
ннпе шӑппӑн, йӗри-тавра пӑхкаласа илчӗ.— Ара, ку Тӑлӑх  
Иван вӗт? Эрхип кум, Тарас мучи, итлӗр-ха, кӑна Иван 
ҫинчен каларӗҫ вёт?..

Тарас Иванович урайӗнчен чӗлӗмне илчӗ те сётел хуш - 
пшие пырса ларчӗ... Унӑн та, Кулнне мӑнакканнп 
пек, аллисем чӗтреҫҫӗ, ҫӑварӗнчн чӗлёмӗ тӑтӑшах тӗтӗм кӑ- 
ларать.

Тарас Ивановича кура Кулине мӑпакка та кӑштах лӑп- 
ланчӗ:

— Ч ӑнах-ш и ку? Ҫав Тӑлӑх Иванах Герой пулпӑ-ши?..
— Молодец! — терӗ халиччен сӑмах чӗнмесӗр тӑнӑ Эр- 

хин мучи те .— Хамӑр ял ятне ямарӗ иккен.
— Иӗчӗккӗ чухнех пптӗ пултаратчӗ те...
— Ҫыру ярас мар-п ун патне? — терӗ Тарас Иванович.
— Ҫыраканӗ ҫук-ха...
— Чухлаканччӗ-ҫке эпӗ кӑштах...
...Пёр сехет пек пртсен, Тарас Иванович ҫамкн ҫпнчн



tapiii* шалса илче те каранташ таткин вёҫне чёлхппе йёпет- 
се, малалла ҫырма тытӑнчё.

«...Пегр тухтӑра тухрӗ. Хӗлнп ывӑлёсем виҫҫёш ӗ те сал- 
такра. Раман арӑмӗн ённ нкӗ пару туса пачӗ. Тата хамӑр 
колхоз вӑйӗпех икӗ ятташлӑ шкул туса лартрӑмӑр...»

Ҫутӑличчен ларнӑ вӗсем, аичах ялти хыпарсене ҫуррияе 
те ҫырайман. Ҫавӑнпа та, ҫырӑвӗ ытла вӑрӑм ан пултӑр 
тесе, цифрӑсемпе ҫырма тытӑниӑ.

«Ирхи апат тӗлнелле тип Тарас Иванович пысӑк хут 
тӗркемӗ ҫние «Действующи Ҫар, И. Т. Сироткин Героя» 
тесе ҫырса хучё те районалла тухса утре»

Чӑваш прозаикӗсем хӗрӳллӗ публицистикӑлла статьясем, 
илемлё очерксемпе калавсем ҫырнӑ хуш ӑрах вӑрҫӑ вӑхӑтӗн- 
чи пурнӑҫа анлӑн кӑтартса иаракан иысӑк калӑплӑ пронзве- 
денисем те ҫырма тытӑннӑ. Паллах, вӑрҫӑра новеҫсемпе ро
мансом ҫырма питӗ йывӑр пулнӑ. Совет пнсателёсен иккӗмӗш  
съездӗнче М. Ш олохов ун пирки акӑ мӗн каланӑччӗ: «Есте
ственно, что в дни войны большинству писателей нечего 
было и думать о создании крупных произведений, выношен
ных в тяжелы х и долгих раздумьях, отточенных по языку, 
безупречных по стилю. Тогда слово худож ника было на 
вооружении армии и парода и писателям некогда было при
давать своим произведениям соверш енную форму. Была 
у них одна задача: лишь бы слово их разило врага, лишь 
бы оно держ ало под локоть нашего бойца, зажигало и не 
давало угаснуть в сердцах советских людей жгучей нена
висти к врагам и любви к Родине. С этой задачей писатели, 
как известно, справились неплохо» *.

Ҫапах та пысӑк калӑплӑ пронзведепнсем чӑваш лнтера- 
туринче, ытти халӑхсен литературинчи пекех, налӑрчӗҫ. Сте
ная Аслан, сӑмахран, «Аслати» (1 9 4 2 ), Леонид Агаков — 
«Партизан М уратна» (1942) «Вилёмрен те вӑйлӑрах» 
(1943— 1945), Илпек Микулайё — «Ирена» (1 9 4 4 ), Иван 
Саламбек — «Иксёлми шанчӑк» (1944— 1945) ятлӑ повеҫ- 
сем ҫ.ырчӗҫ. Куҫма Турхан «Йӑмраллӑ ял» романёпе ӗҫлеме 
тытӑпчӗ, Хв. Уяр «Пӑлхав» ятлӑ историлле романӗн пёрре- 
мёш пайне вӗҫлерӗ.

М алтанах каласа хӑвармалла: пысӑкрах формӑпа ҫырнӑ 
произведенпсем, темипе, содержанипе пнтӗ кирлӗ те вӑхӑтлӑ 
пулнӑ пулсан та, чӗлхе тӗлӗш ӗнчен, стиль енчен, М. Ш оло
хов калашле, пурте пиҫсех ҫитеймен.

Л. Агаков писатель нкё повесть ҫырса ппчетлерё. Пёрпн

1 «Тӑван Атӑл» альманах, 1944, 18 №.
2 «Литературная газета», 1954, декабрь, 26.



пе, «Партизан Муратпа» кӗскен паллашрӑмӑр ёнтё. Теп- 
ринче, «Вилёмрен те вӑйлӑра.х» 1 ятлӑ пӗчӗк повеҫӗнче, фа- 
ш истссн тискер ӗҫӗсем тухса тӑраҫҫӗ. «Унта та кунта ҫунса  
пётнӗ ҫуртсеи никӗсӗсем йӑсӑрланаҫҫӗ... Аҫта ан пӑх — пур 
ҫёрте те снарядсемпе минӑсем алтиӑ лакӑмсем палӑраҫҫӗ, 
шурӑ юр хуп-хура хӑрӑмпа внтённё...» — тет автор. Вал 
Орел облаҫӗпчн Асмонь ятлӑ яла тӑшмаиран тасатиӑ хыҫҫӑн  
ҫнрӗм ҫулхи Палюков капнтанпа тёл пулать. Вӑл ҫапӑҫу- 
сенче пӗрре кӑна мар чапа тухнӑ чӑваш ачн. 1941 ҫулхн ок
тябрь уйӑхӗнче Хӗрлӗ Ҫарӑн чаҫёсем хёвелтухӑҫнелле чакнӑ 
чух Палюков, икӗ хут йывӑр аманнӑскер, Асмонь ялӗнчи 
ватӑ коммунистка Варвара Васильевна пулёш ш ш е вилём
рен хӑтӑлать, партнзансемпе нӗрле тӑшмана хнрӗҫ ҫапӑҫать.

Кам вал Варвара Васильевна? Мӗнле унӑн наттӑр ӗҫё- 
сем? Унӑн упӑшкн ял Советӗнче ёҫленӗ иккен, колхозсем  
тунӑ вӑхӑтра ь*лаксем ӑна вёлернӗ, кайран халӑх ун вы- 
рӑпне Совета Варвара Васильевнӑна суйлаиӑ. Вӑл тӑватӑ 
ҫул ял Совет членё пулнӑ, партине кӗнӗ, каярахиа сёт фер- 
мнн заведующ ийӗнче ёҫленё... Нимӗҫсем килсен, хӑйне ырӑ 
пулас ҫуккнне пёлсе, вал тем пекех кунтан тухса каясшӑн  
пулнӑ, анчах ывӑлӗ чнрлӗ пнрки Каяйман.

Вӑл Тӑван ҫӗршыва, колхоз пурнӑҫне юратнӑ, вёсен вӑй- 
хӑвачёпе пуянлӑхпе ӳстерес тесе ырми-канми ёҫленӗ. Унӑн  
тавракурӑмёпе характерӗ ӗҫре пиҫӗхсе ҫирёиленнӗ. «Хама 
тем тусан та, тӑшмапа парӑнас шухӑш ӑм ҫук ,— тетш вӑл.— 
Мана халь тин никам та чура тума пултараймё... Икӗ ывӑ- 
лӑм Хӗрлӗ Ҫарта ҫанӑҫаҫҫӗ пулать те — эпӗ тӑшман умне  
чӗркуҫлепетӗп-и? Ан tiib, хуть те пуҫӑма касса татчӑр...»

Ак мёнле совет хӗрарӑмӗпе тёл пулнӑ нимӗҫ фашнсчё- 
сем! Партизансемпе ҫыхӑнса ёҫленӗш ён вёсем пистолет ав- 
рнпе ҫапа-ҫапа ун пуҫне темиҫе ҫёртен шӑтарнӑ, таканлӑ 
аттисемпе тапа-тапа питне-куҫне ҫӗмӗрсе пӗтернё, тимӗр 
хулӑсемпе ӑнран кайиччен хӗненё.

«Тӑватӑ уйӑх хупса усрарӗҫ мана тӗрмере,— тет вӑл, пн- 
сательпе Палюков капитана тёл пулсан.— Тӗрмннчен эпё  
пачах кётмен ҫёртен тухрӑм... Мана хула хыҫӗнчи танксене 
чарса лартма алтнӑ канава вилесемне пёрле чёрёллех нлсе 
кайса пӑрахрӗҫ».

Варвара Васильевна, тӑшманӑн ирсёр ӗҫӗсене хӑй чӑтса 
курнӑскер, пуринчен ытла парти членён бнлечё ҫухаласрап  
хытӑ хӑрапӑ иккен. «Нимӗҫсем маиӑн пурлӑха, юратнӑ ача- 
ма, сывлӑха туртса илчӗҫ,— тет вӑл,— анчах кӑна — чи хак-

1 «Халсӑх хӑвачӗ». Калавсемпе повеҫсем. Чӑваш АССР кӗнеке пз- 
датедьҫтвн, 1965, 17—54 с.



лине — эпӗ ҫапах та упраса хӑварма пултартӑм... Эпӗ ӑна 
ҫӗр айне алтса пытарсаттӑм, тӗрмерен таврӑнсаи вара тӳрех  
чавса кӑлартӑм те текех хамран иӗртте уйӑрмарӑм... Эсир 
таврӑнасса кӗтрӗм».

Ватӑ коммунистка нумай курнӑ, чӑтнӑ, тӳснё. Вӑл пур- 
нӑҫа, ирёке, хӑйён тивӗҫне юратни — вилӗмрен те вӑйлӑрах. 
У н сӑнарне JI. Агаков пысӑк ӑсталӑхпа ҫырса кӑтартнӑ. 
Ахальтен мар «Вилӗмрен те вӑйлӑрах» повесть вӑрҫӑ вӑхӑ- 
тёнчи чӑваш литературинче ҫёнӗ утӑм пулса тӑчё.

С. А сланӑн «Аслатн» повеҫё те совет партнзанӗсен тӑш- 
ман тылӗнчн кӗреш ӗвёпе ҫыхӑннӑ. Унта эинр пӗр-пёринпе 
нихҫан килӗшми икӗ хире-хирӗҫле вӑй хаяррӑп тытӑҫса ӳк- 
нине куратпӑр. Гитлер ҫарёсем совет ҫыннисене юнлӑ тер- 
рорпа пӑхӑнтарасш ӑн ӑнтӑлаҫҫӗ. Анчах Тӑван ҫӗршывӑн 
чысёпе ирёкӗшӗн кёреш ёве ҫӗклеинӗ совет партизанӗсем  
фаш истсенчен ш икленсе тӑмаҫҫӗ, вёсемпе ггаттӑррӑн ҫапӑ- 
ҫаҫҫӗ, ҫӗршыва сутнӑ ирсӗрсене иёр шелсӗр пӗтерсе пы- 
раҫҫё.

С. Аслан совет ҫыннисем ҫавӑн нек ҫирӗп те харсӑр чун- 
лӑ пулни мёнрен килнине кӑтартса парас тёллев лартнӑ. 
П роизведенире ҫавӑи пек факторсенчен пӗри — пирӗп халӑх- 
сеи вӑрҫӑри туслӑхӗ — уйрӑмах пысӑк вырӑи йышӑнать.

Повеҫри паллӑрах геройсенчеи ҫамрӑк чӑваш партиза- 
нӗсем Павел Призантиипа Сергей Комков, вырӑс каччисем  
Добровпа Трухин, Самхарадзе грузин, украина партизанё- 
сем Оксанӑпа упӑн аиинӗ Станислав, Петька пионер сӑнарё- 
сем ӗненмелле пулса тухнӑ. Тӗрлӗ наци ҫыннисенчен тара
кан ҫак туслӑ коллектив пёр ш ухӑш -кӑмӑлпа, пёр чунпа 
пурӑнать. Вёсен характерёсем кашни хӑйне майлӑ пулнн 
те, пурте вёсем Совет ҫёршывӗн патриочӗсем.

Чӑваш  ачи Павел Призантин пирвайхи ҫапӑҫурах хӑйне 
ырӑ ёнчен кӑтартать. Нимёҫ снайперне персе вӗлернӗ хыҫ- 
ҫӑн вӑл пӗрремёш  хут ҫӑмӑллӑн сывласа ярать. У нӑн ҫакӑн 
ҫинчен хӑйён тусне Сергей Комкова тӳрех каласа парассн  
килет, анчах ҫав вӑхӑтра ӑпа командир кӳршӗллё подраз- 
деленипе ҫыхӑнма хуш са ярать. Призантин, лайӑх маскиров
ка туса, тӑшмап пӗр вёҫӗмсӗр вут-ҫулӑм тӑкнине иӑхмасӑ- 
рах командир хуш нине вӑхӑтра тӑвать. Госпитале лекнё 
хыҫҫӑн вара ҫар хаҫачён корреспонденчӗ ун ҫинчен очерк 
ҫырма шут тытать.

— Мён вара? Эпё нимён то туман-ҫке? — тет ӑпа При
зантин, тёлӗнсе кайса.— Энё командир приказне ҫеҫ пур 
нӑҫларӑм.

Павел П ризантиипа уиӑн тусёсем хаяр ҫапӑҫусенче, тӑш- 
ман тылӗнчи хӑюллӑ операдисенче чунёсемпе ҫирӗнленеҫҫё.



Вёсем чи йывар ҫапаҫусенче те пер-иёрне пӑрахмаҫҫё, фа
шистсем патне тыткӑна лексен те, пӗрне-пӗрн сутмаҫҫӗ, ви- 
лӗме куҫран пӑхаҫҫӗ. Лкӑ, нимӗҫсен подвалӗнче ларнӑ чух
не Самхарадзе грузин хӑйӗн тӑван чӗлхипе «Сулико» юрра 
юрласа ярать, Павӑл чӑвашла «Ан авӑн, шӗшкӗ» шӑранта- 
рать, унтан пурте пӗрле пӗтӗм тӗнчерн ӗҫҫынннсен гимнне— 
«Интернационал» юрра юрлама пуҫлаҫҫӗ. Ҫак сценӑра ав
тор Совет Союзӗнчи халӑхсен ҫпрӗп туслӑхӗпе пӗрлӗхне, ф а
шистсем вӗсене нихӑҫан та парӑнтарма, пӗтерсе тӑкма пул- 
тарайманнине, Совет ҫӗршывӗ, тем пек йывӑр пулсан та, 
тӑшмапа пурпӗрех ҫӗнтерессние кӑтартса парать.

«Халӑх вӑйӗ — аслати, ӑна никам та, нимӗнпе те, нихӑ- 
ҫ.ан та ҫӗнтереймӗ, ҫӗмӗреймӗ»,— ҫак тӗп ш ухӑш а калать 
автор хӑйӗн повеҫӗнче. Ҫапӑҫусенче ҫухатусем, ӑнӑҫсӑр са- 
мантсем пулаҫҫӗ пулин те, «Аслати» — оптимистла произ- 
ведени. Унта эпир йывӑр та хаяр тӗрӗслев ҫулӗсеиче совет 
ҫыннисем нихҫанхинчен те ҫирӗп пулнине, тӑшмана хаяр- 
рӑн курайманиине, халӑхӑн вӑрҫӑри хастарлӑхӗпе пултару- 
лӑхӗ ӳссе пынине лайӑх куратпӑр.

«Аслати» повесть пысӑк очерк майлӑрах пулҫа тухнӑ. 
Писатель ӑпа кӗске вӑхӑт хушшннче ҫыриӑ. Ҫавӑнпа та унта 
чӗлхепе композицн тӗлӗш ӗнчен ҫитменлӗхсем те тӗл пулаҫ- 
ҫӗ, фроитри лару-тӑру ҫинчеи вырӑнӗ-вырӑнӗпе схемӑллӑ- 
рах, ҫиелтеп калани те пур.

Еӑрҫӑ вӑхӑтӗпчех И. Саламбек «Иксӗлмн шапчӑк» ятдӑ 
повесть ҫ.ырнӑ, аичах вӑл 1947 ҫулта тип пичетленсе тух- 
рӗ ‘. Ҫак повеҫшӗн И. Саламбека Чӑваш АССР 25 ҫул тул- 
тарпӑ ятпа литература, искусство, пстори тата чӗлхе тӗлӗш- 
не 1945 ҫулта ирттернё конкурсра виҫҫӗмӗш преми памалла 
туиӑ. Повесть пичетленсе тухсан, ӑна пирён литература кри
тики нкӗ тӗрлӗ хак пачӗ. «Тӑван Атӑл» альманахӑн 28-мёш  
кӗнеки» 2 ятлӑ статьяра унӑн авторе В. А -p повеҫӗн чылай 
ҫитменлӗхӗсене кӑтартса пачӗ. С. Ялавпн «Современная чу
вашская литературная критика» 3 ятлӑ статйинче «Иксӗлми 
шанчӑк» повеҫе, уиӑн лайӑх еиӗсене кӑтартса, пӗтёмӗш пех  
мухтарӗ. Уптап вара ӑна 1948 ҫулхп февралӗп 27-мӗш ӗнче 
чӑваш прозаикӗсен пухӑвӗиче пахса т у х р ёҫ 4.

«Иксӗлми шанчӑк» повесть — 1942-мӗш ҫулта Сталинград 
патӗиче ҫав тсрн вӑйлӑ ҫапӑҫусем пьтнӑ вӑхӑт ҫипчеп ҫыр- 
нӑ пронзведени. Писатель хӑй умне ҫав йывӑр тапхӑрта 
совет ҫыннисен тӑшмана ҫӗитерес емӗчӗ, вӑйӗпе пултару-

1 «Тӑван Атӑл» альманах, 1947, 28 кӗноке.
2 «Чӑваш коммуни» хаҫат, 1947, июнь, 20.
3 «Красная Чувашия» хаҫат, 1947.
4 «Ялав» журнал, 1948, 3 №.



лӑхб, паттарлӑхё мен тери ҫирёп пулш ш е, вёсен иксёлми 
шанчӑкне кӑтартса парас тӗллев лартнӑ.

1942 ҫул вӑрҫӑн чи хӗрӳ вӑхӑчӗ пулнӑ, ун  чухне нӗтӗм  
тӗнче Сталинград ҫине пӑхнӑ. Ҫав вӑхӑт ҫинчен ҫырнӑ про- 
изведенире автор, паллах, Сталинград патӗнчи хӗрӳллӗ ҫа- 
пӑҫусене палӑртмасӑр хӑварма пултарайман. Анчах повеҫрп 
Самуков капнтанпа Воронов лейтенантӑн ҫапӑҫурн паттӑр- 
лӑхнё вулакансем курмаҫҫӗ, писатель вӗсем тӑшман ункиие 
ҫакланнӑ хыҫҫӑн асапланнине ҫеҫ ҫырса кӑтартнӑ.

«Иксӗлми шанчӑк» повеҫре тылпа фронт ылмашӑнса 
пыраҫҫӗ. Тылра хастар ӗҫлекен хӑш пӗр ҫынсен сӑнарӗсене 
И. Саламбек чӑнннпех лайӑх та тӗрӗс кӑтартнӑ. Тӗслӗхрен, 
Самуков капитан ашшӗ — чӑн-чӑн совет патрночӗ, вӑл танк 
тунӑ ҫӗре яма укҫа пухас тӗлӗш пе колхозра пысӑк ӗҫ тӑвать. 
Ҫавӑн пекех Ленннградрап чӑваш ялне кнлнӗ Воронов лей- 
тенантӑп арӑмӗ те ырӑ кӑмӑллӑ, пултаруллӑ хӗрарӑм,

К у повеҫ.ре хӗрарӑм сӑнарё чи иаллӑ вырӑнта тӑрать. 
Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи совет хӗрарӑмӗ тесен, вулакансем умне кун
та тнскер тӑшмана хӑвӑртрах ҫӗнтерес тесе мӗнпур вӑйне 
хурса ӗҫлекен патриотка тухса тӑма тивӗҫ. Анчах И. Салам
бек сӑиласа кӑтартнӑ Самуков капитан арӑмё Люба пӗрре 
те ун пек мар. Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче вал, педагогика пнстптутён- 
чен вёренсе тухнӑ ҫамрӑк хёрарӑм, ним ӗҫсӗр килте ларать. 
Сӑмахпа Люба фаш истсене нитӗ кураймасть, вӑрҫӑрн унӑш - 
ки ҫинчен ахлата-ахлата шухӑш лать, каярахпа госпиталь- 
тен пнтё йывӑр аманнӑ Воронов лейтенанта хӑй хваттерне 
нлсе пырать. Анчах пӗччен, ӗҫсёр пурӑнакан хӗрарӑм сӑма- 
хӗсем, вӑл хӑйӗн хуйхи-суйхипе ҫеҫ асаплапни вулакансен  
чӗрннче иксӗлми шанчӑк чёртме пултараймаҫҫӗ. Люба, акӑ, 
фронта кайма хатӗрленет нккен. «Унӑн таса чёринче иксӗл- 
мн шанчӑк, ҫӗнтерӳ шанчӑкё вёренё»,— тет автор. Ҫапах та 
вулаканӑн вӑл фронта тухса каясснне те, унта паттӑррӑн ҫа- 
пӑҫассине те ӗненес килмест.

Ҫапла вара «Иксӗлми шанчӑк» — повесть,— вӑрҫӑ вӑхӑ- 
тӗнчн иурнӑҫа тӗрӗс мар ҫутатса паракан ӑнӑҫсӑр пронзве- 
деин пулса тухнӑ. Автор фронтри эиизодсеие, вӑрҫӑ ҫынни- 
сене, тылра ӗҫлекеисене сӑнласа кӑтартайман.

Вӑрҫӑ вӑхӑтёиче нирӗн прозаиксенчен нумайаш ё совет 
ҫыниисен ӗҫӗпе кёреш ёвне анлӑраххӑн сӑиларёҫ, вёсен шу- 
хӑш -кӑмӑлӗпе натрнотла туйӑмӗсене туллинрех уҫса кӑтарт- 
рӗҫ. Апла нулпн те, ун чухнехи чӑваш прозннче халӑхӑп  
вӑрҫӑри паттӑрлӑхӗпе ёҫри героикине, Совет государствин  
иксӗлми вӑй хӑватне, Коммунпстсен нартпйӗ халӑха хавха- 
лантарса ертсе пыракан вӑй пулса тӑш ш е нумай енлӗн сӑн- 
лакан пысӑк ироизведеннсемех ҫуралаймарӗҫ.



ДРАМАТУРГИ

Ҫуралнӑ Ҫӗршыв ҫул тавра тӑрса юлчӗ.
Асил-ха, юлташӑм, ҫавна чӗререн.
Тӑванӑм, ялйышӑм, уй-хирӗм ал сулчӗҫ,
Хаяр вӑрҫӑрап ҫӗнтерсе килме супчӗҫ...

А. Ал г а .  «Асял-ха, юлташӑм!» 1941

Вӑрҫӑ ҫулӗсем чӑваш совет драматургийӗн ауаланӑвӗнче 
те тарӑи йӗр хӑварчӗҫ. Гитлерла Германи Совет ҫӗршывӗ 
ҫипе вӑрӑ-хурахла тапӑннӑ хыҫҫӑиах, чи малтанхи уйӑхсен- 
чех, ппрӗн драматургсем фашизма питлекен пӗр актлӑ пье- 
сӑсем, драмӑллӑ фельетонсемпе пӗчӗк сценӑсем ҫырчӗҫ. Вӗ- 
сенче совет ҫынннсем гитлерла захватчиксен сӗмсӗр те 
тискер ӗҫесене чӑтма пултараймаш шне, халӑх тӑван ҫӗре- 
шыва хӳтӗлеме яланах хатӗр тӑш ш е кӑтартса пачӗҫ. Мал
танхи вӑхӑтра драматургире Е. Никитинӑн «Тӑван ҫӗршыв- 
шӑн», Н. Мранькан «Ю ншӑн—юн» тата «Сержант Ванюшин» 
ятлӑ пёчӗк пьесӑсем нулчӗҫ. Ҫак иьесӑсем совет ҫынннсен  
патриотла ҫӗкленӗвне, вӗсем тӑшмана хнрӗҫ ҫнрӗп тӑнине 
схемӑллӑрах кӑтартнӑ пултш те, вӗсене пӗтёмпех тнркесе 
тӑкма кнрлӗ мар, мёншён тесен чӑваш драматургийӗнче вё
сем Тӑваи ҫӗршывӑн аслӑ вӑрҫи темине хускатнӑ пёрремӗш  
«чӗкеҫсем» пулнӑ.

Вӑрҫӑ пуҫламӑш ӗнчех чӑваш театрӗн сцепа ҫине тухнӑ  
пӗрремӗш патрпотла пьесӑсем хуш ш ннче чн малтанах пал- 
лӑ драматург, Чӑваш АССР искусствпсен тава тпвӗҫлӗ дея- 
телӗ Николай Айзман (1 9 0 5 — 1967) ҫыриӑ «Патриотсем» 
ятлӑ пӗр актлӑ пьесӑпа палӑртмалла. Автор унта Йӑван 
ятлӑ чӑваш колхозникӗн кнлйышне сӑнласа кӑтартнӑ. Вӑр- 
ҫӑччен ҫак ёҫчен те туслӑ ҫемье хуйхӑ-суйхӑсӑр пурӑннӑ 
нулсан, ылханлӑ вӑрҫӑ ун телейне аркатса ярать. Тӑван ҫёр- 
шыва прсӗр тӑшманран хӳтӗлеме Йӑван хӑйӗп нрӗкӗпе 
фронта кайма шут тытать. Йывӑр пулсан та, амӑшӗпе ара- 
мё те ун ш ухӑш не ырлаҫҫӗ, вӑрҫӑра паттӑр пулма пиллесе



ӑсатаҫҫё. ^ сал  тӑшмаипа араслап не к Хаяр пулмалла, ӑна 
пӗтермесер киле таврӑималла мар — акӑ мӗнле хӑватлӑ шу- 
хӑш  палӑрса тӑрать Йӑвац амӑшӗп ппл сӑмахёпче. Арӑмӗ 
те упӑш кп мёнш ён фронта кайннне ӑнлапать, хӑй те унран  
юлас ҫукчӗ вӑл, алӑри ачн пурри ҫеҫ чарса тӑрать.

Пъесӑра чӑваш колхозникӗсеи натриотла ш ухӑш -кӑмӑлӗ 
вӑйлӑ палӑрать. Апла пулин те, унтн чылай сцена деклара- 
тнвлӑрах, сӑнарсеы схемӑллӑрах пулса тухнӑ. Драматургӑп  
иккӗмӗш пьеси «Лиза Короткова» вара (1943) — пачах 
урӑхла: вӑл колхозниксен вӑрҫӑ вӑхӑтӗпчи пурнӑҫне тӗрлӗ 
енчеи, тарӑннӑн, нысӑк туйӑмпа сӑпласа кӑтартать.

111>есӑрн тӗп сӑнар, ҫамрӑк колхозница Л иза Короткова, 
вӑрҫа тухса кайнӑ упӑнш и вырӑнпе юлса, колхоз председа- 
телӗнче ӗҫлеме пуҫлать. М алтанах ӑна питӗ йывӑр: фронта 
ҫӑкӑр, ӑшӑ япаласем кирлӗ, колхозра ӗҫлекеисем сахал, вӑй- 
пнтти арҫынсем пурте вӑрҫа тухса кайнӑ. Л пзӑпа фропто- 
виксен арӑмӗсене, аппӑш ӗ-йӑмӑкӗсемпе ачисене хӑй тавра 
пӗтӗҫтерме, вӗсене ёҫре хавхалантарса ныма тнвет. Колхоз 
председателӗпе ял халӑхӗ йывӑрлӑхсене ҫӗнтерессиш ӗн ыр- 
ми-канми тӑрӑшаҫҫӗ. Л иза ш ухӑш -кӑмӑлӗпе пуян, хитре 
чунлӑ ҫын. Драматург ӑиа та, унӑн  упӑш кине Платона та 
кӑткӑс та йывӑр ситуацисенче кӑтартать. Пьесӑри ытти ге
ройсен характерӗсем те ӗҫпе кёреш ӳре аталанса пыраҫҫӗ.

Л иза — тӳрӗ кӑмӑллӑ та уҫӑ чуплӑ хӗрарӑм терӗмӗр. 
Фронтра ҫапӑҫакап упӑшкипо вӑл юратать, ҫав юратӑва 
темрен те пысӑка хурса, таса чӗрепе унраса усрать.

Платоп вӑрҫӑра. Вӑл Тӑвап ҫӗршыва пӗтӗм чупӗпе па- 
рӑннӑ паттӑр салтак. Сутӑнчӑк Якура пула йывӑр аманнӑ 
хыҫҫӑп фаш истсен тыткӑнне лекет вӑл, анчах унтан тухса  
тарать, тӑптман тылӗнчи совет партизапӗсеп отрядӗнче кал
лех тӑшмапа хирӗҫ ҫапӑҫать.

Платонпа танлаштарсап, Якур пачах урӑхла тип: фропт- 
ра вӑл Платонпа пӗрлех пулнӑ, анчах хӑравҫӑ та нншлӗ 
чунлӑскер, ҫаиӑҫу хирӗнчен нимӗҫсем патне тарса каҫнӑ, 
фаш нстсен шпиопё пулса тӑнӑ. Ҫав ҫӑткӑп та нрсӗр этом 
Платона кӑна мар, пӗтӗм совет йӗркине кураймасть, пар- 
тппе патш алӑха хпрӗҫ сиенлӗ ӗҫсем тӑвать.

Пьеса вӗҫӗнче Платоп сасартӑк яла таврӑнать. Тӑваи 
ҫӗршыва сӗмсӗррӗн сутпӑ Якурӑн тискер ӗҫӗсене вӑл пётём  
колхозииксем умӗиче тӑрӑ шыв ҫпне кӑларать. Ҫапла вара, 
автор пьесӑри тёп конфликта ӗнепмелле татса парать.

Л иза хуняш ш ӗн Спиридон мучин сӑнарӗ те — ӑнӑҫлӑ сӑ- 
иар. Сӑпайлӑ, кӑмӑллӑ та хавас чунлӑ маттур старик йы- 
вӑрлӑхра пуҫа усса лармасть, ҫӑмӑл мар ӗҫре кннпе ялан 
пулӑшать вӑл ӗҫне те, ӑшӑ сӑмахпа та. Ватӑ Спиридон сӑ-



нарёпе драматург хӑюллӑ та чӑтӑмлӑ чаваш халӑхён ӗмёр- 
тен килекен ӑс-хакӑлне, ырӑ чун-чӗрине, нацилле характер
на ӑста палӑртма пултарнӑ.

Пьесӑри ытти ҫынсен сӑнарёсем те асра юдаҫҫӗ. Нумай  
ачаллӑ тӑлӑх арӑм Матрӳне, Солнцева учительница, ҫамрӑк 
бригадирсем Ваҫҫӑпа Горшков ёҫре чӑтӑмлӑ, хастар.

Н. Айзманӑн «Лиза Короткова» пьеси — чӑваш халӑхӗн  
тылри хастарлӑхне, ӗҫченлёхӗпе сӑнайлӑхне тарӑннӑн сан- 
ласа паракан пропзведени. Кунта эпир чӑваш драматурги- 
йёнче ырӑ герой сӑнарё вӑрҫӑ ҫулёсенче малалла аталаннине 
лайӑх куратпӑр.

«Ҫӗрпе кӑвак тӳпе» пьесӑна Аркадий Эсхель хӑйӗн «Ҫӑка 
чечеке ларнӑ ир» калавён (1942) сюжечӗпе усӑ  курса ҫыр- 
нӑ. Автор кунта, Айзмаиӑн «Лиза Короткова» пьесинчи пе
кех, пирён республикӑри колхоз ёҫченӗсен патриотла ш у- 
хӑш -туйӑмне, фроитна тыл хушшинчи ҫирӗп пёрлёхе кӑ- 
тартса пама тӑрӑшнӑ.

Пьесӑри ёҫсем Гитлер ҫарёсем Сталинград патнелле ҫыв- 
харса килнё кунсенче пулса иртеҫҫӗ. Фашистсен заданпйёпе 
чӑваш ялне Тпркарнн кулак вӑрттӑн кнлсе тухать, дивер- 
силлӗ уш кан тума хӑтланать. Вал, чее те усал ӑшчиклё этем, 
фашистсем Чӑваш ҫӗршывне килсе ҫитессе чӑтӑмсӑр кётот, 
ёлёкхи пекех ял хуҫи пулма ёмётленет. Анчах колхозник- 
сем ӑна тата унпа пёр каварлӑ Платун завхоза, Чӑпӑк Па- 
вӑлне ш ӑпах вӑхӑтра тӑрӑ шыв ҫине кӑлараҫҫё.

Автор колхозниксен кулленхи ӗҫне-хӗлне, вёсем фронта 
валли ҫар машинисем тума хӑйсен укҫи-тенкине хывнине 
лайӑх кӑтартать. Пьесӑра уйрӑмах ватӑ Чубуков, Униҫём  
утарҫӑ, ватӑ учитель Илья Петрович, Хрисан мучи сӑнарӗсем  
ӑпӑҫлӑ пулса тухнӑ.

Чубуков — инвалид, ҫавӑнпа та колхозра ӗҫлемен, анчах 
Атӑл хӗрринче хаяр ҫапӑҫусем пынӑ вӑхӑтра вӑл алӑ усса  
ларма пултараймасть, правление кайса, хӑйне тимёрҫӗ лаҫ- 
ҫинче ёҫ пама ыйтать. Тӑван ҫӗршыв умне пысӑк хӑруш - 
лӑх килсе тухнӑ йывӑр вӑхӑтра Чубуков дезертирта ҫӳрекен  
ывӑлне те ш еллесе тӑмасть, ӑна вӑхӑтра вырӑнти влаҫсен  
аллние тытса парать.

Вунӑ ҫул ытла ёҫлет Униҫӗм мучи колхоз утарӗнче. 
Пьесӑра ун пирки нумаях каламан, анла пулин те, ҫав ёҫчен  
колхозник вулакансеп куҫё умне чӗррён тухса тӑрать. 
Униҫӗм мучие варианта пӗччен ёҫлесе пурӑнма кичем, ан
чах вӑл ҫакӑншӑн ӳпкелеш мест, колхоз иылне тинтерлӗ ун- 
раса тытать.

Ватӑ учитель Илья Петрович колхоз садёнче пысӑк ту- 
хӑҫлӑ улма-ҫырла пӑхса ҫитёнтерет. Мён ҫинчеи ш ухӑш -



лать-ха вал? Ҫырлана пасарта сутма сёнекен Платун зав
хоза вал ак мёнле каласа хурать: «Пӗлетӗн-и, Платон Игнач, 
виктори тени мён пулать вал? Виктори тени вӑл ҫӗнтерӳ 
тонн пулать. Виктора ҫырли — ҫӗнтерӳ ҫырли. Ӑна ман ха- 
мӑн пёрре те сутас килмест... Л айӑх, таса ещёксем туса ӑна 
ман лере, вут-ҫулӑм ӑшӗнчи ҫынсем патне ӑсатас килет... Ха- 
мӑрӑн иаттӑрсене ҫав ҫӗнтерӳ ҫырлине ҫитерес килет...»

«Ҫӗрпе кӑвак тӳпе» пьесӑра лайӑх енсемпе пёрлех ҫиг- 
менлӗхсем те пур. Автор ӑна ытлашши тӑсарах ҫырса кай- 
нӑ. Пьесӑна вуласан, ҫав вӑхӑтри пурнӑҫа лайӑххӑи пёлмеп 
ҫамрӑксемшӗн вӑрҫӑри тата тылри ӳсём-ҫитӗнӳсем  ытла та 
ҫӑмӑллӑн, кӗреш ӳсёр-мӗнсӗр килнӗ пек те туйӑнма пулта- 
раҫҫӗ. Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче машинӑсем, ёҫ вӑйӗ сахалли хуҫа- 
лӑхри йывӑр задачӑсене пурнӑҫлама, наллах, чӑрмантарнӑ. 
К у — факт. Анчах пьеса авторӗн ҫав задачӑсене татса парас 
ёҫре ҫынсен ш ухӑш -кӑмӑлне улӑштарма, тепӗр чухне ҫывӑх 
ҫынсемпе те хирӗҫсе кайма тнвни ҫинчен те манмалла 
пулман.

Чӑваш литературнпе нскусствнн паллӑ деятелёсенчен  
пӗри — Иоаким Степанович Максимов-Кошкинский (1893— 
1975) 1941 — 1945 ҫулсенче тӑватӑ пьеса («Савнисем», «Сен- 
кер двойка», «Ачамӑрсем», «Телейлё ҫуркунне») ҫырчӗ. Хӑ- 
йӗн кашни произведеннйӗнчех драматург ырӑ чунлӑ, нат- 
риотла ш ухӑш -туйӑмлӑ совет ҫыннине тёп вырӑна хурса  
сӑнлать, унӑн характерӗнчн чи лайӑх енсем пурнӑҫрн ӗҫне 
кӗреш ӳре, конкретлӑ лару-тӑрура аталанса ҫирӗплеш ш не 
кӑтартса парать.

«Сенкер двойка» драмӑри (1943) событисене вӑл йӑлтах 
чӑн пурнӑҫран илнӗ. Ӑна чӑваш халӑхён мухтавлӑ ывӑлне 
Совет Союзӗн Геройне Федот Орлов летчика — халалласа 
ҫырнӑ. Пьесӑра Фролов пӗччен герой мар, упӑн шанчӑклӑ 
та лайӑх тусӗсем пур. Вёсем — Украина летчикӗсем Бутенко 
тата М нлостпвенко, Стрельцев вырӑс, тутар ҫынни М ухамед- 
зянов, Б азар Кузьмич партизанна унӑн арӑмӗ Анастасия  
Захаровна, вёсен мӑнукӗ Фрося т. ыт. те.

Пӗрремёш  картннӑра эпир Фролова ялта чухне куратпӑр. 
Вӑл ҫамрӑк-ха, летчик пулма ӗмӗтленет кӑна — кёнекесем  
нумай вулать, экзаменсене хатёрленет. Малалли событисем  
вара пӗтёмпех гитлеровецсене хнрӗҫ пыракан хаяр кёреш ӳие 
ҫыхӑнса аталанаҫҫӗ. Фролов хӑйӗн экнпажепе пёрле сахал 
мар паттӑр ӗҫ тӑвать: нимӗҫсен гарннзонӗсем ҫине, боепрн- 
пассемпе горючи турттаракан эпгелонсем ҫине бомбӑсем та
кать, ӑҫта нырса тухнӑ упта фаш истсен сехрине хаиартать. 
Тӑш ман Фролова, унӑн «Сенкер двойкине» пӗлсе ҫнтнё ёнтё: 
ӑна мёнле те пулин чёррёп тыткӑнэ илмс с сывлӑшра персе



ӳкерме ӗмӗтленет. Анчах фашистсен ӗҫ тухмасть, мӗншӗн  
тесен самолет экипажне партнзансем тата тӑшман тылӗнче 
вӑрттӑн ӗҫлесе пурӑнакан шанчӑклӑ ҫынсем пулӑш аҫҫӗ.

Ирӗклӗхе юратакан, кирек ӑҫта та хӑйӗн ӗҫне, патриотла 
тнвӗҫне пурнӑҫлакан совет ҫыннине парӑнтарма, пӑхӑнтар- 
ма, чуралӑха кӗртсе ӳкерме ҫук. Акӑ мӗнле пысӑк ш ухӑш а 
ҫирӗнлетсе калать автор хӑйӗн «Сенкер двойка» пьесннче. 
Ҫак идея драмӑри тёп герой ӗҫӗсенче кӑна мар, тӑшман тыл- 
не ответлӑ ӗҫпе яыӑ ытти персонажсен (Иванова Таня, Кам
ский) кёрешӗвӗнче те вӑйлӑ палӑрса тӑрать. Пъесӑри ге- 
ройсем халӑхпа, партизансемпе, фашистсене пӑхӑнман мӗн- 
пур ҫынсемпе тачӑ ҫыхӑну тытаҫҫӗ. Вӗсем тӑшман тылӗнчен 
диверсипе разведка ӗҫӗсене партии вӑрттӑн ӗҫлекен центрӗ 
кӑтартнипе туса пыраҫҫӗ. Фашистсен тылӗнчн парторгани- 
заци секретарӗ Иванова центртан панӑ заданисене вӑхӑтра 
пурнӑҫласа тӑрать.

«Пӑхатӑн та сирӗн ҫине... Чӑн та, ҫынсем мар эсир!» — 
тет Иванова пнмӗҫ офицерне. Ҫак хӗрарӑм хӑйне ҫирӗп тыт- 
нинчен тӗлӗнсе кайнӑ офицер ӑна ниепле те ӑнланма пул- 
тараймасть. «Тен, видес умён те пулин чӑнш ш е калатӑр! — 
тӗпчет вӑл.— Пӗлетӗп, эсир ыттнсем пирки каламастӑр. Эп- 
пин калӑр: кам пулатӑр хӑвӑр?» «Графиня Глинская»,— 
лӑпкӑн хуравлать Иванова. «Мёншён эсир ҫаплах вилмес- 
тӗр?» — пнтересленет гестаио нуҫлӑхӗ. «Эпнр вилӗмсӗр, гос
подин,— мӑнаҫлӑн каласа хурать Иванова.— О, ан хӑрӑр. 
Эпӗ кӗҫех вилӗп, анчах вырӑс халӑхӗ вилӗмсӗр» (5-мӗш  кар
тина).

И. Максимов-Кошкинскоий хӑйӗн виҫӗ актлӑ «Ачамӑр- 
сем» (1945) пьесипе тӑватӑ актлӑ «Телейлӗ ҫуркунне»
(1945) комедийӗнче чӑваш колхозникӗсен тылрн пурнӑҫӗпе  
паллаштарать.

«Ачамӑрсем» пьесӑри ӗҫсем Чӑваш ҫӗршывӗнчи пӗр кол- 
хозра 1942— 1943 ҫулсенче пулса иртеҫҫӗ. Кунта эгшр ача- 
сем фронт валлн ӑшӑ япаласем пухнине, колхозра тӑрӑшса 
ӗҫленине хӑйсем пултарнӑ таран фронтовиксен ҫемйисене 
пулӑш нине куратпӑр.

Андрей ятлӑ вунтӑватӑ ҫулхи комсомолецпа унӑн йӑмӑ- 
кӗпе шӑллӗн — Нинӑпа Харптонӑн — пысӑк хуйхӑ — ацӑш ӗ  
болышцӑра вилсе каять. Ашшӗ ҫук, вӑл фронтра, нимёҫ 
фашисчӗсемпе ҫапӑҫать. Андрей облигаципе ҫирӑм пнлӗк пин 
тенкӗ укҫа выляса илет те перекет кассине хывать. Ҫав вӑ- 
хӑтра колхоз председателӗ пуҫарннпе колхозниксем фронт 
валли самолет илме укҫа пухма тытӑнаҫҫё. Укҫа панӑ кол- 
хозниксен ячёсене радиола пӗлтереҫҫӗ. К ӗҫех вара кил- 
йышра хирӗҫӳ, конфликт пуҫланса каять. Харитонпа Нина



А ндрее укҫана оборона фондне паманш ӑн хыт кукар, ёмёт- 
сӗр тесе ӳпкелеҫҫӗ. «Хыт кукар пулмасӑр! 25 пин укҫине 
арчана чиксе хунӑ та... Миҫе хут хӑть виҫӗ пин парар тере- 
мӗр Харитонпа. Каш ниш ӗн пиншер тенкӗ панӑ пулсан та, 
намӑс марччӗ... Атте пӗркунах, анне вилнӗ хыҫҫӑн, укҫине 
хӑвӑр пӗлнӗ пек расхутлӑр, тесе ҫырчӗ... Комсомолец тет 
хӑйне. Комсомолец ятне вараларё!» 1 — тет ппччӗшне тарӑх- 
са ҫптнё Нина.

Нинӑпа Харитон ҫеҫ мар, колхоз председателёпе комсо
мол ецсем те Андрей ҫапла хӑтланнипчен тӗлӗннӗ, уи ҫннчен 
ырӑ мар ш ухӑш ланӑ. Анчах пӗлмен пккен вёсем Андрей хӑй  
тата Нинӑпа Харитон ячӗпе ҫирӗм пилӗк пнн тенкӗ укҫана 
оборона фондне панине, фронтра ҫапӑҫакан ашшӗ валли 
ҫав укҫапа танк туса пама ыйтнине. Почтальон Мускавран 
килнӗ телеграммӑна илсе пырать. Унта ачасене вёсен пысӑк 
та пархатарлӑ ӗҫӗш ӗн мухтанӑ, танк тума тепӗртак укҫа 
хуш са, вёсем ыйтнине пурнӑҫлама пулнӑ.

— Андрей! Ҫамрӑк тусӑм! Эх, ӳсеҫҫӗ вёт маттурсем пп- 
рӗн ҫӗршывра. Ҫитӗнсен, ҫитӗнсен мӗнле ҫынсем пулӑр! 
Каҫар мана, ватсупнӑна, эпё сан ҫинчен урӑхларах ш ухӑш - 
ланӑ,— тет, ӑыа ыталаса илсе, колхоз председателӗ Кузьма 
Петрович.

П урте савӑнаҫҫӗ. А ндрейӗн телеграммӑна вуланӑ хыҫ- 
ҫӑн хӗпӗртенипе куҫҫулӗ юхса анать. Пьеса фронт валли ук- 
ҫа-тенкӗ пуҫтарнипе, Сталинград патӗнче фашистсен лайӑх 
хӗҫпӑш алланнӑ ҫарӗсене аркатса тӑкни ҫинчен радио пӗл- 
тернипе вӗҫленет.

И. М аксимов-Кошкинский хӑйӗн геройӗсене юратса сӑн- 
лать, вёсем общество ӗҫӗнче пуҫаруллӑ та маттур. Уйрӑмах  
Харитон сӑнарӗ килёш ӳллӗ пулса тухнӑ. У нӑн ҫулӗ сахал- 
лине кура ачалла айванлӑхӗ те пӗтсех ҫитмен-ха. Сӑмахран, 
облигаципе выляса илнӗ укҫапа вӑл темӗн те — купӑс та, 
самолет та, патефон та, пулемет та туянасш ӑн. М ён тума 
кирлё-ха ӑна пулемет? «Фашистсем... кунта килсен пеме... 
Вёсем  Атӑл хӗррине ҫитнӗ, теҫҫӗ вӗт. Атӑл ппрӗн ялтан та 
инҫе мар...» — тет вӑл аслӑраххисем ыйтсан.

И. М аксимов-Кошкинский диалогсем тума ӑста. Ҫакӑ ӑна 
«Ачамӑрсем» пьесӑра та ялти ачасен ш ухӑш -кӑмӑлне чӑн 
пурнӑҫри пек кӑтартса пама пулӑшать. Пьеса чӗлхи пуян, 
илемлӗ. П аллӑрах персонажсем кашни хӑйӗн чӗлхипе ка- 
лаҫаҫҫӗ, вӗсене пӗр-пӗринпе пӑтраштарма ҫук. Ч уна уҫса  
яракан ӑшӑ кулӑ та пур кунта.

1 «Шкул театрӗ». Пьесӑсен сборнике. Чӑвашгосиэдат, 1952, 278 с.



И. Максимов-Кошкинский Н. Айзмадша пӗрле «Паттӑр- 
сем» (1942) ятлӑ пьеса та ҫырчӗ. Анчах ку произведени, 
драматургӑн ытти пропзведенийӗсемпе танлаштарсан, ӑш ӑх- 
рах, плакатлӑрах пулса тухнӑ. К унпа пӗрлех пьесӑра пур- 
нӑҫпа килӗшсе тӑман драмӑллӑ ситуацисем, пьеса содержа- 
нийӗпе ҫыхӑнман ытлашши сцснӑсем пурри те унӑн паха- 
лӑхне чакарать.

Чӑваш драматургӗсем вӑрҫӑ пынӑ ҫулсенчех патша сӑма- 
ни вӑхӑтӗнче нрӗклӗхш ӗн кӗрешнӗ геройсеие тата Октябрь- 
ти революцппе граждан вӑрҫи геройӗсене сӑпласа -кӑтарта- 
кап драмӑллӑ произведенисем ҫырчӗҫ.

II. Максимов-Кошкинскпй хӑйӗн «Пугачев парпи» («А ру  
вӗҫӗ») драмине вӑрҫӑчченех ҫырма нуҫланӑччӗ. Пӗтёмёш пе 
вӑл 1942 ҫулта ҫеҫ «Илемлё литература» альмапахӑн 11-мёш  
кӗнекинче пичетленсе тухрӗ. Асӑннӑ драмӑри ӗҫсем Е. Пу- 
гачев улпут-хуҫасенчеи тытса илсе хресчеисене парнелесе 
панӑ ҫӗр ҫинче (кайран ӑна каллех улпутсем туртса илнӗ) 
февральти буржуаллӑ-демократнллӗ революци хыҫҫӑн пулса  
иртеҫҫӗ. Ш ӑпах ҫак вӑхӑт тӗлне, 1917 ҫулхи июль уйахӗнче, 
большевиксем ертсе пынипе мирлё демоистрацие тухпӑ ра- 
бочисене, матроссемпе салтаксене Керенский правительстви 
персе пӑрахать, хӑйӗи демократилле маскино хывса, рево- 
люциллӗ вӑйсене хирӗҫ наступлени пуҫласа ярать.

Пьесӑрп геройсем хуш ш пнче — тӗрлӗ партиҫемпе по- 
лптикӑлла уш кӑнсен представптелӗсем. Автор кӳнта Сава- 
ламаи эсер хресченсем умӗпче шанчӑкран тухса пршине, 
вӗсем болыпевпксен партинче таракан Вера Цветковӑна ыт
ларах та ытларах ӗненме пуҫланине, улпутсемпе эсерсене  
хнрӗҫ ҫӗкленнӗ кӗреш ӳре вырӑс, тутар, чӑваш хресченӗсем  
хушшинчи туслӑх ҫӗнӗ вӑй нлсе ҫирӗплеинине лайӑх кӑ- 
тартса панӑ.

Ял чухӑнӗсен вулӑсри комнтечӗн кӗрешӗвне большевик- 
сен партийӗн члене Вера Цветкова ертсе пырать. Парти 
хӑйне хуш нӑ пысӑк ӗҫе вӑл питӗ асӑрханса, улпут майрп 
Глинскаяпа унӑн хёрпе тата вулӑсри земствӑн председатель- 
не Саваламан эсера пёр систермесёр туса пырать: кӗреш ӳри  
юлташёсем цулӑш нипе вулӑсрн чухӑн хресченсене болыне- 
виксен партийё майлӑ ҫавӑрать. Ҫапла вара, Учредительпӑй  
пухӑва кӗтмесӗрех, Саваламанпа унӑн уш кӑиӗ хнрӗҫ тӑнине 
спрсе пӑрахса, хресченсем улпут майри аллннчи ҫёрсемпе  
улӑх-ҫарансене, унӑн пӗтём хуҫалӑхӗпе именине туртса 
илеҫҫӗ. Ю лашкппчен — митинг. Халӑх савӑнать, «РГнтер- 
пационал» юрлать.

«Пугачев парни» пьесӑра драматург халӑх ӗҫне парӑннӑ  
геройсене анлӑн сӑнласа кӑтартнӑ. Ял чухӑиӗсен чи ҫывӑх



тусӗсем вырӑс ҫышш Ваня, Ваҫҫа чӑваш, М ухамедзяп  
тутар — революци тӑш манӗсемпе кӗреш се идейӑпа политика 
тӗлӗш ӗнчен ӳссе пыраҫҫӗ, чӑн-чӑи революционерсем пулса 
тӑраҫҫӗ.

Александр Кӑлкан та вӑрҫӑ ум ӗнхи ҫулсенчех «Иван 
Кадыков» (1942) драма валли материалсем пухиӑ, архиври 
документсемпе тӗплӗн паллашнӑ, Кадыковпа унӑн тусёсем  
ҫинчен лайӑх тӗпчесе пӗлнӗ, ҫав вӑхӑтри революцилле кӗре- 
шӗве тӳрремӗнех хутш ӑннӑ ҫынсемпе те тёл пулса калаҫ- 
нӑ. Ҫакӑ ӑна Ш упашкар хулинчи ӗҫҫыннисем 1918 ҫулта 
ҫамрӑк Совет республикин тӑш манӗсене хирӗҫ кӗрешниие, 
вёсен хуш ш инчи хирӗҫӗве чӑн пурнӑҫри пек тӗрӗс те хум- 
ханмалла сӑнласа кӑтартма пулӑш нӑ. Эсерсемпе буржуалла  
националистсем шурӑ гвардеецсен офицерӗсемпе, Ехрем ху- 
ҫапа, вырӑнти бурж уазипе тата пуп таврашӗсемпе хура ка- 
вар туса, Ш упашкар Совечӗн революцилле ӗҫӗсене иутлан- 
тарса лартассиш ӗн кӗреш ӳ иуҫласа яраҫҫӗ. Вёсем Ш упаш 
кар Совечӗн председателӗ Иван Кадыковпа ӗҫтӑвкомӑн ытти 
членӗсем ҫинчен тӗрлӗ элек сараҫҫӗ. Ҫав элекпе усӑ курса 
тата совет органӗсен ячӗпе витӗнсе, Ш уиашкарти контрре
волюцие пулӑшма Х усантан эсерсемпе националистсем йӗр- 
келенӗ хӗҫпӑш аллӑ отряд килет. Ана Ефремов хуҫасемне  
ҫыхӑннӑ шурӑ офицер Меркурьев эсер ертсе пырать. Ҫав 
отряд, ҫӗрле Ш упашкара ҫитсе, Совета тапӑнать те Кады
ковпа унӑн юлташ ӗсене арестлесе тӗрмене хупса лартать. 
Х улари рабочисем ҫак тискер хыпара илтсен хӑраса ӳкмеҫ- 
ҫӗ. Вӗсем Советӑн ирӗкри членӗсем — большевиксем ертсе 
пынипе тӗрмене тапӑнаҫҫӗ те Кадыковпа унӑн юлташ ӗсене 
ирӗке кӑлараҫҫӗ, Меркурьев отрядне хӗҫпӑш алсӑрлантараҫҫё. 
Урса кайнӑ Меркурьев Кадыкова персе вӗлерме тӑрать, ан
чах та хӑй пӗтет. Ҫав кунах Кадыковӑн тӑванне — Яков 
Кадыкова, унпа пӗрле ялти чухӑнсене пулӑшма кайнӑ Ни
колая кулаксем тискеррӗн хӗнесе вӗлереҫҫӗ. Анчах икӗ вӑй 
хуш ш инчи кӗреш ӳ кунпах пӗтмест-ха. Ч ехсемпе шурӑ гвар- 
деецсем Х усана тытса илнё хыҫҫӑн тӑшманла вӑйсем ҫӗнӗ- 
рен хаярланса кӗреш ме пуҫлаҫҫӗ. Вёсем часах Ш упашкарта 
та Совет влаҫне пӗтерсе лартма хатӗрленеҫҫӗ. Ҫак хӑруш ӑ  
вӑхӑтра Ш упаш кар Совечӗпе унӑи председателӗ Иван Кады
ков хӑйсен пӗтӗм вӑйне Совет влаҫне сыхласа хӑварас ӗҫе 
параҫҫӗ.

Драмӑра асра юлакан сӑнарсем сахал мар, анчах пире 
пуринчен те ытларах Кадыков сӑнарӗ кӑмӑла каять. Вӑл 
яланах хулари ӗҫҫыннисем хуш ш инче; хӑйӗн тӗрӗс те ҫу- 
лӑмлӑ сӑмахӗпе, хӑюллӑ ӗҫӗсемпе вӗсене контрреволюцилле 
бурж уазие, эсерсемпе бурж уалла националистсене хирӗҫ кё-



решме хавхалантарса пырать. Анчах тӑшман хаяр, хёрхе- 
нӳсӗр, 1918 ҫулхи июнь уйӑхӗнче вёсем Кадыкова тискер- 
рён вӗлереҫҫӗ. Пьеса Кадыковӑн тусӗсем революци ӗҫне ун 
пекех пӗтӗм чӗререн парӑнса туса пыма, Совет влаҫӗн тӑш- 
манӗсемпе виличчен кӗрешме, ҫӗнӗ пурнӑҫа юратма тата ҫак 
пурнӑҫш ӑн яланах ҫирӗп тӑма тупа тунипе вӗҫленет.

Кадыков сӑнарӗ — чӑваш литературинчн революционер- 
сен чи вӑйлӑ сӑнарӗсенчен пӗрн. Ӑна эпнр яланах кӗреш ӳре 
куратпӑр. Кадыков ӗҫхалӑх тӑшманӗсене вилесле курай- 
масть, коммунистсен партийӗн Центральнӑй Комитечӗпе
В. И. Ленин кӑтартӑвӗсене ҫине тӑрса пурнӑҫласа пырать, 
икӗ питлӗ ҫынсене, спекулянтсене, йӑпӑлтисене тӳсме пул- 
тараймасть. Ҫав вӑхӑтрах вӑл ӗҫҫыннисемпе ырӑ та ӑшӑ кӑ- 
мӑллӑ. Автор хӑйӗн драминче чӑн-чӑн халӑх трибунӗн, ӗҫ- 
ҫыннисен пысӑк организаторӗы сӑнарне ӗненмелле уҫса  
парать.

Драма хурлӑхлӑ вӗҫленет пулин те, вӑл пессимизмла  
янӑрамасть, пурнӑҫ ҫине ҫутӑ ӗмӗтпе пӑхма, ҫӗнӗ самана 
ҫӗнтерессе ҫпрӗи шанса тӑма вӗрентет. А. Кӑлкан драмӑра 
Иван Кадыковӑн трагедилле шӑпине мар, унӑн революцилле 
ромаптикӑпа ҫулӑмланса тӑракан паттӑр кӗрешӗвне тӗпе 
хурать.

Ш урӑ гвардеецсем Самара, Чӗмпӗр, Х усан хулисене тыт
са илнё хыҫҫӑн пиншер рабочисемпе хресченсем ҫамрӑк Со
вет республнкине тӑшманран хӳтӗлеме хӑйсен ирӗкӗпе фрон
та тухса каяҫҫӗ. Кадыков вӗсене революци тӑш манӗсемпе 
кӗреш ес ӗҫре паттӑрлӑх сунса ӑшшӑн ӑсатать. Хӑй вилмел- 
лех аманнӑ иулин те, вӑл халӑх бурж уазне пурпӗрех ҫӗнте- 
ресси ҫинчен калать, аслӑ Л енш ш а вӑл туса хунӑ тӑван  
Коммунистсен партийӗ хыҫҫӑн кайма чӗнет. «Каласа пар... 
съездра... мёнле... мён терӗ Ленин?..» — ыйтать вӑл Мускав- 
ран тин кӑна килсе ҫитнӗ Кудрявцевран. Кӗреш ӳри тусӗ ӑна 
Ленин рабочисемпе хресченсене ҫамрӑк Совет Российин тӑш- 
манӗсемпе хастарлӑн кӗрешме чӗнни ҫинчен пӗлтерет. «Ил- 
тетри, юлташсем!.. — тет Кадыков.— Эпир ҫӗнтеретпӗр!.. 
Ленин пирӗние! Ленин...» Ҫак сӑмахсемпе хӗрӳллӗ болыне- 
впкӑн чӗрп ӗмӗрлӗхе тапма чарӑнать.

«Иван Кадыков» — сӑвӑласа ҫырыӑ нсториллӗ драма. 
Ж анр енчен илсен, вӑл чӑваш литературиш ӗн ҫӗнӗ утӑм. 
Произведении чӗлхи пуян та илемлё, кашни герой хӑй чӗл- 
хипе, хӑй сӑмахӗсемпе калаҫать. Чӑваш фольклорӗпчи илем
лё сӑмах ҫаврӑнӑш ӗсемпе, танлаш тарусемпе, ваттисен сӑма- 
хӗсемпе вырӑнлӑ усӑ курни те драмӑна вӑйлатать, ӑна ви- 
тёмлӗрех, ҫивӗчрех янӑратать.

Паллах ӗнтӗ, ку «Иван Кадыков» драма пӗр ш ӑйрӑк-



кӑлтӑксӑр произведен!! тенине пӗлтермест. Пирӗн шутпа, 
драматург Беляевпа Рыжов рабочисеы сӑнарӗсене ӑнӑҫлах 
туса ҫитереймен. Вӗсем сӳрӗкрех пулса тухнӑ темелле. Пье- 
сӑри тёп герой хӑй те пӗр енлӗрех сӑнланна пек туйӑнатчӗ. 
Ҫак паха произведенире пирӗн ӑна хаяр кӗреш ӳре курнипе 
пӗрлех хӑйӗн ахаль чухцехи пурыӑҫӗнче те ытларах курас 
килетчӗ. П ьесӑн малтанхи вариантӗнче исторп тӗлӗшӗнчен  
тӗрӗсех мар фактсемпе усӑ курнӑ вырӑнсем те пурччӗ. Автор 
Совет влаҫӗ 40 ҫул тултарнӑ тӗле драмӑпа ҫӗнӗрен тӗплӗн  
ю саса ҫырса лайӑхлатрӗ, халӗ унӑн ячӗ те урӑхла — «Ок
тябрь хум ӗ».

Иртнӗ вӑрҫӑ ҫулӗсенче чӑваш драматургнйӗ ҫӗнӗ темӑ- 
семпе, ҫӗнё сӑиарсемпе пуянланчӗ. Ҫав произведенисем ку- 
ракансен патриотла туйӑмёсене. ӳстерме нумай пулӑш рӗҫ, 
совет халӑхӗн ирӗклӗ те телейлӗ пурнӑҫӗш ӗн пыракан аслӑ 
кӗреш ӳре чӑваш халӑхне паттӑр та хӑюллӑ пулма йыхрав- 
ларӗҫ.

«Лиза Короткова», «Сенкер двойка», «Иван Кадыков» 
пек хӳхӗм  пьесӑсем пирён драматургие ҫӗнӗ те тулли харак- 
терсемпе пуянлатрӗҫ, ж анр тёлёш ёнчен те унӑн чиккисене 
чылай аслӑлатрӗҫ. Ҫапла вара, ҫав хаяр ҫулсем нацилле дра
матургии историне ҫӗнё ӳсӗмсен тапхӑрӗ пулса кӗрсе юлчӗҫ.



В Ӑ Р Ҫ Ӑ  Х Ы Ҫ Ҫ Ӑ Н  —  

В Ӑ Р Ҫ Ӑ  ҪИНЧЕН
Совет халӑхӗпе упӑн Хӗҫпӑшаллӑ Вӑйӗсем Коммунист- 

сен партийӗ ертсе пынипе фашистла Германне, унтан мн- 
лнтаристла Япоипе хӑватлӑн ҫапса аркатрӗҫ, ӗмӗр сӳнми, 
нихҫан манӑҫа юлми паттӑрлӑх кӑтартрӗҫ. Фашизма ҫӗмӗр- 
се тӑкнп тӗнчппех исторллӗ ҫӗнтерӳ пулчӗ, ҫав чаплӑ ҫӗн- 
терӳ вӑрҫӑ хыҫҫӑн пирён планета сӑн-сӑпатне нумай улӑш - 
тарчӗ. Тӑван ҫӗршыв ирӗклӗхёш ӗн паттӑррӑн ҫапӑҫса пуҫ  
хунӑ мухтавлӑ совет воннӗсене асӑнса, чӑваш халӑх поэчӗ 
Стихван Ш авли «Чӗррпсемпе юыашар» сӑвӑра пнтӗ тӗрӗс 
каланӑ:

Истории тимӗр хӑмисем ҫине
Хушаматна штыкпа ҫырса хӑвартӑн.
Мухтав Раҫҫейӗн паттӑр салтакне!
Европӑна эс вплӗмрен хӑтартӑн.

Куртӑмӑр ӗнтӗ: Тӑван ҫӗршывӑн аслӑ вӑрҫи тапхӑрӗнчи  
(1941 — 1945) питех те йывӑр вӑхӑтра чӑваш литератури те, 
пӗтӗм совет литератури пекех, халӑхӑн вӑй-хӑватне фашизма 
хпрӗҫ кӗрешме мобилнзацилес тӗлӗшне патриотла пысӑк ёҫ 
ТУРФ унӑн ывӑл-хӗрӗсене тӑшмана аркатма хавхалантарса 
тӑчӗ. Тӑван литература хаяр вӑрҫӑ ҫулне мухтавлӑн утса  
тухни пире савӑнтарать, малашне ӑна тэтах та илемлӗрех, 
вптӗмлӗрех, тарӑнрах тӑвас тесе, пӗтӗм вӑя хурса ӗҫлеме 
чӗнет.

Вӑрҫӑ ҫинчен ҫырнӑ произведеннсем чӑваш литературпн- 
че Аслӑ ҫӗнтерӳ хы ҫҫӑнхи ҫулсенче нумай пулчӗҫ. Мирлӗ 
тапхӑрти лнтературӑра Тӑван ҫӗршывӑи аслӑ вӑрҫннчн со- 
бытисене, совет ҫыннин ҫапӑҫури паттӑрлӑхне, характерне, 
шухӑш-кӑмӑлне мӗнлерех сӑнласа кӑтартнӑ-шн?

Малалла ш ӑпах ҫав ыйтусем ҫннче чарӑпса тӑрасшӑн та 
эпӗ. Урӑхла каласан, вӑрҫӑ хыҫҫӑн вӑрҫӑ ҫинчен ҫырнӑ пал- 
ларах пропзведеннсене пӑхса тухасшӑи.



поэзи
Чӑваш поэзине плес пулсан, кунта совет ҫыннин вӑрҫӑ- 

ри паттӑрлӑхне сӑнласа кӑтартассп тӗп темӑсенчен пӗри  
пулчӗ. Ҫакна уйрӑмах пысӑк калӑплӑ произведенисенче ла- 
йӑх курма пулать. П. Хусанкай, сӑмахрап, вӑрҫӑ пыиӑ ҫул- 
сенчех «Аптраман тавраш» поэмине ҫырма пуҫланӑччӗ. Унӑп  
уйрӑм сыпӑкӗсемпе вулакансем ҫавӑн чухне «Илемлё лите
ратура» альманахра паллашма иултарчӗҫ. Уйрӑм кӗнекепе 
вӑл 1946 ҫулта пичетленсе тухрӗ. Каярахпа поэт ӑна нумай 
ҫӗнетрӗ, анлӑлатрӗ, 1954 ҫулта вара вӑл сӑвӑллӑ роман пулса 
ҫапӑнса тухрё.

Романра Аптрамансен темнҫе ӑрури йӑхне сӑнласа кӑ- 
тартиӑ. Вёсем пурте куҫ умне чӗррӗн тухса тӑраҫҫӗ: пурӑ- 
наҫҫӗ, нуш ине те сахал мар тӳсеҫҫӗ, фронтра та, тылра та 
кӗреш еҫҫӗ, ҫӗнтереҫҫӗ, савӑнаҫҫӗ. Нихӑҫан та, ннҫта та хур- 
ланса-хуйхӑрса пурӑнмалла мар, яланах хӑюллӑ, хастар, ха- 
васлӑ пулмалла — ҫакӑн пек тӗп ш ухӑш  уҫҫӑн палӑрса тӑ- 
рать те II. Хусанкай романӗнче. Ҫак чӑн-чӑи патрпотла 
ҫемье пурнӑҫӗнчен халӑхӑн историлле паттӑрлӑхӗ, тӑшмана 
парӑнми ҫирӗплӗхӗ курӑиать. Аптраман таврашӗсем чӑваш  
халӑхён чун-чӗрине, вӑл нихҫан та, темле йывӑрлӑхра та 
пуҫ усманнине витӗмлӗн палӑртса тӑраҫҫӗ.

«Эпир вёт Аптраман тавраш! Салтак парса, вӑрҫӑ вӑрҫ- 
сах хунанӑ пирӗн хурӑнташ »,— тесе ҫырать романрн вагӑ 
Аптраман хӑйӗн фронтри ывӑлне Энтрие хавхалантарса.

Поэт Совет Ҫарӗн ретӗнче ҫапӑҫакан чӑваш каччине — 
Аптраман Энтрине питӗ асра юлмалла сӑнласа кӑтартнӑ. 
Энтрп Тӑван ҫӗршыва пӗтӗм чуп хавалӗпе юратать, ҫапӑҫу- 
ра ш икленсе тӑмасть, яланах харсӑр, тавҫӑруллӑ, ҫивӗч ӑс- 
тӑнлӑ. Ҫав хуш ӑрах вӑл, А. Твардовскин Теркинӗ пекех, 
ш ӳтлеме-кулма та ӑста, кӑмӑлӗпе те питӗ тарават.

Совет халӑхӗн ҫавӑн пек маттур ывӑлӗ-хӗрӗсем пурте 
пӗр ш ухӑш -кӑмӑллӑн кар тӑрса ҫӗкленнипе кӑпа тискер те 
вӑйлӑ тӑшмана ҫапса ҫӗмӗрме пултарнине П. Хусанкай ви- 
тӗмлӗ те ӗненмелле ҫырса кӑтартнӑ.



Романри Натали сӑнарӗ те тарӑн йӗр хӑварать. Ҫак ҫепӗҫ 
те ырӑ чунлӑ хӗрарӑма эпир чн малтанах хӑй ҫуралса ӳснӗ  
ялта ырми-канми ёҫре куратпӑр. Кунтан вӑл медсестра пул
са хӑй ирӗкӗпе фронта тухса каять. Савнӑ мӑшӑрӗ Сумпай 
Петӗрӗ хаяр ҫанӑҫура пуҫ хурать пулин те, ҫак йывӑр хуйхӑ  
ҫнрӗп чун-чӗреллӗ хӗрарӑма ҫаггса хуҫаймасть. Хурланса, 
макӑрса-нӑшӑкласа лармасть вӑл, мӗншӗн тесен ун ӑшӗнче 
те Аптрамансен юнӗ вӗрет. Вӑрҫӑ пӗтсен, Натали хӑйӗн  
ывӑлне фроитра вилнӗ упӑш кнн ятнех парать. У ссе ҫитӗн- 
сен, вӑл та Аптрамансен йӑхӗн ятие тивӗҫлӗн ҫӳлте тытакан 
хастар, кӑвар чёреллӗ ҫын пуласса шанса тӑрать, сӑпкине 
сиктере-сиктере ҫапла юрлать:

Ашӑ ҫумӑр чӑш та чаш,
Ус, калчам, ҫӗклен эс, яш,
Ҫӳлерен ҫӳле кармаш,
Ҫывӑр, пӗчӗкҫӗ чӑваш!
Юлташпа эс пул юлташ,
Тӑшманпа ан пул йӑваш,
Ҫывӑр, Аптраман тавраш!

Фронтри лару-тӑрӑва, совет салтакӗсен ш ухӑш -кӑмӑлне, 
халӑхсен хушшинчи туслӑха, фронтиа тыл пӗрлӗхне автор 
тӗрлӗрен тӗслӗхсемпе, эпизодсемпе тарӑннӑн уҫса панӑ.

Роман илемлӗн юхса вуланать. «Таня» ноэмӑри пекех, 
поэт кунта та халӑх сӑмахлӑхӗпе питӗ пӗлсе те ӑнӑҫлӑ усӑ  
курнӑ, халӑх юрри-сӑввисепчи тоника ритмикине чӑваш ха- 
лӑх сӑввисепчи авалхи ҫичӗ сыпӑклӑ виҫепе питӗ ӑста ыл- 
маштарса пынӑ.

Вӑрҫӑрипе тылри событпсене, фронтовпксеннипе ӗҫҫын- 
нисен ҫирӗп ш ухӑш -кӑмӑлне, вёсен чаплӑ ёҫӗсеие Александр  
А.лга та вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи ҫулсенче ҫырнӑ произведенийӗсенче 
анлӑрах, масштаблӑрах сӑнласа кӑтартма тӑрӑшрӗ.

Акӑ, «Ҫулӑм витӗр ҫул выртать» поэмӑнах нлсе пӑхар. 
Унта совет халӑхӗн вӑрҫӑри паттӑрлӑхӗ, ннхҫан арканмп 
туслӑхӗ, хӗрӳллӗ патрнотнзмё тарӑннӑн сӑнланса юлнӑ. Се
менюк украпнецпа Ковалев чӑваш, темле йывӑр самантсем  
килсе тухсаи та, фронтра пӗр-пӗрне нулӑшма тӑрӑшаҫҫӗ. 
Вӗсемпе пӗрлех ыттп халӑхсен ывӑлӗсем те тӑшмана хаяр- 
рӑн тустараҫҫӗ, ҫулӑм витӗр ҫул хывса, малалла, хӗвеланӑҫ- 
пелле, талнӑнаҫҫӗ.

А. Алгап «Полк ялавӗ» поэмп вара совет офицерӗн ырӑ 
кӑмӑлӗпе ҫаиӑҫурп паттӑрлӑхӗ ҫпнчен хывиӑ легенда майлӑ- 
рах янӑракан произведени. Поэт кунта вӑрҫӑн юлашки кунӗ- 
сепче фаш истсеп ҫарне аркатса тӑкнӑ вӑхӑта ҫырса катар- 
тать. Совет Ҫарӗ вут-ҫулӑм витӗр тӑшман ҫӗрӗ ҫине ҫитсе кӗнӗ 
иулин те, фашистсем парӑнасш ӑп мар-ха, гшрӗн полксене



малалла кайма чӑрмантарса, унта-кунта хаяррӑн хирӗҫ тӑ- 
раҫҫӗ.

Поэмӑн тӗп геройӗ — полк командире Волгин, Атӑл тӑ- 
рӑхӗнче ҫуралса ӳснӗ хастар патриот. Ҫапӑҫу умён вӑл пӗ- 
тӗм салтаксем умӗнче полк ялавне чуптуса тупа тӑвать. 
Ялав вӗлкӗшет ҫилпе, чӗнет ҫапӑҫӑва. Тӑшман темиҫе хут
чен те асар-писер атака пуҫлать, ялавҫӑ йывӑр аманнӑ— 
ӳкет, анчах ялавне тепри васкаса ҫёклет. Унтан вӑл алӑран 
алла куҫать, юлашкинчен ӑна полк командире хӑй ҫӗклесе 
чупать. «П ӗтмен-ха полк! Полк сывӑ! Ялав вӗлкӗшет кӑна— 
тӑшман ҫине полк ыткӑиать»,— тет поэт.

Ҫапла ӗптӗ вулакан умне йывӑр ҫапӑҫу динамики чупа 
хускатмалла тухса тӑрать.

А. Алга вӑрҫӑ темипе ҫырпӑ произведенисем хуш ш инче 
содерж анийӗпе те, племлӗх тӗлёптӗпчен те чылай малта та
раканий вӑл «Тупӑпа сӗрме купӑс» поэма. Куита сӑнласа 
кӑтартнӑ ӗҫсем хӗлле пулса иртеҫҫӗ. Поэт, ҫав вӑхӑтри сивӗ 
ҫанталӑка вӑрҫӑ хӑруш лӑхёпе, гнтлеровецсен тискер ёҫӗсем- 
пе, вёсен хухса-пӗтсе пыракан юлашки кунӗсемпе ҫыхӑнта- 
рать. Фашистсем хёвелаиӑҫнелле чакнине курсан, вунпилёк  
ҫулхи ачан та вӗҫӗмсӗр юрлас, савӑнас килет. Вӑл ашшӗ 
парнеленё сёрме купӑса арчаран кӑларать те пӗтӗм чунёпе 
ҫӗкленсе Россини, Пуччини, Верди ҫырнӑ юрӑ-кёвӗсене пгӑ- 
рантарать. Ш ӑннӑ, ваннӑ, исленнӗ, ӑш ӑрханӑ, хытӑркапӑ 
ҫамрӑк чуна вӑл хёвел пек ачашлать, ҫемҫетет, ҫёклеите- 
рет. Чӑн-чӑн ҫурхи кунсем — Ҫӗнтерӳ кунёсем ҫывхарса кил- 
нине пӗлтереҫҫӗ сёрме купӑс кӑларакан янаравлӑ ҫепӗҫ кӗ- 
вӗсем.

Вӑрҫӑ вут-ҫулӑмӗ витӗр хӗҫпӑш алпа утса тухнӑ поэтӑн 
хӑй курни-тӳсни ҫинчен каламалли пайтах пулнӑ. «Одер 
ҫинче» ятлӑ сӑвӑллӑ очеркра та, «Аслӑ тивӗҫ» поэмӑра та, 
вӑрҫӑ хыҫҫӑн ҫырнӑ нумай-нумай сӑввисенче те чӑваш ха
лах поэчё Совет Ҫарё Тӑван ҫӗршыври нрӗклӗ те телейлӗ 
пурнӑҫш ӑн чӑн-чӑн паттӑррӑн ҫапӑҫнине пысӑк ӑсталӑхпа 
ҫырса кӑтартпӑ. Уйрӑмах унӑн 1975 ҫулта чаплӑ Ҫӗнтерӳ 
юбилейне халалласа ҫырпӑ «Вӑтӑр ҫултан» поэми тарӑн 
ш ухӑш лӑ.

Кунти лприкӑллӑ герой ылханлӑ фаш истсене хнрӗҫ вар- 
ран малтанхи кунёнчен пуҫласа юлашки сехетченех хастар- 
рӑи ҫапӑҫнӑ. Вӑл Мускава хӳтӗленё, Сталннградшӑн, Киев- 
ш ӑн, Днепрш ӑн юнпа тар такса кёреш нӗ, пусмӑрта пурӑна- 
кан ют ҫӗршыв ҫынннсене ирӗке кӑларнӑ ҫӗре хутш ӑннӑ, 
рейхстага штурмланӑ... Вӑл аран сывӑ юлнӑ... Вӑтӑр ҫул 
пртсен, герой хӑй ҫапӑҫнӑ вырӑнсене ывӑлёпе пёрле ҫитсе 
курать. Анчах вӑл чавнӑ окопсемпе трапгаейӑсеие, вӑрҫӑ вӑ-



Ьштӗнче тӑшман шннӗ, ҫунтарнӑ хуласемпе ялсене тупай- 
fuacTb. Мӗн тӑвӑн-ха:

Иртеҫҫе ҫулсем сисӗнмесӗр,
Кунта халь илем ҫеҫ куран.
Пӗр Всӑтӑр ҫултан та, атьсемӗр,
Чи'Кет чӗрене йӗп-суран.

Пурнӑҫ кирек мӗнле улш ӑннӑ пулсан та, хӑруш ӑ ҫапӑ- 
ҫусен иӗрӗ халӑх асӗнчен тухас ҫук. Мӗн чухлӗ нуша-ннкек  
кӳмен пулӗ фашизм пирӗн халӑха? Поэт, вӑрҫӑн малтанхи  
кунёсене аса илсе, акӑ мӗпле калать ывӑлне:

Тӑнла, ҫакӑнтан тухрӗ маттӑн 
Тарпа та ншпа шӳнӗ ҫул.
Хӑшвечгӗрне маннӑ та ӗнтӗ,
Пӗрремӗш куна манас ҫук.
Кунтан инҫе мар пирӗн пурччӗ 
Пӗр пӗчӗк те шӑпӑрт хула.
Ҫав ир хӗвел мар, ҫулӑм курчӗ 
Хуламӑр хӑрушӑ ҫулла.
Кӑвак ҫутӑпа ҫын илемӗ 
Ире савӑнса кӗтнӗ чух,
Сада сарӑ кайӑж иленнӗ,
Хпр-улӑх канса выртнӑ чух,
Хӑрушӑ масар ҫпнчп йыттӑн 
Хӑрушӑ саосш пек таҫтан 
Уларӗ пӗр тӑтӑшшӑн, хыттӑя,
Те пулӗ ҫӗр тупӑ таран,
Хупланчӗ тӳпе (асӑрханӑр!)
Хӗреслӗ хура ҫунатпа,
Унччен те пулмарӗ, хуламӑр 
Пуҫларӗ ҫунма ҫулӑмпа.

Тӗнче фашизм ирсӗрёнчен тасалчӗ, пирӗн халӗ миршӗн 
кунӗн-ҫӗрӗн кӗрешмелле, ҫӗршывӑмӑр хӑватне пӗрмаях тё- 
реклетмелле, ҫнрӗплетмелле, тет автор. Ҫапла вара, иртнӗ 
вӑрҫӑ ҫинчен калакан произведени пнре малашлӑх ҫнпчен  
шухӑшлаттарать, этемӗн чун хавалне ҫӗнӗ пурнӑҫш ӑн хума  
чёнет.

Ннхҫан та манас ҫук чӑвашсен паллӑ пнсателӗ М. Н. Д а
нилов-Чалдун, хӑй ватӑ пулсан та, фашистсене хпрёҫ питӗ 
хӑюллӑ ҫапӑҫнине. Вӑрҫӑрап таврӑнаймарӗ вӑл. У нӑн чан- 
чан патриотла ӗҫӗсене, вӑл вӑрҫӑра хӑйӗн пурнӑҫне гаел- 
лемесӗр хастаррӑн ҫапӑҫнине С. Шавлп поэт «Ватӑ салтак» 
(1946) поэмӑра хумханмалла ҫырса кӑтартнӑччӗ.

«Эпё хама ҫӑлса хӑварасш ӑн мар, халӑхш ӑн тата Тӑван 
ҫӗршывшӑн ҫапӑҫ.ма фронта кайрӑм»,— тесе ҫырнӑ М. Н. Да- 
пилов-Чалдун фроитран янӑ пӗр ҫырӑвӗнче. Ватӑ салтак 
сӑнарне С. Шавлн чун-чӗререн пырса тивмелле сӑпласа 
панӑ. Поэма питӗ витӗмлё сӑмахсемпе вёҫленет. Акӑ вӗсем:



Эс ху ятна ху юнупа хёретрён 
Ҫӗршывшӑн йы.вӑр килнё чух,
Ҫавӑнпала чапна вилӗмсӗрлетрӗн,
Ҫавӑнпала чапу сан сӳнес ҫук.

Вулакансем Совет Союзӗнче те, ыттн ҫӗршывсепче те 
тутар поэчӗ Муса Джалиль ятне аван пӗлеҫҫӗ. Ун ҫинчен  
чӑваш халӑх поэчӗ Яков У хсай та «Муса Джалиль» ятлӑ 
поэма ҫырчӗ. Унта вал Мускав уннверситетёнче Джалильпе 
пёрле вӗреннӗ ҫулсеие, тёрлё пухусем ие литература каҫӗсе- 
не, дискуссисемпе тавлаш усене, паллӑ профессорсен лек- 
цийёсене мёнле птленине аса илет. 1941 ҫулта, вӑрҫӑ пуҫ- 
лансан, Джалиль фронта тухса кайнӑ, пёр ҫапӑҫура йывӑр 
аманнӑ та фаш истсен тыткӑнне лекыӗ. Паттӑр сӑвӑҫ тыт- 
кӑнра та, мён виличчен, кӗрешме пӑрахман. Ҫывӑх тусӗп  
паттӑрлӑхне хисеплесе, унӑн чун хавалне пысӑка хурса, 
Яков У хсай Джалиль ҫинчен ҫапла калать:

Нихҫан та сутмӗ тӑшмана Мусамӑр 
Хӑйне, хӑйне ҫуратнӑ ҫӗршывне.
Варламӗ вӑл поэт текен ята та,
Вилсен вӑл вилӗ пуртӑ айӗнче.

«Танксем каҫаҫҫё Днепр урлӑ, иртсе пыраҫҫӗ Польша 
хи рӗпе»,—■ тет поэт. Анчах Муса Джалиль ҫав паттӑрсем  
хуш ш инче ҫук пулин те, пирӗн «катюшӑсем» ун  ячӗпе те 
тӑшман ҫине вилӗм вут-ҫулӑмӗ сапаҫҫӗ.

«Йывӑр пулчӗ пирӗн ҫул » ,— тет Я. У хсай «Ырӑ ҫурт»
(1946) сӑвӑра. Кунта вӑл ҫапӑҫусенче пуҫ хунӑ тусӗсене, 
вӗсем гранатӑпа пӑшала алӑра ҫирӗп тытса, тӑшман ҫине 
асар-писеррӗн ыткӑнса кӗрсе кайнине аса илет, вӑйппттн 
арҫынсем фронтра ҫапӑҫнӑ ҫав пнтех те йывӑр ҫулсенче пё- 
тӗм вӑрҫӑ халӑхне тӑрантарма, тумлантарма тылра юлнӑ 
хӗрарӑмсемпе ватӑ ҫысене мӗн тери хӗн килнине астутарать. 
Халӗ ӗнтӗ салтак тӑван килде таврӑннӑ, тӑватӑ ҫул вӑрҫӑра 
тунсӑхласа ҫитпӗ ҫӗрӗҫне тытӑпнӑ. Аи шавлатӑр вут-кӑвар 
ҫӗр чӑмри ҫинче, тет вӑл.

Фашистла вӑрӑ-хурахсене хирӗҫ алла хӗҫпӑш ал тытса 
ҫапӑҫнӑ Георгий Орлов поэт литература ӗҫне вӑрҫӑ хыҫҫӑн 
тытӑнчӗ. Пурннчен ытла вӑл паянхи пурпӑҫ ҫинчен, Совет 
ҫӗршывӗн илемӗпе тӑван тавралӑх пуянлӑхӗ ҫиичен сӑвӑсем- 
пе поэмӑсем ҫырать. Анчах унӑн пултарулӑхӗпче совет^ ҫын- 
ни Тӑван ҫёршывӑн аслӑ вӑрҫинче хаяр тӑшмана хирёҫ хӑ- 
юллӑн кӗреш нине сӑнласа кӑтартакан произведенисем те 
сахал мар. В ёсен хуш ш инче «Экзамен», «Вилёмреп те вӑй- 
лӑрах», «Совет салтакӗ», «Белорусси ҫилӗсем» ятлӑ поэма- 
сем паллӑ вырӑн йышӑнаҫҫӗ. «Совет салтакӗ», «Экзамен»



поэмӑсемшӗн Г. Орлов Чӑваш комсомолец Ҫеҫпӗл Митинги 
ячӗпе хисепленекен премийӗн лауреачӗн ятне нлме тивӗҫлӗ 
пулчӗ.

«Эх, ш ухӑш , ш ухӑш ... Вӗҫсӗр ш ухӑш. М ӗнле-ха хӑтӑлӑи  
унран?» ҫак сӑмахсемпе пуҫлать вӑл хӑйӗн «Экзамен» поэ- 
мнне. Ч ӑнах та, фронтра ҫапӑҫнӑ сӑвӑҫ пртнӗ вӑрҫӑн хаяр 
кунӗсене асрах тытать, вӗсем ҫинчен вулакансене хумхан- 
малла та внтӗмлӗ каласа парать, мпр вӑйӗсене куллен-кун  
ӳстерме, ҫирӗплетме чӗнет.

...Тӑван ялта, тӑван кнлте пурнӑҫ телейлӗ, савӑнӑҫлӑ. 
Ача-пӑча хӗпӗртесех шкула ҫӳрет. К ӗҫех акӑ экзаменсем  
пуҫланмалла. Ш кул ачисене курсан, вёсен хаваслӑ сасси- 
сене илтсен, поэт хӑйӗн ҫамрӑклӑхне аса илет.

Мӗн чухлӗ ҫутӑ ӗмӗт-ш ухӑш  пулнӑ ырра ҫеҫ кӗтнӗ поэтпа 
унӑн юлташӗсен! Пӗрн агроном пулма шутланӑ, тепрн — ма
шинист, хӑш ӗ тата «Карап ҫӳретнё Ҫурҫӗрте е тупнӑ вӑл 
алмаз тӑприйӗ...»

Тӗллев те ҫывӑхчӗ, апчах 
Сасартӑк тухрӗ сасӑ: — Вӑрҫӑ!
Кисретрӗ вӑл киле-ҫурта,
Ёҫхалӑхне хаяррӑн вӑрчӗ 
Унччен тӗнче курман вута.
Арканчӗ ӗмӗт. Ҫын ҫул-йӗрӗ 
Пӑтрашрӗ ҫулӑм-тӗтӗмпе.
Тӑван ҫӗр ҫунчӗ кунӗн-ҫӗрӗн,
Кӗрешрӗ пурнӑҫ вилӗмпе.

Фашистла Германи Совет Союзне вӑрӑ-хурахла кнлсе 
тапӑнсан, пирӗн ҫӗршыв умне калама ҫук пысӑк хӑруш лӑх  
тухса тӑчӗ. Ш култи экзаменсене хатӗрленекен ҫамрӑксен те 
аш ш ӗсемпе пиччӗшӗсен ӗҫ вырӑнӗсене йышӑнмалла пулчӗ, е 
алла хёҫпӑшал тытса ылханлӑ фаш истсене хирӗҫ вӑрҫӑра 
ҫапӑҫма тиврӗ. Фронтра та, тылра та нимӗнле йывӑрлӑха та 
парӑнмарӗҫ ҫамрӑк патриотсем, нимӗнле хӗн-асап умӗнче те 
чунпа хуҫӑлса пуҫ усмарӗҫ. К у вӗсемшӗн чӑш ш пех те пы- 
сӑк экзамен пулчӗ.

Иртнӗ вӑрҫӑ ҫулӗсене, совет ҫыннисен ш ухӑш -кӑмӑлне, 
ёҫие-хӗлне Г. Орлов кунта внтӗмлӗ, ӑнлапмалла кӑтартнӑ. 
Поэмӑра кашни сӑмах, кашни йӗрке, калас тенӗ ш ухӑш  — 
хӑй вырӑнӗнче.

«Вилӗмрен те вӑйлӑрах» поэмӑра поэт Павел Силин раз- 
ведчикӑн вӑрҫӑри, пуринчен ытла нимӗҫсен тылёнчи хӑюллӑ 
та паттӑр ӗҫӗсене сӑнласа кӑтартнӑ. Вӑл ҫуралнӑ, ӳснӗ кил— 
анлӑ Атӑл хёрринче. У пӑн ашшӗпе пиччӗшӗ те фронтра пуҫ  
хунӑ, амӑшӗ пӗчченех юлнӑ. Вӑрҫӑ хирӗнче вӑл тӑван ял- 
не, амӑнше аса илсе ҫапла калать:



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

Тӑван ҫӗршыва юратни вилёмрен вӑйлӑрах! Ҫакӑ пулать 
те ӗнтӗ поэмӑн тёп ш ухӑш ӗ. Автор ӑна пысӑк туйӑмпа, фа- 
ш истсемпе хаяррӑн кӗрешме хавхалантаракан сӑмахсемпе 
ҫырнӑ.

«Совет салтакӗ» поэма та — патриотизм хӑватлӑн тапса 
таракан паха произведени. Поэт вӑрҫӑ хирӗсенчи картинӑсе- 
не, ҫапӑҫу эпизочӗсене, совет салтакӗн тӗлӗнмелле паттӑр- 
лӑхне куҫ ум не тухса тӑмалла сӑнласа кӑтартать. Фашист
сем ҫывхарса килсен, вӑл вӗсене нумайччен чарса тӑрать, 
юлашкинчен хӑйӗи тупш ш е хӑйпе пӗрлех аркатать.

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

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

Совет салтакӗ вилет, анчах парӑнмасть. Тискер тӑшман 
та унӑн паттӑрлӑхӗнчен тӗлӗнмеллипех тӗлӗнет.

«Белорусси ҫилӗсем» тесе ят панӑ поэт хӑйӗн тепёр поэ- 
мине. К у вӑл — салтак асаилӗвӗ. К уҫ умне фаш истсен Бе- 
лоруссн ҫӗрӗнчи тискерлӗхӗсем, пирӗн салтаксен ҫапӑҫусен- 
чи паттӑр ӗҫӗсем пӗрин хыҫҫӑн тепри туха-туха тӑраҫҫӗ. 
Хаяр кӗреш ӳре Ҫӗнтерӳ патне утса ҫитнӗ лирикӑлла герой 
паян ҫапла калать:

Катаран,
Чӑвашран,
Эи куратӑп:

Неман, Днецр, ав, Проня хӗрри,
Ҫак енче — уй-хирте, сӑрт-тура та—
Юлчӗ манӑн ботинка йӗрри.

Иртрё вӑл ҫулӑм витӗр, кӗл тӑрӑх 
Тӑварпа,
Тӑхланпа
Касӑлса.
Белоруоси!

Тӳпе сан халь тӑрӑ,
Ҫулсем такӑр,
Шывсем те таса.

Х алӗ поэт «пур ҫёрте те — чуна ӑшӑ, ырӑ-мирлӗ вӑхӑт 
ӳкернӗ» сӑнсене курать пулсан, ҫав паянхи ҫитӗнӳсем патне



утса ҫитме совет ҫынгсисене ҫӑмӑл пулман. Пайтах тискер 
хӗн-хур тӳснӗ Белорусси ҫӗрӗ, арканнӑ хуласемпе ялсем, теп
ле ӑнсӑртран ҫеҫ вилёмрен хӑтӑлнӑ ҫынсем, ҫунса кайнӑ 
ялти иш ӗлмесӗр юлнӑ пӗртен-пӗр кӑмака мӑрйи. Штыкне, 
прикладне ҫиҫтерсе пыракан, граиатӑпа фашистсен танкӗ- 
сене ҫунтаракан ҫӗнтерӳҫӗ-салтак — акӑ мӗнле картинӑсем  
тухса тӑраҫҫӗ куҫ умне.

Г. Орлов совет салтакӗн сӑнарне ҫапӑҫу хирӗнче, тӑш- 
манпа ҫапӑҫнӑ вӑхӑтсенче лайӑх курать. У н лирикӑлла ге- 
ройӗ ӗҫчен ҫын, ҫуралыӑ ҫӗршыва юратма, тивӗҫлӗ хаклама 
пултаракан патриот. Вӑл — фашистсене хирӗҫ чӑтӑмлӑ кӗ- 
реш екен чӑваш ачи — тӑшмансемпе мӗн виличчен ҫапӑҫма 
хатӗр. Тӗрӗс каланӑ Юрий Айдаш: «Белорусси ҫилӗсеы» 
поэмӑна тата вӑрҫӑ ҫинчен ҫырнӑ сонетсене вуласан, совет 
салтакӗн — Европа халӑхне фашизм пусмӑрӗнчен нрӗке 
кӑлараканӑн чун-чӗри епле таса та ырӑ пулнине лайӑх туй
са плетён» («Коммунизм ялавӗ», 1980, декабрь, 13 .).

Ҫавӑн пекех унӑы «Кил ҫути» поэмнпе «Вӑрҫӑ сонечӗ- 
сем» ярӑмри сӑвӑсем те. Поэмӑн лирикӑллӑ геройӗ Тӑван 
ҫӗршыв умне хӑруш лӑх килсе тухсассӑн пӗтӗм вӑй-халие 
кӗрешӗве парать, сӗмсӗр тӑшманпа ҫапӑҫса Эльба патне ҫн- 
тет. Ҫапӑҫури ҫалтака малалла хӑватлӑн чӗнекен вӑй вӑл — 
Тӑван ҫӗршывпа тӑван киле юратни. Кил ҫутипе савйн юра- 
тавӗ ӑна шартлама спвӗре те ӑшӑтать, тӗттӗм ҫӗрле тё  уйӑх  
пек ҫутатать, тискер тӑшман умӗнче те арӑслан пек ҫапӑҫ- 
ма чӗнет, тет поэт.

Поэмӑра тылри ҫынсен пултаруллӑ ёҫӗ-хӗлӗ те лайӑх  
курӑнать. Ӑпа лирикӑллӑ геройӑн амӑшӗ урлӑ сӑнласа кӑ- 
тартнӑ. Хальхи вӑхӑтра, акӑ, ҫӗршыва юратакан ҫамрӑксем  
тӗрлӗрен аслӑ стройкӑсенче, ҫав ш утрах БАМ  тунӑ ҫӗрте ӗҫ- 
леҫҫӗ. Вӗсепе поэт телейлӗ пурнӑҫш ӑн «хӗрӳллӗрех, хастар- 
лӑнрах, хӑватлӑнрах кӗрешме», мпрлӗ кунҫула сыхлама 
чӗнет.

Г. Орлов чӑваш поэзийӗнче сонетсем ҫырнипе те пысӑк 
ӗҫ тӑвать. Вӗсенче халӑхсен хуш ш инчп нихҫан нксӗлмп тус- 
лӑха, вӗсем пӗр-пӗрне вӑрҫӑра та, мирлӗ тапхӑрта та мӗнле 
пулӑшса пурӑннине вулакан лайӑх курать. Поэт яланах  
пысӑк ӗмӗт-тӗллевпе пурӑнакан паянхи ҫнрӗп кӑмӑллӑ ӗҫ 
паттӑрӗсене сӑнласа кӑтартать. Вӗсем ҫитӗнсе пыракан ӑрӑ- 
ва Тӑван ҫӗршыва чун-чӗререн юратма вёрентеҫҫӗ, киревсӗр- 
лӗхпе кӗрешме чӗнеҫҫё.

Фашистла Германн пирӗн Тӑван ҫёршыва вӑрҫӑпа та- 
пӑнсан, 1941 ҫулта салтак ҫулне те ҫитеймен ҫамрӑк сӑвӑҫ 
Валентин Урташ (1924— 1973) хӑй ирёкӗпе фронта тухса  
кайпӑ. Хаяр кӗреш ӳ ҫулӗсенче вӑл чылай ҫапӑҫусене хут-



шӑннӑ, тӑшмаи тылне разведкӑна ҫӳренӗ, фроптра паттӑр- 
лӑх кӑтартнӑшӑн Тӑван ҫӗршыв аслӑ вӑрҫии пӗрремӗш сте
пень орденӗпе виҫӗ медаль илме тивӗҫлӗ пулнӑ. Вӑрҫӑран  
вӑл питӗ йывӑр аманса таврӑнать, апчах чунӗпе хуҫӑлмасӑр  
хӑйне ялан ҫнрӗп тытать, тӑван литературӑра хастаррӑн  
ӗҫлеме пуҫӑнать. Халӗ вӑл пирӗн хуш ӑра ҫук пулин те, эпнр 
ӑна яланах хамӑрпа пӗрле туятпӑр, унӑн хаваслӑ, пурнӑҫа  
хӗрӳллӗн юратма чӗнекен юррисене пӗтӗм чун хавалӗпе са- 
вӑнса итлетпӗр.

В. Урташ ӑн геройӗ — Совет ҫӗршывӗп таса та ҫутӑ чунлӑ 
гражданинӗ, тӑван халӑхӑн шанчӑклӑ ывӑлӗ, харсӑр салта- 
кӗ. Ӑҫта кӑна ҫитмен, мён кӑна курман алла пӑшал тытса 
ҫапӑҫнӑ ҫав чӑваш йӗкӗчӗ! Темле йывӑрлӑхсем килсе тух- 
сан та, вӑл самантлӑха та тӑшмана ҫӗнтерес, ӑна пуҫӗпех  
ҫапса аркатас шанчӑка ҫухатмасть, куллеп-кун чун хавалӗпе 
ҫирӗпленсе, вӑй илсе пырать. Акӑ мёнле калать вӑл хӑй 
ҫинчен вӑрҫа пиллесе ӑсатнӑ амӑшне:

Асапран эс пӑрӑнма хушмарӑи,
Ҫӑмӑллӑх хушмарӑн шырама.
Ҫавӑнпа пуль ҫулӑмра ҫунмарӑм,
Вилёмрен пӗлмерӗм хӑрама.

«Пурнӑҫа юратса эпӗ кайрӑм вӑрҫа...» Ҫак сӑмахсемпе 
пуҫланать унӑн «Пурӑнас килет» поэми. Вӑрҫӑ ҫулӗсем вӑ- 
рӑм та тертлӗ пулнине поэт кунта пире тӗрӗс те пысӑк ӑс- 
талӑхпа ҫырса кӑтартнӑ:

Эп ҫӳрерӗм вутра,
Эп ҫӳрерӗм ютра,
Тӑшмаисем умӗнче,
Тӑшмаисен хыҫӗнче...
Эп юрларӑм юрра,
Пурнӑҫ патӑм юрра 
Сӗм вӑрман варринче,
Ҫапӑҫу хирӗнче,—

тет вӑл вӑрҫӑ ҫулӗсенче хӑй тӳсни-курнисене аса нлсе. Поэ- 
мӑра, поэтӑн чылай сӑввисенчи пекех, нихҫан сӳнми пат
риотизм туйӑмӗ, пурнӑҫа ытараймн юратнн тёп вырӑн йы- 
шӑнать. Х ӑйӗн ш ухӑш -туйӑмне уҫса нама вӑл чуна пырса 
тивмелле сӑмахсем, илемлӗ сӑнарсем тупать.

Вӑрҫӑпах ҫыхӑннӑ поэтӑн «Йӑхрап йӑха» поэми те. К ун- 
ти геройсем пурте сӑпайлӑ, ырӑ кӑмӑллӑ, ӗҫе юратакан ял 
ҫыннисем. Вӗсем вӑрҫӑ ҫулӗсенче тылри йывӑрлӑхсене чӑ- 
тӑмлӑн тӳссе ирттереҫҫӗ, аслӑ Ҫӗнтерӳ ячӗпе ҫӗрие-кунне 
пӗлмесӗр ӗҫлеҫҫӗ. А ҫусен паттӑрлӑхӗ, аннӳсен ҫнрӗплӗхӗ 
йӑхран йӑха куҫса пытӑр, анчах аҫуна вӗлернӗ вӑрҫӑ, аннӳ-



ае ҫунтарна хурлах текех нихҫагт та an кйлтер. Акӑ мёнле 
пухӑш витӗмлӗи тапса тӑрать ҫак пысӑках мар поэмӑра!

'1п лайӑх вӑхӑта эп вӑрҫӑра ирттертём,
Хӗрсе вӗреяес чух эн тупӑран тёллерӗм,
Пӑрлаптӑм юр оииче, пслентём шурлӑхра.
Хӗре чу-птӑвас чух — юи тулчӗ ҫӑвара,—

;апла аса илет Тӑвап ҫӗршыв аслӑ вӑрҫн ҫннчен Николай 
Зандров поэт. Вӑл та вӑрҫӑ хыҫҫӑйхи ҫулсепчо ҫырма пуҫ- 
ларӗ, малтанхи сӑвви-поэмисем те унӑн хӑй мён курни, мӗн 
тӳссе ирттерин ҫинчен пулчӗҫ. Халӗ те поэт вӑрҫӑ ҫулӗсене 
час-часах асӑнать, вулакансеие мнршён кӗрешме, вӑрҫӑ хӑ- 
рушлӑхне сирсе яма чӗпет. «Варшава ҫывӑхӗнче», «Сӑн- 
ӳкерчӗк», «Партбилет» сӑвӑсенче, «Вутра» ятлӑ лирпкӑлла 
поэмӑра вӑл варҫӑ кунёсене гштӗ витёмлӗ ӳкерсе кӑтартать, 
ҫапӑҫусеиче ӳг;се юлнӑ паттӑр тусӗсеие асӑнать, вёсен кӑмӑл- 
туйӑмие уҫса парать.

Тӑван ҫӗршывӑн аслӑ вӑрҫп вӑхӑтӗпче Н. Сандров Л е
нинград, Новгород, Двинск, Рига хулисене нимӗҫ фашнсчё- 
сенчеи нрӗке кӑларнӑ чухнехи ҫапӑҫусене хастаррӑн хут- 
шӑниӑ, хӑй курин, тӳссе ирттернн салтакӑн хаярлӑхне ӳс- 
тернӗ, чун хавалне ҫнрӗплетнӗ. «Салтак шӑпн ПТРтан пуҫ- 
ланчӗ манӑн. Ют таикссм мӑкӑрлаиаҫҫӗ. Ҫун, тӑншан! Эп 
сан ҫёрӳ ҫине кӗмен! Эп санан ыйхуна татман! Эп санӑн  
хулуна ватман! Эп can ачусене тивмен! Х ӗрӳсене пусмӑрла- 
мап! Man ш ухӑш  пулнӑ вӗренмо — Тӑван ҫёршывшӑп ӗҫле- 
ме!» - -  тот вал «Вутра» ноэмӑра.

«Ялта ш ухӑш а кайнн» поэмӑра вара поэт фронтри йывӑр 
кунеене аса илсе, вӑрҫа чупа вптерекен сӑмахсеыпе ылха- 
нать:

Чӑн та, тӳснӗ эпир,
Юн юхтарнӑ опнр,
Ҫӗршьгва сыхласа,
Пурнӑҫа сыхласа.
Ленинград патӗнче 
Пеиё чух тупӑран 
Ҫапӑҫ5г хпрӗнче 
Укрӗм эп ураран.

Поэтӑи хӑшпёр сӑввпсем фронтра ҫырса пынӑ лнрнкӑлла 
дневник майлӑрах янӑраҫҫӗ. Акӑ: Ленинград ш урлӑх-пут- 
лӑхӗсем, Барановичи станцийӗ, Мга патёнчи уҫланкӑ, Лат- 
вирп тӑшмап ншсе пӗтернӗ пӗчёк хула... Вёсем ёмӗрне те, 
нихҫан та поэт асёнчеп тухас ҫук.

Н. Сандров геройӗсем — таса чунлӑ, ырӑ кӑмӑллӑ, хавас- 
лӑ, мал ӗмӗтлӗ совет ҫыинисем. Вёсеичен нумайӑш ӗ иимӗҫ 
фашисчӗсемпе куҫа-куҫӑн тӗл пулса ҫапӑҫнӑ, вилӗме вилӗмпе



ҫӗнтерне патрпотсем. Вӑрҫӑ хыҫҫӑн та вӗсем пурнаҫри йы- 
вӑрлӑхсенчен хӑрамаҫҫӗ, хӑйсен ӗҫри хастарлӑхёпе ҫамрӑк- 
сен чун чӗрнне, ӑс-хакӑлне ҫӗклентерме пулӑш аҫҫӗ. Ҫакӑнта 
ӗнтӗ гхоэтӑи вӑрҫӑ хыҫҫӑн вӑрҫӑ сличен ҫырнӑ сӑввн-юррп- 
семпе поэмпсен тӗп уйрӑмлӑхё.

Сталинград фронтӗнчи ҫапӑҫура йывӑр аманнӑ салтак- 
связнст, кайрантарах паллӑ чӑваш поэчё Алексей Воробьев 
та (1922— 1976) хӑйён сӑввисемпе поэмисенче вӑрҫӑ кунӗ- 
сене аса плмесӗр чӑтаймастчӗ. Вӑл вӑхӑт ӗмӗр маныасла 
чун чӗрнне кёрсе юлнӑ:

Курни-нлтнн, ӑҫтан сана манайӑн!
Вутра ҫунсассӑн, ҫирӗпленпӗ чун.
Сан умӑнта, Ҫӗршывӑм, ҫук ман айӑп,
Вӑрҫа кӗрсе амантӑм, юхрӗ юп.

Совет салтакё утса тухнӑ Ҫӗнтерӳ ҫулне вулакансем  
А. Воробьевӑн нумай сӑввисемпе поэмисенче курма пулта- 
раҫҫӗ.

Акӑ поэт «Вӑрҫӑра пуҫ хуписене» сӑвӑра 1941 ҫулхи  
июнӗн 22 мёш кунне, вӑрҫӑ пуҫланнӑ вырсарннкуна, аса 
нлет. Ҫёрпӳ хули... Чан сасси пек кёрлет хыпар. Фашистла 
Германн Совет Союзне вӑрӑ-хурахла килсе тапӑпиӑ. Тапан 
ҫӗршыв умне калама ҫук пысӑк хӑруш лӑх тухса тӑнӑ. Х у
лара митинг пырать... Пурин те пёр ёмёт, пёр шухӑш: «Вӑр- 
ҫа кайма хунтать чёре», «Ҫӗршыв хуш сан, внлме те ха- 
тёр»,— тет А. Воробьев студент та. Ю.тташёсепе хӑйсен н))ё~ 
кёпе фронта кайма чӗпсе, вӑл ҫак митингра хӗрӳллӗ сӑмах 
калать.

Сахал мар хура-ш ур курма тиврё совет халахёп, иайтах- 
иайтах ҫухату чӑтса ирттермелле пулчё. Анчах вал темёнле 
йыварлӑха та паранмарё. Мёншён тесен: «Салтак пиши -  
ҫёршыв шӑпи вӑл. Ялан вӑл халӑхпа пёрле пулчё»,— тет 
поэт.

«Йывӑр ҫул вӗҫё» сӑвӑра вара вӑл нпмӗнле хӗн-асаппа  
хӑруш лӑх умёнче те чунпа хуҫӑлмасӑр, чӑн улӑпла хастар- 
рӑн кӗреш екен совет салтакӗн паттӑр сӑнарне кӑтартса 
парать.

Укет. Тӑрать. Утать каллех.
Ярса пусма та — вилӗм.

Утать куллеп. Путать ури.
Ҫул — пылчӑк сарнӑ ҫилӗм.

Ҫапах—малта, кур, шӗвелет 
Юхса иртен т;аҫ сӗмӗ.
]{уҫра сан ӑшӑнать шевле,— 
Вӑл — шанчӑк вӑйӗ-хӗмӗ.



Ах, кунёсем — тискер, хаяр.
Хӗртет, шӑнтать ҫанталӑк.
Эрне ҫеҫ мар, пӗр ҫул та мар,—
IUanax тӑват ҫулталӑк.
Ҫапах эс пурнӑҫ калчине 
Ҫапӑҫура ӳстертӗн.
Юнланнӑ тухӑҫ аркине 
Ялав пек вёлкӗштертӗн!

Совет салтакӗсен фронтри, ӗҫҫыннисен тылри чӑтӑмлӑх- 
не поэтӑн «Салтак», «Вӑрҫӑра пуҫ хунисене», «Сӑмах тӗшши», 
«Ҫӗнтерӳ чечекӗ» сӑввисенче, «Кинемей», «Йӑмра», «Ҫӗрпӳ 
кӗлерӗ», «Ҫил-тӑман витёр» поэмисенче лайӑх курма пулать.

Вӑрҫӑра пуҫ хуиӑ юлташӗсене поэт манмасть, вёсене вал 
час-часах асӑнать те чӗррисен хушшинче курать. Кашлатъ-п 
тырпул, тапать-и тӑпра сӗткенӗ, сывлать-и заводӑн кӑкӑрӗ 
яр уҫҫӑп, йӑлтӑртатса выртать-н ракета ҫулӗ — ҫавсенче пу- 
ринче те, нур ҫӗрте те пуҫ хунисен хӗлхемӗ те пур пулё, 
тет вал. М ёнле-ха маиса кайӑн тата вӑрҫӑран таврӑнайман  
ҫывӑх юлташсемие тӑваисеие? «Ш утсӑр пысӑк мар Мӑн 
Явӑш ялӗ... Икҫӗр ҫып килмерӗ вӑрҫӑран»,— пӗлтерет поэт 
вулакансепе. У н куҫё умпе тепёр хут хаяр вӑрҫӑ кунӗсем  
килсе тухаҫҫӗ, ҫавна май вӑл тӑшманпа паттӑррӑн ҫапӑҫса 
пуҫ хунисеи ячӗпе пӗтӗм этемлӗхе миршӗн ырми-канми кӗ- 
решме чӗнет:

Кирлӗ мар тек вӑрҫӑ!
Пирӗн сассӑн ?■
Ҫулӑма чармалӑх пур хӑват.
Халӑхсем кӗрешёве тухсассӑн,
Ҫёр ҫинче яланлӑх Мир пулать!

Аҫтан манӑн-ха тата поэтӑн «Ҫӑкӑр» сӑввинчи ҫак ҫу- 
лӑмлӑ йӗркесене:

Ҫён ҫӑкӑра ҫиме ларсан,
Асилӳпё хёрет ман чун.
Ан пултӑр вӑрҫӑ тек нихҫан!
Аы килтӗр урӑх выҫа кун.

Мирлӗ иурнӑҫа ҫирёппӗн, ҫине тарса хӳтёлеме чёнет 
А. Воробьев&п «Кппенек» поэми. Кипенек — Мӑн Явӑшпа 
Уйкас- Явӑш ялӗсеп масарӗ ҫумӗичи кага. Ҫавӑнта, амӑшён 
вилтӑпри ҫине, пырса тухать вӑрҫӑ салтакё. Кунта, паллах, 
салхуллӑ, хурлӑхлӑ чун туллашӑвӗ пулмалла пек. Анчах куҫ 
умне ҫӗнелнӗ Явӑшӑн капӑр сӑп-сӑпачӗ тухса тӑрать. Тав- 
ралӑх халё нумай улш ӑнпӑ. «Ял ӗҫчение саламласа, Мухтав 
юрри юрлать атта», анчах ҫав ҫавах вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи суран- 
сем те асрап каймаҫҫӗ. Масар ҫннче печчен ларакан поэта 
упӑш кине фронта ӑсатнӑ тӑлӑх хӗрарӑмӑн тертлӗ иурнӑҫӗ



аса килет. У нтан вӑл хӑй вӑрҫӑран йывӑр аманса таврӑнсан. 
аш ш ӗне ҫара ӑсатни, вӑл ҫапӑҫу хпрӗнче пуҫ хунн ҫннчен 
каласа парать. Поэт гражданла пафосна ҫскленсе паян кун 
та тӗнче империалнсчӗсеы тӗрлӗ ҫӗрте этом юине ним айӑи 
cap тӑкшгае пнтлет, миршён кӗреш меллпне пурне те aci 
нлтерсе, хӗрӳллӗ сӑмахсемпе ҫапла калать:

Кунҫул шӑпи — кӗрешӳре.
Чӗнетӗп эп, чӑваш поэчӗ:
Ылхан вӑрҫа!
Сыхлар мире.

Илсе пӑхар-ха тата В. Алентейӗл «Салтак ҫулӗ» поэми 
не. У н ҫпнчен Г. Хлебников критик ҫапла каланӑччӗ: «Унта 
совет салтакӗн паттӑрлӑхӗ, ырӑ кӑмӑлӗ, вӗри чун-чӗри витёр 
курӑнса тӑрать, вӑл Тӑван ҫӗршыва юратма, мпршёп кёреш  
ме чӗнет. «Салтак ҫулӗн» чӗлхи — сӗтеклё те афоризмла».

К у вӑл — автобпографпллё произведена майлӑ. Автор 
вӑрҫӑн малтанхи кунӗсенчех фронта лекнӗ, Ленинград ху 
лине хӳтӗленӗ чухне йывӑр аманнӑ, хӑрах урасӑр тӑрса 
юлнӑ. Поэмӑра вӑл совет салтакӗсен паттӑрлӑхёие хӑюлӑхг 
Л енинград патӗнче мӗнле палӑрш ш е сӑнласа кӑтартать.

Хыҫалта — ман халӑх,
Хыҫалта — хула.
Хыҫалта — мап ялӑм,
Чун ӑшши — анне.
Хыҫалта савниҫӗм,
Инҫетрп хирте.
ҪЛвӑнпа вут-ҫлҫӗм 
Иӑлтӑрать пирте,—

тет поэт.
У нӑн арчннче — ҫапӑҫу медалӗ. Ун ҫиие пӑхсассӑн, сал 

так хӑйӗн кунҫулне, вӑрҫӑ хирёсене курать. Вӑл ҫулпа утс .1 
тухма ҫӑмӑл мар. Укпччеп тӑратпӑр, окопра е шурлӑхра 
тӑшмана таптатнӑр, Л енин хулине нихҫан та, ннкама та 
памастпӑр. Мёншён тесен: «Эпё — коммунист, вӑл — ҫӗлеи. 
фашист; эпё — Ленпнградш ӑн, Ленннш ӑн чунпа»,— тет се- 
вет салтакӗ. Халё ӗнтё вӑл пулнӑ ҫапӑҫу хнрёсенче, вг' 
утса тухнӑ ҫудсем, ш урлахсем ҫинче — пур тёлте те мир," 
пурнаҫ кӗрлет:

Эп ҫптсе кураешӑп 
Халь мбнле вӗсем —
Эп ҫӑлса хӑварнӑ 
Хуласем, илсем,—

ш ухӑш лать салтак-ҫӗнтерӳҫё.
Г«ТГуриине те пӗлш ш е ҫеҫ эп ҫыратӑп сӑввӑмра»,—т е н ӗ ч "  

вӑрҫӑ йывӑрлӑхне хӑй то сахал мар тӳссе ирттернё II. Ei'.-j



стафьев поэт. Чӑнах та, унӑн Тӑван ҫӗршывӑн аслӑ вӑрҫи 
ҫинчен тӗрлӗ вӑхӑтра ҫырнӑ сӑввисемпе поэмисенче авто- 
биографилле материал чылай пысӑк вырӑн йышӑнать. Вӑл хӑй 
1939 ҫултах Халхин-Гол юханшывӗ тӑрӑхӗнче Моиголи Х а
лах Республики ҫине тӑпӑннӑ яппун самурайӗсепе хирӗҫ 
ҫапӑҫнӑ. 1945 ҫулта Маньчжурии ирӗке кӑлариӑ ҫӗрте пул- 
па. Чӑваш поэзпйӗпче ҫак историлле тапхӑрсене кӑтартса 
паракан сӑвӑлла произведенисем питӗ сахал. Кунта чи мал
тан Н. Евстафьевӑн чӑвашла та, вырӑсла та ҫырнӑ сӑвви- 
сене палӑртса хӑвармалла.

Унӑн геройӗсем — чӑтӑмлӑ, ҫпрӗп чуплӑ, хастар ш ухӑш - 
кӑмӑллӑ совет салтакӗсем. Вӗсем Хпнган тӑвӗсем урлӑ них- 
ҫан этем ура пусса курман вырӑнсемпе пӑшалпа та тупӑпа  
Маньчжурие ҫитеҫҫӗ. Инҫет Хӗвелтухӑҫри халӑхсене яппун  
самурайӗсен пусмӑрӗнчен хӑтараҫҫӗ. Ҫак юлашки похода 
чаплӑ ҫӗнтерӳпе вӗҫлесе, мпрлӗ ӗҫе куҫма ӗмӗтленеҫҫӗ вӑрҫӑ 
вут-ҫулӑмӗ витӗр тухнӑ нумай нациллӗ совет халӑхӗн мух- 
тава тивӗҫ ывӑлӗсем. Ҫавӑн пек поэтӑн «Хинган тӑвӗсем  
хушшпнче» сӑввин тӗп ш ухӑш ӗ. Ҫав ш ухӑш ах вӑл «Чул ту 
ҫинчи ҫыру» сӑвӑра та конкретлӑ тӗслӗхпе пнтӗ витӗмлӗ 
сӑнласа парать.

Мӗи курать-ха куита вулакан? Чп ҫӳллӗ чулту ҫине со
вет еалтакӗсем: «Кунта та пулчӗҫ вырӑссем»,— тесе, штык- 
па чула катса ҫырса хӑварпӑ иккен. Ҫак ҫырӑва тискер чу- 
ралӑхран хӑтӑлнӑ ҫынсем: «Шанго, шанго паттӑрсене!» — 
тесе вулӗҫ китайла, тет поэт-воин. Совет Ҫарӗ — ирӗклӗх 
ҫарӗ, ун ҫинчен халӗ те, малашне те халап-юмах сахал мар 
хывӗҫ, чулту пек арканми, нихҫан вилми пурӑнӗ унӑн мух- 
тавӗ!

Инҫет Х ӗвелтухӑҫӗнче самурайсене хирёҫ ҫапӑҫнӑ ҫӗрге 
совет вопнӗсем хуш ш инче чӑваш халӑх писателӗ А. Артем],- 
ев та пулнӑ. Вӑл кунта Европӑрн тӑшмана ҫаиса аркатсан  
Совет Ҫарӗпе пӗрле кнлет, хӑюллӑ кӗрешет. Ун ҫинчен вӑл 
вӑрҫӑ хыҫҫӑн сӑвӑсем те, калавсем те чылай ҫырчӗ. «Тӑваи 
Атӑлӑи» 1980 ҫулхи 9-мӗш номерӗнче унӑн «Совет салтакӗ» 
ятлӑ сӑвӑ пичетленнӗ. Пысӑках мар вӑл, анчах унта лири- 
кӑлла геройӑп вӑрҫӑ ҫулӗсеичи тертлӗ купҫулӗ те, савӑпӑҫлӑ 
пулнӑ вӑхӑчӗ те лайӑх курӑнать. Мӗнле, акӑ, мӑнаҫлӑн япӑ- 
раҫҫӗ ҫӗнтерӳҫӗ сӑмахӗсем: [

Ах, ӑҫта кӑна пулмарӑм пулӗ!
Ҫитрӗм Анӑҫа та Тухӑҫа...
Утӗме шӑтарчӗ ииҫӗ пуля...
Асӑмраи вӑл тухмӗ нихӑҫап.
Кеиигоберг енпе мӗнле маиапӑн?
Ёмӗр асра пулӗ Порт-Артур:



Ҫӗнтерӳ башни ҫине штыкпа эп 
Чӑвашла ҫырни те унта пур.

Вӑрҫӑ хы ҫҫӑнхи ҫулсенче пирӗн литературӑна тата те- 
пӗр талантлӑ сӑвӑҫ — Георгий Ефимов хастарлӑн килсе ке
че. У нӑн вӑрҫӑ темипе, совет салтакӗсен паттӑрлӑхне витӗм- 
лӗн сӑнласа паракан сӑввнсемпе поэмисене, калавӗсене, по- 
веҫӗсене («Л идице», «Туссемпе ҫӳретпӗр Берлинта», «Чӗре»  
сӑввисем, «Паттӑрлӑх» поэма, «Праски аппа» калава, «Куҫ 
ҫине вут ҫути ӳксен» повесть) пирӗн вулакансем юратса 
йышӑнчӗҫ. Вӗсеыче эпир совет ҫыннпн вӑрҫӑри паттӑрлӑхне, 
ун  ш ухӑш -кӑмӑлне аван куратпӑр. Вӗсем пурте чунпа ҫӗкле- 
нӳллӗ, ӗҫпе хавхалануллӑ.

«Ннме» ятлӑ сӑвӑсен кӗнекинче (1979) Юрий Семендер  
«Ваҫлей салтак» поэма пичетлерӗ. Унта вӑл вӑрҫӑра та, вӑр- 
ҫӑ хыҫҫӑн та кирек епле йывӑр вӑхӑтра та хӑйӗн вӑй-халне 
ҫухатман, яланах Тӑван ҫӗршывӑмӑрӑн тӗрӗс-тӗкел, лӑпкӑ 
пурнӑҫӗш ӗн тӑрӑшакан хастар чӗреллӗ ҫынсене сӑнласа кӑ- 
тартнӑ.

Ваҫлей кунҫулӗ пӗтёмпех халӑх пурнӑҫӗпе ҫыхӑннӑ. 
П ин-пин совет ҫыннин сӑнарне куратпӑр эпир Ваҫлей сал- 
такӑи вӑрҫӑри паттӑрлӑхӗнче, унӑн амӑш ӗпе юратнӑ хӗрӗн  
килти ӗҫӗ-хӗлӗнче.

Поэма геройӗ чӑваш ялӗнче, Анаткасра, уш кӑнлӑ ӗҫре 
пиҫӗхсе ӳснӗ, ӑна ялйыш чӗререн юратнӑ. Вулакан умне  
тӳрех, малтанхи йӗркерех таса чунлӑ, сӑпайлӑ та ҫепӗҫ кач- 
чӑ тухса тӑрать:

Вӑрҫа каять Ваҫлей, вӑрҫа каять,
Юррипеле ял янраса юлать.
Купӑс сасси шӑнкӑр шыв пек юхать,
Купӑс сасси чун-чӗрене ҫурать.
Хуткупӑсне виҫ хут вӑл чуптӑвать,
Чун савнине ачашшӑн ҫупӑрлать.
Тӑвансене виҫ хут вӑл пуҫ таять,
Юр юрласа, ялтан тухса каять.

Вӑхӑт иртет. Амӑш ӗ ӑна куллен асра тытать, хаяр тӑш- 
мана аркатса тӑксан, чӗррӗн-сыввӑн яла таврӑнасси ҫинчен  
ш ухӑш лать. У нӑн ывӑлӗ вӑрҫӑччен колхозра та, килте те ӳр- 
кейсе тӑман, ӗҫре яланах хастар пулнӑ. Геройӑн сӑнарне 
поэт пысӑк туйӑмпа ҫырса кӑтартать.

Ваҫлей салтака ялта амӑш ёпе пӗрле савнӑ хӗрӗ П утей те 
чӗрӗ-сывӑ таврӑнасса куҫ пек кӗтсе пурӑнать, фронтшӑи, 
ҫӗнтерӳш ён ҫӗрне-кунне пӗлмесӗр ӗҫлет. Вӑл, Ваҫлей пекех, 
ӗҫчен. Ахальтен мар ял ҫыннисем: «Ю ррупала — эс шӑпчӑк, 
ӗҫпе эс — пӑрчӑкан»,— тенӗ ӑна. П утей сӑнарӗ вӑл — тылри 
ӗҫчен халӑхӑн сӑнарё, ун  пек ҫынсем, вӑрҫӑ ҫулёсем мӗнле



йывӑр пулсап та, чунпа хуҫӑлман, ӗҫре такӑнман. Вунӑ  
класс пӗтернӗ ҫамрӑк хӗрачан татах малалла вӗренесси кил- 
нӗ, «анчах хӑруш ӑ вӑрҫӑ хупларӗ ӗмӗтне». Халӗ в ӑ л — кол
хоз бригадпрӗ, ялти ача-пӑчапа, ваттн-вӗттипе пӗрле утӑ та 
ҫулать, вутӑ та турттарать...

Ваҫлейӗн вӑрҫӑрн паттӑрлӑхне автор тӗрлӗ еичен сӑнла- 
са кӑтартать. Ротӑра ӑиа, сунарҫӑ пек тӗл перекенскере, 
командирсем те, салтаксем те юратаҫҫё. Фрица тытса ш таба 
илсе килнӗшӗн вӑл орден илме тивӗҫлӗ пулать, комиссар  
ӑна ҫӗнӗ купӑс парнелет. Мӗп чухлӗ савӑиӑҫ чӑваш ачин! 
Мухтав орденӗ ҫумне тепӗр орден ҫаксан, паллах, кӑмӑл  
ҫӗкленет, вӑй-хал ӳсет. Тӗрӗс калать комиссар:

Ҫӗнтерӳ вӑл, шӑллӑмсем,
Пӑшалтан кӑна килмест.
Сывӑ пулччӑр чунӑрсем,
Сыв чуна — нимскер тивмест.

Поэт та салтакӑн ҫапӑҫури паттӑрлӑхне кӑна мар, унӑн  
чунне, кӑмӑл-туйӑмне уҫса пама тӑрӑшать. «Вӑрҫӑ хаяр та 
пптӗ кутӑн, самант — татса каять пуҫа, самант — хаваслӑх  
эс тупатап, юрӑпала чуна уҫан »,— тет поэт. Каннӑ вӑхӑтра  
юрлаҫҫӗ те, ташлаҫҫӗ те салтаксем. Хӑйӗн хуткупӑсӗпе са- 
вӑнтарать вӗсене Анаткас каччи. Анчах совет салтакӗн вут- 
лӑ тапхӑрта та, кану вӑхӑтӗнче те урӑх туйӑм чи малта тӑ- 
рать. Вӑл — Тӑван ҫӗршыва чуп-чӗререн парӑпса хӳтӗлесси. 
Ҫав хӑватлӑ туйӑмпа вута кӗреҫҫӗ, тыллаҫҫё фаш истсене  
Ваҫлейпе унӑн юлташӗсем. Ӑна поэт чӑваш ачи вырӑс ю рӑ- 
ҫипе Алексей Фатьяповпа тёл пулса калаҫнинче питӗ вӑйлӑ 
туйӑмпа сӑнарлать.

Малалла сӑвӑҫ ҫапӑҫури пёр эпизода ҫав тери витӗмлё 
ҫырса кӑтартнӑ. Акӑ, сӑртра тӑшман гарпизонӗ, пуш  алӑпа  
илеймӗн ӑна. Полк комаиднрӗ дивизи артпллерийӗнчен п у-  
лӑш у ыйтать, кашни батальонрах тул ҫутӑличчен комму- 
нистсеп васкавлӑ пухӑвӗсене ирттерме хуш ать. Атакӑна 
ялавпа тухмалла, ялавҫӑ — ик орденлӑ гвардеец. Вӑл — Ваҫ- 
лей салтак. Хӗрлӗ ялав — «парти сӑнӗ, чыс палли, ырмн 
ҫӗрёҫченӗн, рабочин алли», вӑл «ҫунать ҫулӑм евӗр патвар та 
хӗрӳ, теллевӗ ялан пӗр, вӑл — Ҫӗнтерӳ»,— тет автор. Вӑйлӑ, 
лайӑх каланӑ.

Кисреиет, арканать сӑртри гарнизон. Ҫак хаяр ҫапӑҫура  
Ваҫлей йывӑр амаиать, анчах ялава ҫӗре ӳкермест, ӑна теп- 
ри пырса тытать. Ваҫлей «ҫур ҫул госпитальте сипленнӗ, у н 
тах хӑварнӑ урине, унтах ҫав ҫапӑҫуш ӑн илнӗ «М ухтавӑн» 
аслӑ степенне»,— тенё поэмӑра.

Вӑрҫӑ пӗтсен, Ваҫлей салтак-ҫӗнтерӳҫӗ киле таврӑнать.



Авланать. Савнӑ П утенӗне весом тӑватӑ ача пӑхса ҫитӗнте- 
реҫҫӗ: асли халӗ — ҫар офицерӗ, тепри — парти ӗҫӗнче, ун  
хы ҫҫӑнхи — артистка, Мускав сцени ҫинче юрлать, чи кёҫӗн 
ывӑлӗ — студент, кӗҫех агронома тухмалла, вӑл «диплом 
хӳтӗлесен, килесш ӗн тӑвап ҫӗре тымар яма».

Ҫавӑи пек ӗитӗ хӑруш ӑ вӑрҫӑра паттӑррӑн ҫапӑҫса, тӑш- 
маиа ҫӗнтерсе киле таврӑннӑ салтакӑн шӑпн, унӑн мухтавлӑ 
сӑпарӗ. Вулакан курать: совет салтакӗн кӗрешӗвӗ, унпа пёр
ло пулпӑ юлташ ӗсен вӑрҫӑри паттӑрлӑхӗ, тӑван ялйышӑн 
вӑрҫӑ ҫулӗсенчи ӗҫӗ-хӗлӗ — вӑл пӗтӗм ҫёршывӑн кунҫулё.

Вӑрҫӑ геройӗ нумай курнӑ, пайтах тӳснӗ, анчах этем 
чысые нихҫан та вараламан, ачи-пӑчине тӗрӗс пӑхса ӳстернё, 
ҫӗршывшӑн усӑллӑ ҫынсем пулччӑр теее тимленӗ. Вӑл тӑ- 
ван ялӗнче те чӑн-чӑн гвардеец пек ӗҫлет, шкул ачисене, 
комсомолецсене нртнӗ вӑрҫӑ ҫинчен, вӑрҫӑра пӗтӗм совет 
халӑхӗие пӗрле Анаткасрн нкӗ еитеш ӗ тӑшмана хӑюллӑн 
ҫапӑҫса вӑрҫӑ хирӗнчех юлни ҫинчен чун-чӗрене хускат- 
малла каласа парать.

Поэма чӗлхи таса, уҫӑмлӑ, ҫивӗч. Вӑрҫӑрипе ялти пур- 
нӑҫа ӗпентерӳллӗ, чӗрё детальсемпе, халӑх сӑмахӗсемпе ан- 
лӑн усӑ курса сӑнласа кӑтартпӑ. Куитн событисопе, паллах, 
пӗтӗмпех ҫӗнӗлле, халиччен курман-илтмен пулӑмсемпе уҫса  
панӑ теме ҫук. Пирӗн лптературӑра вӑрҫӑ ҫулӗсене тӗрлӗ 
енчон сӑилакан произведеиисем татах та пур. Анчах чӑваш  
поэзийӗпче 10. Семендер пек салтака вӑрҫӑра та, вӑрҫӑ хыҫ- 
ҫӑнхи пурнӑҫра та пысӑк туйӑмпа ҫырса кӑтартпи пулман- 
ччё-ха. Вӑрҫӑ хыҫҫӑы та поэма геройӗ мирлӗ пурнӑҫ хура- 
лӗнче тӑрать, уиӑн хальхн пурнӑҫӗ йӑлтах тӑван халӑх куп- 
ҫулӗие, ӗҫӗ-хӗлӗпе уйрӑлми тачӑ ҫыхӑипӑ.

1982 ҫулта Ю. Семендер монологсенчен тӑракан «Юлаш- 
кн ҫул» ятлӑ поэма пичетлерё («Тӑван Атӑл», 1982, 
7-мӗш № ). Вӑл унта совет салтакӗн ҫирӗплёхӗпе этемлӗхне 
ёнепмелле те хумханмалла ҫырса кӑтартнӑ.

П оэмӑн сю ж ечӗ кӑткӑс мар, анчах пӗлтерӗш ӗ питё пы- 
сӑк. Вӑрҫӑ вучахӗнче, Берлина илес чух темпҫе кун мал
тан, Блюмеиш трассе ялӗ патӗнче чӑваш ачн Ванюков ря
довой паттӑрсен вилёмӗпе вилпӗ. Ун ачи, Тимӗр, ҫитӗнсеп, 
салтак ячӗ тухсан, ҫак вырӑнта ҫар службинче тӑрать. Ун  
сӑн-сӑпачӗ, характерӗ ҫинчен поэт ҫапла калать:

Мӗн калас? Юмахри улӑп мар, ҫын-ҫынах. 
Ятлӑ-сумлӑ шофор. Класлӑскср тахҫанах. 
Юрласаосӑн — юрлать, ташласассӑн — ташлать, 
Юлташла калаҫать яланах юлташла.



Аслине — хисеплет, ҫамрӑка — пулӑшать,
Ҫавӑппа горататчӗҫ ӑпа, чӑваша.

Ш ӑматкун, увольнени парсассӑи, вӑл пӗве патӗнчен ирт- 
нӗ чух шывра путакан пнлӗк ҫулхн нимӗҫ хӗрачине вилём
рен ҫӑлса хӑварать, анчах хӑй шӗвӗр сӑнӑ-тымар ҫине ти- 
рӗнсе хытӑ аманнипе санбата ҫптичченех вилет.

Ҫирӗм пӗр ҫулхи чӑваш ачине пысӑк чыспа ашшӗпе ю на- 
шар пытараҫҫӗ, салтакӑн мухтавлӑ ӗҫӗ ҫинчен полк коман- 
дирӗ, Саминко сержант, Тнмӗр ҫёлнй хӗрачан амӑшӗ Эльза 
фрау тата замполит Кузнецов лейтенант, салтак амӑшӗ, 
поэма авторӗ — пурте вёсем чуна хумхаптаракан сймахсем  
калаҫҫӗ. «Вӑл ҫӗклерё тата ҫӳлерех хӑйӗн, ашшён, пирён  
пӗтӗм ҫӗршывӑн ятне те чысне»,— тет полк командире. Со
вет салтакӗн паттӑрлӑхӗнче Эльза фрау мирлӗ пурнӑҫӑн ма- 
лаш лӑхне, халӑхсен хуш ш инчи туслӑхӑн ҫирӗплёхне курса 
калани асран каяс ҫук.

Совет салтакӗн паттӑр ӗҫӗ-хӗлӗ 
Пире тата килес ӑрусене 
Тӑванлӑх, Туслӑх, Юрату хӗвелӗ 
Пулса ҫутатӗ, чёнё мал енне.

Вӑрҫӑ теми Александр Тимбай творчествипче те пысӑк  
вырӑн йышӑнать. Вӑл Тӑван ҫӗршывӑи аслӑ вйрҫине вун- 
сакӑр ҫулта чухнех кӗнӗ, внҫӗ хутчен аманнӑ. Ҫапӑҫури пат- 
тӑрлӑхшӑн Хӗрлӗ Ҫӑлтӑр ордене тата медальсем илнӗ. У нӑн  
«Ӑнтӑлу» ятлӑ кёнеки пӗтӗмпех вӑрҫӑ темипе ҫырнӑ сйвй- 
семпе «Ватй салтак» поэма сыпӑкӗсенчен тӑрать.

А. Тимбай ялйыш ҫамрӑксене вӑрҫа мёнле ӑсатнине, ҫам- 
рӑк салтак пӗрремӗш хут ҫапӑҫӑва кӗнине, аманнине, аш - 
шӗ-амӑш ӗнчен ҫыру илсен савӑннине, чйвапт ачисем вӑрҫӑ- 
ра наттӑр кӗреншине курать-н — яланах вӑл ҫуралнӑ ҫӗр- 
шыва асӑнать, юлташ ӗсене тӑван ҫӗре хӑтарма чӗнет, «Ҫӗр- 
шыв хуш ать — пёр шит ан чак, эс ӑнтӑл малалла анчах!» — 
тет.

Кӗпекене тата 16 сонет кӗртнӗ. Вёсем те вйрҫйпа ды
ханий.

«Малтанхи десант» поэмӑра ҫырса кӑтартнӑ ӗҫсем пурте 
чаи пулнй, автор геройсен ячёсемпе хуш амачёсене те улйш- 
тарман. Вёсенчен хйшпёрисем паян кун та пурӑнаҫҫӗ, тег  
вал. Вёсем хӑватлӑ тӑшмана хпрӗҫ тёлёнмелле паттйрлйхпа 
ҫапӑҫнӑ. Фашистсен танксем, тупйсем, пулеметсем нумай  
пулнй, вёсем дотсемпе дзотсем тунй, Совет ҫарне парйнма



шутламан та. Анчах тӑшман мӗнле хӑватлӑ, хаяр пулсассӑн  
та, совет воинӗсем пёр утӑм та чакман, Пӗчёк ҫӗр ҫинче ӑна 
хирсе-ҫӗмӗрсе малалла утнӑ, ҫӗнтернё. Ҫак ҫапӑҫура чӑваш  
ачн Мирон Ефимов герой та пулнӑ, сӗмсӗр тӑшмана паттӑр 
летчик ҫӗмӗрнӗ, ватнӑ, тӑван халӑхӑн чысне ӗмӗр-ӗмӗр  
асӑнмалӑх ҫӗкленӗ, тет поэт савӑннипе.

Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче ачасем те фронта пулӑш ас тесе питӗ 
тӑрӑшнӑ, заводсенче, колхозсенче ырми-канмп вӑй хурса 
ӗҫленӗ. Вӗсем аслӑ Ҫӗнтерӳшӗн мӗиле тимленине Ст. ИТавли 
вӑрҫӑ ҫулӗсенчех ҫырнӑ «Киев пионерӗ» тата «Маттур Якур» 
ятлӑ поэмӑсенче вптӗмлӗ ҫырса кӑтартнӑччӗ. Вӑрҫӑ хыҫҫӑн  
пирӗн племлӗ лптературӑна килсе кӗнӗ салтак ачисем — халӗ 
ёнтӗ паллӑ поэтсем — вӑрҫӑ ҫулӗсенчи асаплӑ кунсене аван 
астӑваҫҫӗ, аш ш ӗсем, пиччӗшӗсем, ҫывӑх тӑванӗсем фашист
сене хнрӗҫ пурнӑҫа ш еллемесӗр ҫапӑҫнине самантлӑха та 
манмаҫҫӗ.

Акӑ, А. Галкинӑн «Атте шинелӗ» поэми. Мӗнпе ш ухӑш а 
ярать-ха вӑл лнрикӑллӑ героя? Килте, юман пӑта ҫинче, ну- 
майранпа салтак ш инелӗ ҫакӑнса тӑрать. Герой, ҫёршыв 
умӗнче хӑйӗн тивӗҫне яланах чыслӑн тытса ныраканскер, 
ҫамрӑклӑхрн кашни утӑмне, ӗҫне-хӗлне вӑрҫӑра тӑшманпа 
паттӑррӑн ҫапӑҫса пуҫ хунӑ ашшӗн паттӑрлӑхӗпе танлаш- 
тарса хак парать, хӑйӗнчен хӑй куллен-кун ытларах та хы- 
тӑрах ыйтать:

Тӑрать вӑл лӑпкӑн, канлӗн ҫакӑяса,—
Вут витӗр тухнӑ Ҫӗнтерӳ шинелё.
Вӑл — юнлӑ, тарлӑ... Пурёпӗр — таса!
Вӑл Палӑк маншӑн, пурӑнӑҫ Хӗвелӗ!

Поэмӑна вуланӑ чух Сталинградран ш ӑпах Берлин та
ран вут-тӑвӑл витӗр утса тухнӑ совет салтакӗн сӑнарӗ куҫ 
умне тухса тӑрать. Вӑл мӗиле ҫапӑҫса вилнн ҫинчен унӑн  
фронтрап таврӑннӑ юлташӗ салтак ачипе арӑмне каласа па
рать. «Эгшр фашизма ватса, ҫитсе кӗрсессӗп Берлина вут- 
хёмӗн, Ю лташӑмҫӑм, хӑй кӑкрипе тӑрса, сана хӑварчӗ сы- 
вӑ...» — тет те вӑл салтак ачине ашшӗн «хура-ш урра хӗрӳ  
кӗреш ӳре пайтах тӳссе ирттернё» шннельне тыттарать.

Вӑл ӗннӗ, ҫуннӑ, шӑтнӑ пульӑпа,
Сӑрӑ шинель — маттур салтак шипело.
Паллаш, ачам, ас лайӑхрах унпа,
Паллаш чӑн-чӑн салтак ҫулне пёлмелёх.

10. Айдаш ӑн «Ҫӗрлехи тёлпулу» поэмине те уйрӑммӑн  
палӑртас пулать. Кунта лирикӑлла герой вӑрҫӑран таврӑн- 
ман аш ш ёпе тёл пулса этемӗн хальхи пурнӑҫрн вырӑнӗ, тл-



вӗҫӗ, тӗллевӗ ҫинчен, ӗмӗртен ӗмӗре пыракан ҫынлӑх, ҫи- 
рӗплӗх, чӑтӑмлӑх ҫинчен хумханса калать.

Хаяр вӑрҫӑра пайтах, пайтах ҫухатусем  иулчӗҫ. Вӗсене  
нихҫан та манас ҫук, теҫҫӗ эпир пӑхса тухнӑ сӑвӑсемпе 
поэмӑсенчи геройсем. Тӗрлӗ вӑхӑтра тӗрлӗ сӑлтавпа асӑнаҫҫӗ 
вёсене. В. Тимаковӑн лприкӑлла сӑввинче, акӑ, ашшӗҫӗр 
юлнӑ ҫемьере кашни апатрах вӑл сӗтел хуш ш инче ларнӑ 
вырӑн тӗлне унӑн тӗрӗллӗ кашӑкне хураҫҫӗ. Г. Чаржовӑн  
пӗр сӑввпнче ҫамрӑк рабочн хӑйӗн ӗҫрн ҫитӗнӗвӗсене ашшӗ 
фронта тухса кайнӑ чух киле хӑварнӑ сехетпе тӗрӗслет. Тӑ- 
ван ҫӗршывӑн паянхи илемлӗ, иксӗлми вӑй-хӑвачӗ, унӑн  
хастар ҫыннисем, ҫамрӑксен хӗрӳллӗ юратӑвӗ — пурте, п ур
те ппре мирлӗ пурнӑҫш ӑн ырми-канып хастаррӑн кӗрешме 
чӗнеҫҫӗ. «Телейшӗн те мпршӗн хӑюллӑн паян янратар-и  
сасса!» — тесе ҫёклерӗ хӑйӗн сулӑмлӑ сассине чӑванх халӑх  
поэчё А. Алга. Яланах сыхӑ пулмалли, мир вӑйӗсене куллен- 
кун ҫирӗплетсе пымалли ҫинчен каларӗ вӑл «Эпир мнрлӗ 
пурнӑҫшӑн» сӑввииче:

Хирте нихӑҫан юн ан юхтӑр —
Тыр ӳстӗр тем ҫӳллӗш, таса;
Юн мар, ирхи сывлӑм йӑл ҫунтӑр,
Хӗрӳ хӗвелше ҫуталса.

Хула тӗтӗмпе ан хуплантӑр 
Ҫӳлтен бомбӑсем чӑмнӑран,—
Мӗльюн ҫӑлтӑрна йӑлтӑртаттӑр;
Саркайӑк ан пистӗр садран.

Хӗрарӑм вӗри куҫҫулӗ 
Ан тӑктӑр ачп вилнипе —
Ачин чн телейлӗ кунҫулӗ 
Пуҫлантӑр сӑпка юррипе.

Юлташӑм, ҫанна тавӑрар-и,
Ёҫпе мир ӗҫне пулӑшар:
Хитре тӗнчене тӑшман ҫарӗ 
Ан килтӗр тесе тӑрӑшар!

Чӑваш халӑх поэчё Я. У хсай та, пртнӗ вӑрҫӑ ҫулӗсене 
аса илсе, «Чӑн сӑмах» сӑвӑра пӗтӗм чун-чӗререн ҫапла ка
лать:

Ялан аса илетӗп ӑшшӑн 
Хӑйсен юнне те пурнӑҫне 
Пӗр хӗрхенми парса, ҫӗршывшӑн 
Пуҫ хунӑ савнӑ туссене.

Нумай-нумай чёлхеллӗ халӑх 
ПлапетГш пур кӗтессннче —
Мир! — тенӗ чух пусатӑп алӑ 
Ача сӑшкийӗ умӗяче.



Ҫав патриотла ш ухӑш -туйӑмпах ҫырнӑ В. Давыдов- 
Анатри «Эпир миршӗн», И. Малгай «Тӗрӗслӗх хӑвачӗ», 
Г. Ефимов «Чёре», Г. Орлов «Пулар чи шанчӑклӑ салтак»,
А. Каттай «Берлинри палӑк», М. Захаров «Ы лхан вӑрҫа, ыл- 
хап!» сӑввисене, А. Афанасьев «Вырӑс капнтанё», Уйӑп 
Мишнш «Ҫуралнӑ ҫёршыв», Ю. Петров «Ҫӑлтӑрсем шыва 
кӗреҫҫӗ», Н. Евстафьев «Паттӑр ывӑлӗ», Б. Романов «Ача» 
поэмисене.

(,Тӑван ҫӗршывӑн аслӑ вӑрҫннчн ҫапӑҫусем тахҫанах ирт- 
се кайнӑ пулин те, совет халӑхӗн чаплӑ Ҫӗнтерӗвӗн мух- 
тавӗ нихҫан та сӳнес ҫук, вӑл ӗмӗр-ӗмёр хӑватлӑн ялкӑшса 
тӑрӗ. У н ҫинчеп нлемлӗ юрӑ-сӑвӑсем, поэмӑсемпе легендӑсем  
татах та нумай пулӗҫ. Тӗрӗс калать Я. У хсай хӑйӗн «Ҫыру 
сӗтелӗ хуш ш ннче ш ухӑш а кайни» сӑвӑра:

Тахҫап иртсе кайсан та, вӑрҫӑ-харҫӑ шавӗ 
Пырса кӗрет ҫурса ярас пек хӑлхана.
Танксем ҫулла Белгород хирӗнче кӗрлеҫҫӗ,
Вут витӗр ҫул тытаҫҫӗ Харькова тухма,
Комаравка енчен кӗр-кӗр пырса кӗреҫҫӗ 
Сӗтел ҫине, ҫырма пуҫланӑ сӑввӑма.

П урннш ӗн те паллӑ: Совет Союзӗ нихӑш  патшалӑха та 
вӑрҫӑпа тапӑнма ш утламан, шутламасть те. Энир хӗҫпӑш ал- 
па юпамастпӑр, апчах хамӑрӑи юратнӑ ҫӗршыва кнрек мён
ле агрессортан та тнвӗҫлӗ хӳтӗлеме хатӗр. Пирӗн хальхи  
Хёҫнӑш аллӑ Вӑйсен хӑвачӗ пысӑк, тӑшмана аркатса тӑкма 
мён кнрлн пурте пур. Паянхн совет воинӗсе.м нртнӗ вӑрҫӑ 
геройӗсен мухтавлӑ традицпйӗсене яланах асра тытаҫҫӗ, ти- 
вӗҫлӗн упраҫҫё. Тӑван ҫӗршыв хуралӗнче яланах ҫирӗп тӑ- 
раҫҫӗ. Ҫапах та вёсен кулленхи нархатарлӑ та чыслӑ ёҫё- 
хёлӗ ҫинчен ҫырнӑ произведенисем чӑваш литературннче 
ҫукпа пӗрех-ха. К у енӗие халлӗхе чи тнмлӗ ӗҫлекен п о э^  
сенчен пӗри Ю. Семендер тесен те йӑнӑш  пулмасть. Ҫавна 
май унӑн  «Аван-и, салтак» ятлӑ сӑвӑ кӗнекине уйрӑммӑн  
палӑртса хӑварас килет. Х алӗ вӑрҫӑ вӑхӑчӗ мар пулин те, 
ҫар служ би ҫӑмӑл мар. «Пёр самант та, пёр сехет те ал усса  
лармасть салтак»,— тет хӑй те вӑрҫӑ хыҫҫӑн салтак та, офи
цер та пулса курнӑ поэт.

Тӑван халӑх хӑйӗн ывӑлне шанать тени — кёнекери тёп 
ш ухӑш . Совет салтакӗ пётӗм халӑх ячӗпе чнкӗре тӑрать е 
полигонра, казармӑра, вӑрманта, ҫырмара, хирте — riyp у с-  
ловисенче те ҫар ёҫне, техникине, хёҫпӑш алне вёренет. 
Вӑл — иысӑк ӑнлануллӑ, дюраль тёлӗш ӗнчен питӗ ҫирӗп, по
литика енчен пиҫёхсе ҫитнӗ шанчӑклӑ патриот.

Салтак чёрн тёнче пек аслӑ. Пин-пип илем ҫав тёнчере,



тет поэт «Салтак чӗри» сӑвӑра. Ҫав ш ухӑш ах вӑл «Тӑвап 
сӑмах» сӑвӑра та ҫирӗплетсе парать:

IUyp Шупашкар та умӑмрах, Мускав га.
Умрах — ҫут Атӑл хумӗсен ҫилхи.
Эп сан чысна хӗҫпӑшалпа сыхлатӑп,
Ман ӗмӗт, шанчӑк, юрату чӗлхи.

П. Васильевӑи «Салтак чӗрп» ятлӑ кӗнекерп сӑвӑсем те 
Совет Ҫарӗн паяпхи пурнӑҫӗпе тачӑ ҫыхӑннӑ. Ҫамрӑк-ха 
хуралта таракан салтак, вӑрҫӑра пулман, анчах прсӗр тӑш- 
мапа хирӗҫ тухма вӑл кирек хӑш самантра та хатӗр. Акӑ 
мёнле калать сӑвӑҫ ҫӗршыв хуралӗнче таракан салтак 
ҫинчен:

Бронзӑрая шӑратнӑ палӑк пек 
Хускалмасӑр вӑл постра тӑрать.
Каска айӗн ҫивчӗ куҫӗпе 
Таврарн уй-хирсене сӑпать.
Аллинче ун йывӑр автомат,
Хыҫӗнче — ҫӗршывӑмӑр-анне.
Тухтӑр кутсӑр-пуҫсӑр ҫил-тӑман—
Хураллать вӑл халӑх пурнӑҫне.

Совет салтакӗ Тӑван ҫӗршыва чунтан юратннне, вӑл у н ӑ а  
тӑшманӗсемпе иаттӑррӑн кӗрешме яланах хатӗр тӑнпнепоэг  
«Тревога», «Хуралта», «Поход хыҫҫӑн», «Ленин сӑнӗ» тата 
ытти сӑввисенче те ӑста ҫырса кӑтартнӑ. Уйрӑмах упӑн «Ле
нин сӑнӗ» сӑввине палӑртас килет. Кунта вӑл иитереслӗ де- 
тальсем урлӑ нысӑк, масштаблӑ картина тӑвать. М еханик- 
водитель танк ӑшне Ленин сӑнне вырнаҫтарнӑ. Поэт ҫакӑн  
ҫинчен ҫапла пӗлтерет:

Эп ун сӑнне таҫта та куряӑ,
Халь куртӑм башня ӑшӗнче.
Гӑрать Ильич — вӑл пирӗн пурнӑҫ —

Мухтавлӑ броневик ҫинчс.

Вӑл сылтӑм аллнно ҫӗкленӗ,
Механика ҫул кӑтартса.
Вут-тӑвӑлра ҫӳренӗ Ленин 
Экипажа вӑй-хал парать,

Вӑрҫӑра нурнӑҫа шеллемесӗр ҫапӑҫнӑ, аслӑ Ҫӗнтерӳш ӗн  
ырми-канми ӗҫленӗ паттӑрсене чысласа эпир кашни ҫул  
Ҫӗнтерӳ кунне уявлатиӑр. Мускавра, акӑ, Кремль стени па- 
тӗнче пытарнӑ «Паллӑ мар салтак вилтӑпрн» палӑк иур, 
Ёмӗрлӗх мухтав вучӗ ялкӑшать унта. Ку вӑл пӗтӗм совет 
халӑхӗн нртнӗ вӑрҫӑ ҫулӗсенчи вилёмсӗр наттӑр ӗҫӗн, мас- 
сӑллӑ геронзмӑн мухтавлӑ символӗ. Вӑл иётӗм планетӑрн  
ҫынсене мирлӗ пурнӑҫа куҫ шӑрҫине сыхланӑ пек сыхлама



чёнет. Ӑна курсан, тӳрех чӑваш халӑх поэчё Петӗр Х усан
кай ҫырнӑ «Салтак сӑмахӗ» сӑвӑри йёркесем аса килеҫҫӗ:

Самана салтакӗ опӗ:
Пӑшалпа е перопа —
Пӗтиччен кулҫул хисепӗ 
Хуралта эп тӑрапах!

Ҫапла ӗнтӗ, Ҫӗнтерӳ хы ҫҫӑнхи ҫулсенче чӑваш поэчёсем  
.совет ҫыннисен вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчн тӗлӗнмелле паттӑрлӑхӗ ҫин- 
чен, пӗтӗм тӗнчипе миршӗн кӗреш ни ҫннчен сахал мар паха 
произведенисем ҫырчӗҫ. Вӗсем пирӗн ҫамрӑксене комму- 
ннзмла воспитанн парас, Тӑван ҫӗршывӑн ҫулӑмлӑ патрио- 
чӗсем пулма вӗрентес ӗҫре пысӑк пулӑш у папи пуринш ӗн  
те паллӑ.
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Фашистла Германие аркатса тӑкнӑ хыҫҫӑнхп мирлӗ ҫул- 
сенче чӑваш прозанкӗсем те, поэтсем пекех, ҫарпа патрио
тизм темине анлӑн хускатрӗҫ: совет салтакӗсемпе офпцерӗ- 
сен хаяр ҫапӑҫусенчи паттӑрлӑхие, ӗҫҫыннисен тылри хастар  
ёҫне-хӗлне нумай енлӗн ҫутатса пачёҫ. Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчн про- 
зӑпа танлаштарсан, ҫав питех те йывӑр тӗрӗслев ҫулӗсем  
хыҫҫӑн ҫак темӑпа ҫырнӑ произведенисенче чӑваш пнсате- 
лёсем  совет ҫыннисен ӗҫӗпе кӗрешӗвне, ш ухӑш -кӑмӑлӗпе 
патриотла туйӑмӗсене туллинрех сӑнласа кӑтартрӗҫ.

Чӑваш халӑх поэтне Александр Алтана плес пулсан, вӑл 
вӑрҫӑччен те, вӑрҫӑ ҫулӗсенче те прозӑлла произведенпсем  
ҫырман. У нӑн малтанхи калавӗсемпе повеҫӗсем 40-мӗш  ҫул- 
сен вӗҫӗпе 50-мӗш ҫулсен пуҫламӑшӗнче вулакансем патне 
ҫитрӗҫ. Вёсем пурте совет салтакӗсен фроптри паттӑрлӑхӗпе 
ҫыхӑннӑ. Вӑрҫӑн чн малтанхи сехечӗсенчех ҫапӑҫӑва кёнӗ 
писатель-воин фашистла Германн пирӗн Тӑван ҫӗршыв ҫине 
тапӑннӑ кунхине хӑй мӗн-мӗн тӳссе курпп ҫннчен «Малтан
хи кун» калавра тёплӗ ҫырса кӑтартать.

Ирхине ирех тревога янӑраса каять те, боецсем, питӗ 
хӑвӑрт тумланса, палаткӑран вирхӗнсе тухаҫҫӗ. Ҫавӑнтах 
хыр вӑрманӗ ҫинче, пуҫ тӑрринчех, темскер хӑруш ш ӑн кӗр- 
лени плтӗнсе каять, сывлӑшра хура хӗреслӗ самолетсен пы- 
сӑк уш кӑнё тискеррӗн ӳлесе вӗҫет, хуласем ҫине темӗн чух- 
лё бомба тӑкать, станцӑсене аркатать, чаплӑ ҫуртсене ватса- 
ҫӗмӗрсе пӗтерет. Снарядсем шартлата-шартлата ҫурӑлаҫҫе. 
Хӗрнӗҫемӗн хӗрсе пырать вӑрҫӑ. Саперсен батальонӗн уйрӑм  
взвочӗ, хӑвӑрт пуҫтарӑнса, вӑрман хӗррине тухать. Писатель 
малалла вӑрҫӑ хпрне, совет салтакӗсемпе командирӗсеп ҫа- 
пӑҫури паттӑрлӑхне сӑнласа кӑтартать.

«Малтанхи кун» — автобиографилле калав. А. Алга хӑй  
ҫав уйрӑм взводӑн командирӗ пулнӑ, ҫавӑнпа та вӑл кала- 
са-сӑнласа кӑтартнисене ӗненмесӗр, чуп патне ҫывӑха плме- 
сӗр май ҫук.



Ф ашистла Германи Совет ҫӗршывне хӑйӗн аллине ярса 
илме, кунти туслӑ, тӑванла халӑхсене тискер чуралӑха кӗрт- 
се ӳкерме сӑхӑланнӑ. Ҫав ирсӗр тӗллеве пурнӑҫлассиш ӗн  
вӑл пӗтӗм этемлӗхе, мӗнпур совет халӑхне хирӗҫ чи сӗмсӗр  
те киревсӗр ӗҫсем тунӑ. Ҫакна писатель «Ҫулсем-йӗрсем», 
«Юлташиа юнашар», «Ҫураҫнӑ хӗр», «Дубов» калавсенче 
питӗ витӗмлӗ те ӗнеимелле ҫырса кӑтартнӑ.

Писатель «Ютра» повеҫӗнче сӑнланӑ ӗҫсем вара чӑнни- 
пех те чуна ҫӳҫентермелле тискер. Вӗсепе те автор йӑлтах 
пурнӑҫран илнӗ. 1945 ҫулхи ҫуркуине А. Алга, хӑй юлашки 
хут амаисан, Германири пӗр госиитальте сывалса пурӑннӑ. 
Суранӗ тӳрленсе ҫитерехпе вӑл уҫӑлма тухкаласа ҫӳренӗ. 
Малалла хӑй ҫырнӑ сӑмахсемпе калар: «Госпитале хӑвӑрт- 
рах таврӑнас тесе, тӳрӗ ҫул шыраса, анкартисем енне па- 
рӑнтӑм. Пёр пахчара вара пӗчӗкрех кӑиа хуралтӑ умне ҫитсе 
тӑтӑм. Чӳречисем те нур, ахӑртиех, ҫулла пурӑнмалли пӳрт 
пулас. Алӑкӗ уҫӑ... Ш алта иӗр сӗтел, пукай, кровать — урӑх  
нимӗн те ҫук... Ҫав пӗчӗк сӗтелте вара эпӗ пӗр хулӑн тет
радь тупрӑм... Тетрачӗн хуплаш ки ҫине... «М езенцева Эве
лина» тесе ҫырнӑ. Акӑ вӑл, ҫав тетрадь».

Ҫакӑнтан пуҫлаиса каять «Ютра» ятлӑ пысӑках мар по
весть. Малалла эпир Эвелина М езенцева куллен кунах тенё 
пек ҫырса пынӑ дневника вулама тытӑпатпӑр. Ниепле лӑп- 
кӑн, чун-чӗрепе хыпӑнмасӑр вулаймастӑн, тӗслӗхрен, Эве
лина тӑван кплӗ пнрки ш ухӑш лани ҫинчеи калакан ҫак вы- 
рӑна:

«Мпҫе километр нулӗ ҫакӑнтан кпле ҫитме?.. Ирӗк пул
сан, халь тесен халь ҫуран тухса утӑттӑм. Каялла ҫаврӑнса 
пӑхмасӑр, нпҫта чарӑнса тӑмасӑр, сивӗ ҫумӑрсене уямасӑр  
васкӑттӑм... Кил манӑн — Тӑван ҫӗршывӑм. Чикӗ урлӑ аичах 
каҫасчӗ, вӑл киле ҫитнипе пӗрех пулӗччӗ, унта эпӗ тӑваи 
чӗлхепе калаҫннне илтӗттӗм, унта мана выҫсап такам та 
ҫӑкӑр нарӗччӗ, ӑш хыпсан шыв ӗҫтерӗччӗ, ывӑнсаи ҫӗр вырт- 
ма кӗртӗччӗ. Эпё унта, хальхи пек, ҫӗр ҫнне хӑра-хӑра пус- 
мӑттӑм, таврана шнклепсе пӑхкаламӑттӑм. Ы рӑпа ырӑ кала- 
ҫӑттӑм, кӳрентерекене хам хӑюллӑ хнрӗҫ тавӑрӑттӑм. К ун
та... кунта эпё — ют. Кунта умри ҫакӑ хула та, сылтӑма тӑр- 
са юлакан хы рлӑх та, ун ҫ.умӗичи ана та, эпё утса пыракан 
сукмак та — пурте манӑн мар, пурте маншӑн ют. Х ирӗҫ  
пулнӑ кашни ҫынах мапа нптрен сурма, муклашка тытса ҫу- 
рӑмран пеме, пурниие тёллесе кулма, хёнеме, вёлерме пулта- 
рать. Эпё ӑна хирӗҫ ним те тӑваяс ҫук. Ана мапшӑн никам  
та айӑилас ҫук. Акӑ мён иккен вӑл чуралӑх...» Аила пулин  
те, ҫав-ҫавах Эвелина йывӑр хурлӑха сирее яма тӑрӑшать, 
ирӗклӗ иурнӑҫа курма ш апчӑклӑн.ӗмӗтленет.



«Ютра» повесть малтан пуҫласа вӗҫне ҫитичченех вула- 
каиа хӑйӗн тарӑн ш ухӑш ӗпе, ӑста тунӑ сюжечӗпе, яр-уҫҫӑн  
ӳкерсе кӑтартнӑ сӑнарсемпе тытса пырать. Ахальтен мар, 
вӑл пичетленсе тухсан, писатель патне, унта сӑыланӑ вырӑс 
хӗрӗсен малашнехи шӑпи ҫинчен ыйтса, нумай ҫырусем  
килиӗ.

1968 ҫулта А. Алгаи «Хӗҫпе ҫурла» ятлӑ ромаи — пӗр- 
ремӗш, 1973 ҫулта иккӗмӗш кӗнеки пичетленсе тухрӗ. Автор 
ш ухӑш ласа хунӑ тӑрӑх, роман тӑватӑ кӗнекерен тӑмалла 
пулнӑ.

Писателӗн пӗрремӗнш е нккӗмӗш кӗнекисем иртнӗ вӑр- 
ҫӑн малтанхн ҫулне анлӑ масштабпа сӑнласа кӑтартаҫҫӗ. 
Куҫ умне 1941 ҫулхи ял пурнӑҫӗ, ҫынсен ырми-канми ӗҫӗ- 
хӗлӗ тата фронтри хаяр ҫапӑҫусем киле-киле тухаҫҫӗ.

Романра вулакан пуринчен ытла Гурьяновсен килйышӗн 
пурнӑҫӗпе кӗрешӗвне, шӑпине нптересленсе сӑнаса пырать. 
Вёсен чи асли, Алексей Гур[>янович Гурьянов, ватӑлма- 
лӑх кунӗнче колхоз председателӗнче ӗҫлеме пуҫлать, вӑрҫӑ 
тухнипе пула вӑйпитти арҫынсемсӗр тӑрса юлнӑ пысӑк хуҫа- 
лӑха пётӗм вӑй-халне парса ертсе пырать. Аслӑ ывӑлӗ, И г
натий Гурьянов, вӑрҫӑччен председательте ӗҫленӗскер, фрон
та тухса каять, нимӗҫ фашпсчӗсемпе Мускав патӗнче ҫапӑ- 
ҫать; кӗҫён ывӑлё, Николай Гурьянов, Кӑнтӑр Хӗвеланӑҫ 
фронтӗнче паттӑррӑн кӗрешет; хӗрё, Елена Гурьянова, мед
институт студентки, фронта кайма хатӗрлеиет; аслӑ кинне, 
Укҫинене, бригадира суйлаҫҫӗ; кёҫён кпнӗ кӑна, Николайӑн  
ҫамрӑк мӑшӑрӗ Валентина, тин ҫеҫ вӑтам шкултан вӗренсе 
тухнӑскер, малтанлӑха нимле ӗҫ патне те ҫыпӑҫаймасть, 
каярахпа ялти шкулта ачасене вӗрентме пуҫлать. Паллах, 
ку ятсем ҫумӗнче тата темиҫе-темиҫе ят.

Ромапра сӑпласа кӑтартнӑ геройсем вӑрҫӑн малтанхи  
тапхӑрӗнчи йывӑрлӑхсене ҫӗнтерсе ҫирӗпленеҫҫӗ, уиччен  
пулман кӑткӑс ыйтусене тӗрёс татса пама вӗреиеҫҫё.

Акӑ, Николай Гурьянов. Вӑл совет воинӗсен нумай паха  
енӗсене пӗтӗмлетекен сӑнар, хӑюллӑ та ӑслӑ командир. Тӑш - 
ман куҫӗ умӗнчех вӑл ротӑри саперсемпе пёрле кёпере сыв- 
лӑша сирпётсе ярать, вӑрҫӑри юлтангӗсен пурнӑҫне сыхласа 
хӑварать. Ҫапӑҫу мёнле вӗҫленесси командиртан нумай кил- 
нине ромапра тӗрӗс кӑтартсаг панӑ. Ҫакиа эпир Николай 
Гурьянов, хӑйӗн ротнне тӑшман тылне татӑлса юлсан, тан 
мар ҫапӑҫусем витӗр пурпӗр ҫӗнтерсе тухнинчен те аван 
куратпӑр.

Ҫар ҫыннисенчен Илларионов майор, Фатюшин полит
рук, Кураков лейтенантна Бойко старшина, Савандеев



ефрейтор сӑнарӗсем те асра юлаҫҫӗ. Вёсен ёҫне-хӗлне, ш у- 
хӑш -кӑмӑлне автор вӑрҫӑри тӗрлӗ эппзодсеиче уҫса нанӑ.

Алексей Гурьяновнч — утмӑл ҫулхи колхозник, ялта ӑна 
пурте хисеплеҫҫӗ. Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчн йывӑр ҫулсенче вӑл кол
хоза аванах ертсе пырать. Унш ӑн пулсан, пӗр утӑм ҫӗр те 
усӑсӑр ан вырттӑр, хнрте пӗр ҫӗрулми те юр айне ан пул- 
тар, пур ёҫ те вӑхӑтра пулса пытӑр. Вӑл темӗнле йывӑрлӑх 
та курать, тӳсет, анчах парӑнмасть, тӗрӗс ҫултан пӑрӑн- 
масть. Ахальтен мар унӑн вӑрҫӑрн ывӑлӗсем ҫпнчен те ялта: 
«Йӑлтах аш ш ёне хы внӑ»,— теҫҫӗ. Вӑ чӑн-чӑн таса чунлӑ  
ҫын — пурнӑҫ ҫынни!

Ҫав вӑхӑтрах автор киревсӗр те нишлӗ ҫынсене те асӑр- 
хамасӑр иртмест. Вёсем — фаш истсене сутӑпса полицай  
тумтпрне тӑхӑннӑ йӗрӗнчӗк Хмара («Ҫ улсем-йӗрсем»), ҫӑмӑл 
пурнӑҫ шыракан, ейкеленсе пурнакан вӗҫкӗн Барановский  
майор («Х ӗҫпе ҫурла»), ҫапкаланчӑк та элекҫӗ Мнрун Ти- 
махвнйӗ (ҫавӑнтах) т. ыт. те. Пурпӑҫ пӗр тпкӗс иымасть. 
Х алӑх ӗҫӗпе кӗреш ӗвӗнчен пӑрӑнакансене, ҫӑмӑл пурнӑҫ шы- 
ракансене фронтра та, тылра та вӑхӑтра тӑрӑ шыв ҫине кӑ- 
лармалла, вӗсене тӗпӗ-тымарӗпе кӑкламалла,— ҫакна 
каласшӑн пулнӑ вулакана писатель.

Вӑрҫӑ ветеранӗ, чӑваш халӑх писателе Илпек М икулайӗ 
вӑрҫӑрп чӑн пулнӑ событисем ҫинчен, хӑй чӑтса нрттернб 
хӗн-хурлӑ кунсем ҫннчен лайӑх произведеннсем чылай ҫыр- 
чӗ. Вӑл Сталинградран пуҫласа Болгари, Югослави таран 
вӑрҫӑ хирӗ урлӑ утса тухнӑ, пулеметчик, артиллерист, полит
работник, днвизн хаҫачӗн редакторӗ пулса фаш истсене хи- 
рӗҫ пӑш алпа та, перопа та ҫапӑҫнӑ.

1973 ҫулта Илпек М икулайӗн вӑрҫӑ хыҫҫӑн тӗрлӗ вӑхӑт- 
ра ҫырнӑ калавӗсемпе «Карпатра» («Тӑватӑ кун») повеҫӗ 
«Вӑрҫӑпа ҫӗнтерӳ» кӗнекере ҫапӑнса тухрӗҫ. Кунта чи мал- 
танах унӑн «Манӑҫми кунсем» ятлӑ пысӑк очеркне асӑнас 
кплет. Очеркра паллӑ писатель Сталинград фроптӗнчи йы- 
вӑр условисенче дивизи хаҫатне мӗнле кӑларни ҫинчен пы- 
сӑк ӑсталӑхпа ҫырса кӑтартнӑ.

«Салтаксем» тата «Днепр урлӑ» калавсенче совет салта- 
кӗсем нпмӗнле хӑруш лӑха пӑхмасӑр Днепр урлӑ каҫнине, 
унта вара плацдарм йышӑнса ҫирӗпленнине сӑнласа панӑ. 
К у ёнтӗ тепӗр тапхӑр, тепӗр паллӑ ҫӗнтерӳ купӗсем. Ҫакиа 
пурте чӑтӑмсӑррӑн кӗтнӗ. П ӗр-пӗринчен нпхӑш ии те уйрӑ- 
лас килмест, мёнш ён тесен пурте «Пӗрле тӑшмана хирёҫ 
кӗреш нӗ, савӑнӑҫне те, хуйхине те пӗрле тӳссе ирттернё, пёр  
котелокран тенё пек пӑтӑ-ш ӳрпе ҫинӗ, пёрле ҫапӑҫнӑ, пёрле 
каннӑ. Суран-сёвен сипленет, окопрп терт манӑҫать, юлташ- 
сем тесен, ём'ёр тӑрш ш ӗпех асра юлаҫҫӗ... Совет Ҫарӗ хёвел-



анӑҫнелле ҫул тытать. Эппин,— тет автор,— чи кансӗрри  
те кансёр мар, салтака мал ен ҫунатлантарать». Ҫапла вё
сем — шывра та путман, вутра та ҫунман совет салтакёсемГ 
Вёсем пурте пёр ӗмӗтпе, пёр туйӑмпа ҫапӑҫаҫҫӗ, анчах вёсен  
кашнийӗн хӑйне кура уйрӑмлӑхӗ те пур.

Акӑ пёр ротӑри чи маттур та уҫӑ кӑмӑллӑ Петренко сал
так. Пирён малта пыракан батальон унӑн тӑван ялне фа- 
шистсенчен тасатать. Унти пурнӑҫ ҫинчен салтак нкӗ ҫул  
хуш ш н нимён те пӗлмен. Наступлени пуҫлансан, вал юлта- 
ш ёсене киле кёрсе чей ӗҫӗпӗр тенё, анчах халӗ чарӑнса  
тӑма май ҫук иккен. Унта халӗ ҫуннӑ ҫуртсем кӑна тӑрса 
юлнӑ. Фашистсем Петренко салтакӑн пӗртен-пӗр ачнне ҫу- 
накан кӑмакана пӑрахса вӗлернӗ. Батальон командирӗ ӑна 
вӑхӑтлӑха отпуск парасшӑн. Салтак килӗшмест. «Тӑшмана 
тӗппипе тавӑрмасӑр тӑван ялӑма пырса кӗрем мар тесе, вӑл 
тӑпра ҫыртса тупа турӗ»,— тет писатель. Вӑйлӑ, чуна пырса 
тивекен сӑпар ку.

Калавра Захаров парторгӑн сӑнарӗ те асра юлать. Вӑл  
пёрмаях малти ретре, ҫапӑҫакан салтаксен хуш ш инче, вёсене  
Совннформбюро хыпарёсене пёлтерет, батальон умёнчп за- 
дачӑсем ҫннчен ӑнлантарать, ҫамрӑк командпрсене салтак- 
семпе ӗҫлеме вӗрентет. Калаҫусем вӑхӑтӗнче чуна ыраттар- 
са каялла чакнӑ, вилёме куҫран пӑхнӑ кунсене аса илет. 
Хале ёнтё, Днепр патне ҫитсен, ҫапӑҫма кунсерен ҫӑмӑлта- 
рах пула пуҫларё, вӑй та хамӑрӑн ӳснӗҫем ӳссе пырать, ха-  
мӑр та ӑсталантӑмӑр ӗнтӗ, тет парторг.

Ҫак калавра автор чӑваш ачисен паттӑрлӑхӗ вӑрҫӑра 
мӗнле вӑй илсе, ҫнрӗпленсе пыни ҫпнчен те калать. «Внл- 
мелле пулсан — кӗрешсе вилес. Чӗррӗн пурпӗрех парӑнмас- 
тӑп. Эпир — совет салтакӗсем-ҫке!» — тет чӑваш ачи Палюк 
тӑшман позицийӗсене пӗтёмпех иш се-ҫӗмӗрсе тӑкнӑ хыҫҫӑн. 
Ҫамрӑк салтака ҫапӑҫура та, юлташ ӗсен хуш ш инче те, унӑн  
пӗччен чухнехп ш ухӑш ӗсем урлӑ та лайӑх сӑнарласа кӑ- 
тартнӑ.

«Карпатра» («Тӑватӑ кун») новеҫри ӗҫсем Румыннрп  
ялта пулса пртеҫҫӗ. Пирӗн пӗр подразделени тӑшман ҫарё- 
сене ҫӗнтерсе пынӑ вӑхӑтра кунта тӑватӑ кун пурӑнать. 
Хресченсене фашистсем, ялти пуян ҫынсем хӑратса пӗтернӗ, 
тӗрлӗрен провокациллӗ ӗҫсем тунӑ. Ҫак виҫ-тӑватӑ кун  
хуш ш инче вара румынсемпе совет салтакёсем пӗр-пӗринпе 
туслашса ҫывӑхланаҫҫё. Ирӗке тухнӑ ҫынсем халӑх влаҫӗ 
хӑйсене ҫӗр уйӑрса парасси ҫинчен савӑнса калаҫаҫҫӗ, Совет 
Союзӗнче колхозсем мӗнле ӗҫлени ҫинчен ыйта-ыйта пӗлеҫ- 
ҫӗ. Совет воинӗсен сӑпайлӑхне, ырӑ кӑмӑлне курсан, вёсен  
ӗҫлӗ сӑмахӗсене илтсен, фашистсемпе хӑйсен ^ ӗр м е пуянӗ-
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сен пусмӑрӗнче асапланса нурӑннӑ ҫынсем хӗпӗртеҫҫӗ, чӗ- 
ререн тав тӑваҫҫӗ.

Эснр пире чуралӑхран хӑтартӑр, пирён пата килсе 
кӗрсен, тӑвансем пек курӑнтӑр, ппрӗн чуна савӑнтарса ҫӗк- 
лерӗр, этемӗн ырӑ ятне, унӑн аслӑ пултарулӑхие кӑтартрӑр. 
Халь пӗлетпӗр ӗнтӗ тӗнчере чӑн-чӑн ҫынсем пуррине,— тет 
чухан ҫын хӗрӗ гшрӗн салтаксем ялтан хёвеланӑҫнелле тух
са каяс умён.

«Карпатра» повеҫре тӑватӑ кун хуш ш инче пулса нртнӗ 
событнсене ҫеҫ ҫырса кӑтартнӑ. Апла пулин те, вӑл вулака- 
на хумхантармасӑр тӑма пултараймасть. «Тӑватӑ кун хуш - 
шипче ял халӑхӗ пнре палласа, илешсе ҫитрӗ, тахҫан пӗлсе 
тӑран ҫывӑх тӑвансем пек пулса тӑчӗ. У н пек марччӗ мал
танхи куи — ун  чух ӑнланмасӑртарах йышӑнчӗҫ, халь ҫы- 
вӑх тӑвансене ӑсатиӑ пек ӑсатаҫҫӗ... Пирӗн Болгарпе кай- 
малла. Аслӑ ҫулӑмӑр сенкер те анлӑ Д унай урлӑ каҫать, ун 
тан Балкан урлӑ иртмелле. Кунсем, ҫулсем...» — ҫанла вӗҫ- 
ленет повесть-хронпка.

Кунта кӑтартса панӑ сӑнарсем йышлӑн пулин те, вӗсен- 
чен каш ниех хӑйне майлӑ кӑмӑлӗпе, характерӗпе, ӗмӗчӗ-ш у- 
хӑш ӗпе, сӑн-сӑначӗпе вулакан асӑнче юлать.

^ Р р о н т р и  пурнӑҫ, вӑрҫӑ наттӑрӗсен ӗҫӗ-хӗлӗ ҫннчен кала- 
маллн чӑваш халӑх писателӗн А. Артемьевӑн та нумай. 
Вӑрҫӑ ӑна та, хӑй калашле, ҫуралнӑ ҫӗртен уйӑрса, тӗнче 
тӑрӑх нумай ҫӳретнӗ, анӑҫри те тухӑҫри ют ҫӗршывсене 
ҫитернӗ.

Ҫамрӑк салтак Артемьев ҫапӑҫӑва чи малтан 1943 ҫулхи  
июль уйӑхӗнче Орелпа Курск хуш ш инче кӗрет. «Ҫавӑнта 
вара чӑн-чӑн вӑрҫӑ мён пккенне хам куҫӑмпа куртӑм, ун 
вплӗмлё хӑруш лӑхне чунпа та юнпа, ӳтӗмпе-тнрёмпе тӳссе 
ирттертӗм»,— тет вӑл «Ҫулӑмри ҫул-йӗрсем» статьяра 
(«Длав», 1975. 5-мёш № 1. Бӑргӑра вӑл темиҫе хутчей' те 
аманать, госпитальсенче выртнӑ хыҫҫӑн каллех фронтра, 
малти линисенче пулать. Ф аш истсемпе кӑна мар, яппун  
самурайӗсемпе те хастаррӑн ҫапӑҫать.

Писатель хӑйӗн вӑрҫӑ темипе ҫырнӑ калавӗсемпе повеҫӗ- 
сенче фронтри чи хӑруш ӑ самаитсенче те совет салтакӗн  
мал ёмӗчӗ татӑлманнине, чунӗ хытса чулланманнине витӗм- 
лӗ те ӗненмелле сӑнласа парать. Унӑн геройӗсем вӑрҫӑ вут- 
ҫулӑмӗнче темле йывӑрлӑх чӑтса прттерсен те, нуласлӑха  
ш анаҫҫӗ, тӑшмана ҫӗнтерес ӗмӗтпе ҫеҫ пурӑнаҫҫӗ, ҫапӑҫаҫҫё, 
ҫӗнтереҫҫӗ те.

А. Артемьев вӑрҫӑччен мирлӗ пурнӑҫпа пурӑннӑ совет 
салтакӗн кӑмӑлӗ, характерӗ ҫапӑҫура мӗнле улш ӑнса, ҫирӗп- 
ленсе пынипв лтфикӑлла-психолйгилле майпа пысӑк ӑста-



лӑхпа ҫырса кӑтартать. Паллах, пуҫласа ҫапӑҫӑва кёнӗ сал
так малтанах паттӑр та, хӑюллӑ та пулайман-ха, вӑл юлта- 
ш ёсен туслӑ йышӗнче, ҫартн хытӑ йӗркепе пурӑпса чунёне 
ҫпрӗпленсе пыпӑ. Ш ӑпах ҫакма куратпӑр та ёнтё писателей  
«Аи авӑп, шӗшкӗ», «Асран каймн» калавӗсенче, «Ҫул уҫӑ» 
повеллипче, «Юлашки юрӑ», «Алтӑр ҫӑлтӑр», «Ш урӑ ҫӳҫлӗ 
хӗр» повеҫӗсемпе ыттн пронзведенийӗсенче.

«Ан авӑн, шӗшкӗ» калавра тёрлӗ халӑх ҫышшсен ҫапӑ- 
ҫурн паттӑрлӑхӗпе ҫирӗп туслӑхне чуна хускатмалла сӑн 
ланӑ. Вёсен хуш ш инче ҫамрӑк чӑваш каччн Астров сержант  
уйрӑмах асра юлать. Малтанах вал ытти салтаксем умёнче 
хӑйне хӑюсӑр та вӑтаичӑклӑрах тытнӑ, ҫарти дисциплинӑна 
тӳрех хӑнӑхса ҫитеймен. Хуш нӑ ӗҫс вӑхӑтра тумаишӑн, ҫар 
тумие тирпейлӗ тытманшӑп Гопчарук старшина ӑна ятланӑ 
та, черетсӗр нарядсе.м те панӑ. Апчах вӑл майӗнен улшӑнса  
пырать, юлташӗсем пулӑш нине нултаруллӑ связист пулса 
тӑрать, хӑйне ҫирӗп тытма пуҫлать, чӑи-чӑн совет салтакӗ 
пек хӑголлӑ ҫапӑҫать.

«Икё салтак» калаврп тёп герой — Пнишев сержант. Вӑл 
вырас ҫыипи, вӑрҫӑччен колхозра ӗҫлеиӗ, фронтра — хӑюл- 
лӑ разведчик. Фашистсем упӑи амӑшёпе ачине вӗлернё, 
арӑмие Германие хӑваласа кайнӑ. «Лӑпкӑн пӑхма пулта- 
раймастӑп эпӗ вӑл ҫынҫиенсем ҫине. Вёсем ман кил-ҫуртӑма 
аркатрӗҫ, йӑхӑма нӗтерчӗҫ... Ҫав ирсӗр ҫёлен-калта йӑвнне 
аркатмасӑр капӑҫ курассам ҫук эпӗ» ,— тет вӑл чунӗпе тӑ- 
вӑлса.

Вӑрҫа паян-ыран чарӑпас чух Вер.нш ҫывӑхёнчи пёр пе
чек хулара Пиишев аманать, апла пулпп те, ҫав йывӑр вӑ- 
хӑтра хӑйеп пурнӑҫне шеллемесёр вут ӑшӗнчен ннмёҫ ачине 
ҫӑлса тухать. Кунта вулакаи совет салтакён гуманизмне ла- 
йӑх курать. Фашист айӑпсӑр ачапа персе вӗлерет е вута пӑ- 
рахса ҫуптарать пулсан, совет салтакӗ ют ачана вутран ҫӑл- 
са кӑларать.

«Юратупа курайдганлӑх» калавра Брест крепоҫӗнчи хаяр 
ҫапӑҫу ҫннчен сырнӑ. Ҫав креиоҫ'* хӳтӗленӗ совет салтакё- 
сем пнрки кинофильмсем те, илемлё ироизведенисем те пул- 
чёҫ. Чаваш литературинче вара иртнӗ вӑрҫӑ историйёнчи  
ҫак паллӑ ҫапӑҫу ҫипчен чп малтан А. Артемьев ҫырса кӑ- 
тартрё. Калавра вӑл Гаврилов майорӑн пултарулӑхёпе пат- 
тӑрлӑхие пысӑк ӑсталӑхпа сӑилать. Фашистсем крепость ҫине 
тапӑнсан, Гаврилов — чӑтӑмлӑ, ҫирӗп характерна комму
нист — ҫухалса каймасть, мёнпур гарнизона тӑшманпа ҫа- 
пӑҫма ҫӗклет, салтаксеие хӑюллӑ пулма хавхалантарать. Ҫак 
ҫапӑҫу темле йывӑр пулсан та, ппрӗшшсем Гаврилов майор 
ертсе пышше внлём умёнче те шиклснмеҫҫӗ, фаш истсене



паранмаҫҫе. «Ҫук, Тӑван ҫӗршывӑма тӑшмаыа парассам ҫук 
Май ӗмӗрём ҫарта иртнӗ. Ҫапӑҫса пуҫӑма хурам — тӑшман 
машкалие ан курам», — тесс шухӑгалать хӑй ӑшӗнче пӗтӗм  
чунӗ-ю нёпе Тӑван ҫӗршыва иарӑннӑ командир.

Ҫанлах Кароышев генерал та. Иккӗшӗ те вӗсем, тӑшман 
аллпне лексеп те, хӑйсене тыткӑнра тесе шутламан. «Пурпӗ- 
рех эпнр ҫӗнтермелле. Ф аш нстсеп агнтадине хпрӗҫ хамӑр  
агитаци пуҫламалла, пӗр ҫып та гнтлеровецсен енне ан куҫ- 
гӑр», тст иатӑ генерал. Фашистсем ӑна хӑйсем майлӑ ҫа- 
вӑрасшан тарӑшнӑ, аичах Карбышев парӑнман. Гитлеровсц- 
сем ӑна^тем тёрлӗ асаплантарнӑ, юлапишпчен снвё шывна 
сапса, пӑрлаптарса вёлерпӗ.
У~ Ҫ,шла ёнтё ку калавра эпир салтаксен паттӑрлӑхӗпе пёр 
f i сх совет комаидирӗне генералӗн чӑи-чӑп патрпотла ӗсӗсене  
куратпӑр.

А. Артемьевӑн «Ҫул уҫӑ» ятлӑ пӗчӗк повеллн пирки вӑл 
штчетлеисеп вулакансем re, критнксем те чылай калаҫрӗҫ. 
Иовеллӑри тён герой — Таганов сапер, чӑваш ачн. Автор ӑна 
хайпе кӑтартман, анчах вӑл тӗлӗнмелле ӗҫӗпе вулакан умне 
яР~УҪҪан тухса тӑрать. Таганов гшрӗн ҫар подразделенийё- 
сепе ҫёптерӳ патне ҫул уҫса паракан са-ттак пек курӑнать. 
Берлин ҫиие юлашки штурм пуҫлаинӑ, анчах тӑшман пӗтём  
хире йёплӗ пралукна каркаласа нӗтернё, мина ҫиие мина 
лартса тухнӑ. Сапер кӑтартпӑ ҫултап кӑшт пӑрӑнсан,— ал- 
•ДУ-урупа in 1,1 раса тупайман, тет писатель. Вӑл «Ҫул уҫӑ! 
Таганов» тесе хӑма татӑкӗ ҫине пысӑк саспаллисемне мал
тан вырӑсла, унтан печек саспаллисемне чӑвашла ҫырнине 
курать. «Ҫак хӑма татӑкӗ ҫинчи виҫ-тӑват сӑмах, тӑван са
мих, чунӑма ҫӗклентерсе, ҫунатлантарса ячё... Эй, тӑваи 
чёлхен нлемӗ, хӑвачӗ — акӑ вӑл ӑҫта налӑрать! Мён терн 
племлён те хӑватлӑн янӑратӑи иккеп эс тӑшман ҫёрӗнче, тӑ- 
ван сӑмах!» — тет вӑл савӑнннпе.

Гаганов хуш аматне писатель тата та тёл пулнӑ. Рейхстаг 
ҫурчӗн ҫуиса хуралнӑ степи ҫине чӑвашла: «Акӑ вӑл — ыл- 
ханлӑ Германн!» — тесе ҫырса хунӑ-мӗп. Ҫак сапер палӑрт- 
нӑ ҫулпа шмрса, совет салтакӗсем фашистла Германне ҫён- 
терне хыҫҫӑп Порт-Артура та ҫитнӗ пккеи. Кунта та вӗсем  
чул башня степисем ҫпне штыкпа чӗркелесе чавашла: «Эпнр 
ҫӗнтергемёр! Т аганов»,- - тесе ҫырнӑ сӑмахсеие те вуланӑ.

1агапов салтакӑи паттӑр ӗҫӗсене тата аплӑрах кӑтартас 
ш утпа автор ӑна вӑрҫӑ хыҫҫӑн килне ҫитерет, ҫул ҫинче, 
ю сапӑ кӗнер умёнче, вӑл ёитё каллех: «Ҫул уҫӑ! Таганов»,— 
тенӗ сӑмахсене вулать.

«Халӗ вал мана, атте каларӑш, Ҫӗр-иаттӑр пек, пнрӗн  
ҫёршыври нулас ҫӗнтерӳсем патие ҫул уҫакан чӑн-чӑн ӗҫ



геройӗ пек курӑяма пуҫларӗ»,— тесе вёҫлет А. Артемьев 
хӑйӗн новеллине.

«Асран кайми» калавёнче А. Артемьев батальон повар
не Бирюков ефрейтора сӑнласа кӑтартать. Вал «яштак пӳ- 
сйллӗ, сарлака хул-ҫурӑмлӑ, сарӑ ҫӳҫлӗ, кӑвак куҫлӑ, ҫуткам 
сӑнлӑ вырӑс ҫынпн, хӗрӗхсене ҫнтнӗ вӑйпнттп». Хӑй вӑл 
ялта ҫуралса ӳснӗ, авланнӑ, ывӑл ачп те пулнӑ. Анчах вӑрҫӑ 
пуҫлансап, фашистсем унӑн амӑшне кнлӗнчех ҫунтарса япӑ, 
арӑмӗпе ачи ӑҫтпне вара ҫап.яах пёлеймест, йӑмӑкпе Гер
манне хӑваласа кайнӑ-мӗи.

Ленинград блокаднне аркатиӑ хыҫҫӑн Бирюков тӑван 
ялё внтӗр тухать. Ял мар, кӗл купн кӑпа хӑварнӑ унран  
нрсӗр тӑшмаи. «Чун тухиччен те эпӗ вӗсепе каҫарас ҫук! — 
тет Бирюков.— Юлашки фашист пбтиччен ҫапӑҫма хатёр  
эпё... Вёсен ылханлӑ Берлитше ҫитсе курасчӗ манӑн! Юлаш
ки фашист, I 'птлер хӑй ёытӑ вплӗмӗпо кӑнса выртпине ку- 
расчӗ! Ах, ҫавӑнччен вилес марччӗ кӑна... Каҫару пулас 
ҫук ӑна, пулмалла та мар!» Вал «11кӗ салтак» калаврн Пни- 
шев сержант пекех фаш истсене ылханать, вӗсене пётерме 
пӗтӗм вӑйне хурать.

Калав геропб салтаксемпе снвӗ чуилӑ е хытӑ кӑмӑллӑ 
тесе калаймӑн. Вӑл сӑпаплӑ, ырӑ кӑмӑллӑ ҫын. Анчах тӑш- 
M a i r  тискерлёхӗ ӑна чӑтма ҫук тарӑхтарать, асаплантарать, 
ҫавӑниа уиӑн ҫынсемпе те калаҫас килмест. Ф аш истсене  
курсан, вӑл вара саеартӑк улшӑнать, куҫӗсем хаяррӑн ял- 
кӑшма тытӑиаҫҫё, мӑн чышкисене чӑмӑртать.

1945 ҫулхи январей 17-мӗшӗпче тахҫаптанна кӗтнӗ на- 
стуилени нуҫланать. «Курйсчӗ эспр ҫак кунсенче пирён Би
рюкова! — тет автор.— Вӑл хайӗн суранӗсем ҫинчен те маиса 
кайрё т е й ё п — лара-тӑра пӗлмн чупкалать, ҫнтменнине тата, 
пурне те тёлёнтерсе, хутран-ситрен салтаксемпе каласкала- 
ма пуҫларб». Пёррехпнче, батальон Кенигсберг еннелле каи
на чух, чуралӑхран хӑтӑлса Тӑвап ҫ.ёршыва таврӑнакан хёр- 
арӑмсем хуш ш инче батальон новарё хӑйён йӑмӑкне тёл пу
лать. Нумаях та вӑхӑт пртмес.т, кӗҫех вӑл унран ҫыру нлег, 
арӑмӗ, нимӗҫ самолечӗсем эвакуацп пуйӑсё ҫине тапӑисан, 
бомба осколокё тпвишге вакунрах вплнп ҫпичен пӗлет. Пе- 
чӗк а чине ырӑ ҫынсем Чаваш республнкн.не. п.тсе кайна. К ун
та ӑна пӗр чӑвахн хӗрарамӗ усрава илнё. Вӑд та .ҫы р у ҫы- 
рать,, салтак ачи мӗнле нурацци ҫинчен нӗлтерот, Ҫыру айие 
вӑл ача чӑвантла ш удтра саспаллисемне акӑ м ӗ н  ҫырнӑ: 
«Юратнӑ папа! Сана бабусьана нксёмӗр ,те кӗтҫе пурӑнат- 
пӑр. Часрах фаш истсене ҫёнтерсе таврӑц! Ман вал.тп авто
мат нлсе кил. Боря».

Мӗн тери савӑнӑҫлӑ ҫыру! Ана илсен, Бирюков салтак



хавартрах Берлина ҫитсе, ташмана пуҫёпех ҫапса аркатма 
ёмӗтленет, повар ӗҫне туса пынӑ хуш ӑрах фаш истсене ав- 
томатна та вирлӗ тустарать.

Акӑ чаплӑ Ҫӗит(‘рӳ кунӗ ҫнтет. Ӑна писатель питӗ савӑ- 
нӑҫлӑи, чӗре патне пырса тивекен сӑмахсемпе ҫырса катар- 
тать: «1 енчеҫӗм! Мӗн кӑна пулса иртмест пуль урамра! Сал- 
таксем урра! кӑнгкӑраҫҫӗ, лилоткисене ҫӳлелле ывӑтаҫҫё, 
пӑшал переҫҫӗ, чӑтаймасӑр ташша яракан та, пёр-пёрне 
ыталаса чуптӑвакан та, хӗпӗртеш ш е макӑракан та пур...» — 
тет вал. Кенигсбергра ҫӗнтерӳҫёсен чаплӑ парачё пулса нр- 
тет. «Деыобш ш зади нулсанах, чи малтаи Чӑваш республи- 
кнне ывӑлӑм патпе таврӑиатӑп»,— тет вырӑс салтакӗ. Анчах 
упӑн ёмётленнё ӗмӗчӗ пурпӑҫланаймасть: Ҫёнтерӳ кунӗ ӑпа 
нытапса пурӑнна пӗр нрсӗр эсасовец фаустиатронна персе 
вӗлерет.

..А нтаипа пумай вӑхӑт нртет. Паттӑр салтакӑп геройла 
ӗҫё асран каймасть, тет писатель. У нӑн ывӑлӗ Балтика мо
ряке, офицер иккен, арӑмӗ — чӑваш, пнтӗ туслӑ пурӑнаҫҫӗ. 
Вёсен ывӑлӗ Ваҫук, ҫитӗнсен, атте пек матрос пулатӑп тесе 
ӗмётленет.

Ҫапла вара вӑрҫӑ вут-ҫулӑмӗ витӗр ҫапӑҫса тухнӑ, анчах 
вӑрҫӑн юлашки кунӗнче тӑшман ҫӗрӗнче внлсе юлнӑ салта- 
кӑн сӑнарне писатель пнтӗ витёмлӗ кӑтартма пултарнӑ. Ге
рой сӑн-сӑпачё вулакансен умне чӗррён, ӗненмелле тухса  
тӑрать.

Вӑрҫӑ пуҫлансапах хӑйсен ирӗкӗпе ҫара кайпӑ чӑваш  
хӗрёсен Литюкпа Ашокӑн ш ӑпине, вёсен фронтри кунҫулне
А. Артемьев «Ш урӑ ҫӳҫлӗ хӗр» повеҫре ӑста сӑнласа панӑ. 
Малтан иккёшӗ те вӗсем связистсен шкулӗнче вӗреннё, ун 
тан Сталинграда хӳтӗленӗ, 1945 ҫулта Курск, Орел, Белго
род хулисем патёнче ҫанӑҫнӑ. Ҫӗнтерӳ куппе Лптюк Гер- 
манире кётсе илет. К унтах унӑн мӑшӑрӗ те пуҫ хунӑ нккен. 
Пайтах курпӑ, иумай нуш а-инкек тӳснӗ ҫамрӑк хёрарӑмӑн  
ҫӳҫё ытла та вӑхӑтсӑр шуралать.

, А. Артемьевӑн чёлхи уҫӑмлӑ та таса, витёмлё те сӑиарлӑ. 
Повеҫе, калавӗсем пекех, вулама ҫӑмӑл. Сюжет ҫнвёччён 
аталанать, вулакана малалла туртса пырать. Писатель вар- 
сари лару-тӑрӑва, ҫапӑҫури питех те йывӑр самантсене тёплё 
те иёлсе ҫырса кӑтартать. Акӑ, илер-ха Литюк Курск патёнчи 
пёр ҫапӑҫу ҫнпчен каласа панине. «Эпё бруствер урлӑ кар 
машса пӑхрӑм та, куҫӑм чарӑлсах кайрё,— тет вӑл.— Хамӑр  
улфа анлӑ уя мён куҫ курнӑ таран йӑлтах тӑшман тапкёсем  
хупласа илнё... Пирён тавра снарядсем ҫурӑла нуҫларӗҫ 
пуҫа ҫёклеме те, куҫа уҫма та ҫук... Тӗтёмпе тусан ҫӑвара, 
куҫа кӗреҫҫӗ, сывлама та, курма та йывӑр... Пӗр-пӗр кӑп-



шанкӑ шӑтӑка кӗрсе тарнине куратӑн та ҫавна та ӑмсанатӑн  
вӗт. А эсё кӑпшанкӑ мар. Ҫын. Эсӗ ҫӗршыв умёнче тупа туса 
присяга панӑ — аила пулсан, вил те, ҫавӑнтап приказсӑр 
ан кай, ан чак! Таса тивӗҫе туйса тӑни хӑравҫӑлӑха ҫёнте- 
рет. Йӗри-тавра шанчӑклӑ юлташсем, туссем пулнн ҫирӗп 
чунлӑ, хӑюллӑ пулма пулӑшать. Вилес пулсан та — сӑваплӑ 
вилӗм, ҫёршывшӑн, халӑхш ӑн, тӑвансемшӗи, йыгапа пёрле 
тетён... Ҫапах, темле йывӑр килсен те, чӑтса ирттересех, кё- 
регаесех, ҫӗнтересех пулать. Унсӑрӑн — пурӑнни те харам...»

Ҫавӑп пек хӑруш ӑ самантсенче пайтах тӳссе ирттернё
А. Артемьев героинисем — чӑваш хёрёсем вӑрҫӑра, чӑн-чӑн  
паттӑр комсомолкӑсем. Ҫуралнӑ ҫёршывне таврӑнсан та вё
сем алӑ усса ларман, мӗнпур йывӑрлӑхсепе чатӑмлӑн ҫӗн- 
терсе, халӑх хуҫалӑхне хӑвӑртрах ура ҫине тӑратма 
тимленӗ.

Пӗр-икё сӑмах «Юлашки юрӑ» повесть пирки. Унти ге- 
ройсем фашистла Германие ҫӗнтернӗ хыҫҫӑн Мӑн Хннгап  
тӑвӗсем патӗыче тӗл пулаҫҫӗ. Вёсен пурин те — рядовойрап 
пуҫласа генерала ҫити — пӗр пысӑк шухӑга, пёр тёллев, нӗр 
ёмёт. «Юлашки ҫапӑҫура юлашки тӑшмана ҫӗнтерсе, часрах 
ҫуралиӑ ҫӗршыва таврӑнасчӗ: упта тӑвансем, туссем чӑтӑм- 
сӑррӑн ^кӗтеҫҫӗ...» Повеҫре чӑваш ачи Алмазов сержант та 
нумайлӑха асра юлать. Вӑл хӑруш ӑ та асаплӑ, анчах тёрёс 
те сӑваплӑ вӑрҫӑ ҫулёсемпе пайтах утнӑ, фашистла Герма
нне аркатса^ тӑксан, Инҫет Х ӗвелтухӑҫне ҫитнӗ. Унпа юна- 
шэр ҫамрӑк салтаксем. «Сирён ҫине халь нӗтӗм тӗнче тё- 
лёнсе пӑхать: эсир пусмӑрти халӑхсено нрёке кӑларма ти- 
вӗҫлӗ пултӑр»,— тет вӗсене дивизи политпай пуҫлӑхё. Ҫак 
ӗмӗтпех вёсем милитаристла Японии Квантуй ҫарпе хпрӗҫ 
ҫапӑҫма килнё, ҫапӑҫаҫҫё те. К у ӗнтё тӗнче вӑрҫин юлашки 
тапхӑрӗ пулчӗ.

 ̂ Унтанпа^ нумай вӑхӑт иртрё, анчах пирӗн литературӑра 
Хӗвелтухӑҫӗнчи историллӗ Ҫёнтерӳ ҫинчен сулӑмлӑрах про- 
нзведенисем курӑнсах каймарӗҫ-ха. А. Артемьев ҫеҫ хӑй  
курнӑ-тӳснӗ тертлӗ кунсене тарӑннӑн уҫса пачё. Вӑл ҫырнӑ 
«Пӗчёк Лийан пысӑк савӑнаҫӗ», «Асран кайми тёлпулусем» 
ятлӑ калавсем. «Юлашкн юрӑ» повеҫпе ыттн произведепп- 
сем те чӑваш литературинче паллӑ вырӑн йышӑнаҫҫӗ, мён
ш ён тесен автор вӗсенче совет салтакӗн ш ухӑш -кӑмӑлне, 
ҫапӑҫусеичп паттӑрлӑхне вулакансен чунне хускатмадда, 
чӑннипех те пысӑк ӑсталӑхпа сӑнласа кӑтартать.

Тӑван ҫӗршыва алла хёҫпӑш ал тытса хӳтӗленӗ паллӑ 
писатель Леонид Агаков та фронтрап таврӑнсан пысӑк мар 
иалавсемпе очерксем ҫырнӑ хуш ӑрах варҫӑ вӑхӑтне тёрлё 

;гчем сӑнлакан пысӑк калӑплӑ пропзведенисемпе те чылай



ёҫлерӗ. Вёсенче вӑл пурипчен ытла фашистла вӑрӑ-хурах- 
сене хирёҫ ҫамрӑк ачасем то хастарлӑ кёреш нине кӑтартса 
пама тӑрӑшрё.

Иртпё вӑрҫӑ ҫулёсенче совет ачисем хӑюллӑ разведчик- 
сем, связнойсем, партизансем пулни пуринш ӗн те паллӑ. 
Тылра та вёсем колхозсеиче, фабрикӑсемпе заводсеиче ыр- 
мн-канми ӗҫлесе фронта нумай пулӑш нӑ. Ш ӑпах ҫавнашкал 
чуп-чӗреллё ҫамрӑк патриотсем тухса тӑраҫҫё те пирён ума 
JI. Агаков произведеиийӗсенче.

Чи малтанах «Ы лтӑн вӑчӑра» повеҫе аса илер. Вӑл мён
ле ҫурални ҫинчен автор ҫапла ҫырнӑччё: «1943 ҫулхи  
февраль уйӑхӗнче, Курск облаҫёнчи Чернихово ялёнче, эпӗ 
блокнота ҫапла ҫырса хунӑ: «Паян пёр хёрарӑмпа калаҫрӑм. 
К у ялсем мар вӑл, темиҫе ҫухрӑмри Веретенино ялёпчен, 
халь вӑл ял ҫук, ҫуптарса янӑ. Нимёҫсем вёсен ялне тӑрук 
хупӑрласа илсе, пурпе те хӑваласа кӑларса, 197 ҫыттна персе 
пӑрахнӑ. К у хӗрарӑмӑн 7 ачипе упӑш кине вӗлернӗ, хӑй  
аманса тӑнсӑр пулса выртса голнӑ».

Ҫакӑн ҫинчен писатель тепӗр икё кунтанах «Убийцы» 
ятлӑ очерк ҫырса дивизири «Советский патриот» хаҫатра 
пичетлет, унтан ҫав материалпа усӑ курса, -Повесть ҫырма 
пуҫлать, ӑна 1947 ҫулта «Ялав» журналта «Ы лтӑн вӑчӑра» 
ятпа пичетлесе кӑларать.

Повеҫри тёп герой — Ваня Долбин, вырӑс ачи, пионер. 
Вӑл пурӑнакан яла фашистсем пӗтӗмпех ҫунтарса яраҫҫӗ, 
ҫыннисене пурне те — ваттисене те, ачисене те — хире хӑ- 
валаса тухса пере-пере пӑрахаҫҫӗ. Ваня Долбин ӑпсӑртраи  
кӑпа вилёмреи ҫӑлӑнать, уптан вал, аманса пётнёскер, пар- 
тизансем патне пырса ҫнтет, хӑйӗн вӑхӑтсӑр внлиӗ тӑванё- 
семш ӗн, ялйышӗшён мён май килнё таран тӑшмана ытла
рах тавӑрма тупа тӑвать.

Ваньӑн чи ҫывӑх тусӗ пур. Вӑл тӑлӑха юлна чӑваш ачи 
Санька, вӑрҫӑччен чикё хӗрринче пурапиӑ совет офицерӗн  
ывӑлӗ. Ф аш истсен тискер карателё Генрих Ш варц Санька 
амӑшён ылтӑн вӑчӑраллӑ сехетне туртса илнё, хӑйне персе 
вёлернё.

Икӗ ҫамрӑк патриот пёр-пёринпе калама ҫук туслӑ пу- 
рӑнаҫҫё, тӑшмана аҫа-ҫиҫӗм пек тустарма ёмӗтленеҫҫӗ. Ваня  
Долбинпа Сапькӑна кёреш ӳре ҫирёп те хастар пулма парти
зан отрячён командирёпе" комиссарё, Ф едор Иванович 
фельдшер, хастар разведчик М ихаҫ, Тоня учительница тата 
ыттисем те хӑйсем тӗслёх кӑтартса вӗрентеҫҫё. Повеҫре 
Ваня Долбинпа Санька тӑшман аллинчи кӗпере сывлӑша 
сиктерсе янине, фаш истсен тыткӑнёнчен хӑтӑлса тухса, от
ряда пёр сутӑнчӑк старостӑна тытса таврӑннине, Генрих



Ш варца велерпине тата ыгтп эиизоДсеие те ӑста ҫырса кӑ- 
тартнӑ.

«Иӗр хулара» повеҫе те хумханмасӑр вулама ҫук. Кунта  
сӑнланӑ ӗҫсем ҫинчен писателе Мускав ҫывӑхӗнчи хулара  
пурӑннӑ вырӑс ачн, нумай пулмасть улттӑмӗш класраи вё- 
ренсе тухнӑ Юра Репкнн, каласа панӑ пек ҫырса кӑтартнӑ. 
«Манӑн атте,— тет ҫав ача,— граждан вӑрҫи вӑхӑтӗнче 
взвод командирӗ пулнӑ. Нумай фронтсенче ҫапӑҫнӑ вӑл... Ҫа- 
иӑҫусенче темиҫе хут та аманнӑ... Пӗр сӑмахпа каласан, 
хамӑрӑн Тӑвап ҫӗршывшӑн пӗтӗм пурнӑҫне, чунне пама хатӗр, 
чӑн-чӑн вырӑс салтакӗ пулиӑ. Ҫавӑнпа та аслӑ Отечествен- 
пӑй вӑрҫ-ӑ пуҫлапсан тепӗр куннех, хӑйпе повестка пырса 
иарассине кӗтмесӗрех, ҫурӑмӗ хыҫпе кутамкка ҫ-акса, вӑл 
военкомата тухса утрӗ...»

Вӑрҫӑ пуҫлансан кӗҫех Юрӑпа Коля Репкинсем типогра- 
фп дпректорё пулӑш нппе тппографпре ӗҫлеме пуҫлаҫҫӗ. Х у 
лана нимӗҫ фашисчӗсем пырса кӗрсен вара вӗсем тӑшмана 
хирӗҫ хӑюллӑн кӗрешме чӗнекен листовкӑсем пичетлеҫҫӗ, хӑй- 
семех вӗсене хӳмесем  ҫумпе ҫыпӑҫтарса ҫӳреҫҫӗ, халӑх хуш - 
шине салатаҫҫӗ. К у ҫеҫ те мар-ха, ҫамрӑк патрнотсем асли- 
сем вӗреитпиие фапшстсем иртсе ҫӳрекен ҫулсем ҫпне минӑ- 
сем лартса вёсен машииисене, салтакӗсене сывлӑша снрпё- 
теҫҫӗ, тӑшман йывӑр амаптнӑ совет воинёсепе шанчӑклӑ 
вырӑнта пытарса усраҫҫӗ.

JI. Агаков ача-пӑча валлн ҫыриӑ пропзведеписем хуш - 
шинче «Салтак ачисем» повесть уйрӑмах паллӑ вырӑн йы- 
шӑнать. Ахальтен мар ӗнтё повесть украннла, белорусла 
тата вырӑсла ҫапӑпса т^хрӗ. Кунта сӑнласа кӑтартнӑ ӗҫсем  
пӗр чӑвага ялӗнче пулса иртеҫҫӗ.

...1941 ҫул. Кӗркуиие. Сивӗ. Асар-писер вӑрҫӑ пыракап 
вырӑнсепчен хӗрарӑмсем, ваттисемпе пӗчӗк ачасем хӗвелту- 
хӑҫнелле, вӑрҫӑ ҫук ҫӗрелле куҫса килеҫҫӗ. Вӗсем Чӑваш  
республиктше те ҫитеҫҫӗ. Темиҫе ҫемье — эстонецсемпе бе- 
лоруссем — «Ҫӗнӗ самана» колхоза пырса лекеҫҫӗ. Чӑн-чӑн  
тӑванла кӗтсе илеҫҫӗ вӗсш е чӑваш ялӗпче. К ӗҫех вара ин- 
ҫетрен килнӗ ачасемпе «Ҫӗнӗ самана» колхоз ачисем пӗр- 
пӗринпе ҫывӑх туслашса ҫитеҫҫӗ. Вӗсем вӑрҫа кайнӑ аш ш ӗ- 
семпе ппччӗшӗсем вырӑние тӑрса, фронт валлн апат-ҫимӗҫ, 
кӗпе-тумтир, алсиш-чӑлха пуҫтараҫҫӗ, госпитальте сывала- 
кан ҫар ҫыннисем патне кайса ҫӳреҫҫӗ, вӗсене хӑйсен вӑйӗ- 
пе копцертсем кӑтартаҫҫӗ. Ачасем амӑш ӗсемне, ашшёсемпе 
тата аппӑш ӗсемпе пӗрле тырӑ акаҫҫӗ, выраҫҫӗ, кӗлте турт- 
тараҫҫӗ, авӑн ҫапаҫҫӗ, выльӑх-чӗрлӗх пӑхаҫҫӗ, «фропт пах- 
чн» Тсӑваҫҫӗ. Калас пулать, Л. Агаков хӑйӗн ҫамрӑк геройӗ- 
сен психологине, шухӑш -кӑмӑлне лайӑх пёлет. Пурте вӗсеп



ача-пӑчалла пулса пырать, пурне те хӑйсем ӑнланнӑ пек 
тума пултараҫҫӗ, ҫав вӑхӑтрах кирек хӑш  ӗҫе те аслисенчен  
вӗреисе ныма тӑрӑшаҫҫӗ.

Повесть пӗтӗм халӑхӑн чаплӑран та чаплӑ уявӗ — аслӑ 
Ҫӗнтерӳ кунӗ ҫинчен ҫырнипе пӗтет. Совет Ҫарӗ фашистла 
Германи ҫарне тӗпӗ-йӗрӗпех аркатса тӑкнӑ ӗптӗ, тӑшмана 
ҫӗитернӗ паттӑр совет салтакӗсем тӑван килӗсене таврӑнаҫ- 
ҫӗ, Чӑваш ҫӗршывне эвакуаци йӗркипе куҫса килнӗ ҫемь- 
есем тӑван вы рӑнӗсене каяҫҫӗ. «Киле пирӗн васкасах каяс 
пулать. П урнӑҫ тумалла. Ҫӗнӗ пурнӑҫ...» — тет ватӑ эстонец  
Пауль Киккас.

В ӗсене ӑсатма пётём ял халӑхӗ пухӑнать.
Повеҫри ырӑ сӑнарсем хуш ш инче ӑшӑ кӑмӑллӑ та ҫутӑ 

ёмётлӗ колхоз председателӗ Иазар Егорччӑ, ватӑ эстонец  
Пауль Киккас, Рина Петровна учительница, Антонина Кле- 
ментьевна медсестра, салтак ачисем Евгенипе Аркаш тата 
ыттисем те асра юлаҫҫӗ. Ҫав тӳрӗ чунлӑ совет ҫыннисене 
нимӗнле ӗҫ то, нимӗнле йывӑрлӑх та хӑратмасть, пуҫа устар- 
масть, нихӑш ӗ те: «Эпӗ пултараймастӑп», «маншӑн вӑл йы- 
вӑр пулать», «манӑн вӑхӑт ҫук», тесе турткалашса тӑмасть, 
нурте ытти колхозниксемпе пӗрле вӑй ҫитнӗ таран тӑрӑшса 
ӗҫлеҫҫӗ.

Паллах, вӑл вӑхӑтра халӑх ӗҫӗнчен пӑрӑнма, харпӑр хӑй- 
шӗп кӑна тӑрӑшма пӑхакан уйрӑм ханттарсем те тупӑнка- 
ланӑ. Писатель хӑйӗп повеҫӗиче ҫавӑн йышшн этемсене те 
сӑнламасӑр иртсе кайман. Евгенипе Аркаш вӗренекен клас- 
рах, сӑмахран, Палля ятлӑ ача пур. Ю лташӗсем колхозра 
е шкулта ӗҫленӗ чух вӑл ахалех сулланса ҫӳрет, вӗренессе те 
йӗркеллӗ вӗренмест, дисциплинӑна пӑс-ать. М ӗншӗн-ха ҫавӑп 
пек вӑл?

Акӑ мёнш ён иккен: унӑн амӑшӗ те, куккӑшӗ те общество 
ш учёпе ырӑ курма, ӑна сӑтӑр тума хӑнӑхпӑ хура ӑшчиклӗ 
ҫыпсем-мён. Амӑшӗ пёрмаях сӑмакун юхтарать, ҫынсене ул- 
таласа пурӑиать, куккӑшӗ вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчех вӑрӑ-хурахсем- 
пе пёрло халӑха сӑтӑр туса ҫӳрет.

«Кӑсӑя» повеҫре тӗп героиньӑн Наташӑн вӑрҫӑри пат- 
тӑрлӑхӗ ҫинчен Атнаров лейтенант каласа парать. Ана, ҫа- 
пӑҫура йывӑр аманнӑ хёре, Телегин сержант ыраш хуш - 
шинче туиса вилёмрен ҫӑлса хӑварать. Сывалпӑ хыҫҫӑн Н а
таша медсанбатра санитаркӑра ӗҫлет, пирӗнннсене тӑшмаи  
шпиоыне тытма пулӑшать, пёр хулара нимӗҫ ачине вилӗм- 
рен ҫӑлса хӑварать. Телегин сержанта йьтвӑр амантсан, ӑна 
Магнитогорск хулине сывалма яраҫҫӗ. Наташа хӑй те тепёр  
хут суранланать. Ана та вара тылрн госпитале ӑсатаҫҫё.



Кёҫох Телепш па Наташа пёр-пёрне шыраса туиаҫҫӗ, машӑр- 
ланса телейлӗ пурӑнма пуҫлаҫҫё.

Куратпӑр ӗнтӗ, повесть сюжечӗ кӑткӑс мар. Апла пулпн  
те, автор унта совет ҫамрӑкӗсен вӑрҫӑ ҫулӗсенчн паттӑр ӗҫӗ- 
хӗлӗпе кӗрешӗвне пысӑк туйӑмпа, ёненмелле те витӗмлӗ 
кӑтартса пама пултариӑ.

JI. Лгаковӑн «Шанчӑк» романне тишкернӗ май, чӑваш  
халӑх писателе А. Артемьев «Нурпӑҫ чӑнлӑхӗпе писатель 
ӑсталӑхӗшӗн» ятлӑ статйипче ҫак пронзведени чӑваш лнте- 
ратурии ҫӗнӗ ҫитӗнӗвӗ пулннне палӑртрӗ. «Романта пысӑк 
драматизмлӑ, трагедилле вырӑнсем те пур, ҫапах пӗтӗмӗш пе 
вӑл оптимистла произведеш ь Рома при ҫынсем хӑйсем ҫак 
вӑрҫӑра та, малашне те ҫӗнтерсе нырасса ҫирӗп шанса кӗ- 
реш еҫҫё. Ҫакӑнта произведении соцналла пӗлтерӗш ӗ»,— те- 
нӗччӗ вӑл («Ялав», 1972, 6-мӗш № ).

В. Долгов критик та «Ырӑ сӑнарсен илемӗ» ятлӑ стать- 
ярн ку романа пысӑк хак панӑччӗ («Тӑван Атӑл», 1971, 
8-мӗш № ).

Чӑнах та, пирён юратнӑ ҫӗршывӑн иксёлмн хӑвачӗне 
сӳнми чапӗ совет ҫыниисен морально политика тӗлӗшӗнчи  
пӗрлӗхӗ, тӑшмаиа курайманлӑхӗ, ӑна ҫапӑҫура ҫӗнтерессе 
ҫнрӗн шанса тӑнн «Шаичӑк» романра вӑйлӑ палӑрать. Вӑл 
вулакансеи чуи-чӗринче патриотла ш ухӑш -туйӑм ҫӗклекен  
пропзведенн, ҫавиа май JI. Агаков нултарулӑхӗнче ҫеҫ мар, 
пӗтём чӑваш совет литературинче паллӑ вырӑн йышӑнчӗ.

Кунта знир совет халӑхӗн, уйрӑмах интеллигенции,— 
врачсен, учительсен, писательсен, худож никпа музыкантӑн  
паттӑр ёҫӗсеие, хӑюллӑ та хастар шухӑш -кӑмӑлне уҫҫӑн ку- 
ратнӑр. Вёсем тем терн хӑруш ӑ вӑхӑтра та малаш нехи пур- 
нӑҫ телейӗ пуласса чӗререн ӗненнине автор фронтра тата 
тылра пулса нртиё событисем урлӑ тарӑинӑн сӑнласа парать.

«Шаичӑк» романӑн сюжетне малтан нуҫласа вӗҫне ҫи- 
тичченех ҫнрӗп тытса пыракан тӗп геройсем — Римма Сур- 
ская, Тимофей Сарьялов, Иван Васильевич Васильев-Актай, 
Андрей Кованый. Автор геройсен вӑрҫӑри е госпптальти 
пурнӑҫне сӑнлаиипе иёрлех вёсен вӑрҫӑчченхи пурнӑҫӗ, вӗ- 
реиёвӗ, юратӑвӗ ҫиичен те чуна хуекатмалла каласа парать.

Римма Сурская — педппст]1тутра вёреннӗ ҫӗртенех хӑй  
нрёкёпе фронта тухса кайпӑ чӑваш хёрё. М едсестра вӑл, 
комсомолка. «Манӑп чӑн-чӑн ӗҫре пулас кнлет, вут-ҫулӑм  
ӑшӗнче. Аманнпсене пулӑшмалли, вёсен пурнӑҫне ҫӑлмалли 
ҫӗрте!..» — шухӑш лать вӑл вӑрҫа каяс умён. Фронтра 
вара — кунӗн-ҫӗрён, кирек мёнле ҫанталӑкра та, бомбӑсем, 
снарядсем, пульӑсем айӗнче. Унӑн тӗлӗнмелле хастарлӑхне 
кӑтартса паракан тӗслёхсем романра нумай. Пёррехннче вӑл



пнтӗ йывӑр аманнӑ салтака операци хыҫҫӑи хӑй loniiu парса 
вилёмрен ҫӑлать. Тепрехинче амапиисене пулӑш нӑ чух хӑй  
ҫинелле ыткӑнса ныиӑ фашиста персе пӑрахать. Ҫапах та 
Римма кӑмӑлӗпе нитӗ сӑпайлӑ, хӑйне ыттисем умӗнче кӑш- 
тах та пулин мухтаннӑ пекрех тытас йӑла ун пачах ҫук. 
Рота командире Васпльев-Актай писатель ун ҫинчен Ш у- 
пагакара чӑваш хаҫатне ҫырса пӗлтерес тесен, хӗрелсе кай- 
са, ӳкӗтлет: «Тархасш ӑн, ан ҫырӑр, Иван Васильевич! Пал- 
лакаисем мухтапчӑк, вӗҫкӗн тейӗҫ. Аван мар...» — тет вӑл.

Римма чунӗпе те, сӑн-сӑпачӗпе те ҫурхи хӗвел пек ҫутӑ, 
илемлӗ сӑнар. Фронтри салтаксемпе офицерсем хушшинче 
ҫак чипер те сӑпайлӑ хӗре куҫ хывакансем сахал мар. А н
чах вӑл хӑйӗн ҫывӑх тусие, Сергее, пӗр самаптлӑха та acpau  
кӑлармасть, леш ӗ хыпарсӑр ҫухалнине пӗлсен те, ӑиа вилпӗ 
тесе ш утламасть, вӑл таврӑнасса шапчӑкне ҫ.ухатмасӑр кӗ- 
тет. Ҫак вӑйлӑ туйӑм ирӗксӗрех К. Симонов поэтӑн «Кӗт 
мана» сӑввинчи сӑмахсене аса илтерет:

Кӗт мана, эп таврӑнап,
Апчах хытӑ кӗт...

Ӑнсӑртрап мар ҫак сӑмахсене эпиграф вырӑнно илнӗ те 
JI. Агаков роман пуҫламӑш ӗнче.

Ҫирӗн чуилӑ, чӑтӑмлӑ та хӑюллӑ ҫыисене Тӑван ҫёршы- 
вӑн чӑн-чӑн патриочёсепе сӑнлать писатель «Шанчӑк» ро- 
манра. «Хурҫӑ тӳсмест, анчах эпир, совет ҫыниисем, тӳсет- 
п ӗр»,— тет аманнӑ Кованый лейтенанта сапнтарн нуйӑсӗн  
начальникӗ. Совет ҫыпиисеп вӑрҫӑрн хурҫӑ нек ҫирӗилӗхӗпе  
тӳсӗмлӗхӗ пуринчен ытла вӗсем Тӑваи ҫӗршыва чи хӗрӳллӗ 
туйӑмпа юратнинчен килет. Акӑ мӗнле калаҫаҫҫӗ ҫуралнӑ  
ҫӗршыв пирки Риммӑпа Кованый лейтенант Ш упашкара 
килнё чух.

«— Мёп ҫиие ҫав териех ытараймасӑр пӑхса пыратӑр 
эспр, хаклӑ юлташсем? — тесе ыйтать Кованый.

— Хамӑр ҫуралса ӳснӗ ҫӗршыв ҫине пӑхатпӑр, лейтенант 
юлташ... Тӑван вырӑнсемпе, Чӑваш республикпие пыраг- 
иӑр-ҫке! — хуравлать Римма.»

Римма Сурская санитари пуйӑсӗ ҫинче Сарьялов сержант- 
гга наллашать. Сарьялов вӑрҫӑччен конссрваторире вӗрениӗ 
иккен, сӗрме купӑс калама ӑста пулнӑ. Вӑрҫӑра сулахай  
аллинчи виҫӗ пӳрнппе ҫухатнӑ. Ҫавӑпшӑн вӑл хытӑ хурлан- 
са кулянать. Врачсеие те вӑрҫать Сарьялов. «Мӗн т-умал- 
ла?.. — тет тарӑхса.— Ман пӗтӗм иурнӑҫ, пӗтӗм телей ҫав 
виҫё пӳрпере пулнӑ!.. JVlaixa халь пикам та, нимён те лӑн- 
лантараймё. Масар шӑтӑкё ҫеҫ лӑплантарё».

Римма нурнӑҫ ҫине ҫутӑ куҫна, оптимистла пӑхать, юл-



ташёсемпе пӗрле Сарьялова та ҫавӑн пек пулма хавхаланта- 
рать. Медицина службин подполковнике Крутогоров Сарь
ялова кӑшт хӑтӑрсарах калана сӑмахсем те асра юлаҫҫӗ: 
«Лӑилаи, ҫирӗнрех пул ,— ӑс парать вӑл ӑна.— Теприсем сан 
пек те мар амапса пӗтеҫҫё, алӑсӑр-урасӑр тӑрса юлаҫҫё, сук- 
кар пулаҫҫё, анчах пурпёрех парӑнмаҫҫё, пурнӑҫ ҫинчен  
ёмӗтленеҫҫӗ». Ҫапла вара ырӑ кӑмӑллӑ ҫынсем пулӑш нине 
пула Сарьялов шухӑш -кӑмӑлӗ ҫирӗпленет, чӗринче мапӑҫми 
юрату та ҫёнёрен амаланса вай илет.

JI. Агаков «Шанчӑк» романра вӑрҫари писателён сӑнар- 
ие те кӑмӑла каймалла кӑтартса панӑ. Фронтра малтаи рота 
командирё (каярахпа ҫар ж урпалисчӗ) пулса ҫапӑҫнӑ Ва- 
сильев-Актай варҫара та хӑйёи пархатарлӑ тивёҫне ман- 
масть, нумай ӗҫлет, фронтра ҫырпӑ калавӗсемпе очеркёсепе 
пӗрле иухса, «Ҫапӑҫу хирӗнче» ятлӑ кӗнеке те кӑларать.

Ҫӑмӑл пулман асар-писер вӑрҫӑ кӗрлонӗ ҫулсенчо ҫар 
корреспонденчӗсен ёҫӗ. Вёсем урса кайнӑ тӑшмана хпрёҫ  
пӑшалпа та, перопа та хастаррӑи кӗреш нӗ. Чӑваш писателё- 
сем те, тёрлё фронтсенче пулса, халӑха хӑйсен ҫпрӗплёхёпе 
хӑюлӑхне кӑтартса пачӗҫ, вӑрҫӑ ҫулӑмё витёр тпвёҫлёы утса  
тухрёҫ.

И рӗксёрех Риммӑпа Иван Актай калаҫни аса килет. «Пи- 
сательсепе те варҫа яраҫҫё-и вара?» — ыйтать Римма.— «Вё- 
сем мён, совет ҫыннисем мар-и-мён, вӗсемшӗн Тӑван ҫӗритыв 
хаклӑ мар-им?» — хуравлатт. Актай.— «Апла та-ха... Анчах 
вӗсепе вӗлерсе 1[ӗтерсен, кайран халӑх валли кӗиекесем кам 
ҫырӗ?» — тет Римма.— «Эпир халь сирёнпе вилес ш ухӑш па  
мар, тӑшмана пӗтерес шухӑгипа нурӑнатнӑр... Эс темле те, 
анчах эп пурӑиасш ӑн-ха, йӑмӑкӑм. Кам пӗлет, теп, вӑрҫӑ 
хыҫҫӑн сан ҫинчен те кёнеке ҫырӑп».

Иван Актай вӑрҫӑра чӑн-чӑн хӑюлӑх кӑтартать. Ҫакӑн- 
шӑн ӑна Хӗрлӗ Ялав орденёпе наградӑлаҫҫё. Ҫавӑн нек пул- 
нӑ вёсем, пирён писательсем, ҫар хаҫачӗсенче ырми-канми 
ёҫлеиӗ журналистсем.

JI. Агаков вӑрҫ.ӑ паттӑрёсен фроитри чаплӑ ёҫӗсене саи- 
ланипе пёрлех вёсем хальхи мирлӗ пурнӑҫра та халӑхсен  
ҫутӑ пуласлӑхёш ён — коммупизмшӑн ырми-канми кёрешни, 
чуна парса ёҫлеии ҫинчен калавсемпе повеҫсем ҫырчё. Ҫа- 
вӑн пек асран кайми сӑиарсене эпир унӑн «Яланах салтак- 
сем» повеҫӗпе «Туссем каллех тёл пулаҫҫӗ», «Пӗр вптре 
шыв», «Бруствер ҫинчи чечексем» тата ытти калавӗсемпе 
очеркёсенче те куратпӑр.

«Тӑван ҫӗршыва, тӑваи халӑха енле те пулин усӑ кӳрес- 
си, унш ӑн ёҫлессн, кӗреш есси — ман пурнӑҫӑн яланхи тёл- 
левё... Вӑрҫӑ вут-ҫулӑмёиче де чӗрере тӑвап ял, тӑван



халӑх пулнӑ. Л енинград патёнчп йывӑр ҫапӑҫусенче ҫав ту- 
йӑм, ҫав ёмёт-ш ухӑш  татах вӑйлӑланчӗ. Вилӗме куҫа-куҫӑн  
курсан, вилӗм умӗнчи хӗн-асапа тӳссеп, аслӑ та ҫутӑ тён- 
чене, пурнӑҫа тата хытӑрах юратакаи пулатӑн».

Ҫак сӑмахсене нртнӗ вӑрҫӑн малтанхи кунёнчех хаяр ҫа- 
иӑҫӑва кӗнӗ Василий Алендей писатель-фронтовик ҫырнӑ. 
Вӑрҫа инкские, хура-ш урне пайтах тӳссе курнӑ вӑл. Ракве- 
ре, Нарва хулисем патӗнче, Луга юханшывӗ хёррпнче, кая- 
рахпа Ленинграда хӳтӗленё ҫӗрте ылханлӑ тӑшмана хирёҫ 
ҫаиӑҫнӑ, фронтра йывӑр аманса Чӑваш ҫёршывне тав- 
рӑннӑ.

Вӑрҫӑ наттӑрӗсем ҫинчен вал таватӑ повесть, алла яхӑн  
калав, очерк, публицистикӑлла статья, «Салтак ҫулӗ» поэ- 
мӑпа чылай сӑвӑ ҫырчӗ. У нӑн малтанхи «Пулков сӑрчӗ па- 
тёнче», «Салтак ш ухӑш -туйӑмё», «Самсун салтак», «Пуле
мет», «Салтак чёри», «Пуриӑҫ», «Ҫыхӑну взвочё» калавёссм, 
«Чикёре» повеҫё Таван ҫёршыв чиккине сыхлакан салтак- 
семпе офнцерсен кулленхи ёҫё-хӗлёие, ҫапӑҫу хирёнчи пат- 
тӑрлӑхёпе тачӑ ҫыхӑннӑ. Вӗсенче сӑнласа катӑртнӑ погра- 
ничниксем пурте хӑюллӑ та тавҫӑруллӑ, ӗҫчен то нултарул- 
лӑ, ҫирёп те таса чунлӑ патриотсем. Вёседг, ҫёршыв хура  
лёнчо тӑрса, хӑйсен пархатарлӑ тнвёҫне тӳрё кӑмӑлпа туса 
пырса, чунёсемпс ҫирёнлеинё. Писатель хӑйён произведе- 
нийёсенче салтаксен ҫар службинчи тата ҫапӑҫусенчи тус- 
лӑхёпе юлтапш ӑхне уйрӑмах ӑшӑ туйӑмпа сӑнлать, ҫакӑ вё- 
сено чи нывӑр ҫапӑҫусепче те тӑшмана ҫӗнтерме пулӑш нине 
ӑста кӑтартса парать. («Внҫё салтак», «Авланман Антун»  
калавсем, «Лаох» повесть.)

В. А лендейӗн чылай калавёсемпе повеҫёсенче фронтпа 
тыл нёрлёхё вӑйлӑ палӑрса тӑрать. «Ушкӑн-ушкӑн нёлёт 
пртет», «Салтак арӑмё» повеҫсемпе ытти уйрӑм калавсеиче 
писатель ял ҫыннисем фронта мёнле пулӑш нине, хирте е 
фермӑсенче халтан кайнччеп ёҫлепине чӑн пурнӑҫрн пек куҫ. 
умне кӑларса тӑратать. У нӑи геройӗсем хуш ш инче комму- 
ннстсем те паллӑ вырӑн йышӑнаҫҫӗ. Вёсем вӑрҫӑра ҫеҫ мар 
малти ретре наттӑрлӑх кӑтартаҫҫё, мирлӗ ёҫре те яланах 
чатӑмлӑ та иуҫаруллӑ. Акӑ илсе пӑхар-ха, сӑмахран, «Салтак 
ш ухӑш -туйӑмӗ» калаври Сувалов политрука. Ана эпир ки- 
рек хӑҫан та салтаксем хуш ш инче куратиӑр. Вӗссне вӑл 
ҫулӑмлӑ сӑмахсемпе хавхалантарать, ҫапӑҫусенче тӑшмана 
хирёҫ аҫа-ҫиҫём пек ҫапӑҫать, хӑй вилес умён те салтаксене: 
«Энир ҫӗнтеретнӗрех!» — тесе, нпмӗҫ фаш исчёсене хирӗҫ ним 
ш сллемесӗр кёрешме чёнет.

Фронтра паттӑр пулпӑ ҫынсем тылра та яланах хастар. 
Ҫавӑп пек геройсене вӑл сахал мар сӑнласа кӑтартрӗ. «Уш



кан-ушкан полет иртсЬ) новеҫре, теслехрен, фронтрап амап- 
са таврӑпиӑ Михайлов иарторгпа Ваҫук комсомолец ялти 
ҫамрӑксене хӗрӳ ӗҫре пуҫаруллӑ та пӗлсе ертсе пыраҫҫӗ, 
кунта та вӗсем малтисен ретӗнче.

Ҫавнашкал сӑнарсем писатель пултарулӑхӗнче татах та 
чылай. Ш ел те, пирён ытти ҫыравҫӑсеи калавӗсемпе пове- 
ҫӗсеиче вӗсене халлӗхе сайра хутра ҫеҫ куркалатпӑр. К у  
тӗлӗпше чӑваш писателӗсем малашпе тимлӗрех ёҫлӗҫ тесе 
шанас килет.

В. Алендей, А. Артемьев пекех, салтак сӑнарне юратура 
та асра юлмалла ҫырса кӑтартать. Уншӑн юрату вӑл — икӗ 
ҫынна ӗҫре те, вӑрҫӑра та ӗмӗрлӗхе ҫыхӑптаракан, темӗнле 
йывӑр самантсенче те чуна ҫӗклесе ачашлакан ҫап-ҫутӑ ту- 
йӑм. Ҫакпа эпир «Авлаимаи Аптуп» калаври Антунпа унӑн  
савпӑ хёрӗ Хветура хушшинчи туслӑхран аван куратпӑр. 
Аитун Ленинград натӗнчи ҫапӑҫура йывӑр сураиланать, чы
лай вӑхӑт госиитальте сывалса пурӑпать, ытарайми савпӑ 
тусӗ патне: «Ыратать пулин те, тӳсетӗп. Никам та мар, эсӗ 
вӑй-хӑват паратӑн маиа, Х ветура»,— тесе ҫыру ҫырать. Кай- 
ран вӑл яла таврӑнать, анчах Хветура Антун ҫырӑвне илсе- 
нех военкомат урлӑ тӑшмана тавӑрма вӑрҫа тухса кайнӑ- 
мён. Антун вӑрҫӑ хӑвӑртрах пӗтессе кӗтет, Хветура таврӑн- 
сап, унпа мӑшӑрланас, телейлӗ пурнӑҫпа пурӑнас ӗмӗтпс 
нурӑнать. Туй парпилӗх кӗпе те, пушмак та туянса хурать 
вӑл. Анчах тискер вӑрҫа пула унӑн ҫак ырӑ ёмӗчӗ татӑлать: 
Хветура пӗр ҫапӑҫура паттӑррӑн пуҫ хуни ҫинчен хурлӑхлӑ 
хыпар илет.

Таса чунлӑ, ҫирёп кӑмӑллӑ ҫынсен юратӑвпе «Кӗтни...», 
«Назар Уйранов», «Верук» калавсенче те, «Хырсем ӗмӗрех 
ем-ешӗл» новеҫре те питӗ ӑста ҫырса кӑтартнӑ.

Чылайранпа ӗҫлет пирӗн паллӑ писатель Мётри Кипек  
ҫарна патриотизм темипе. Вулакапсем ӑна ку енӗпе вӑрҫӑ- 
чченех «Лейтенант ывӑлӗ», «Кочетков капитан», «Цыганок 
курсант», «Санинструктор» тата ытти калавёсем тарах пёлсе 
ҫитнӗччӗ. Вӑрҫӑ хыҫҫӑн вара вӑл хӑй курнӑ, тёпченё мате- 
риалсемпе, архивсенчи документсемпе усӑ курса, «Кам пул- 
нӑ-ши uajt?» повесть, «Паттӑрсем хыпарсӑр ҫухалмаҫҫӗ» ро
ман ҫ.ырса кӑларчё, Уйрӑмах чӑваш литературинче унӑн ҫак 
ромаиӗ паллӑ вырӑн йышӑиать. Уншӑн вӑл 1982 ҫулта Чӑваш  
АССРён К. В. Иванов ячӗпе хисепленекен государство ире- 
мине илме тивӗҫлё пулчё.

Романра нртнӗ вӑрҫӑн йывӑр ҫулӗсеиче совет воннёсем  
тискер тӑшман тылӗнче хӑюллӑи кӗреш нине сӑнласа кӑ- 
тартнӑ. Вулакан умне кунта тӗрлӗ халӑх ҫыннисем, совет 
салтакӗсемпе офицерёсем, генералсем, партизансем, тыткӑна



Л екпӗ ҫЫнсем, фашистсем тата ыттисем Те аплан Тухса 
тӑраҫҫӗ.

...1944 ҫулхи ҫуркунне Турхапов полковника Польша пар 
тизанёсен Люблинри коиференднне яраҫҫӗ. Унӑн кунта ф а
шистсене хирӗҫ кӗреш екен ҫынсене фронтри лару-тӑру  
ҫинчен каласа памалла. тӑшманпа ҫине тӑрса кӗрешме чӗн- 
мелле, концлагерьсенчен тарнӑ совет ҫыннисене пухса, пар- 
тизансен отрячӗ тумалла. Ёҫӗ питӗ кӑткӑс пулсан та, пол
ковник кӗске вӑхӑтрах партизансен пысӑк отрядне йӗрке- 
лет. Отряд Польша партпзанӗсемпе ҫыхӑну тытать, нимёҫ 
оккупанчӗсене хирӗҫ пысӑк та йывӑр операцисем ирттерет, 
нимӗҫсем хывнӑ кӗперсене, чугун ҫулсене сирпӗте-сирпӗте 
ярать. Ю лашкинчен вӑл Варшавӑри ҫапӑҫусеиче пулать. 
1944 ҫулхн кӗркунне отряд йывӑр ҫапӑҫусемпе Висла урлӑ 
каҫнӑ чух Турханов йывӑр аманать, Ева радистка вилет. Ан- 
чах вёсен ырӑ сӑнарӗсем юлташ ӗсен асӗнче ӗмӗрлӗхах юлаҫ- 
ҫӗ. Паттӑрсем хыпарсӑр ҫухалмаҫҫӗ тет писатель.

Турханов полковник — чӑн-чӑн паттӑр, нимле йывӑрлӑх- 
рап хӑраман, дисдиплинӑна юратакап совет офицерӗ, ком
мунист. Тыткӑна лексен те, вӑл ншклепсе ӳкмест, хӑйпе 
ҫпрӗп те хӑюллӑ тытать. Ӑна хӑратса та, илӗртсе те пӑхаҫ- 
ҫӗ, анчах вӑл вилӗм лагерӗнче те кӗрешме пӑрахмасть.

Ромаира ҫакӑн нек ырӑ сӑнар сахал мар. Кунта сӑнланӑ 
ҫыпсем пӗр ӗмӗтне пурӑш ш не, ҫапӑҫш ш е, вёсен кашнп 
шӑпи вулакапа ш ухӑш латтарш ш е тата пӑшӑрхантарнине 
хӑй вӑхӑтӗнче чӑвага халӑх поэчё А. Алга «Парӑнманнисем  
кӗреш еҫҫӗ» статьярах тӗрёс палӑртса хӑварнӑччӗ («Комму
низм ялавӗ», 1969, август, 19 ). Чӑыах та романрп Трофим  
Громов, Василий Соколов партнзансен, Ева радисткап тё- 
лӗнмелле паттӑрлӑхпе куратпӑр. Совет комапдирёсен — Са- 
вандеевиа Байдирековӑи, Комиссаров политрукӑн, Янина 
Мочарова полячкӑн, Яничек чехӑн тата ыттисен сӑиарӗсем  
те вулакансеп асне пумайлӑха кӗрсе выриаҫаҫҫё. Вёсем тӑш- 
ман тылӗнчи темле йывӑр лару-тӑрура та хӑйсене ҫирӗп  
тытаҫҫӗ, хӑйсен паттӑрлӑхӗпе тата чӑрсӑрлӑхӗпе тӗлӗнте- 
реҫҫӗ.

Ф аш истсене сутӑипӑ, вӗсепо пулӑш акан старостӑсен, по- 
лицайсен тата ҫавнашкал йӗрӗичӗк этемсен тискер ёҫӗсене 
те Кипек сӑнламасӑр хӑвармасть. Т ӗрӗсех, таса чунлӑ ҫын- 
сем хуш ш инче Айгашев майор йышши карьеристсем те, 
хӑйсен тирӗсемш ён ҫеҫ тӑрӑшакан ытти тёрлё йӗксёксем те 
пулман мар.

Романра вулакансеп чунне хумхантаракан эпизодсемпо 
пайрӑмсем нумай тӗл иулаҫҫӗ. Чӗлхе тӗлёш ёпчен вӑл ҫӑмӑл, 
ӑнланмалла вуланать.



Паллах ёнтӗ, ӑна ҫитменлӗхсемсёр темелли ҫук. Вӗсем  
пирки то хаҫат-журналсенче хӑй вӑхӑтӗнче калаҫу пулначчӗ. 
Тӗслӗхрен, писатель тӗлӗ-тӗлӗпе сӑнласа-кӑтартса парас вы- 
рӑнпе пӗр-пӗр ӗҫ пулни ҫинчен типӗрех сӑмахсемпе каласа 
ҫеҫ каять, романра хутрап-ситрен ёнеисе ҫитерме ҫук вы- 
рӑнсем сике-сике тухаҫҫӗ, теиӗччё А. Алга апӗ асӑгшӑ стать- 
яра.

М. Кипекӗн тспӗр кӗнеки «Парӑнманнисем ҫӗнтереҫҫё»  
ятлӑ. Кунта унӑп «Кам пулиӑ-ши вӑл?», «Иккӗмӗш десант»  
повеҫӗсене тата «Ягуар», «Хура караппӑл вилӗмӗ», «Этем 
парӑнмасть» калавӗсене вулама пулать. Вӗсенче автор при- 
ключенисемпе пуян ӗҫпулӑмсеие сӑнласа кӑтартнӑ, вӑрҫӑ вут- 
ҫулӑмӗ витӗр тухнӑ ҫынсен тӗлӗнмелле кунҫулне йӗрлесе 
тухпӑ.

«Кам пулнӑ-ши вӑл?» повеҫре тӑшман тылӗпче вӑрттӑн 
ёҫленӗ совет разведчикӗп паттӑрлӑхӗ ҫиичен вуласа пёлет- 
пёр. Темӗн те тӳсме тивет «Иккӗмӗш десант» повеҫрн пур- 
нӑҫа шеллсмесӗр кӗрешекен десантниксеие.

М. Кипек геройӗсем — Тӑван ҫӗршыв патриочӗсем. В ё
сем пимӗҫ оккупаичӗсем умӗнче чӗркуҫҫи ҫине ӳксо нрӗк- 
лӗх, ҫӑлӑнӑҫ ыйтма пултараймаҫҫӗ. Вилӗмӗ те вёсен хӑйне 
евӗр: Ҫӗнтерӳ.

Владимир Садай писатель вупҫнччӗрех, 1943 ҫулта, ҫара 
кайнӑ, ултӑ ҫул Сывлӑш-Ҫар флотӗнче службӑра тӑнӑ, 1945 
ҫулта Моиголи, Китай, Корея ҫӗрӗсене Япони самурайӗсен- 
чен ирӗке кӑларнӑ чухнехи ҫапӑҫусене хутш ӑннӑ. Паллах, 
совет воииӗсен, пуринчен ытла летчиксен, вӑрҫӑри паттӑр- 
лӑхне ҫырса кӑтартма ҫар пурнӑҫне пӗлии те, материал га, 
пултарулӑхӗ те ҫителӗклӗ. Калавсем, очерксем ҫырчӗ вӑл, 
унтан вара «Летчиксем» тата «Аттесемпе пёрлех кӑвакар- 
тӑмӑр» романсем пичетлесе кӑларчӗ.

«Летчиксем» роман совет летчикӗсен вӑрҫӑрн мухтавлӑ 
ӗҫӗ-хӗлёпе ҫыхӑннӑ. Тӗп геройсем, тӗрлӗ халӑх ывӑлӗсем, 
Тӑван ҫӗршыва нимёҫ вӑрӑ-хурахёсенчен ирӗке кӑларас 
ёмӗт-тӗллевпе ҫар ӗҫпе ҫӗрӗн-кунӗн тӑрӑшса вӗренеҫҫӗ, пӗр- 
пӗрпо пулӑш аҫҫӗ, тӑшманпа ҫанӑҫнӑ чухне хӑйсен пулта- 
рулӑхёпе палӑраҫҫё. Автор ҫар летчикӗсене аван пёлет, ин- 
тереслӗ сӑиласа парать.

Вёсен кашнийӗн хӑйие майлӑ характер, хӑйне майлӑ 
тавракурӑм пурри курӑнать. Летчиксен шкулне вӗренсе пӗ- 
тернӗ ҫамрӑк пилотсем Александровна Барабошкип фронта 
мӗнле кайнипе пуҫланать ҫак паха роман. Йывӑр вӑхӑтра 
вёсем Сталинград патёнчи ҫапӑҫусенче пулаҫҫё. Малтанах 
йӑнӑшсем те тукалаҫҫӗ-ха, хуш ӑран ҫар дасциплинине пас
ни те пулкалать. Ҫапах та вёсем хастар хаваллӑ, аслӑ



командирсемпе начальниксем пулӑш нипе хӑпсен пёлёвёпе 
чӑтӑм-тӳсёмлёхне ӳстсрсех пыраҫҫӗ.

К у романа ырласа ҫыракансем чылай пулчёҫ. Вӑл Мус- 
кавра вырӑсла пичетленсе тухсан, вырӑс критикӗсем то ӑиа 
тивёҫлиие хакларёҫ, ССР Союзён Оборона мипистерстви ун- 
шӑн писателе хавхалантармалли премине хаклӑ парне те 
пачӗ.

В. Садайӑн «Аттесемпе пӗрлех кӑвакартӑмӑр» романне 
тс ырӑпа асӑнса хӑвармалла. Вӑл Сёве хӗрринчи чӑваш  
ялӗнчи мирлӗ пурпӑҫа сӑнласа панипе пуҫланать. Каярах, 
иимӗҫ фашисчӗсем пирён ҫёршыва вӑрӑ-хурахла тапӑнса 
кёрсен, вара ӗҫсем пӗтӗмпе тенё пекех фроптрн событнсемпе 
ҫыхӑнаҫҫё. Ҫав питех те йывӑр килнӗ вӑхӑтра Коммунистсен  
партийӗ ертсс нынипе совет халӑхӗ Хӗҫпӑш аллӑ Вӑйсене  
ҫирӗплетме тата пӗтӗм экономикӑна вӑрҫӑ валли йӗркелеме 
калама та ҫ.ук нумай вӑй хучӗ. Романпа паллашсан, вӑрҫӑ 
вут-ҫулӑмӗпче пехотипецсем, артиллеристсем, летчнксем, по- 
литработннксем тӑшмана хнрӗҫ паттӑррӑн кӗреш нине, вӗсе- 
не тылра рабочиссм, колхозннксем, интеллигенци вӑй ҫитнӗ 
таран иулӑш са тӑнине вулакан лайӑх курать.

Автор П астуховсен ҫемйи урлӑ чӑн-чӑн патриотсем Тӑ- 
ван ҫӗршыв нрӗклӗхӗш ӗн ӑмӑрткайӑк пек хастаррӑн ҫапӑҫ- 
нине тарӑннӑн ҫырса кӑтартнӑ. Вёсем — ватти те, ҫамрӑк- 
ки те — вӑрҫӑ йывӑрлӑхёсене ҫирӗппён тӳссе ирттереҫҫӗ, 
хӑйсен ҫапӑҫусенчи паттӑрлӑхёце ыттисене те хавхалаптар- 
са пыраҫҫё. Ҫавӑн пек вӑрҫӑччен вӑтам шкул директорёнчо 
ёҫленӗ, вӑрҫӑра батальон комиссарӗ пулнӑ Григорий А ндре
евич П астухов подполковник. Унӑн пёр ывӑлӗ — Леонтий  
Григорьевич Пастухов майор — эскадрилья командирё, теп- 
ри — вӑрҫӑра хӑрах аллине ҫухатнӑ колхоз бригадире 
Якур.

Якурпа ашшё вӑрҫӑ хыҫҫӑн тёл пулнй вулакана ҫав терн 
хумхантарать. Тӑватӑ ҫул хуш ш инче ҫирӗм икӗ ҫулхи Яку- 
рӑн сӑнӗ те улш ӑннӑ, ҫӳҫё те кӑвакарнӑ иккен. «Старик нс- 
к ех» ,— тет ашшё ӑна. «Ҫук, атте, кӑвакарасса кӑвакарпӑ та, 
ватӑлман»,— ответлет хӑйӗн ҫамрӑклӑхнс вӑрҫӑра ирттернё 
ывӑлӗ.

Ы рӑ сӑнарсем романра чылай. Вёсемпе пёрлсх автор 
вӑрҫӑ ҫулӗсепче ҫӗршыв интересёсенс сугнӑ киревсёр этем- 
сене те сӑнласа парать. Ш ӑпах ҫавнашкал йӗксёке курагпӑр  
та романра Мӑкка ятлӑ дезертир сӑнарёнче. Фронтрап тарса 
тухнӑскер, вӑл йӑлӑм вӑрманёнчи тарӑн ҫырмара кашкӑр 
пек пытанса пурӑнать.

Вӑрҫӑ историне тарӑнрах тёичесе, А. Афанасьев «Юман- 
лӑх ҫулҫӑ тӑкмарӗ» ятлӑ виҫё пайлӑ роман ҫырса кӑларчӗ.



Ана вулакансем кӑмӑлласа йышӑнчӗҫ теме пулать. «Автор 
вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи пурнӑҫа аван пӗлет, фронтпа тылри лару- 
тӑру ҫинчен ӗненмелле ҫырнӑ»,— тенӗччӗ Ип. Иванов кри
тик хӑйӗн «Асран кайми паттӑрлӑх» статйинче («Комму
низм ялавӗ», 1982, август, 2 6 ).

Романӑн ырӑ еиӗ ӑҫтан курӑнать-ха? Чи малтанах, ман 
шутпа, вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи йывӑрлӑхСене пӗчӗклетмесӗр е иы~ 
сӑклатмасӑр тёрӗс ҫырса кӑтартнинче. Автор тылпа фронт 
пёрлӗхне, ҫынсеи ӗҫӗ-хёлӗпе пурнӑҫне тӗплӗп пӑхса тухма  
тӑрӑшнӑ. Вулакан ҫапӑҫу хирӗнче пехотинецсен, танкист- 
сен, десантниксен, разведчиксен, аэростат патёнче ёҫлекен  
тата ытти салтаксемпе офицерсен паттӑрлӑхёпе ҫар ӑсталӑхӗ 
куллен-кун мӗнле ӳссе пынине аван курать. Тылри пурнӑ- 
ҫа та (эвакуаципе килнисене чӑваш ялӗсенче йышӑннине, 
оборона фондне укҫа-тенкӗ пухнине, фронтра вилнӗ е аман- 
нӑ ҫынсем ҫинчен пӗлтерӳсем килнине, ял халӑхӗ йывӑр- 
лӑхсем тӳснине тата ыттине те) ӗненмелле ҫырса кӑтартнӑ. 
К у ӗнтӗ, паллах, писатель социализмла реализм меслечёне 
пӗлсе усӑ курнине, романри сӑнарсене пысӑк маҫтӑрлӑхна 
тунине пӗлтерет.

Вӑрҫӑ нуҫланнӑ вӑхӑтра Карелире службӑра тӑнӑ Сергей 
Юшков кунти хаяр ҫапӑҫусем ҫинчен «Вутлӑ ҫумӑр», «Кӗрен  
кӳлӗсем» иовеҫёсенче, «Хӑвӑл йӑмра», «Хыиарсӑр мар», «Вуг- 
ра ҫуралнӑ туслӑх», «Хаклӑ пакет» тата ытти калавсеиче те 
ёненмелле ҫырать. Вӗсенчен чи лайӑххи «Вутлӑ ҫумӑр» по
весть. Автор куита тӗрлӗ халӑх ывӑлӗсенчен йӗркеленё нӗр от- 
деленнри пулеметчиксен фронтри ӗҫӗ-хӗлӗсемпе паллашта- 
рать. Вёсем: Андрей Пандайкин чӑваш, Вахит Сабиров тутар, 
Илюша Ильясов мариец, Иван Метеоров вырӑс тата вёсен ко- 
мандирё Борис Хастаров — ҫара киличчен учнтельте ёҫлепӗ 
чӑваш йӗкӗчё. Повеҫри тёп героя Хастарова плес пулсан, вал 
ҫапӑҫура та, каннӑ вӑхӑтра та салтаксен юратнӑ тусё, вёреп- 
текенӗ. Унӑн пӗтӗм ёҫӗ-хӗлӗнче патрнотла туртӑм, тёлён- 
мелле чӑтӑмлӑх яр-уҫҫӑн палӑрса тӑраҫҫӗ. Юратура та вӑл 
вылянчӑк кӑмӑллӑ мар. Уиӑн ялта юлнӑ савнӑ хӗрӗ Рая  
Патмарова медсестра та ҫавнашкалах ырӑ чунлӑскер. Вёсен  
кӑварлӑ юратӑвӗ ӗмӗр тӑршш ӗпех ҫуттӑн ялкӑшса тӑрасса 
вулакан шанмасӑр тӑма пултараймасть.

Повесть чӗлхн, тӗпрен илсен, сӑнарлӑ, вӑл ҫӑмӑл вула- 
нать. Маи ш утпа, чикёре тӑнӑ салтаксем вӑрҫӑ пуҫланнине 
кӑнтӑрла ҫитсен пёлнӗ тени тӗрӗсех мар пулӗ. Ҫапӑҫури 
эпизодсене ытлашши пӗр енлӗрех кӑтартни те кнрлӗ мар. Ку  
вӑл лайӑх хёҫпӑш алланнӑ вӑйлӑ тӑшмана ҫӗнтерме ҫӑмӑл 
пулнӑ пек туйӑнтарать ҫеҫ. Сӑмахрап: «Фашистсем ҫавапа 
ҫулнӑ пек касӑлса тӑкӑнчӗҫ», «Сабиров финсене ӑшалама



тытӑнчӗ, атакине сирсе ячӗ», «Чӗрӗ юлнисем ниҫта кайса 
кӗме ҫуккипе кювета чӑмаҫҫӗ» т. ыт. те.

Хӗрлӗ Ч утай районӗнчи Ш танаш ҫынни Н. Т. Кассиров 
каласа Панине тёпе хурса, И. Лисаев «Вунпиллёкре эпё, 
комбат...» ятлӑ прнключени майлӑрах пӗчӗк повесть ҫыр- 
чё. Автор кунта ачасем вӑрҫӑ ҫипчен мён ш ухӑш ланине, фа
ш истсене аркатас тесе мёнле кӗреш нине пысӑк туйӑмпа, асра 
юлмалла ҫырса кӑтартать. Апла пулин те, повеҫре пулса 
иртнё событисене пурне те ёненме хӗн. Сӑмахран акӑ, купти 
тёп герой М икулай фронтра ытлашширех те прёклӗ пурӑ- 
нать иккен: Чехословакие ҫитсен, никамран ыйтмасӑр 
хула тӑрӑх ҫӳрет, юлташёпе пёрле чехсем патӗнче хӑнара 
пулать. Вӑрҫӑри пурнӑҫа пӗрмаях вунпиллӗкри ача тӗлӗкӗ 
урлӑ кӑтартса пыни те килӗш ӳллех мар. Темле майиа яла 
отпуска пынӑ салтак арӑмӗ валли фронтрап хаклӑ парне— 
ҫӳҫеллӗ тутӑр илсе килет. Салтак ачи те ашшӗ пекех пу- 
ласш ӑн пккен: вӑл та инкёшне: «Сан валли эпё те ҫӳҫеллӗ 
пурҫӑн тутӑр илсе килёп»,— тесе хавхаланать.

Юлашки ҫулсенче нртнӗ вӑрҫӑ ҫннчен повеҫсем ытларах 
пулчёҫ. Вёсенче фронтрипе тылри лару-тӑру та, ҫынсен кӑ- 
мӑл-туйӑмӗпе ӑс-хакӑлӗ мӗнле улш ӑнса-аталаиса пыни те, 
мораль ыйтӑвёсем те пысӑк вырӑн йышӑннине палӑртса хӑ- 
варас килет. Ҫав произведеиисенчеп В. Погильдяковӑн «Ку- 
рай», В. Эльбин «Пулас кинсем», П. Емельяновӑн «Икӗ 
тӗлпулу», «М арине», П. Афанасьевӑп «Вучах», Н. Максн- 
мовӑн «Ҫил-ҫумӑр витӗр», И. Лисаевӑн «Вунпиллёкре эпӗ, 
комбат...» поврҫӗсем уйрӑмах асра юлаҫҫӗ.

П. Емельянов «Икӗ тӗлпулу» повеҫӗнче пуринчен ытла 
фронтовиксен ш ухӑш -кӑмӑлне, вёсен мӑгаӑрӗсем тылри йы- 
вӑрлӑхсене пурне те чӑтӑмлӑн тӳссе ирттернине, мораль 
енчен ҫирӗп те таса туйӑмлӑ пулнине уҫса парать. Куити 
тёп герой — вӑрҫӑра темиҫе хутчен те аманнӑ аслӑ лейте
нант, халӗ вӑл учительте ӗҫлет. Вӑрҫӑ ҫулёсенче команди- 
ровкӑиа кайсан, вӑл Нина ятлӑ хӗрпе паллашать. Вӗсем нӗр- 
пӗрне килёш тереҫҫӗ, шанса пурӑнаҫҫӗ. Анчах аслӑ лейте
нант тепӗр хут фронта тухса каять, паттӑррӑн ҫапӑҫать, 
рейхстага штурмланӑ чухне каллех йывӑр аманать. Хаҫатра 
ӑна вилнӗ хыҫҫӑн Л енин орденӗне наградӑланӑ тесе нӗлте- 
реҫҫӗ. Нина юратнӑ ҫыпшше ҫухатать, анчах вӑл вилмен 
иулнӑ иккен. Нумай ҫул иртсен, вӗсем тепӗр хут тёл пулаҫҫӗ. 
Темле йывӑр вӑхӑтра та таса кӑмӑллӑ ҫынсем хӑйсеп юра- 
тӑвне манман, манма та пултарайман, пӗр-пёрне аса  ̂ илсех  
нурӑннӑ, шыранӑ. Ҫапларах ҫак пӗчӗк повеҫён сюжечӗ. Чан- 
чаи юрату, тӑшмана ҫӗнтерме, пурнӑҫри асаилӑ кунсеие 
ҫирӗппӗн тӳссе ирттерме хавхалантаракап юрату ку.



Писателей «Марине» новеҫне те кплӗштермесӗр вулама 
ҫук. Пӗр-пӗрне чуитан юратса мӑшӑрланнӑ М аринепе Иваи 
пӗрле телейлӗ пурнӑҫ тума тытӑнсан, вӑрҫӑ пуҫланать. Иван 
фронта тухса каять, фашистсене хирӗҫ хастаррӑн ҫапӑҫса  
вилет. Тем терн пысӑк хуйхӑ килсе тпенсен те, Марине ал- 
лине усмасть, чунӗпе хуҫӑлмасть, хӑйӗн хуйхине ялйышпа 
пӗрле ырмн-канми ӗҫлесе пусарать. Автор ун  сӑнарӗ урлӑ 
чӑваш хӗрарӑмӗн вӑрҫӑ ҫулӗсенчн чӑншгаех те хастар ӗҫне- 
хӗлне, вӑл ҫӗнтерӳ кунне ҫывхартасшӑн пӗтӗм вӑй-халпе 
парса тӑрӑшнине пптӗ внтӗмлӗ кӑтартнӑ. Ҫавӑн пекех унӑн  
кӳршӗ-аршн те, ачисем те.

П. Афапасьевӑн «Вучах» повеҫӗнчи ҫамрӑк чӑваш хӗр- 
арӑмӗ Веселие та кӑмӑлӗпе Марине пекех ҫутӑ та таса. Вӑл 
та, юратнӑ упӑш кнне вӑрҫӑра ҫухатсан, мӗнле йывӑр пул
сан та, пурпӗрех хӑйне алла илет, кил вучахне сӳнме па- 
масть, хӑйӗи юлташёсемпе пёрле фронтшӑн, тӑшмана хӑвӑрт- 
рах ҫёнтересспш ӗн колхозра ҫӗрӗн-кунӗн ӗҫлесе чунне лӑп- 
лантарать. Сӑнӗпе те, кӑмӑлӗпе те илемлё Веселнса хӑш пёр  
арҫыпсем ҫулӑхма та пӑхаҫҫӗ, ҫапах та вӗсемпе ҫыхлан- 
масть, упӑш кине ҫав терн юратниые ииепле те манма пул- 
тараймасть. Веселие сӑнарӗпе автор чӑваш хӗрарӑмӗп вӑрҫӑ 
ҫулӗсенчи чӑтӑмлӑхне, ӗҫри хастарлӑхпе, йӑлари ҫирӗплӗхие 
лайӑх кӑтартнӑ.

Повесть аван вуланать, сӑнарсем асра юлаҫҫӗ. Ман ш ут
па, «Вучах» повесть ппркн Н. Максимов «Ашӑ кӑмӑлла ту- 
йӑмпа» статьяра каланӑ ш ухӑш па килӗшмеллех: «Чи пахн  
ҫакӑ — ҫамрӑк писатель хӑйӗн геройӗсем ҫинчен ҫав терп 
ӑшшӑн, вӗсемпе пӗрле хурланса-савӑнса каласа панп тыт- 
кӑпа илет»,— тенё вӑл («Коммунизм ялавӗ», 1978, ок
тябрь, 13).

Ю лашкинчен темиҫе сӑмах докумептлӑ очорксемпе аса- 
илӳсем ҫиичен. Фронтра ҫапӑҫпӑ писательсемпе ж урналист- 
сем вӑрҫӑ хыҫҫӑн вёсене чӑвашла та, вырӑсла та чылай 
ҫырчӗҫ, уйрӑм кёнекесем те кӑларчӗҫ. Вёсем хуш ш инче 
JI. Агаковсчн «Туссем каллех тӗл пулаҫҫӗ», В. Долговӑн  
«Вӑрҫӑ пӗтнӗ кунсенче», А. Артемьевӑн «Хӗрлӗ ҫӑлтӑр»,
В. Садайӑп «Тӗлӗнмелле эшелон», А. Япдаш ӑи «Темиҫе ҫул- 
таи», В. Алендейӗн «Тӗтём витӗр» калавӗсемпе очеркӗсепе,
А. Нпколаевӑн «Паттӑрсеп ҫемйи» кӗиекнпе вырӑсла тухнӑ  
«Память солдатского сердца» очерксеп сборникне, В. Р ж а- 
повӑн «Своими глазами» ятлӑ асаилӗвӗсеие, В. Бурмпстро- 
вӑп «Паттӑр янташсеп кӗреш ӳ ҫулёпе» ятлӑ очерксен кӗне- 
кине, П. Трофимовӑн «Сталинград ҫулӑмӗ» ятлӑ документлӑ 
новеҫне ырӑпа асӑпса хӑварас кнлет. Вӗсем пурнӑҫа юрат
ма. пуласлӑха шанма, пурнӑҫ ҫпне оптимистла пӑхма



вёрентеҫҫё. Ҫавӑи пек, тёслёхрен, А. НиКолаевӑи «Паттӑрсеп  
ҫемйи» кӗнеки. Упта автор, архнвсенче упранакап докумепт- 
семпе, вӑрҫӑ ветеранӗсен асаилӗвӗсемпе усӑ курса, Муркаш  
районӗнчи И сетерккё ялӗнчи пӗртӑван Алексеевсем вӑрҫӑра 
мӗпле кӗреш нине нитӗ лайӑх сӑнланӑ. В. Бурмистровӑн  
«Паттӑр янташсен кӗреш ӳ ҫулӗпе» ятлӑ кӗнекн те тӗрлӗ 
фроитсенче, партизансен отрячӗсенче Сонротивлени юхӑмӗи  
уш кӑнӗсенче нимӗҫ фаш исчӗсемпе хӑюллӑн ҫапӑҫнӑ хамӑр 
ентеш сеп чӑн-чӑн паттӑрлӑхӗ ҫинчен чуна хускатмалла ка
ласа папӑ.

Вӑрҫӑ вӑхӑтёпче пирён писательсем ытларах ҫапӑҫури  
эпизодсемпе совет воинӗсеп фронтри паттӑр ӗҫӗсем ҫинчея  
ҫырчӗҫ пулсан, мирлӗ тапхӑрта вӗсем ҫак питех те кирлӗ 
темӑна тӗплӗнрех, анлӑрах уҫса пама пуҫларӗҫ. Ҫарпа пат
риотизм темп паянхн кун та пысӑк хнсепре, эпир ӑна нихҫан 
айккинче хӑварма пултараймастпӑр. Анчах вӑрҫӑ ҫинчен  
ҫыракансеи, ытти темӑсемпе ҫыракансем пекех, ҫар иурнӑҫ- 
пе, вӑрҫ.ӑ историне тӗплӗн пӗлмесӗр лайӑх п р ои зведет!  
ҫырма май килменнине те асра тытса ӗҫлемелле. Ахальтен  
мар хӑш пӗр произведенисенче фронтри ӗҫсене, ҫар пурнӑҫ- 
не тӗрӗс мар ҫутатса кӑтартни те пулкалать.

Пурсӑмӑрш ӑн та паллӑ: ппрӗн ҫӗршывшӑн иртнӗ вӑрҫӑ 
ҫулӗсенче фашистла Германне ҫапса аркатма ҫӑмӑл пулма- 
рӗ. Совет халӑхӗн ҫав хаяр вӑхӑтра пайтах-пайтах йывӑр 
ҫухатусем  тӳссе ирттерме тиврӗ. Анчах вӑл пурпӗрех хӑй  
парӑнас ҫуккине пӗлсех, ш ансах тӑчӗ. Эпир пӑхса тухнӑ  
чӑваш пнсателёсен прозӑлла произведенийӗсенчен нумайӑ- 
ш ӗнче ҫак нихҫан та асран тухас ҫук тапхӑра тӗрӗс кӑтарт- 
ма тӑрӑиши курӑпать. Ҫаиах та вулакансем Тӑван ҫӗршыв 
аслӑ вӑрҫи ҫинчен ытларах та ытларах пӗлесш ӗн.



ДРАМАТУРГИ

Совет ҫышшсен вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи тӗлӗнмелле паттӑрлӑхё 
ҫинчен ҫӗнтерӳ хыҫҫӑнхи ҫулсенче ҫырнӑ В. Алагерӑп «Икӗ 
юлташ», П. Оснповӑн «Тӑвап ҫӗршывра», Г. Харлампьевӑн 
«Юрату вилӗмсӗр», Н. Тереитьевӑн «Куккук ҫаплах авӑтать», 
«Ҫӗпӗр дивизийӗ», А. Васпльевӑн «Тавах, аннеҫӗм...», Юхма 
Мишшин «Уйӑх тулнӑ каҫ» пьесисене палӑртса хӑвармалла.

В. Алагер хӑй то фронтовик пулнӑ. Вӑл сӗмсӗр нимӗҫ 
фашисчӗсепе хирӗҫ малтан ахаль салтак-сапер пулса ҫа- 
пӑҫнӑ, каярахпа дивнзире тухса тӑнӑ «За советскую Роди
ну» хаҫатӑи литература сотрудникӗнче, унтан ответлӑ ре
дактор заместителӗнче ӗҫленӗ. Пумай курнӑ, нумай тӳснё 
пнсатель-вонн ирсӗр тӑшмаппа хаяррӑн тытӑҫнӑ йывӑр ҫул- 
сеиче. Ҫанӑҫусенчн паттӑрлӑхпа хастарлӑхш ӑн ӑиа Тӑван 
ҫӗршывӑн аслӑ вӑрҫин II степень орденӗпе тата икӗ медаль- 
пе наградӑлапӑ.

Вӑрҫӑ хыҫҫӑн вӑрҫӑ ҫинчен ҫырнӑ чи малтанхи пьесӑ- 
сенчен пӗри унӑн 1947 ҫулта ҫырнӑ «Икӗ юлташ» ятлӑ гӑ- 
ватӑ пайлӑ, 10 картинӑллӑ драми пулчӗ. Ҫав произведеннре 
писатель фронтри лару-тӑрӑва та, тылри ӗҫе-хӗле те асра 
юлмалла, тӗрӗс сӑнласа кӑтартнӑ. Пьесӑн тӗи геройӗсем — 
мӗн ачаран туслӑ ӳснӗ икӗ ҫамрӑк чӑваш ачи — Вадим  
Козловпа Иван Пастухов. Вёсем нккёшӗ те пёр хёре, На- 
тюша, юратаҫҫӗ. Ҫавӑнпа та ҫав ҫамрӑксем хуш ш инче кӗ- 
вӗҫни те пулнӑ, анчах пӗр-пӗрне нихҫап та усал туман. 
Натюш Вадима савса качча тухать. Телейлӗ, савӑнӑҫлӑ пур- 
нӑҫ пуҫланнӑччӗ ӗнтӗ, анчах ӑна ылханлӑ вӑрҫӑ аркатса 
ярать. Тӑван ҫӗршыва тискер тӑшманран хӳтӗлеме Вадимпа 
Ваиюк иккӗшӗ те фронта тухса каяҫҫӗ.

Ҫавӑнтан пуҫланаҫҫӗ пьесӑри ӗҫсем. Автор ялта юлнӑ 
ҫынсен ш ухӑш -кӑмӑлне, ӗҫне-хӗлне тарӑннӑн уҫса парать. 
Колхозниксем вӑрҫӑ ҫулӗсенче фронт валли ытларах тырӑ 
туса илессиш ён ырми-канми тӑрӑшнине, халӑхран ӑшӑ япа- 
ласемпе укҫа-тенкӗ пуҫтарнпне пьесӑра питӗ ӗненмелле ҫыр-



са катартнӑ. Ёҫрс, кереш уре ҫирӗплшгет Натюшӑн ӑс-кама- 
лӗ. Вӑл тӳрӗ те таса чунлӑ хӗрарӑм. Вӑл ҫав калама ҫук  
тертлӗ вӑхӑтра хӑйӗн бригадинчи ытти колхозниксемпе п ёр
ле лӑш курмасӑр ӗҫлет. «Фронтрисем ҫӗр ҫывӑрмасӑр, капма 
пӗлмесӗр тӑшмана хӑвалаҫҫӗ. Ҫывӑрар iMap эпир те. Фронта 
валли ытларах тырӑ туса илесси иикамран та мар, хамӑр- 
тан килет»,— тесе хавхалантарса калать Натюш бригадӑри 
ӗҫчен хёрсене.

Натюшӑн таса чунӗ хӑйӗн фронтри упӑш кине чун-чёререп  
парӑнса юратнинчен те аван курӑнать. Вадим тӑшмана хи- 
рӗҫ чӑн-чӑн патриот пек ҫапӑҫассине вӑл лайӑх пёлет, уп  
пирки пачах иккёленмест. Ч анах та, Вадим Козлов сержант 
фаш истсемпе паттӑррӑи ҫапӑҫать: Днепр урлӑ каҫиӑ чухне  
чи малтисен ретёнче пырать, темиҫе каҫ ҫывӑрмап пулин  
те, хӑйне пурпӗрех ҫирӗп тытать. К ӗҫех ӑна, харсӑр сапера, 
тӑшман тылне пысӑк заданипе яраҫҫӗ. Йывӑр, хӑруш ӑ ӗҫ. 
Аиа вӑхӑтра тата пнтӗ пӗлсе тӑвас пулать. «Сержант К оз
лов задание пурнӑҫа кӗртмесӗр нихҫан та таврӑнмасть. Чӑ- 
ваш ачи... Хӑюллӑ сапер»,— тет ун пирки командир. Тӑтп- 
ман бронепоезчӗ ҫӳрекен ҫула сывлӑша сирпӗтсе ямалла, 
Днепр хӗрринчи хулапа ҫавӑрса илме пехотӑпа ҫул уҫса  
памалла. Ҫак приказа Козлов сержант икӗ саперпа пӗрле 
тимлӗ пурнӑҫлатъ, апчах йывӑр аманпипе хӑй те ҫавӑнтах 
ӳксе юлать. Ана хӑтарма командир виҫӗ салтака ярать, вӑл 
шутра Ваиюк та пулать. Ҫул ҫинче вёсем нимӗҫ салтакӗсем- 
пе тытӑҫса илеҫҫӗ. Хӑй вилессе пёлет пулин те, Ванюк юл- 
тапше ҫӑлма пулӑшать. Уш иӑн вӑл пуриӑҫне те шеллемест, 
Натюш пирки кӗвӗҫни пулнӑ пулин те, темӗп тӳссе ирттер- 
ме те хатӗр. Ҫапла вара нкӗ юлтагаӑн ырӑ туйӑмӗсем вӑрҫӑ 
хнрӗнче мӗпле палӑрниие автор пнтё уҫӑмлӑ сӑнласа кӑ 
тартнӑ.

Ю лашкинчен акӑ мӗн куратпӑр. Вадима Совет Союзёи 
Геройӗ ятне панӑ. Аманнӑ хыҫҫӑп вӑл госпитальте сывалать, 
кайран, вӑрҫӑ пӗтес купсенче, тӑваи ялне, юратнӑ арӑмё 
патне отпуска килет. Вӑхӑт иртет, Вадимӑн хӑйён чаҫне 
таврӑпмалла. «Тӑшмаиа ҫӗнтерпӗ куи уита, ҫапӑҫу хирӗиче 
пулас килет,— тет герой.— Унта пӗр котелокраи апат ҫииӗ, 
пёр шинель айӗиче каппӑ, вут-ҫулӑм витӗр пёрле утса тух- 
иӑ туссем». Вӑл фронта кайма тапрапеанах радио савӑнӑҫлӑ 
хыпар ҫнтерет: «Вӑрҫӑ пӗтиӗ. Ҫӗнтерӳ».

Калас пулать, пьесӑра ҫав тери ҫивӗч конфликт ҫук. Мал
тан Ванюкпа Вадим хуш ш инче сисӗие пуҫланӑ хнрӗҫӳ вӑрҫӑ 
вӑхӑтёнче сӳнсе пырать. Ӑна вӗсем хӑйсем те ӑнланаҫҫӗ. 
Ч ӑнах та, драматург ҫав геройсене сӑнланӑ чухне пьеса 
сю ж етне конфликтсӑрлӑх теорийӗ кӑтартпӑ схема тӑрӑх йӗр-



келени те пур. Апла пулин те, унӑн сюжечӗ хёрӳллё, ҫивӗч.
К у ӗнтӗ В. Алагер тылри пурнӑҫпа фронтри лару-тӑрӑва 

ҫывӑх пёлнинчен килет.
«Икё юлташ» пьесӑра ҫапӑҫу хирӗнче пулса иртекен  

тытӑҫусене тӗрлӗ эпизодсем урлӑ курма пулать. Вӗсем окои- 
семпе траншейӑсенче е Днепр юханшывӗ хӗрринче пулса ир- 
теҫҫӗ-и, пурте ӑса тарӑннӑн кӗрсе юлаҫҫӗ, ҫавӑнпа та вӗсене 
пурне те пӗтӗм чун-чӗрепе туйса йышӑнмасӑр пултараймас- 
тӑн. Пьеса чӑваш ывӑлӗ-хӗрӗсен патриотла ш ухӑш -туйӑмне  
яр-уҫса паш ш е вулакансене те, куракансепе те хумхантар- 
нипе чунра ҫутӑ йёр хӑварать.

Асӑннӑ пьеса ппрки ӑпа Чӑваш патшалӑх академп теат- 
рӗпче лартиӑ хыҫҫӑп Чӑваш АССР тава тивӗҫлӗ деятелӗ  
К. Иванов реж иссер ҫапла ҫырпӑччӗ: «Советский патрио
тизм, охватывающий людей тыла и фронта, выпукло про
ходит через всю пьесу, насыщенную большевистской идей
ностью и страстностью, отличающуюся романтической при
поднятостью и лиричностью... Мягкий п поэтический язык 
с его музыкальностью является несомненным достоинством  
пьесы» («Красная Чуваш ия», 1947, октябрь, 15).

Паллӑ чӑваш драматурге П. Осипов 1953 ҫулта «Ю хан- 
шыв хёрринче» ятлӑ пилӗк пайлӑ драмӑлла повесть пичет- 
лерё. Малтан вӑл «Тӑван ҫӗршывра» ятлӑ пулнӑ. Ана автор 
вӑрҫӑ ҫулӗсенчех Совет Ҫарӗ Ленинград блокадине аркатнӑ 
хыҫҫӑн ҫырма тытӑннӑ. «Анчах фронтри ӗҫсем ҫав тери хӑ- 
вӑрт улш ӑнса пынӑҫемён пулас пьеса та улш ӑнсах пычӗ, 
вӗҫне туса ҫитереймерӗм... Чӑваш республики 25 ҫул тултар- 
нӑ уяв тӗлне аран хатӗрлесе ҫптертӗм»,— тесе асӑнать автор 
хӑйӗн 1981 ҫулта тухнӑ «Тӑван тавралӑхра» кӗнекинче.

К у пьесӑна II. Осипов Тӑван ҫӗршывӑн аслӑ вӑрҫн вӑ- 
хӑтӗпче тылра ёҫлекен рабочпсемпе колхозннксен тата совет 
интеллигенцийӗн иксӗлми наттӑрлӑхнс сӑнласа кӑтартас тӗл- 
левпе ҫырнӑ. Вулакан курать: вӗсем хӑйсен пӗтӗм вӑй-халӗ- 
пе пултарулӑхне Тӑван ҫӗршыв пнтересӗпе ҫыхӑнтарпӑ. 
Пьесӑн пӗрремёш пайӗнчн ӗҫсем 1942 ҫулхи февраль уйӑ- 
хёнче пулса пртеҫҫӗ. Ҫамрӑксене фронта ӑсатаҫҫӗ, ҫав вӑ- 
хӑтрах чугун ҫул станцпйӗнчен Леиннградран эвакуаци йӗр- 
кипе килнӗ ҫынсене кётсе илеҫҫӗ. Йывӑр вӑхӑт: вӗсене ял
сенче килсем тӑрӑх вырнаҫтармалла, чирлисене ҫине тӑрса 
пулӑшмалла. Иккӗмӗш пайӗнче тылрп завод фронт валли 
пнтӗ кирлӗ продукци туса кӑларпине, электростанцие вы- 
рӑнти торфпа ёҫлеттерме тытӑпннне, ш урлӑхлӑ вырӑнсене 
тнпӗтсе, рабочисем валлп пахчаҫнмӗҫ ӳстернпне куратпӑр. 
Виҫҫӗмӗш ёпе тӑваттӑмӗш пайӗсенче чӑваш ялӗнче ударлӑ  
ӗҫ мӗнле ҫӗкленсе пыни, ҫамрӑксен хушшинчи туслӑхра кӑ-



варлӑ вӑй илсе ҫирӗпленни, вӗсем ӑмӑртса ӗҫлени пётёмпех  
куҫ умне килсе тухать. «Пирӗн хальхи ӗҫ наступленн мар-и
мён? Чӑн-чӑн наступлени! Унта ав — утӑ ҫулмалла, кун
та — купӑста пулса ҫитнӗ, ҫӗрулмине те купаламалла, сорт- 
лӑ тулла та ҫумламалла...» — тет вӑрҫӑ инваличӗ Федор И ва
нович.

Пьесӑн юлашки пайӗнчи ёҫсем 1945 ҫулпа ҫыхӑннӑ. Са- 
вӑнӑҫлӑ кунсем: вӑрҫӑ пётнӗ, фронтовиксем киле таврӑнаҫҫӗ, 
яш-кёрӗм «Тӑван ҫӗршыв юррине» юрлать. Аслӑ Ҫёнтерӳ 
ячёпе пухӑннӑ ялйыш умёнче колхоз председателӗ Андрей  
Васильевич питӗ хумханса ҫанла калать: «Тӑватӑ ҫул хуш 
ши вӑрҫӑ пычё, мӗн-мӗн курмарӑмӑр нулӗ!.. Пуҫламӑш кур- 
кана пире ҫӗнтерӳрен ҫӗнтерӳ патне илсе каякан чи аслӑ 
партиш ӗн ёҫер! — тет вӑл. Пурте шавлӑн алӑ ҫупаҫҫё. Ҫа- 
вӑн пек вӗҫленет «Юханшыв хӗрринче» пьеса.

Произведенн содерж аш ш е кӗскеи ҫеҫ паллашрӑмӑр ну- 
лин те, кунта акӑ мён питӗ аван курӑттать: совет халӑхё 
аслӑ Ҫёнтерӳ патне утса ҫитнӗ ҫул вӑрӑм та тертлӗ иулнӑ. 
Ҫак вӑхӑт совет стройӗн ҫнрёплӗхне, халӑхӑн чӑтӑмлӑхне, 
вӑл Тӑван ҫӗршыва юратш ш е ҫав тери пысӑк йывӑрлӑхсем  
урлӑ тӗрёслерӗ. Вёсене ҫав йывӑрлӑхсемпе кёрешме ҫӑмӑл 
пулман. Совет ҫыннисем ннмӗнле терт-асапа та парӑнмарӗҫ, 
ннмӗнле хӗн-хурлӑх умёнче те чунпа хуҫӑлса пуҫ усмарӗҫ. 
«Пётӗмпех фронтшӑн, пӗтёмпех ҫӗнтсрӳш ён!», «Пётӗм вӑя 
тӑшмана аркатма!» — ҫак лозунгсем мӗнпур халӑха ёҫре те, 
кёреш ӳре те хавхалантаракан ялав вырӑнне пулчӗҫ.

Вӑрҫӑ ҫулёсенче тылра та ҫивёч конфликтлӑ ёҫсем, ҫын- 
сем хуш ш инче тёрлӗрен харкаш уллӑ тытӑҫусем сахал мар 
пулнӑ. Ҫапах та П. Осипов пьесинче вӗсем вӑйсӑртарах сӑн- 
ланаҫҫё, произведенири геройсем нурнӑҫра тёл пулакан йы- 
вӑрлӑхсене час-часах ытла та ҫӑмӑллӑн татса параҫҫё. К у  
ёнтӗ пирён литература В. Алагерӑн «Икӗ юлташ» пьесинчи 
пекех конфликтсӑрлӑх теорийё вӑй илнӗ вӑхӑтрап килнӗ 
пулмалла.

Пьесӑн тепёр уйрӑмлӑхнс те кӑтартса хӑварас килет. 
Драматург кунти ёҫе-хӗле прозӑллӑ нропзведенири пек май- 
лаштарма тӑрӑшни сисёнет. Хӑй те вӑл: «Повесть майлӑрах 
ҫырнӑран ӑна эпё драмӑллӑ повесть терём »,— тесе ӑнлан- 
тарчӗ.

Вӑрҫӑ ҫинчен вӑрҫӑ хыҫҫӑн ҫырнӑ пьесӑсенчен ҫивӗч 
конфликтлӑ ӗҫсемпе ҫыхӑнни, ырлӑхпа кпревсёрлӗх хуш - 
шннчн кӗреш ӗве лайӑх сӑнласа кӑтартаканни вӑл — Г. Хар- 
лампьевӑн «Ю рату вилӗмсёр» (1955) ятлӑ тӑватӑ пайлӑ, 
ҫичё картинӑллӑ пьеси.

Ҫак произведепи пичетленсе тухсаи, уитап аиа Чӑваш



патшалӑх академи театрёнче лартса парсан, И. Максимов- 
Кошкинский «Красная Чувашия», А. Эсхель «Коммунизм  
ялавӗ» хаҫатсенче, Н. Терентьев «Ялав» журналта ырласа 
тёрёс хак паракан статьясем ҫ.ырчӗҫ, уйрӑм ҫитменлӗхсене 
те кӑтартса хӑварчёҫ. «Юрату вилёмсӗр» спектакль ппрён 
драматургние театр ҫёпӗ утӑм тунине кӑтартса иарать. Вӑл 
кнрлё спектакль, политика тӗлӗшӗнчен тнмлӗ пулма вёрен- 
текен, паянхи кунра хавхалантаракан спектакль»,— тенёччё 
А. Эсхель («Коммунизм ялавӗ», 1955, апрель, 17). II. Т е
рентьев ӑна ҫанла хакланӑ: «Пьесӑрн юрату теми каччӑпа 
хӗр нӗр-пёрие юратпппе ҫсҫ вӗҫленмест. Юрату темн кунта 
анлӑрах. Тӑван ҫӗршыва, тӑван халӑха, этеме юратпи—к у ч и  
иысӑк юрату. Ҫак юрату туслӑха ҫирӗплетет, тӑшмансене тата 
хытӑрах курайми пулма вёрентст. Пьесӑн тӗп ш ухӑш ӗ — 
ҫакӑнта» («Ялав», 1958, 1 № ).

Тӗрёс калаиӑ. Ҫуралнӑ ҫӗршыва чун-чёререи юратннне, 
унӑн чысёшӗи, нрӗклӗхӗш ӗн пуҫ хума та хатӗр ҫыисен сӑ- 
нарёсепе драматург внтӗмлӗ, ӗненмелле кӑтартнӑ. Акӑ, хула 
болышцин главвраче Волгин хирург ырми-канмн ӗҫлесе вар- 
дара аманнӑ салтаксене сыватать, унӑн хёрё Валя хирург, 
ҫамрӑк художник Уланов, больницӑрп кладовщик Чижиков 
Тӑваи ҫёршыва фашизм нусмӑрё айне пулма парас мар тесе, 
пётём вӑй-хӑвачӗпе тӑрӑшса ӗҫлеҫҫӗ, вӑрҫӑ хирӗнче хаяр  
тӑшманпа паттӑр ҫанӑҫаҫҫӗ. Драматург Тӑван ҫёршывӑн 
аслӑ вӑрҫи вӑхӑтӗнче совет ҫыннисем мӗнле ҫапӑҫпипе кӑна 
мар, вӑл вӗсемшӗп пысӑк тӗрӗслев шкулӗ пулнине те тёрӗс 
сӑнласа парать. Кунта эпнр харнӑр хӑй ырлӑхӗшӗн ҫеҫ тӑ- 
рӑшакан, патшалӑх кӗсйине кӗме юратакан, вӑрҫа каяс мар 
тесе суя документсем муталаса тылра юлакап, тӑшман- 
па ҫапӑҫнӑ вӑхӑтра Тӑван ҫёршыва сутакан ҫынсене те ку- 
ратпӑр.

Фронтра пулса иртнё ёҫсене автор пёр картннӑра ҫеҫ кӑ- 
тартнӑ. Уланов лейтенант ҫапӑҫу хирӗнче йывӑр аманнӑ. 
Назаренко врач ӑна тылри госпитале сыватма ӑсатасшӑн. 
Анчах Уланов кнлӗшмест, вӑл тӑшмана аркатса тӑкмасӑр 
вӑрҫӑ хирӗнчен тухасш ӑн мар. Ҫав вӑхӑтра палатӑпа Н аза- 
ренкӑн уиӑш ки, фаш истсене сутӑннӑ Сосновский, пырса кё- 
рет. Вӑл хӑйпе пёрло тӑшмап салтакӗсене ертсе кнлнӗ, В е- 
рӑран штаб вырӑине кӑтартма ыйтать. «Нимӗҫсем Baii пу- 
хаҫҫӗ... Теиӗр хут настунленн пуҫласа, пӗр чарӑнса тӑмасӑр 
Мускава пырса кӗмо ш утлаҫҫӗ»,— тет вӑл арӑмне. «Ҫук, 
пулмасть вӑл. Ннхҫан та пулмасть»,— тет Назаренко ҫнрӗп- 
пён, хаяррӑн. Сосновский хӑйён пуҫне сыхласа хӑварас ш ут
па арӑмне персе вёлерет, Уланова наркӑмӑшлӑ эмел санса 
суккӑрлататт..



Вӑрҫӑ хыҫҫӑн вара Сосновскпй хӑйӗн тпскер ёҫне пы- 
тарма хӑтланать, ҫапӑҫура амантӑм, госпитальре выртрӑм, 
партизансемпе пӗрле ҫапӑҫрӑм тесе улталать. Анчах ӑна 
чӑн-чӑн патрнотсем тӑрӑ шыв ҫине кӑлараҫҫӗ.

Сосновскпй сӑнӗпе чипер, чӗлхепе йӑпӑлтатса та ӑста 
калаҫма пӗлекен ҫын. Вӑл хӑйӗнш ӗн пысӑк тухӑҫлӑрах вы- 
рӑн тупма ҫеҫ тӑрӑшать. Ҫак чее те путсӗр ҫын главврач 
хӗрне качча плсе, паллӑ врачпа тӑванлӑ пулма сӑхланать, 
хӑй маларах авланни ҫинчен никама пӗлтермесӗр пурӑнать. 
Мёнле майпа лекиӗ-ха вӑл тыткӑна, мӗнле сутӑннӑ тӑшма- 
на? К ун ҫинчен автор пьесӑра уҫӑмлах каламасть. Ҫавӑипа 
та кунта Сосповскнй арӑмне каланӑ сӑмахсемпе ҫсҫ ҫырлах- 
ма тивет нулӗ. Вӑл ӑна: «Пӗтнё ҫын эпӗ. Ҫав терн асаплан- 
тарчёҫ пнре, тӳсме ҫук. Ы ттисем внлчӗҫ. Мана кунта 
ячёҫ»,— тет.

Аманнӑ, суккӑрлапса юлнӑ Уланова йывӑр, пнтех те йы- 
вӑр. Вӑл тарӑхнипе: «Эпӗ ҫып мар халь... сӑркӑч тытса кар- 
тинӑсем ҫырас ҫук »,— тет. Валя пулӑш пипе ӑна врачсем  
вилёмрен хӑтараҫҫӗ: вӑл ура ҫине тӑрать, куракан пулать. 
Вулаканӑн е кураканӑп пӗлес килет: герой внлёмпе мӗпле 
кӗреш нӗ-ш и, йывӑрлӑха мӗпле ҫӗнтерсе пыпӑ-ши? Ҫакна 
вара пьесӑра вӑйсӑртарах кӑтартнӑ.

Пьесӑра Чнжиковӑн сӑпарӗ те асра юлать. Вӑрҫӑри йы- 
вӑр вӑхӑтсенче вӑл пуҫа усмасть, юрӑпа, купӑспа, сӑмахпа  
юлташ ӗсене хавхалантарать. У н кӑмӑлӗ ҫирӗп. Акӑ мён ка
лать вӑл аманнӑ, аташса выртакан Уланов лейтенанта: «Эпир 
чӑтма хӑнӑхнӑ. Эпир леш  тӗнче хапхи умёнче те пулса кур- 
нӑ. Ҫук, йышӑнмарӗҫ унта пире... Вилӗм хӑрать пирӗнтен. 
Мёншён тесен эпир урӑх йышши. Пирӗн чӗресене урӑх ма- 
териалтан тунӑ. Хамӑр суранланса, шӑтса пӗтрӗмӗр, ӳт-пӳ  
витӗр ҫил вӗрет, чёресем пурпӗр тапаҫҫё. Ҫирӗпрех тыт 
хӑвна, Николай Алексеевич! Савӑнӑҫлӑрах!»

Вальӑпа Вера врачсем пьесӑра нумай вырӑн йышӑнмаҫҫӗ 
нулин те, вӗсем питӗ иысӑк пӗлтерӗш лё. Иккӗш те вӗсем  
фронтра пулнӑ, нумай-нумай совет ҫыш ш сепе вилёмрен хӑ- 
тарнӑ. Вера Н азаренкӑна сутӑнчӑк упӑш ки персе вӗлерет, 
Валя, пӗтӗм вӑй-халне хурса, Уланова сыватать. Ана вӑл 
юратать. «Чӑн-чӑн юрату вилӗмсӗр»,— тет Уланов Вальӑиа 
алӑран тытса.

«Ю рату вилӗмсӗр» пьесӑна Чӑваш патш алӑх академи  
театрёнче кӑна лартман, ӑна Украина театрёнче те кӑтарг- 
нӑ, ҫав спектакльсене тӑванла украииа кураканӗсем те хапӑл  
туса ырласа йышӑннӑ. Ҫак пьеса гшрӗн драматургире халё 
те хисеплӗ вьтрӑи йыптӑпать.

Ҫавӑн пекех Н. Терентьев 1960 ҫулта ҫырнӑ «Куккук



ҫапйаХ аватать» героикӑллӑ-ромаитикалла драма та чаваш  
драматургийӗн пуянлӑхӗ дулса тӑчӗ. Хӑй вӑхӑтӗнче ун  ҫин- 
чен думай калаҫрӗҫ, хаҫат-ж урналседче ырлакап рецензисем  
пичетледчӗҫ. Ахальтен мар ҫак драма ди рӗд ресдублика  
40 ҫул тултардӑ ятда дрттернӗ дьесӑсед конкурсӗнче пккё- 
мӗш преми илте тивӗҫлӗ дулчӗ.

Пьесӑра чӑваш халӑхӗн ывӑлӗ-хӗрӗсем Тӑван ҫӗршывӑн 
аслӑ вӑрҫи ҫулёсенче нимӗҫ фаш исчӗседе хирӗҫ даттӑррӑн  
кӗрешнине сӑнласа кӑтартнӑ. Автор хӑй вӑрҫӑра дулман, 
аячах 1941— 1942 ҫулсенче вӑл вӑрҫӑ строительствинче чы
лай ёҫленӗ. «Эпир нимӗҫ тадкӗседе тытса чармалли шӑтӑк- 
сем алтрӑмӑр,—тесе ҫырать вӑл хӑйӗн автобиографдйӗяче.— 
Тӳсме ҫук сивӗччӗ. Ҫӗр ун чухне дёр  метр тарӑнӑш ш ӑн- 
нӑччӗ. Ҫаддӑ чух тимӗр савӑлсем, кувалдӑсем, лумсем та- 
тӑлса сдрпӗнетчӗҫ, аванса ларатчӗҫ. Ҫапах ачасем, ватӑ ар- 
ҫынсем, хӗр-хӗрарӑмсем аптраса ӳкместчӗҫ. Маттуррӑи ӗҫлет- 
чӗҫ... Ёҫлеттӗмӗр кӑдтӑрла та, ҫӗрле те. Тепӗр 19 ҫултаи  
эпӗ ҫав вӑхӑтсем ҫинчен «Куккук ҫадлах авӑтать» драма 
ҫыртӑм».

Н. Терентьев геройӗсем дурнӑҫра тӗрлӗ йывӑрлӑхсем  
тӳссе ирттереҫҫӗ. Вёсен характере, кӑмӑл-туйӑмӗ, тавраку- 
рӑмӗ пӗр пек шайра тӑмаҫҫӗ. Сергей Антонов, Сарпи, Вавпл, 
Антон Павлович, Пӑлаки — Тӑван ҫӗршывӑн чӑн-чӑн патри- 
очӗсем, хаяр тӑшмана хӑвӑртрах ҫапса аркатас ӗмӗтпе мёд- 
дур вӑй-хӑватне нарса ӗҫлекен ҫынсем. Ҫав вӑхӑтрах автор 
хӑш ӗ-пӗрисем халӑх лурлӑхие вӑрлама тытӑнпдде те курать 
(Ваҫҫа, Салат), теприсем хӗр тасалӑхне чыслӑн упраса пу- 
рӑнайманнине асӑрхать (Ч ӗк еҫ). Автор ун пек ҫынсене ним  
пытармасӑр халӑх умне кӑларса питлет. Анчах пьесӑра таеа 
чунлӑ ҫынсем тӗп вырӑн йышӑнаҫҫӗ, вӗсем хӑйсен чӑтӑмлӑ- 
хӗпе, Тӑван ҫӗршыва пӗтӗм чунтан юратнипе совет халӑхён  
иксёлми вӑйне кӑтартаҫҫӗ.

Акӑ, вунҫиччӗри колхоз агрономе Сергей Антонов. Вӑл 
вӑрҫӑ дуҫлансаиах фронта каять. Ҫак ҫамрӑк командир фа 
ш истсене хирӗҫ ҫапӑҫнӑ чух йывӑр аманать то тыткӑна ле- 
кет. Тем тёрлё асап курать вал, анчах тӑшмана парӑнмасть, 
совет салтакӗн чысне ҫухатмасть. «Ирёклё Германн» общ е
ствен члене пулӑш нипе Сергей тыткӑнран тарма май тупать, 
унтан партнзансемпе пёрле каллех тӑдтмана хирёҫ харсӑр- 
рӑн ҫапӑҫать. Вӑрҫӑ дӗтсен, тӑван ялие таврӑиать, колхоз- 
ииксемпе пӗрле пӗтӗм вӑйпе хурса мпрлӗ ёҫе пуҫӑнать. А н
нах вӑрҫӑра йывӑр аманнӑскср, вӑл хӑйне тӑватӑ ҫул кӗтнӗ 
юратнӑ хӗрӗн — Сардин — аллинчех вилсе каять. Ҫапла ӗнтӗ 
драма трагедилле вӗҫленет. Апла дулнн те, вӑл ҫӗршыва 
ҫӗнетме, пуянлатма, ҫирӗплетме чӗнекен сӑнар. Драма вӗҫӗн-



lic сванӑҫла малашлах, телейлӗ пурнаҫ, юрату Темп Xalixa- 
лапуллӑ япӑрать. У н ҫинчепех Совет Союзӗн Гаройӗ Сергей 
Антонов ячӗпе хнсепленекен отрядри пионерсем икӗ гектар 
ҫине юман лартни, вунпнлӗк ҫул каярах лартнисем ешерсе 
ӳсни, вӑрманта куккук ҫанлах авӑтшше хӗрсемне каччӑсем  
тёлӗнсе итленн те символла, романтнкӑлла туйӑмпа хум- 
хантарса чуна савӑптарать.

Драмӑра Сергейӗн аш ш ӗ-амӑш ӗ те пысӑк вырӑн йышӑ- 
наҫҫӗ. Аш ш ӗ — А нтун пичче — вӑрҫӑ пуҫлансан тнмӗрҫӗ 
лаҫҫинчен тухмасӑр ӗҫлет. Пилёк ача ашшӗ вӑл. Тӑван ҫӗр- 
шыва, арӑмне, ачисене, кӳрш исене юратнӑ. Ёҫре унӑн алли 
ывӑнма пӗлмен. Колхозра мухтавлӑ, ятлӑ ҫыи пулнӑ тет 
автор. Ы вӑлӗ внлнӗ текен хут илсен, вӑл хӑй ирёкӗпе фрон
та тухса каять, унта паттӑррӑн ҫапӑҫса пуҫпе хурать.

Акӑ тата Сарпн учителыш цӑна илсе пӑхар. Вӑл — Сер- 
гейён савнӑ хӗрӗ, шкулта та, халӑх хуш ш инче те пӗтӗм  
чунпе парса ӗҫлекен, малашлӑх ҫиичен ӗмӗтленекен ҫып. 
Драма авторе Сергейпе Сарпи ҫинчен юлашкинчен лирикӑл- 
ла туйӑмпа ҫапла калать: «Ҫак вутпа ҫулӑм витӗр тухнӑ, 
пӗр-пӗрне ҫав терн юратакан каччӑпа хӗре манӑп питӗ те- 
лейлӗ тӑвас кнлет. Пӗрле пурӑнтарас кнлет, нумай, нумай 
ҫул хуш пш . Man ш утпа, вӗсем чӑн-чӑн телее тнвӗҫлӗ. Эпё 
вӗсене уйрӑмах хытӑ юратрӑм. Анчах ҫынсене телей валеҫсе 
иарасси автортан килмест...»

Сергейпе Сарпп — чӑваш драматургийӗнче асрап кайми 
ырӑ сӑнарсем. Вёсен илемлё юратӑвӗ, вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи хар- 
сӑрлӑхӗ вулакансемне куракансене хытӑ хумхантараҫҫё, 
хальхи вӑхӑтри ҫамрӑксемш ӗн ырӑ тӗслӗх иулса тӑраҫҫӗ.

«Куккук ҫаплах авӑтагь» драма вӑрҫӑ хыҫҫӑн вӑрҫӑ ҫин- 
чеи ҫырнӑ наллӑ пронзведенисен ш утне кӗрет. Вӑл чӑваш  
халӑхӗн хаяр тёрӗслев ҫулӗсенчн иурнӑҫне тӗрӗс кӑтартса 
парать, ҫамрӑк ӑрӑва коммунизмла воспнтани парас ӗҫре 
пысӑк вырӑн йышӑнать.

Ҫавӑн пекех Н. Терентьев «Ҫӗнёр дивизийӗ» ятлӑ дра- 
мӑллӑ повеҫе те пысӑк ӑсталӑхпа ҫ.ырнӑ. Ҫакна эпир унӑн  
прологёнченех аван туятпӑр. Мускав. Кремль. Паллӑ мар 
салтак вплтӑпри умӗнче чӑвашла тумланнӑ икё хӗрарӑм. 
Пӗрн — Х ӗветура, салтак амӑш ӗ, теири — Улька, салтака 
юратнӑ хӗр. Вӑрҫӑ хыҫҫӑн ҫнрӗм пилёк ҫул иртнӗ ӗнтё. Сал
так амӑшӗ чёркуҫленсе хӳхлени чуна иырса тнвет, хӑруш ӑ  
вӑрҫӑ кунӗсене аса нлтерет. «Эй, Тӑван ҫӗршыв! тет вӑл.— 
Сана йывӑр килсен, сана тӑшманран сыхлама эпӗ пёртеп-нёр  
ывӑлӑма патӑм. Вӑл вилчӗ, текех вӑл ҫук... Эй, ывӑлӑмҫӑм, 
ывӑлӑм! Сан тӑнру ҫине кнлтӗм эпё, ватӑ аннӳ. Хаяр вӑр- 
ҫӑран ху  таврӑнасса кӗтрӗм, анчах кӗтсе нлеймерӗм».



Малалла куҫ умне 1941 ҫулхн октябрь вӗҫӗ тухса тӑрать. 
Ҫӗнӗр дивизийӗн салтакӗ Мншша хӑйсен чаҫӗпе Канаш  урлӑ 
Мускава хӳтӗлеме каймалла. Виҫӗ талӑк хуш ш и ӑна Хӗве- 
турана Улька чугун ҫ.ул станцннче кётсҫҫӗ. П оезд хыҫҫӑн  
ноезд Ҫӗпёртен Мускав енне каять, Мускав енчен аманнӑ 
фронтовиксене илсе килеҫҫё. Гитлер Октябрь уявӗ тёлне 
Мускава туртса илме шутлать. Ҫак самантра сцена ҫннче 
кинокадр Мускав патӗнчи ҫанӑҫӑва кӑтартать. Тискер вӑрҫӑ 
хирё. Свастикӑллӑ самолетсем пирӗн хуласем, ялсем ҫпне 
бомбӑсем пӑрахаҫҫё. Ҫӗрпе пёлӗт ҫулӑмпа, тётёмпс тулса 
ларнӑ. Ват ҫынсем, ача-пӑчасем чунаҫҫӗ, ҫӑлӑнӑҫ шыраҫҫё. 
К у — лайӑх, ёненмелле картина, вӑрҫӑрн лару-тӑрӑва тӗрёс 
катартакан сцена.

Ҫав вӑхӑгра салгак амашёпе савнпйс кашни нртсе каякан 
поезд патне тухаҫҫё, вёсем Мншшана курасшӑн. Анчах вӑл 
курӑнмасть. Улька Мишшапа мӗнле туслӑ пулни, пӗр-пёрне 
чун-чёререн юратни ҫинчен калани те вырӑнлӑ, ёненмелле 
тухнӑ. Вёсемпе станцӑра Мишша юлташӗ Виктор тёл пулса 
калаҫни, вӑл Улька патне ҫыпҫӑнни, ӑна ирӗксёр чуптуни  
мелодрамӑллӑ сцена. Уйрӑмах Улька хӑйне чуптунӑш ӑн  
Виктора ҫанла каланн вырӑнсӑр пулё тетӗн. Вӑл ӑна: «Кай! 
Кай! Кай! Ҫёр ҫӑттӑр сана! Фронтра нётмелле пултӑр са- 
нӑн»,— тет.

Юлашкн картннӑрн ёҫсем 1945 ҫулхи сентябрь уйӑхёнче  
нулса иртеҫҫӗ. Салтаксем пӗрин хыҫҫӑн тепри вӑрҫӑран тав- 
рӑнаҫҫё. Хӗветурапа Улька Мншшана кётсе илеймеҫҫё. Вӑл 
ҫапӑҫура пуҫне хунӑ. Мёнле пулсан та вёсем ӑна кётме пӑ- 
рахмаҫҫӗ, унӑн таса чунлӑ сӑпарё асран каймасть. Нролог- 
ри пекех икӗ хӗрарӑд! паллӑ мар салтак вилтӑпрн умёнче 
чёркуҫленсе тӑраҫҫё. Хёрлӗ мрамор ҫине «Имя твое неиз
вестно, подвиг твой бессмертен», тесе ҫырнн уйрӑмах лайӑх  
курӑнать.

Драма Улька сӑмахӗсемпе вёҫленет. «Куҫамрап ҫнрём  
пплёк ҫул юхиӑ куҫҫулё паян та саш нӑнах ю хать,—тет вал.— 
Сана юратма пӑрахмастӑп, савинҫём. Мншша, эпё санӑн  
тӑпру ҫине ху  юратнӑ чечексене нлсе килтӗм. А х, итлесемччӗ 
эсё мана: эпё сана юратма парахмастӑп, эсё маншӑн ӗмӗ- 
рёпех чёрё ҫып».

Драматург совет ҫыннисен вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи пурнӑҫне пёр 
чакармасӑр е ӳстер.месёр сӑнласа кӑтартнӑ, тем терн йывӑр- 
лӑх тӳснӗ пулин те, вёсен ш ухӑш -кӑмӑлӗ, чун хӑвачӗ ху-  
ҫӑлманннне тӗрӗс кӑтартнӑ. Ку пьеса оптимпстла трагеди  
майла. Вӑл халӑх кӑмӑлпе йывӑр вӑхӑтра ҫнрёнлетекен наха 
произведени пулса тӑчӗ.

Повесть-баллада тенӗ «Тавах, аннеҫӗм» драмӑна унӑн



авторе А лексей Васильев — РСФСР тата ЧАССР искусстви- 
сен тава тивӗҫлӗ деятеле, Чӑваш комсомолец Ҫеҫпӗл Мишши 
ячёпе хисепленекен преми лауреачё. Унта вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи  
тата вӑрҫӑ хы ҫҫӑнхн ҫулсенчи совет ҫыииисен пурнӑҫне ан- 
лӑн сӑнласа кӑтартнӑ. Чӑваш халӑх писателӗ Н. Терентьев 
ҫак пьеса ппркп «Ҫамрӑк драматург этем чунпе-чӗрине та- 
рӑннӑн та тӗрлӗ енлӗи ҫырса кӑтартма пӗлнн савӑнтарчӗ 
м ана»,— тенӗччё («Ялав», 1981, 5 № ).

Повесть-балладӑри ёҫсем ҫпрӗм ҫул хуш ш инче иулса нр- 
теҫҫӗ тенё автор. Пуҫламӑш ӗ — 1941 ҫул, август вӗҫӗ. Д ра
матург вӑрҫӑ пуҫланнӑ вӑхӑта пнтӗ витӗмлӗ, чуиа пырса 
тивмелле кӑтартса парать. Салтак арӑмӗсем Тарьепе Укҫппе 
акӑ мӗн калаҫҫӗ: «Вӑйпитти арҫынсемсӗр юлнӑ ялсенче
кунӗ-кунӗпе пӗр ҫынна кураймӑп», «Сакӑрвунпӑри старик- 
сем, уксахё-чӑлахӗ, утма-калаҫма пӗлмен ачн-пӑчи уй-хирте 
кёш ёлтететчӗҫ». Вулакансеп умно кёпер тӑвакансен уш кӑнё 
курӑиса каять, выльӑх-чӗрлӗх мӗкӗрнн, пӑравус кӑшкӑртпи, 
ача-пӑча каҫса каиса макӑрни, хёрарӑмсем йӗни илтӗнет, 
хӑлхара пёр хуш ӑ вӑрҫӑ шавӗ кӗрлесе тӑрать. Ватӑ салтак 
Якур мучи эвакуаци йӗркипе килнӗ, халран-ӑнран кайнӑ 
ҫынсене: «Вӑт, эпир ҫитрёмӗр те ,— тет,— Мён пурё 68 ҫып, 
26 ҫемье. К у — пирён председатель... Паллашӑр, Васса Ти
мофеевна. Эснр ан хуйхӑрӑр, пурин валли те кётес тупӑ- 
нӑр...»

Ҫапла пуҫланать драма. Эвакуаци йӗркипе чӑваш ҫёр- 
шывне килнӗ ҫынсен хуш ш инче икё-виҫӗ ҫулхи украин хёрё 
Марианна. Тӑлӑх хёрача вӑл. Амӑш не тӑшмап бомби вӗлер- 
нӗ, ашшӗ камне пӗлмеҫҫё. Мён тумалла? Украип хёрарӑмё 
Оксана: «Ы рӑ ҫыннӑмӑрсем, чӑвашсем, мӗнле йывӑр пулин 
те, пӑхса ӳстерӗр ӑна, ҫуралнӑ чун вӗт. Х ӗрхенӗр м ёскёне»,— 
тет. Якур мучи ӑна ҫапла ответлет: «Ку вӑрҫӑ пире пурне 
те таванлатрӗ, хӗрём. Ч ун пулсан, чул хуш ш инче те ӳсет, 
теҫҫӗ».

Тӑванлӑх, туслӑх, чӑтӑмлӑх пьесӑра тёп вырӑп йышӑннӑ. 
Марпанна чӑвашра ҫитёнсе ӳсет, Васса Тимофеевпӑна хӑйён  
амӑшне юратнӑ пек сума сӑвать, юратать. Салтак арӑмёсем, 
вёсен пӗчёк ачисем яланах ёҫре. Мёнле йывӑр пулсан та, 
чёрере шаичӑк: тӑшмаиа эпир ҫӗнтермеллех. Вӑрҫӑ пётсоп 
телейлё те савӑк пурнӑҫпа пурӑнма тытӑнмалла.

Вӑхӑт иртет. Совет ҫарӗ хаяр тӑшмана асар-писеррён  
ҫёмёрет, хӑвалать. Ирӗке тухаҫҫӗ фашистсем тытса илнӗ ял- 
семпе хуласем. Эвакуаципе килнӗ ҫынсем хӑйсен ҫуралнӑ 
ҫӗршывне каяҫҫӗ. «Ҫӗре ҫити пуҫ таятпӑр пире инкекре пӑ- 
рахманшӑн, чӑвашсем! Ачап ачисем те ёмёрпе те, нихҫан та



мапмӗҫ сире! НиХҫан та! Иехил сире пуриншӗы те» ,— тет 
Оксана Украпнӑиа таврӑнакансеи ячӗпе.

...Вӑрҫӑ иӗтыи вунӑ ҫул ҫнтет, Салтак ачисем ашшӗсем- 
сӗр ӳсеҫҫӗ, вӗреиеҫҫӗ, ӗҫлеҫҫӗ, Тинӗс-ҫар летчикӗсем пулса 
тӑраҫҫӗ, Тӑван ҫӗршывӑн мирлӗ пурнӑҫне сыхлаҫҫӗ. «Эпир 
пули-пулми ҫыпсем мар,— Совет Ҫарӗн гвардн офицерӗн  
амӑш ёсем»,— тет салтак арӑмӗ Укҫине. Хӗрарӑмӑн ӗҫри пат- 
тӑрлӑхне, таса чунӗн ҫирӗплӗхне автор пуринчен ытла кол
хоз председателӗн сӑнарӗ урлӑ кӑтартать. Васса Тимофеевна 
пек чӑтӑмлӑ хӗрарӑм колхозра та, ҫемьере те йӗркене 
ҫирӗп тытса пынӑ, ачи-пӑчине тӗрӗс воспитани панӑ. Ҫа- 
вӑнпа та ӗнтӗ украин хӗрӗ Марианна Васса Тимофеевнӑна 
чун-чӗререн тав тӑвать. Ю лашкинчен вӑл тӑваи ашшӗпе те 
тёл пулать. Кӗркурипе — Васса Тимофеевна ывӑлӗпе, ачаран  
иӗрле ӳснӗ каччӑпа хӑйӗн телейне тупать.

«Тавах, аниеҫӗм...» драмӑна вулакансемпе театр сценн  
ҫннче куракансем хапӑл туса йьпнӑнчӗҫ. Вӑрҫӑ вӑхӑтне 
те, мнрлӗ нурнӑҫ пуҫланнӑ ҫулсене те автор ӗненмелле те 
вптӗмлӗ кӑтартса парать. Ватӑ салтак Якур мучи ӑна пур- 
нӑҫ кӗнеки, тет. Пӗр пытармасӑр, тӗпӗ-йӗрӗпе «вутра та ҫун- 
ман, шывра та иутман пуриӑҫ кӗнекине» вулать те вӑл: 
«Эйй, мён каламалли пур, эпир курннне этем йӑхӗ пихӑ- 
ҫан та, ӗмӗрне те ан куртӑр...» — тет.

Повесть-баллада тепӗ драма—паянхи пурнӑҫпа ҫыхӑннӑ 
произведени. Вӑл пире асаплӑ вӑрҫӑ ҫулӗсеие астутарать. 
Ҫав ҫулсене мпрлӗ нурпӑҫш ӑн кӗреш екен халӑх манма пул- 
тараймасть, яланах асра тытать.

«Ялав» журпалӑи 1982 ҫулхп З-мӗш номерӗнче Юхма 
Мишшии «Уйӑх тулнӑ каҫ» ятлӑ икӗ пайлӑ, ултӑ картипӑллӑ 
драмн пичетлеичӗ, ӑна Чӑваш патшалӑх академи театрёнче 
те лартрӗҫ.

Пьесӑри ёҫсем Тӑван ҫёршывӑи аслӑ вӑрҫи хыҫҫӑн чылай 
вӑхӑтран чӑватп ялӗиче пулса иртеҫҫё. Унтанпа ял пурнӑҫё  
пумай улш ӑннӑ. Колхоз председателе Микула ҫапла калать: 
«Хула пек пулса тӑчӗ ялӑмӑр. Ёлӗк вӑййа тухакап ҫӗрте — 
больница... Часах, акӑ, ҫӗнӗ ферма та туса пӗтереҫҫӗ. Пӗтӗм- 
пех механизацилетпӗр». Анчах Тӑван ҫӗршывӑн аслӑ вӑрҫн 
суранӗсене халӑх мапма пултараймасть. Варварп колхозница 
та хӑйӗн вӑрҫӑра ҫухалнӑ упӑшки киле таврӑнасса кӗтсе 
пурӑнать. Унӑн ывӑлё Петӗр вӑрҫӑра пуҫ хунӑ салтаксене 
халалласа поэма ҫырать, ӑна радиола хӑех вуласа парать. 
Вӑл фаш истсене хирӗҫ ҫапӑҫса вплиӗ Саитӑрӑи хӗрне — 
Аниссаиа юратать, часах туй та пулмалла. Ялти яш-кӗрӗм  
ҫурхн тёнчепе савӑнса вӑййа тухнӑ. Тӳпере — тулли уйӑх.



Ҫакна автор лайах ҫырнӑ. Чёлхи те, диалогёсем те витемлӗ, 
вырӑилӑ. I

Малалла вӑрҫӑра «ҫухалнӑ ҫын» — Петӗр ашшӗ Якку 
киле таврӑннине кӑтартнӑ. Арӑмӗ те, ывӑлӗ те тӗлӗннӗ. П е
тер аш ш ӗне хӑй ӗмӗрӗнче пӗрремӗш  хут курать тенӗ. Ял- 
йыш пухӑнать. Яккӑва телей сунаҫҫё, ӗҫеҫҫӗ, ҫиеҫҫӗ, шав- 
лаҫҫӗ.

Тӗлӗнмелли пурах ёнтӗ. Паттӑрсен внлӗмӗпе вилнӗ ҫын 
таврӑниӑ-ҫке. Анчах вӑл вӑрҫӑра сутӑпчӑк, таркӑи пулнӑ 
иккен. У н пек ҫынсем, паллах, вӑрҫӑра та, тылра та пулнӑ. 
Г. Харлампьев та хӑйӗн «Ю рату вилӗмсӗр» пьесинче сутӑн- 
чӑк ҫынпӑн сӑнарне лайӑх кӑтартса ианӑччӗ. Халӗ, аксӑ, ун  
пек ҫынна Юхма Мишши ньесинче куратпӑр.

Пёр чӑваш ялӗнчен виҫӗ тус — Мнкула, Саптӑр тата Якку 
пӗрле вӑрҫа тухса кайнӑ, пӗрле ҫапӑҫнӑ. Хаяр ҫапӑҫура Ми- 
кулапа Сантӑр йывӑр аманаҫҫё. Саитӑр вилет, анчах вӑхӑтра 
пулӑш иӑ пулсан, вӑл внлместчӗ тет Микула. Вӑрҫӑран яла 
таврӑнсан, вӑл иачах урӑхла каланӑ, Сантӑр атакӑпа кайнӑ 
чухне паттӑррӑн пуҫне хуиӑ, тет.

Пьеса авторӗ М пкулапа Яккӑва ҫапӑҫури лару-тӑру  
ҫинчен, Сантӑр Яккӑва пула вӑрҫӑ хирӗнче пуҫ хуни ҫинчен  
нумай калаҫтарать. Якку нутсӗр ҫын, сутӑнчӑк иккенне Вар- 
вари те, Петӗр те, А нпсса та пӗлсен, килйышра лӑпкӑ пур- 
нӑҫ пӑсӑлать, арканат1.. Пурте тарӑхаҫ.ҫӗ, Яккӑва ятлаҫҫё. 
Ы вӑлӗ: «Эпё сана герой тесе нурӑннӑ. Эпӗ санпа мухтаниӑ. 
Атте, ман атте, тенё... Повесть ҫырма ёмётленнё»,— тет.

Драматург кӑтартнӑ тӑрӑх Якку хӑйӗн тискер ёҫне вӑрҫӑ 
суранӗ вырӑпне хунӑ пек туйӑнать, вӑл ӑна ҫӑмӑллатасшӑн  
тӑрӑшать. Акӑ мӗн калаы> вӑл Петӗре: «Ун чухне нимӗҫсем  
Мускав иатне ҫитнӗччӗ... Пӗтӗм Европа вёсен аллинчеччё. 
Вӗсене ҫӗнтерме пултарассн пиркн ш ухӑш лама та ҫукчӗ... 
Вӗсем майлӑ пулсассӑн кӑна нурӑнма пулать тесе ш ухӑш - 
латтӑм. М аиӑн вилес килместчӗ. Ҫавӑнпа та эпӗ нимӗҫсем  
патне каҫрӑм».

Ҫак мӑшкӑла тӳсейм есёр йӗрекен арӑмне те вӑл ҫапла 
каласа лӑплантарасшӑн: «Варварп, нӗлесчӗ санӑн, мён тери 
хӑруш ӑччӗ ҫавӑн чухне вӑрҫӑ хирӗнче! Хӑрарӑм эпӗ. Хам- 
ш ӑн кйна мар, сире тӑлӑха хӑварасран...»

Сутӑнчӑк Якку тарӑхнӑ пек калаҫать пулин те, темёншён  
вӑл никамран та каҫару ыйтмасть. Арӑмӗпе ывӑлӗ вилсен ҫеҫ 
вӑл ухм аха ернё ҫын нек кӑшкӑрма иуҫлать: «Мӗшнён иу- 
рӑнмалла халӗ манӑн?.. Ҫын мар энё... Вилём! Аҫта эсӗ?.. 
Ил ман чуна часрах!» — тесе чуиса тухать.

Ҫавӑн нек сӑнласа кӑтартнӑ Тӑван ҫёршыва, юлташёсене



С утса  и р е к  пурнаҫ и л н е  у ы и и а н  к у н ҫ у л н е ,  Ҫаила и е т е т  дра* 
мӑри к о н ф л и к т  та .

Тӑван ҫӗршывшӑн кӗрешнӗ чух чӑн-чӑн патриотсем Мп- 
кулапа Сантӑр пек ҫынсем пулнӑ. Вёсем тӑшманпа ҫапӑҫнӑ  
чух хӑйсен пурнӑҫне шеллемен, аллисене ҫӗклесе юратиӑ 
ҫӗршыва сутман, йывӑр вӑхӑтсенче май кнлнӗ таран нёр- 
пӗрне пулӑшнӑ. Акӑ, Сантӑр амансан, ӑиа Микула, хӑй те 
аманнӑскер, сулахай аллипе те пулин сӗтӗрсе вилёмрен хӑ- 
тарасшӑн. «Хӑв вилсен те юлташа ҫӑл»,— ш ухӑш ланӑ вӑл. 
Кӑна вара пьесӑри чи вӑйлӑ картина теме пулать.

Анчах Микула сӑнарне эпё автор туса ҫитереймеп пуле 
тетёп. Вал ялта ятлӑ, ырӑ кӑмӑллӑ ҫыи, хӑй ӗмӗрне пӗччен  
пурӑнса ирттерет, вӑрҫӑ хыҫҫӑн вунпилёк ҫул ытла иртнӗ 
пулсан та, Варварне юратать, унпа пӗрлеш есш ӗн пӗрмай ун  
хыҫҫӑн ҫӳрет. Ҫавна пулах вӑл Яккун фронтри тискер ӗҫё 
ҫинчен те никама та каламан иккен. Кун пек ёҫе ӗненме 
ҫук.

Варвари сӑнарне вулакан та, куракан та кӑмӑллӑн йы- 
шӑнмалла. Ял ҫыннисем ӑна сӑпайлӑ, ӗҫчен, хуҫалӑха тытма 
пултаракан хӗрарӑм вырӑнне хурса кнлӗштереҫҫӗ. Вӑрҫа 
хыҫҫӑн нумай вӑхӑт нртпӗ пулин те, Варварн хӑйӗн юратнӑ 
упӑш кине манма иултараймасть. «Вӑл ӗмӗрлӗхех ҫут тёиче- 
рен ҫухалнине те ӗненместёп. К илессӗнех туйӑнать вӑл... 
Эпӗ ӑна мӗн ҫӗре кӗрнчченех кётме пӑрахас ҫук»,—тет вӑл 
Микулая.

Ю лашкинчен «Уйӑх тулнӑ каҫ» пьесӑна пётӗмпех хӑйне 
евӗрлӗ, хӑйне майлӑ произведеннсеп ш утне кӗртме май ҫук  
пулӗ тетёп. М ёншён тесен, Юхма Мишшинчен маларах ҫак 
темӑпах вырӑссен хальхн вӑхӑтрн паллӑ драматургӗ А. Са
лынский «Долгожданный» ятлӑ икӗ пайлӑ иьеса ҫырнӑччӗ. 
Сюжечӗ те ҫавах, анчах вӑл тёп героя урӑхла, ырӑ сӑнар  
туса, кӑтартнӑ.

«Уйӑх тулнӑ каҫ» пьесӑн хӑшпӗр ҫитменлӗхӗсене асӑр- 
хаттарса хӑвартӑмӑр пулин те, калас пулать: вӑл ҫамрӑк- 
сене ҫарпа патриотизмла воспитани парас ӗҫре усӑллӑ нро- 
изведени пулса тӑрать.

Ю лашкинчен Л. Агаковпа Л. Родионован «Ы лтӑн вӑчӑ- 
ра» пьеси пирки те темиҫе сӑмах каласа хӑварас кнлет. 
Малтап, 1948 ҫулта, Л. Агаковӑи «Ы лтӑн вӑчӑра» повеҫӗ 
пичетленсе тухрӗ. Унта пнрӗи ҫӗршывӑн вӑхӑтлӑха оккупа- 
циленӗ вырӑнсенче фаш истсене хирӗҫ партизансемпе пӗрле 
ҫамрӑк ачасем те иысӑк паттӑрлӑхпа ҫанӑҫни ҫинчен каланӑ. 
Автор икӗ ҫамрӑк патриот — вырӑс ачипе чӑваш ачн — нӗр  
пӗринпе туслӑ пурӑнннне, тӑшман аллинчн кёпере сывлӑша 
сиктерсе янине, партизансен отрядне нӗр полицая тытса



Таврашпше, фашисТсен офицерне менле вёлерш ш е Тата ҫана- 
ҫури ытти эпизодсене те ӑста ҫырса кӑтартнине вулакансем  
лайӑх астӑваҫҫӗ-тӗр. Ҫак ҫпвӗч сюжетлӑ повеҫрен «П. Ага- 
ковиа JI. Родионов 1953 ҫулта тӑватӑ пайлӑ пьеса турӗҫ. По- 
веҫӗн содерж аш ш е вӗсем пьесӑра нимӗн чухлӗ те улӑштар- 
ман темелле. Апла пулин те, хӑш пӗр эпизодсене кӗскетнн, 
ҫӑмӑллатни сисӗнет, кунсӑр пуҫне тата геройсен характере, 
калаҫӑвӗ пӗр майлӑрах пулни палӑрать. Хӑй вӑхӑтӗнче крн- 
тнксем те, вулакансем те «Ы лтӑн вӑчӑра» инсценировка по- 
веҫрен вӑйсӑртараххине палӑртпӑччӗ.

Вӑрҫӑ хыҫҫӑн вӑрҫӑ ҫиичен ҫырнӑ драмӑллӑ пронзведе- 
нисем пирӗн литературӑра сахал мар. Анчах кашни пьеса 
пысӑк шайра тӑрать, Тӑвап ҫӗршывӑн аслӑ вӑрҫн ҫнпчен  
мӗн каламаллине каланӑ, мӗн кӑтартмаллине кӑтартнӑ теме 
ҫук-ха. Талантлӑ произведенисем хуш пш иче идейӑпа илем- 
лӗх тӗлӗш ӗнчен вӑйсӑртараххисем те пичетленкелерӗҫ. Чӑ- 
ваш драматургииче совет командирӗсемпе политработникӗ- 
сем вӑрҫӑра мӗнле паттӑрлӑх кӑтартпи ҫиичеи калакаи про- 
нзведеннсем ҫук-ха.

-теӑ р п а  патриотизм темипе ёҫлекен авторсем Тӑван ҫёр- 
шывӑн аслӑ вӑрҫип историне те, Совет Ҫарён хальхи пур- 
иӑҫне те лайӑх пӗлмелли такамшӑи та паллӑ. Хальхи вӑхӑт- 
ра драматургие аталантарма чӑрмаптаракан объективлӑ сӑл- 
тавсем ҫук. П урте писательсем тӑрӑхпса, чуна парса ёҫле- 
иинчен килет.

Ҫапла ӗнтӗ, Тӑвап ҫӗршывӑн аслӑ вӑрҫи ҫинчен чӑваш  
пнсателӗсем вӑрҫӑ ҫулӗсенче те, вӑрҫӑ хыҫҫӑн та чылай ла- 
йӑх произведенисем ҫырнине эппр куратпӑр. Вӗсем Тӑван 
ҫёршывӑп ирӗклӗхӗпе пӑхӑнманлӑхӗш ӗи, совет халӑхӗн телей- 
лӗ пурпӑҫӗпе ҫутӑ пуласлӑхӗш ӗн пыпӑ вӑрҫа тӗрӗс кӑтарт- 
са параҫҫӗ. К у ӗнтӗ пирён литература социализмла реализм  
меслечӗн ҫулӗпе малалла ҫирӗппӗи аталанса пынине пӗл- 
терет. ___

Аичах иртнӗ вӑрҫа асӑнсан, эпир ҫакна та маималла 
мар: халё пирён планета ҫипче унта та кунта тӑнӑҫ пуриӑ- 
ҫа йывӑрлатакап вучахсем чёрӗлеҫҫӗ, империализмӑи тнс- 
кер вӑйӗсем Совет Союзёпе ытти социализмлӑ ҫӗршывсене 
хирӗҫ каварлӑ ёҫсем тума хатӗрленеҫҫӗ. Ҫавӑнпа та совет 
ҫыииисен яланах сыхӑ пулмалла, мир вӑйӗсене куллен-кун  
ҫирӗплетмелле, ҫамрӑк ӑрӑва патрпотла восггитани парассп- 
ш ӗн ырми-канми тӑрӑтмадгла. К у тӗлӗш пе чӑваш писателё- 
сем хӑйсен пархатарлӑ ёҫпе пётӗм хастарлӑхпа туса пырёҫ, 
ҫарпа патриотизм темипе ҫӗнӗрси ҫӗиӗ паха произведенисем  
ҫырӗҫ.
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