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СОВЕТ ЛИТЕРАТУРИН АСЛА ТЁЛЛЕВЁ

(Н. С. Хрущевӑн «Литературӑпа искусствам халӑх пурнӑҫӗпе 
тачӑ ҫыхӑнтармалла» кӗнекнне чӑвашла кӑларнӑ май)

1957 ҫулта пирён ха ҫ ат -жу р нал сен ч е Н. С. Хрущев 
юлташӑн «Литературӑпа искусства на халӑх пурнӑҫӗпе тачӑ 
рыхӑнтармалла» ятста пӗр произведение пӗрлештернӗ сӑ- 
мажёсем пичетленсе ту1хрӗ|ҫ. Ҫак произведение партипе 
халӑх чаплӑ ят пачё. «Парти документе». Парти ҫав доку
ментра литературӑпа искусства н коммунизм строитель- 
ствинчи вырӑнне, писательсемпе искусства ҫыннисен КПСС 
X X  съезчӗ йышӑннӑ решенисене пурнӑҫа кёртес ёҫри за- 
дачисене яр-уҫҫӑн кӑтартса пачё. Совет писателӗсемпе 
искусства ҫыннстсем парти кӑтартӑвӗсене стётём ч.ун-чёрепе 
хавасланоа йышӑнчёҫ.

1957 ҫул хыҫҫӑи Н. С. Хрущев юлташ литературӑпа 
искусства ыйтӑвёсем стирки тёрлё съездоенче, канашлуссм- 
пе йышӑнуеенче тата та тухса каларё. Чӑзашгосиздат 
Н. С. Хрущев юлташӑн ҫав сӑмахёсене пёр кёнекене пухса 
чӑвашла куҫароа кӑларчӗ. Кӗнакен ячё — «Литературӑпа ис- 
кусствӑна халӑх стурнӑҫӗсте тачӑ ҫыжӑнтармалла» (1 9 6 1 ҫул, 
кӗнекере 108 стр.).

. Кӗнекене ҫак произведенисене кёртнё: Совет Союзӗн- 
чи Коммунистсен партийён Тёп Комитечӗ партии X X  
съездне туса станӑ отчетлӑ докладӑн идеологи ӗҫӗн ъштӑвё- 
сем |ҫ!инчен 1кала1кан стайё; «Литературӑпа 1ис1К1уостаӑна ха
лах пурнӑҫӗпе тачӑ ҫыхӑнтармалла» (1957 ҫулхи майӑн 
13-мӗшӗнсте яи1оа1тельсен КПСС Тӗп Комитетӗнче пулнӑ 
канашлӑвӗнче, 1957 ҫулхи майӑн 19-мёшёнче писательсене, 
художниксене, окульпторсемпе композиторсене йышӑннӑ 
ч]ухне тата 1957 ҫу.лхи июль уйахёнче парти активен пухӑ-
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вёнче тухоа каланӑ сӑмахсене кӗскан калаоа пани); Аме- 
рикӑри Юнайтед прес агентствин «корреспонденчӗпе Геяри 
Шапирӑпа 1957 ҫулхи ноябрей 14-мёшӗнче калаҫнинчен 
илнӗ еыпӑк; 1958 ҫулхи февралён 8нмӗшӗнче Кремль,ти 1Хы- 
сӑк дворецра совет халӑх пнтеллигенцийён представителё- 
оене йышӑннӑ чухне калана еӑмах; СССР халӑх хуҫалӑхне 
1 9 5 9 -1 9 6 5  ҫулсенче аталантармалли контроллё цифрӑоем 
ҫинчан партии черетсӗр X X I съездёнче тунӑ докладран 
илнё сыпӑж; «Халӑх ырлӑхӗшён ёҫлесси — совет лисателё- 
сен чи пысӑк тивёҫӗ» (Писателвсен III съездӗнче 1959 ҫул- 
хи майӑн 22-мёшёнче каланӑ сӑмах); КПСС Тёп Комите- 
чён Пленумёнче 1959 ҫулхи июнён 29-мӗшӗнче каланӑ 
сӑмах сыпӑкё; «Мӗн шур ҫёршывсенчи халӑхсен ирӗкӗ — 
пётӗм тӗнчипе мир тӑвасси» ( Ростов облаҫӗнчи Вешенок а я 
стаиицӑра 1959 ҫулжи августан 30-мӗшёнче калана сӑмах- 
ран); «Совет пичечӗ чи вӑйлӑ та чи ҫивӗч ничегг пулмал- 
ла» (1959 ҫулхи ноябрён 14-мёшӗнче совет журналисчёсене 
Кремльте йышӑннӑ чухне каланӑ еӑмак); «Журналистсен 
пётӗм тёнчери иккӗмёш тӗл пулӑвне хутшӑнакансене» 
(1960 ҫулхи октябрей 18нмӗшёнче янӑ оалам).

* **

Кӗнекен ячӗ унта кӗртнӗ сӑмахсен тӗп шухӑшне палар- 
тать: литературӑпа искусства халӑх пурнӑҫӗпе тачӑ ҫыхӑн- 
оа тӑмалла, халӑх ӗҫне тумалла, коммунизм тума пу- 
лашмалла. «Литературӑпа искусствӑна халӑх пурнӑҫӗпе 
тачӑ ҫыхӑнтармалла» кёяекере социализмла, коммунизмла 
лптературӑпа искусства ҫинчен сӑма!х пырать. Вёсем пур 
тёлёшпе те малта лымалла, хӑватлӑ иулмалла. Партин 
X X  съездӗнче тунӑ отчетлӑ докладра кун iroipKiHiH. С. Х р у 
щев юлташ ҫакӑн пек талать: «Пирӗн |ҫёршыври искусст- 
вӑгаа литература содержани пуянлӑхёпе кӑна ;мар, хӑйён 
(Художествӑллӑ вӑйёие те, ӑоталӑхӗпе те тӗнчере чи малта 
тӑракан И!С1кус<ст>вӑпа литература пулма |пултараҫҫё тата вё
сен ҫавӑн пак тулма тӑрӑшмалла та» (Н , С. Хрущев. 
«Литературӑпа искусетвӑна халӑх пурнӑҫӗпе тача ҫыхӑн- 
тармалла». Чӑвашгиз, 1961 ҫ., 9 стр. Цитатӑоене пур ҫёрте 
те ҫак кӑларӑмран илнӗ).

Ҫак шухӑша зпир час-часах калатпӑр. Каламаллах та, 
мёншён тесен вӑл — совет искусствипе литератури умён- 
че таракан тёп задачӑна палӑртать. Анчах пирён мскусст- 
вӑпа литература шухӑшсен иуявлӑхӗпе кӑна мар, илемлек
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вӑйёпе те малта тӑмалла теггаер те вал мене пёлтерни ҫин- 
чен шух атласах ка1ЙмаоТ1пӑр, ву лакансем каламасарах, ыгг- 
латши ӑнл антармаеӑрах нӗлаҫҫӗ пуле, тетпёр.

Эпир социалиэмла общгствӑра пурӑнатпӑр, коммунизм 
тӑватпӑр. Коммунизмла обществам малтанхи еыпӑкне — 
социализма----совет халӑхӗ туса ҫитерчё ёнтё. Комму
низм — чи малта таракан общества, чи ламах формаци. 
Уиӑн надстройки-сем те урӑхла надстройкӑсем, малта тӑра- 
канск-ерс-ем, вё-сем халичченхи пеккисем пулмалла мар. 
Комм/унизмла общества искусствипе литератури этом ку 
таранччен курмашилтмен искусствӑпа литература пулмал- 
ла. Эпир коммунизм тӑватпӑр пулоан, ширен искусствӑпа 
литература та ҫав малта таракан обществӑна тивёҫлё пул- 
малла, вёсем иётём тён-чипе чи малта тӑмалла. Коммунизм 
шухӑшёсем, унӑн революцилле идейисем ҫӗнӗ искусствӑпа 
литературӑн чаплӑ идейисем пулмалла, -халӑха ӗҫпе кёре- 
шӳре хаваслӑх парса тӑмалла, хавХалантармалла.

Малта таракан вӑйлӑ шухӑшсене кирлӗ пак каласа 
пама пысӑк ӑсталӑх, чаплӑран та чаплӑ илемлёх вӑйӗ кир- 
лё, атемлӗх историйӗнче ку вӑхӑтчен никам та тёл пулман 
пултарулӑх кирлӗ, мӗншён тесен хӑватлӑ идейӑсен пуян- 
лӑхне ӑстаран та ӑста лисательсем, худож 1Никсем, компози- 
торсем тата искусствӑпа литературӑн ытти «умай вӗреннё, 
ӑсталаннӑ рабстникёсем ҫ-еҫ илемлӗн кӑтартса пама, ҫынсен 
ӑс-тӑнё, чун-чёри иатне ҫитерме пултараҫҫӗ.

Совет искусствипе литературине илес пулсан, ҫакӑ пал- 
лӑ: вёсем чи малта пыракаи искусств ӑп-а литература пул- 
вине пӗтём тёнче пёлет. Малаш не вёсем тата та вӑйлӑ, 
тата та ил-емлӗ искусствӑпа (литература пулма дултараҫҫӗ. 
Ҫавӑнпа та Ксммунистсен партийё литературӑпа искусст- 
вӑра ӗҫлекенсене тата та тимлёрах, пулт-аруллӑрах ӗҫлсме 
чӗнет.

«Искусства орга.нӗсевчи, редакцисенчи тата изда- 
телвствӑсенчи хӑш-пёр юлташеем килӗшнӗ пек,—  тет 
Н. С. Хрущев юлташ,—  тёксём, васкаса ҫырнӑ произведе- 
нисемпе килёшме юрамасть».

Малалла вӑл ҫакӑн пек асӑрхаттарать: «Час-часах пи- 
рён халсӑр, тёрёс мар ҫырнӑ произведенисене тивӗҫлӗ от
пор памасӑр хӑвараҫҫӗ. Ҫакӑ вал искусства аталанӑвне 
тата халӑха х удожествӑллӑ воспита-ни парас ёҫе сиен кӳр-ет»
(9 сгр.).

Чӑваш литератури цирки -калас пулсан, ҫакна ас-ӑрхат- 
тармалла: тепёр чухне пирён шугака произведенисем ҫеҫ
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мар, япӑххвоем гге пичетленсе тухаҫҫӗ (скобкара ҫакӑн пек 
калаоа хӑвармасӑр чӑтма сук: вӗсем пичетленсе мар, «оиксе 
тухаҫҫӗ!»). Вёсен авторёсем хушнювче тепёр чухне ягглӑ 
пи с ателье ем те пулкалаҫҫё. Чӑваш писателёсен задачи «ва
там» лроизведенисемпе ҫырлахасси мар ( япӑххисем пирки 
ёнтё .калама та кирлё мар), вёсен задачи— Мускава ҫит- 
ме, Совет Союзне тухма, пётём тёвчене кайма тивӗҫлӗ про- 
изведениеем ҫырааои. Кун пек задача худо ж ник с е м.пе 
композиторсем уменче те, театр работникёсем умёнче те 
тӑраГь. Вӑл задачӑва ӑнӑҫлӑ пурнӑҫласа вы ни пирёнтен 
парти мён ыйтнине, Н . С. Хрущев юлташӑн парти съез- 
дёнче калана сӑмажёсеве эпир тёрёс ӑнланнине кӑтартса 
паре.

КПСС X X  съезчё хӑйён решенийёсенче идеологи тё- 
лёыгое таурнаҫа кӗртмелли задачӑсене яр-уҫҫӑн налӑртса 
пачё, ҫынсене идейӑллӑ вое пит а ни памалли майсемпе пу- 
ринпе те — пропагандӑпа, агитаципе, пичетпе, радиола, 
культу,рӑпа ҫутӗҫ организацийёсемпе тата учрежденийёсем- 
пе, наукӑпа, литературапа, искусствӑпа — ытлараж та ак- 
тивлӑраж усӑ курмалла, терё.

Ҫак эадачӑсене нурнӑҫа кёртеосишён .парти организаци- 
йӗоем пётём вӑйне журса ёҫлеҫҫё. Литературапа искусства 
орг.авизацийёсем те вёсене пурнӑҫа лайӑхраж кӗ.ртес тесе 
тӑрӑшаҫҫё.

* **

«Аитературӑпа искуоствӑна халӑх .пурнӑҫёпе тачӑ ҫы- 
хӑнтармалла» произведен,и —i Н. С. Хрущевӑн виҫӗ сӑмах- 
не пёр текста пӗрлештерсе ҫырнӑ документ. Документ 
тешпер, мёншӗн тесен, паҫӑрах ёнтё каларӑмӑр, вӑл совет 
литературине нарти документе ячёпе кёрсе юлчё. Вӑл пё
тём совет литературине, ҫав шутра пирӗн чӑваш литерату- 
рине ,те, жальхи вӑхӑтри задачӑ|сене уҫҫӑн кӑтартоа пачӗ. 
Н. С. Хрущев юлташ литературапа искусства ыйтӑвӗсем 
тёлёшпе парти мён тери тимлё ӗҫлени ҫинчен калать. Л и
тературапа искусства партии идеологи ӗҫӗнче, ёҫ ҫынни- 
сене коммунист,ла воапитани парас ёҫре калама ҫук пысӑк 
вырӑн йышӑнса тӑраҫҫӗ. Ҫавӑнпа та парти литературапа 
искусства чечекленсе аталанччӑр, вёсен идейӑпа илемлёх 
шайӗ ҫӳлте тӑччӑр тесе тӑрӑшать.

Литературапа искусствӑн ӗҫ $ын>нисене воспитаки па
рас ӗҫри вырӑнне асра тытса, Коммунистсен партийё
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I

«литературӑтга искусства деятелёсене хӑйён идеологи ёҫӗнчи 
шанчӑклӑ тусӗсем, пу л ӑшак а иӗс ем, ҫирӗп тӗрекӗ тесе 
щутлать» (3 0 ).

Ку шухӑша, писательсем партие пулӑшакансем, унӑн 
помощникӗсем пул ни не, Н. С. Хрущев юлташ 1959 ҫулхи 
ноябрей 14-мёшёнче совет журналиочёсене йышӑннӑ чухне 
те,пёр хут ас тупаря ӑ:

«Хаклӑ юлта ш сем-жу р на л и стс е м!— тенё унта вал.—■ 
Пиеатвльсене эпир парши яомощникёсем тетпёр. Писатель- 
сем мая ҫине ан кӳренччӗр те, эпӗ ҫапла калатӑп: эсир, 
журналистсем, йирён партии шанчӑклӑ памощни1кӗсем ҫеҫ 
мар, чӑннипах ёнтё партия чи ҫывӑх помощникёсем — унӑн 
аслӑ ӗҫӗшӗн активлӑ жӗрешекенсем. Мёншӗн чи ҫывӑх no- 
мощникӗсем? Мёншӗн тесен зсир нартишён яланах ҫывӑх- 
ра, алӑ айёнчек. Мёнле те гаулин решение ӑнлантарса 
памалла тата пурнӑҫламалла яулоан, эпир сире чӗнсе илет- 
пёр, эсир вара, партие массӑсемпе ҫыхӑнса тӑма пулӑша- 
кан чи шанчӑклӑ (вӑй пу.лса, нарти решешше пирён пӗтём 
халӑк патне ҫитеретёр» (103).

йышӑнура нулнӑ журналистсем Н. С. Хрущевӑн ҫак 
сӑмахӗсене тӑвӑллӑн алӑ ҫупса ырланӑ. Писательсем те, 
журналистсем те пёр ёҫех тӑваҫҫё,—  партие пулӑшаҫҫӗ! 
Анчих писательсемпе журналистсен ӗҫӗнче уйрӑмлӑхсем 
те пур. Журналистсем (аеӑрхарӑр-м!) — «яланах ҫывӑхра, 
алӑ айёнчех». Кунта журналистсен идеологийё, шухӑш-кӑ- 
мӑлё, ёмӗчӗ ҫинчен мар, вёсен ӗҫӗн хӑйне евӗрлӗхё, специ
фики ҫинчан каланӑ. Журналистӑн хӑш чухне хӑйӗн кор- 
респонденц1ине пёр вы ранга лароа «этемле» ҫырма та май 
пулмасть, ваюкамалла, материала «чи кёске вӑхатра» хаҫат 
редакцине |ҫитермелле пулать. Писателе мӗн?.. Вӑл хула- 
рая жулана поездна ыткӑнмасть, ваокаоа самолётпа вёҫ- 
мест,—  кирлӗ материалсене пухса ҫитеряӗ пу лсан, кабинет- 
ра ҫырса ларать, ҫырнине юсать, кирлё маррине хуратать, 
лайӑхран лаяӑх тӑвать. Журналистӑя ун пак ӗҫлеме вӑхӑт 
ҫук, уиӑн пёрре ҫырнипех лайӑхран лайӑх, тёрӗсрен тёрёс 
ҫырас пулать. Паян, калӑпӑр, парти мёнле те пулин ре- 
шени йышӑячӗ иулсан, журналистӑн ӑна халах жирлё пек 
ӑнланса илес пулать, унсӑрӑн вӑл ҫыраймасть, кун серен 
тухса таракан хаҫата жарреспонденци вӑхӑтра параймасть. 
Ун ҫинчея ыран ҫырни кивелет е пысӑк усӑ параймасть.

Ҫапах та, журналистсем те, писательсем те пёр ёҫех тӑ- 
ваҫҫӗ: тӑван партие чтулӑшаҫҫё! (Сӑмах май куҫару пирки 
пёр асӑрхаттару: кӗнекере «памощники партия» тенине
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30 'СТраницӑра «па рггие пулӑшаюансем», 103 страницӑра 
«гаарти помощникёсем» тенё. Вёсене кёнеке редакторе асӑр- 
хайман, пёр пак тӑвайман).

Писательсем хӑйсен тӗрлӗ пухӑвӗсенче, нумай-нумая 
статйисенче литературӑяа гаурнӑҫ купилинчи ҫыжӑну троен  
тем чухлё калана, ӑна ҫирёталетме сӑмах панӑ, резолюцисем 
ҫырнӑ. Анчах литературӑпа искусетвӑн общества пурнӑ- 
ҫӗнчи вырӑнё ҫинчен, вӑл халӑхпа мёнле ҫыхӑнса тӑни ҫин- 
чен (Н. С. Хрущев юлташ пек уҫӑмлӑ никам та каламан. 
Унӑн >ҫак произведенийӗсенче литературӑпа искусстван тӗп 
ҫул-йёрне кӑтартса ианӑ.

«Аталанса пымалли ҫул-йёр вара,— тат Н . С. Хрущев 
юлташ,— ҫакӑ нулвть: лигГературӑпа искусства планах ха
лах 'пурнӑҫӗпе тачӑ ҫыхӑвса тӑччӑр, пирӗн пуян та нумай 
енлӗ социализмла иурнаҫа тёрёс хӑтартчӑр, совет халӑхён 
пурнӑҫа ҫӗнетекен аолӑ ӗҫяе, унӑн ырӑ туртӑмёсемпе ӗмӗчё- 
сене, унӑн чи наха моральне уҫӑмлӑ та ӗненмелле кӑтартоа 
паччӑр. Литературапа искусствӑн общества пурнӑҫӗвчи 
аслӑ пёлтерӗшё вӑл —  халӑха коммунизм тӑвас ёҫри ҫёнӗ 
ҫитёнӳсемшён кёрешёве ҫӗклесси» (30).

К унта совет искуоствипе литературин аслӑ задачине, 
вёсен аслӑ тӗллевне питех те лайӑх каласа панӑ. «Халӑха 
коммунизм тӑвас ӗҫри ҫёнё ҫитёнӳсемшён кӗрешёве ҫёклес- 
си, коммунизм тума иулӑшаеси, хавхалантарасаи»,—  акӑ 
мӗнле задачӑсем тӑраҫҫӗ писательсемпе художвиксем, ком- 
позитороем тата искусствӑн ытти ҫыннисем умӗнче.

Кунта литературӑпа искусствӑн аслӑ тӗллевё ҫинчен ка
лана май ҫакна аоӑрхаггтармасӑр иртме ҫук: Н. С. Хрущев 
кёнакинче вырӑсла: «Высшее общественное назначение (па- 
лӑртса ҫаырни пирён.—  В. Д .)  литературы и искусства — 
поднимать народ на борьбу за новые успехи в строитель
стве коммунизма» тенё. «Назначение» сӑмаха энир акӑ 
мӗншён хурапа палӑртрӑмӑр: ӑна «пёлтерёшё» тесе куҫар- 
ни тёрёс мар, вырӑссен «назначение» тени задача, тёллев 
сӑмахсен тупеӑмёпе, пӗлтерёшӗпе ҫӳрет. Ш ел пулин те, ҫак 
кӑлтӑка редактор та сисеймен, редакциленё чух тӳрлетмен.

Сӑмаха кальки вӑхӑтри чӑваш литератури ҫине куҫарас 
пулсан, ҫакӑ журӑнать: чӑваш литератури, хальхи темасене 
ҫутатса пама тытӑнчӗ пулин те, паянхи пуриӑҫа сарла- 
кан та тарӑннӑн кӑтартакан произведенисем ,пар1аймарёнха. * 
Ҫапах та савӑнтараканни ҫакӑ: пирён литература пурнӑҫп.а 
тан утма тӑрӑшать. Хальхи ҫыисен сӑнарёсене кӑтартса 
паракан повеҫеем, калавсем, очерксем, поэмӑеемпе сӑвӑ-
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сем, 'пьесӑсем пмчетленсе тухма тытӑнчёҫ. Паха романсам 
ҫук-ха. К у вӑл роман ҫырма вӑхӑт ытларах кирлинчен, 
писательсен идейӑлӑх шайёпе ӑсталӑх ҫителӗксӗрринчен 
килет пулмалла. Хальхи пурнӑҫ ҫинчан роман ҫырас тесан, 
иртнё вӑхӑтрипе хальхи вӑхӑтри иурнӑҫа аван пӗлнипе пёр- 
лех малалла пӑхма та пёлес отулать. Малалла пӑхма пёлмен
яй, щухӑш ан-сӑрлӑхӗ, ӑсталӑх рителёксёрри пире касмалли- 
пех жасать, пӳлет, кал-кал ӗҫлеме па1маеть. Тепёр тесен, 
пирён шутпа, иртнё самана ҫинчен ҫырма ытлашпш йывӑрах 
та мар. Ку тёлёпоте пирён литературӑн опыт та, тра- 
дици те пур. Тем нулсан та, ҫёнӗ пурнӑҫӑн ҫёнё ыйтӑвӗсене 
ҫӗклеме ёнерсем ху мён курни ҫинчен каласа панинчен йы- 
вӑртарах. К у ҫеҫ те мар-ха, чӑваш литературинче хӑшӗ-пӗ- 
рисем, хӑйсем Октябрь тантӑшёсем ҫеҫ, малтанхи пилёк 
ҫуллӑхсен тантӑшёсем ҫеҫ пулин те, ытларах X I X  ёмёрте 
«чаваланма» пӑхаҫҫё. Вӗсем хальхи ҫынсене екурман та, 
вӗсем ҫинчен илтмен те тейӗн. Паллах, писателе иртнё пур- 
нӑҫ ҫинчен те ҫырма юрать. Анчах писательсем иртнӗ 
саманасӑр пуҫне урӑх ним те курмаҫҫё тэта планах иртнё 
саманара «пурӑнаҫҫё» пулеан, литература халӑх ыйтнисене 
кирлё чухлӗ тивёҫтереймест, коммунизм тунӑ ҫёрте ҫӗнӗ 
ҫитёнӳсем тума пӗтӗм вӑйпа чёнеймест.

Кулленхи пурнӑҫ, хальхи ҫынсен ёҫё-хӗлӗ, хальхи са- 
нарсем, ӗмӗт-шухӑшсем писательсен ёмётне, талантне ҫунат 
параҫҫё, ҫёнё произведенисем ҫырма хаваслантараҫҫё. Ҫа- 
вӑнпа ёнтё писательсен пурнӑҫран юлмалла мар, тем пул- 
сая та, малаллак, мал-аллах кайса пымалла. Ҫакна асра 
тытса, писательсене кавар чӗреллё Ҫеҫпёлён сӑмахӗсемпе 
ҫапла калае кялет:

Вут кайӑклӑн вӗҫӗр, ан юлӑр,
Ан юлӑр кун-ҫул уттинчен.

* **

н. с. Хрущев ҫак произведенирех тата «партийность 
литературы» тени мёне пёлтернине анлаитарса панӑ. «Пар
тийность» сӑмаха чӑваш писателёсем «партилёх» тесе ку- 
ҫараҫҫӗ (ӑна к.у кёнекере те ҫавӑн пек куҫарнӑ). Ҫапла 
пара, партилёх ӑнлангупа ҫыхӑннӑ ытти терминсене ҫакӑн 
пек куҫарса ҫыраҫҫё: партийность науки — ӑслӑлӑх парти- 
лӗхӗ, партийность философии — философи партилёхё, пар
тийность литературы —' литература партилёхё тата ыт. те.

Литература партилёхё ҫинчен калакан шухӑша,
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литералу рӑри партилӗх принципне чи малтан В. И. Ленин
сӑлггавласа, ҫутатса нанӑ. Ҫулпуҫ шухӑшне ,гтаргпи малалла 
аталантарнӑ.

Литература партилӗхӗпе халӑхлӑхё пирки Н . С. Хрущев 
ҫакӑн пек калать: «...Партилӗхпе хзлӑхлӑха хире-хирёҫ 
тӑратма юрамаоть. Социалиэмла совет обществин вӑйё — 
Коммунистсен партийёпе халӑх пёрлӗхӗнче. Коммуиистсен 
партийӗн политики халӑхӑн тёп иитересӗсене палӑртать, 
вӑл совет обществи стройӗпе государства стройён пурнӑҫ 
никӗсё пулоа тӑрать. Ҫавӑнпа та пирён совет условийӗсен- 
не 'Коммунистсен партийён политикине цурнӑоа кёртес ӗҫе 
актив лӑ хутшӑнмасӑрах халӑхшӑн ӗҫлеме пулать тесе шут- 
лани пыоӑк йӑнӑш пулнӑ пулӗччӗ. Парти шухӑшӗсемие, 
унӑн палитикӑлла ҫул-йёрӗпе килёшмесёр, халӑхпа иёрле 
пыратӑп тесе шутлама ҫук. Кам халӑхпа иёрле иулас тет, 
вӑл планах партипс пӗрле пулаггь. Кам парти позицийё- 
сенче ҫирёп Тӑрать, вӑл 1яланах халӑхпа пёрле пулать» (34).

Анчах литературӑн партилёх принципӗсене ӑнланма- 
сӑр, апир литерат|урӑна лартире таракан тисательсен вӑйӗ- 
пе ҫеҫ тума пултаратшӑр тени-— вӑл йӑнӑшран та йӑнӑш, 
-киревюёртен те хиревсёр шухӑш, ачалла, жётёж те айван 
шухӑш. Паллаж, писательсем хушшииче парти членёсем са
жал мар, ҫав вӑхӑтрах партире тӑман юлташсем те чылай. 
Вӗсем цурте, партире тӑраканнисем те, тӑманнисем те, пёр 
■ӗҫе кӳ.лӗнсе ӗҫ1леҫҫӗ: хӑйсен произведенийӗсемпе совет ли- 
тературине аталантараҫҫӗ, халӑха, партие пулӑшаҫҫё.

«Художества тварчествинчи партилёх,— тет Н. С. Х ру
щев,—'художник ячёшён ҫеҫ парти ретёнче тӑнинчен мар, 
у,нӑн шухӑш-кӑмӑлёнчен, унӑн идейӑллӑ позицийёнчен ки- 
лет. Парти (членӗнче тӑман лайӑх писательсем те пирӗн 
сахал мар, .анчах вёсен произведенийёсем хайсен идейӑллӑ 
содержанийёпе, политикӑлла ҫивёчлёхёпе |ҫав тери партил- 
лё, халӑх, хӑйёи интересёсене палӑртса танине кура, ҫав 
произведеннсене ырласа йышӑнать» (34).

Литературӑри ленинла партилёк принципё: литература 
•вӑл— халӑхпа парти ӗҫӗ, тесе вёрентет. Совет писателӗ, 
хӑйӗн вӑй-халне, пултарулӑхёпе талантне халӑхпа парти 
ӗҫё пулса тӑнӑ литературӑна парса, паттӑр ёҫ тӑвать. Ҫак 
ёҫ ӑна жӑйне те, унӑн нумай-пумай вулажанӗсене те хавас- 
лӑх парать.

Коммунизм идеалёсем писателе калӑхпа, партипе пин- 
пин майпа ҫыхӑнтарса тӑраҫҫё. Н . С. Хрущев юлташ ка
лана тӑрӑх, коммунизм идеалёсемшӗн, тӑван халӑх телейё-
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шён кёрешесси писатель пурнӑҫён тёллевё пулса тӑрать 
пулеан, вӑл ха.лӑх интересӗсемпе, унӑн .шухӑшчкӑмӑлёпе пу- 
рӑваггь пулсан, вӑл кирек мёнл-е тема илсен те, пурнӑҫря 
кирек мёнле явление ҫутатса парсан гга, ,унӑн произведе- 
нийӗсем халӑх, парт,и тэта государства интересёсемгге ки- 
лӗпюе тӑраҫҫӗ.

Литература ёҫё — халӑхшӑн ӗҫлесси —  ҫӑмӑл яп,ала 
мар. Ниҫта та кирлё пек вӑй ixiypca ёҫлемен, ӗҫӗн т(ути-ма- 
сине ӑс-тӑнпа та, вӑй-халпа та туйса «урман ҫын ҫеҫ 
литературӑра канлӗх шырама ёмӗтленет, !ӑна кёрёк аркине 
йӑвалакан чӑваш куҫёпе .виҫме шутлать. Чӑн-чӑн писатель, 
чӑн-чӑн художник халӑхшӑн тӑрӑшас ҫу.ла, .никам хистеме- 
сёр, хӑй ирӗкӗ.пе, хӑй шухӑшӗпе, хӑй кӑмӑлӗпе йышӑнса, 
чунӗпе чёрн хушиипе суйласа илсе ёҫлет.

Литература гаартилӗхӗ пирки буржуази идеологёсем тем 
те пӗр калаҫҫё, тёрлё влек сараҫҫӗ. Ҫакна асра тытоа, 
Н. С. Хрущев Америкӑри Юнайтед прес агентствин кор- 
респонденчёпе Генри Шапирӑпа 1957 ҫулхи воябрён 14-мё- 
шёнче жалаҫнӑ чухне литература партилӗхӗ .мёне пёл- 
тернине ҫапла ӑвлантарса панӑ: «Хӑш-пӗр буржуалла 
жу.рналистсем тепёр чухне ҫакӑн яак ка лаҫҫё: литература- 
па искусствӑри партилӗх вӑл темле врӗксёрлени пулать, 
теҫҫё. Хӑй жалӑхне юратакан совет пиоателёпхӗн, искусства 
деятелешён унӑн произведекийӗсен партилӗхӗ, халӑха у.сӑ 
парас ё.мёт чёре хушнинчен тухса тӑрать. Ун ҫинчен пирӗн 
писательсем, искусства деятелёсем хӑйсемех лайӑх каласа 
параҫҫё. Партилӗх вӑл, .ҫирёп шухӑш-кӑмӑлтан тухса тӑ- 
рать пулоан, никамшӑн та чӑрмав пулса тӑмвсть» (46).

«...Писатель халӑхшӑн ёҫлет, унпа пёрле пурӑнать тата 
у.нӑн тарҫи пулсан, унӑн творчестви вара халӑх интересӗ- 
сене, Коммунистсен партийён тата унӑн хӑйӗн интересёсе- 
не палӑртса тӑрать» (ҫапӑнтах).

Ҫапла ёнтё, литературӑри партилёхпе халӑхлӑх — вал 
халӑхӑн, партии, писателӗн интересёсем тачӑран та тачӑ 
'пӗтӗҫсе тӑнинче, парти ҫул-йёрне, вӑл ертсе пынине чунпа 
та, ӑспа та йышӑннинче, ӑна пурнӑҫа кёртсе пынинче.

'Вырӑс халӑх каларӑшё (пословици): кил-йыш чӑлахсӑр 
пулмасть, тет. Иртнӗ вӑхӑтра, уйрӑм ҫын .культне критик- 
ленё «унсенче, Муокаври хӑш-,пӗр писательсем, нултарулӑх 
«ирёклёхне» ӑнланмасӑр, партилёх пирки урлӑ-пирлё ка- 
лаҫкаласа илчёҫ. Шӑпах ӗнтё ҫавнашкал писательсене асра 
тытса, Н. С. Хрущев эюлташ КПСС Тёп Комитечён Пле- 
нумёнче 1959 ҫулхи июнён 29-мӗшёнче ҫапла асӑрхаттарнӑ:
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• «Писательсем хушшинче тгирӗн йӑнӑш шухӑшлакан уйрӑм 
ҫыноем пур. Литературӑна парти енёпе мёнле ертсе пырӑн- 
ха! теҫҫӗ вӗсем.Ун пеккисене эпир ҫапла калатпӑр: мёскер 
эс, юлташӑм, парти ертсе . пынвне йышӑтгмастӑн-им?—  
тетпӗр. Анчах парти ерггсе пыни мён-ха вӑл? Ку вӑл мил- 
лионшар |ҫ,ынсен ирӗкӗ-кӑмӑлё, миллионшар ӑссен ирёкё- 
камӑлё, миллионшар ҫыисен коллективлӑ ӑсё-хакӑлё вӗт. 
Пёр-пёр литератор пёр-пӗр дачӑра хӑйӗн произведенине, 
Х1ӑш чухне имшер произведенине, кӑлӑмласа кӑларать те, 
•ӑна эпир пурӑнакан вӑхӑтри ҫыасен, пӗтӗм халӑхӑн шухӑ- 
шӗсене палӑртеа таракан произведени вырӑвне хуччӑртесе 
тӑрӑшать. К:у вӑл чӑннипах харпӑр хӑйне пяысӑка хурао йӑла 
мар-и ёнтё. Вӑл, куратӑр-и, миллиюнсен ирӗкне^кӑмӑлне 
палӑртса таракан парт и ертсе пынипе килёшесшён мар 
иккен. Унашкал ҫын ӗнтё хӑйӗн пуҫран шухӑшласа кӑларнӑ 
прю1изведенийӗпе хӑй партирен ҫӳлерех, халӑхран ҫӳлерех 
хӑпарса тӑрасшӑн. Тӗрлё ҫынсем сажал мар ҫав! Ку вӑл, 
паллах, йӗркерен тухни, калас гаулсан, психюлогиллӗ явле- 
ни ӗнтӗ. Уйрӑм ҫынсем йӗркерен тухасси, тен, коммунизм 
чухне те пулать пуле» (88).

Чӑваш литературин пгурнӑҫё, чӑваш гаисателӗоен ёҫӗ-хӗлё 
пирӗн литераторсен йышё парти ©ртсе пынине тӗрӗс 
ӑнланнине, ӑна пурнӑҫа кӗртсе пыма «ай-калне шеллесе 
тӑманнине кӑтартса пачё. Чӑваш ггисателёсен организацййӗ 
парти ертсе пынипе ёҫлет, парти ҫул-йӗрёпе ҫирӗп пы- 
рать. Ним иккёленмелли те сук, вӑл малашне те ҫавӑн пе- 
кех ӗҫлӗ, ҫавӑн пекеж пырё.

• **
«Аитературӑпа искусствӑна халӑх пурнӑҫӗпе тачӑ ҫы- 

хӑнтармалла» кӗнекене Н . С. Хрущев юлташӑн титатель- 
сен III съездӗнче 1959 ҫулжи майӑн 22-мӗшӗнче калана сӑ- 
махне пётӗмёшнех кӗртнё. Kiy сӑмах ячӗ «Халӑх ырлӑхёшён 
ёҫлесси — совет писателӗсен чи пысӑк тивёҫӗ».

Никита Сергеевич хӑйӗн сӑмахӗн пуҫламӑшёнче, парти 
Тёп Комитечён ҫырӑвне асӑннӑ май, писательсене «этем 
чунён инженерёсем» тет. Ҫак чаплӑ самахсен тӗп шухӑшё, 
тупсӑмӗ ҫакӑнта: литература ҫынеен шухӑшӗсене, ӑс-тӑн- 
не, кӑмӑлне, характерне йӗркелеме, тӗрёс ҫул-иӗрпе яма 
пулӑшать. Илемлё литература 1произведенийӗсем ёҫ ҫынни- 
сене хӑйсен ӗҫпе кёрешӳри вырӑнне, идеалёсене ӑнлаиса 
илме пулӑшса, малалла чёнеҫҫё, вёсен ырӑ туйӑмёсене вӑ- 
ратаҫҫё, ёмёчёсене ҫунатсем параҫҫё.
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Писательеен ӗҫё — 'совет халӑхне коммунизм тума пу- 
лашасси, коммунизм та вас ёҫе хӑйсен произведенийӗсемпе 
хастар 1хут|Ш'ӑнасси. H . С. Хрущев калана тӑрӑх, халӑхпа,

• коллективна пӗрле тӑрӑшса ёҫлессинчен, коллективра пу- 
рӑнаесинчен, обществӑпа халах ырлӑхӗшён тӑрӑшма кирли- 
не ӑнланса ӗҫленинчен пысӑкрах телей ҫыншӑн урӑх ҫук. 
Тӳрех калагаӑр, писательшӗн те ҫавах: всалакран аякра та
ракан, халӑх ҫине йӗрёнсе 'пӑхакан, унӑн хуйхи-суйхи ҫине 
алӑ 'сулакан ҫын писатель пулма пултараймасть, вал 
йӑвасӑр «шӑпчӑк» пек, :унӑн юрри-савви хӑйӗн кӑмӑлне ҫеҫ 
йӑаатать.

Съездра Н. С. Хрущев юлташ хӑйӗн ҫамрӑк чухнехи 
тусён, Пантелей Махиня поэтӑн пӗр сӑввине вуласа панӑ. 
Поэт «тӗрӗсне калакан кёнеке» ҫинчен ҫакӑн пек йёркесем 
ҫырнӑ:

Сасартӑк тухнӑ тӑвӑл пек вӑй патӑр 
Ҫинсен чӗрисене ялкӑштарма.
Ҫынна вӑл йывӑр ыйхӑран вӑраттӑр,
Вӑл чӗнтӗр тӗттӗме хирӗҫ ҫапӑҫма.

П. Махин я сӑмахӗсене вуласа панӑ хыоҫӑн Никита 
Сергеевич: <«Акӑ мӗнле ӑнланнӑ рабочи поэт хӑй пурнӑҫён 
тупсӑмне, мӗнре курса тӑнӑ хӑй ёҫён тёллевне», тет -(6 1 ). 
Ҫав вӑхӑтрах вӑл Мажиня поэт хунта кивӗ Росеийӑ ҫинчен 
каламине асӑрхаттарать,— хальхи 'писатель,сен чаплӑ ӗҫӗ- 
шён 'ҫулсем уҫӑ, ӗҫле кӑна, ывӑнас тамесӗр ӗҫле.

Никита Сергеевич съездра литература критики писа
тель ӗҫёнче мӗн тери пысӑк вырӑн йышӑннине кӑтартса 
панӑ. Вӑл, ӑшшӑн кулса, хӑш-пёр писательсене юлташла 
тёксе, литература критикине «хурӑн милёкпе» танлаш- 
тарать:

«Литература енёпе ӗҫлакен лайӑх критик чи палла писа
теле те «умай иулӑшма пултарать: критикӑллӑ ӑелӑ статья 
вал —, мунчана ҫапӑнма ҫӳреме юратакан ҫынна кирлё ху- 
рӑн милӗк евӗрлех: вӑл ӑшпш парать те милёкпе ҫапӑнать, 
хӑй ҫапӑнасшӑн мар пулсан, ӑна урӑххи ҫапоа ярать. 
Милёкпе ҫапӑнни вара вӑл —> начар ӗҫ мар, мӗншӗн тесен 
тир та салат ь, ӳт лайӑхрах сывлама пу!ҫлать, пурӑнма 
ҫӑмӑлланать» (64).

Ҫак еӑмахрах Н. С. Хрущев критика пир, к и ҫапла ка- 
лать: «Куина пёрлех ҫакна каламалла: 'Литература крити
ки, литература проиэведенийёсене кулленех теплён пӑх с а 
тухни вал — пирен литерат.урӑна ӑнӑҫлӑ аталантармалли
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чи кирлё услови. Акӑ мёншӗн ӗнтӗ сирён кӑвйр юлташӑр- 
сене критиклессинчен тэта вёсен про.изведенийӗсене пӑхса 
тушаесинчен пӑрӑнга пгӑма ирёк ҫуж. Мӗне пёлтерет-ха вал 
литература критики тени? В ӑл — писатель хёҫ-пӑшалне 
ҫивёчлетни, произведение тёплён пахе а тукни, вӑл —  лите
раторов» ӑсталӑхне пӗрмаях ӳстерсе пыви. Манӑн ҫакӑн 
пирки калама кирлех те мар, эаир ҫакиашкал ыйтусен 
пёлтерёшне кӑвӑрах лайӑх пёлетёр. Пире кёрешӗве чӗнекен, 
коммунизм ҫӗнтерӗвё патне чёнекен ҫёнё, лайӑх литература 
произведеныйёсем кирлӗ, ҫавнашкал ироизведенисене халӑх 
кӗтет» (75— 76).

Асӑрхарӑр-и, литература критики вӑл — «пирӗн литера- 
турӑна ӑнӑҫлӑ аталантармалли чи кирлӗ услови»; критика 
вӑл — «писатель хӗҫ-пӑшалне ҫивӗчлетни, произведение тёп
лён пӑхса тухни», «литераторсен ӑсталӑхне пӗрмаях ӳстер- 
се пыни». В. И. Ленин кӑйён Максим Горький патне янӑ 
ҫырӑвёсенчен пёринче «литература критикине те парти 
ӗҫёпе тачӑрах ҫыжӑнтармалла» тенӗ *. К у вӑл литература 
критикин общества пурнӑҫӗнчи вырӑнёпе тивӗ|ҫӗ, тивлечӗпе 
тӗллевӗ мӗн тери кысӑк яулнине, унӑн партилӗхне питек 
те уҫҫӑн кӑтартса парать.

Литература критики — «литературӑна ӑнӑҫлӑ аталан- 
тармалли (услови» пулсан, критика жанрёнче ӗҫлекен лите- 
раторӑн, критикӑн !мӗнле нулм1алли те курӑисах тӑрать. 
Вӑл «телей валеҫнӗ чухне ура сыре а юлнӑ» чӑваш мар 
(эпир кунта «телей» вырӑнне «талант» сӑмажа асра ты- 
татпӑр), пьгсӑк талантпа ҫуралнӑ, ҫав таланта ӳстернӗ, 
аталантарнӑ ҫын пулмалла. Аннах кун тек ҫеҫ калани 
ҫителӗксёр пулнӑ пулёччё: пирён вӑхӑтри литература кри- 
тикӗ вӑл — парти ҫул-йёрне тёрёс тытса пыракан ҫын, 
философ-марксист, л ит е р ат о р - пу бли цист, эстетикӑна, лите- 
ратурӑпа критикан исторйне, гражданла историне, социо- 
логие тӗплё пёлакен литератор пулмалла.

Хӑшё-пӗрисем критик ӗҫне ытла та «ансӑр ӗҫ» вырӑн- 
не хураҫҫӗ. Вёсен шучӗпе, чӑн-чӑн критика вӑл — «йӑнӑш- 
сем тупасси, вёсене тншкересси». Анчах критикана ҫавӑн 
пек ӑнланни марксистла-ленинла литература критикинчен 
питех те инҫетре тӑрать. Вёсен хушши — пёлӗтпе ^ёр пекех: 
ӑна ҫёр |ҫинчен те, пӗлёт ҫинчеи те виҫсе иӑхма ҫук.

Партилёх, ленинла, коммунистла тартилӗх! Акӑ мӗн 
кирлё литература критикне. Критикӑра зпартилӗх принци- 
пёсенчен пӑрӑнса кайни нихҫан та ырри патне илсе п.ы-

* В. И. Ленин. Соч., 34 т., 332 стр.
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масть,— яланах «йӑнӑш ҫулпа чуптарать», критика ятне- 
ярать!

Критикра ҫакӑн пек пахалахсем пёрлешсе та малла: кри
тик пёр вӑхӑтрах теоретик тата художник пулмалла. Лите
ратура теорийён, эстетикан ыйтӑвёсенче аран-аран сём- 
ленакен ҫын, марксизм-ленинизм теорине чун-чёрепе, пӗтӗм 
ӑс-хакӑлпа пар-ӑнман ҫын ӑҫтан хастар критик пултӑрнха! 
Э,пир пиоательсене «этем чунён инженерӗсем» тетпёр 
пулсан, ҫак сӑмахсем .литература критикёсем мирки те вы- 
рӑнлӑ. Критик —  сивӗ тимӗре ахальтен кӑна чан;к-чанк 
шаккакан «тимӗрҫё» мар, «этем чунён инженерё».

Н. С. Хрущев юлташ литература критикин задачи-сем 
пирки тата ҫакӑн пек калать: «Эпир литературӑпа искусст- 
<вӑн мӗн пур вӑйӗсене принциплӑ никӗс ҫинче яётёҫтерсе 
ҫирӗплетме тӑрӑшатпӑр, анчах марксизм-ленинизм принци- 
пӗсенчен иӑрӑнса кайса мар. Ҫавӑн пек пётёҫтерсе ҫирёп- 
летес тӗллевпе принциилӑ критикӑпа самокритика сарӑлса 
пырать. Ҫак критика йӑнӑш тунӑ ҫынсене хӑйеен йӑнӑ- 
шёсене ӑнланса и лее тӳрлетме, ура ҫинче ҫирёпрех тӑма, 
творчествӑри активлӑха ӳстерме пулӑшать. Критикӑпа са
мокритикӑна вӑйлатса пырса, ҫакна ггимлён тёпчесе пёлмел- 
ле: пӗр-пёр деяшелён йӑнӑшё ӑнсӑртран пулнӑ-и е вӑл унӑн 
шухӑшёсен системине, вӑл тытса пырака н уйрӑм ҫул-йёре 
палӑртса тӑрать-и; тата ҫав деятель критика ҫине мӗнле 
пӑхнине те шӳта илмелле. Йӑнӑш тума кашии ҫыяах пул- 
тарать, ҫын ёнер мён тунине кӑна мар, вӑл ыран мён тума 
пултарнине те курма пёлмелле,— ку чи кирли,— мирён 
ҫынна ҫитменлёхсемпе йӑяӑшсене ӑнланса илме, вёсене 
хӑвӑртрах пӗтерме, тӳрлетме пулӑшмалла» (3 9 ).

Н . С. Хрущев юлташ кунта принциплӑ критика ҫин- 
чен калать. Принциплӑ критика литературӑпа искусства 
ҫыннисене хӑйсен ё|ҫёнче пулӑшас шухӑша, тӗллеве асра 
тытать, вӗсем мирён халӑха ырлӑх кӳме тата та лайӑхрах 
еҫлеччӗр, ко'ммунизмшан итыракан кёрешёве активлӑ хут- 
шанччӑр, хӑйсен произведенийӗсемпе еоциализмла совет 
культурине, коммунизмла культурӑна пуянлатчӑр, тет.

Пис'ательсен III съездёнче Никита Сергеевич писатель- 
сене': Эсир йӑнӑшоам тӑвассинчен мёнле сыхланмалла ?—  
теме пултаратӑр, тенё. Ҫавӑнтах вара ӑнлантарса панӑ. 
Писатель чӑн-чӑн совет писателё пулсан, йӑнӑшсене юриех, 
пӗле тӑрах тумасть. Писателён йӑнӑшёсем тӗрлӗ сӑлтавсене 
пула пуларҫӗ. Вёсем 1пурнӑҫа ҫителёклӗ нӗлмен пирки, 
тӗрӗс мар позицире тӑяӑ ггирки пулаҫҫӗ. Йӑнӑшсем ан
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пулччӑр тесен, писателен ҫакна асра тытмалла: «...писатель- 
сем обществӑра пурӑнаҫҫё, общества гаурнӑҫве сӑнласа ка
та ртаҫҫё, вёсен творчеотви мёнле ҫулпа аталанмаллине 
обществӑлла криТикӑн кӑтартса памалла, вёсен ҫав крити
кана итлемелле, ӑна шута ил.мелле, юлташла дискуссисем 
тумалла, сӳггсе явмалла, вёсен произведенийӗсене общест- 
венноҫӑн хак памалла» (82).

«Лайӑххишӗн ним именмесёр савӑнас пулать!»— тет 
Н. С. Хрущев 1958 ҫулхи февралей 8-мӗшӗнче халӑх ин- 
теллигенцийӗн п ре дета в и те лӗ с е к е йышӑннӑ чухне каланӑ 
сӑмахӗнче (5 4 ). Анчах калас пулать, эпир лайӑххишӗн, 
паха произвсденисемшён савӑнма пӗлместпёр. Хӑш чух
не ҫакӑн пеккисам те пулаҫҫё: произвелени тем пек лайӑх 
пулсан та, «критик» дитменлёх шырать. Калас пулать, пи
рен критиксем ҫитменлёхсем ҫинчен ҫырма «вӗренсе» ҫит- 
рӗҫ ӗнтӗ, анчах произведении паха енӗсем ҫинчен, писателен 
ӑсталӑхӗ ҫннчен ҫырма пӗлмеҫҫё, пултарулӑх ҫитереймеҫҫӗ, 
ҫырсан та, оӑпӑ хӗр пвк вӑтанса, ш ик л евее ҫыраҫҫӗ. Шел 
пулин те, литература критик и н ку ҫитменлӗхӗ ҫинчен уҫ- 
ҫӑн калама зпир ҫаплах хӑяймастпӑр-ха.

Н. С. Хрущев юлташӑн съездра каланӑ сӑмахёнче 
ҫамрӑк пиоательсене вӗрентсе ӳстересси, тёрӗс воспитани 
гаарасси ҫинчен те паха шухӑшсем каланӑ. Ку ӗҫри ,тӗп ҫит- 
менлёх ҫакӑ: пирӗн халӗ ҫеҫ ҫырма иуҫлакан писательсене 
час-часах «ӑшӑ» условисем туса гтарасҫӗ, ҫӗртен, хӑйсем 
вурӑнакан условирен уйӑраҫҫё. Ҫамрйк писателе пӗр калав 
е еӑвӑ ҫырсанах мухтама тытӑнаҫҫё, этемлёх кӗтнӗ пысӑк 
талант, чаплӑ ахах тесе шавлаҫҫё, пиоательсен Союзне 
члена илеҫҫӗ, Мускава чӗнеҫҫӗ...

Ҫакӑ )вӑл, паллах, ырӑ йӑла мар.
Сӑмах май ҫакна калаеа хӑварар: кун пек ӗҫсем чӑваш 

пиеателӗсем хушшинче те тулкалаҫҫӗ. Талантсем пирки 
шавлама юратакансем тӗлӗшпе пире те турӑ маиса хӑ- 
варман. Калӑпӑр, пӗрреакер, ҫамрӑк юлташ, педагогика ин- 
ститутӗнче вӗренет, хӑй сӑвӑ ҫыркалать, тейӗпёр. Пӗр-.ик 
сӑвви «Ялава» лексен, ҫамрӑк автора мухтаса иёлётех ҫи- 
тереҫҫё, чӑн тӳпери |ҫут ҫӑлтӑр вырӑннех хураҫҫӗ. Ҫӑлтӑрӗ 
вара хӑй те ҫич |ҫӑлтӑр шутне пырса кёнё пакех туйса ҫӳ« 
рет. Пӑхӑсӑн: «талантӑн» чӑн-чӑн поэт пулма, «ҫӑлтӑр» 
нулма пёлӳ те, опыт та дук, пёлё'вё вара институтӑн иккӗ- 
мӗш курсёнчен виҫҫӗмӗшне куҫма та ҫитмест, таланчӗ чӗпё 
сӑмюи пек те ҫук... Пӑхӑсӑн: талант пирки шавлакансем 
ҫамрӑк авторӑн пёр сӑввине те пулин путлӗ вуласа тухман.
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Пӑхӑсӑн: вӑл пушӑ пумах ҫеҫ пулнӑ, сӑмаххи те ҫавнашкал 
оӑмах кӑна иккен...

Тата ҫакӑн пекки те пулкалать: «ҫамрӑк» писатель ал- 
лӑран та иртнё, литературӑра вӑтӑр ҫул ӗҫленӗ пиржи юби
лей не те ирттернӗ, ҫапах та ӑна ҫамрӑк писатель сӑпкинче 
сиктереҫҫӗ; хӑй тёллён утма тытӑнсан, пёри те тепри ту я 
тыттараҫҫӗ. «Уксен— тяппи хуҫӑлё, ҫамки шӑтё...» теҫҫё. 
Чӑннипе 'Каласан, талантлӑ ҫамрӑк писателе тимӗр ту я 
та, ылтӑн сӑгака та кир1лӗ мар, ӑна пултарулах ӗҫёнчи йы- 
вӑрлӑхсене ҫӗнтерме вёрентии кирлё. Литература ёҫӗ йывӑр 
та ответлӑ ӗҫ пулиине ӑнланса илни кирлё.

Мускавалла туртӑнакан писательсем нирки Никита 
Сергеевич ҫапла калать: «Халё ҫеҫ -ҫырма пуҫлакан ҫав- 
наш'кал ҫын провинцире пурӑнать пулсан, ун чухне вара 
ӑна Мускавра е республика столицинче кваттер памалла 
теҫҫё. К у вал —  ҫенӗ ҫӑлтӑр, ӑҫтан-ха вал провинцире 
пурӑнтӑр ӗнтё, теҫҫё.

Ҫакӑ терӗс-и вара? Акӑ Михаил Александрович Ш о
лохов хӑйён столицинче — Вешенская станицӑра пурӑнать 
вёт-ха, эсир вара, столицӑра пурӑнакансем, литература 
ӗҫёнче унпа пёр тан таыма тӑрӑшса пӑхӑр-ха.

Ыйту кам ӑҫта пурӑнни ҫинчен мар, кам мён тума 
пултаргаи ҫинчен, пёр е тепёр ҫын мӗн тума пултарни ҫин- 
чен тӑоать» (7 8 ).

Н. С. Хрущев юлташ сӑмахёсенче, писательсене ытла- 
рах хальхи вӑхӑт ҫинчен ҫырма чёнсе ,каланӑ вырӑнсенче, 
иламлӗ произведенисенче совет ҫыннисен пурнаҫӗнчи ҫит- 
менлӗхсене мейле 1кӑтартса парасси пирки паха 1канашсем 
панӑ.

Хальхи пурнӑҫ теми — тӗп темӑ. Писательсен хӑйсен 
пӗтӗм тимлӗхне, ӑсталӑхне хальхи ҫывсен сӑнарне, вёсен 
ёҫёсене 1кӑтартса парас ёҫе памалла. Хальхи ҫынсен ырӑ 
сӑнарё, хальхи геройсен сӑнарё ёҫ ҫыннисене паттӑрла ёҫ- 
'сем тума хавхалантармалла. Анчах ырӑ ёҫсем, иаха тӗслёх- 
сем, паттӑрлӑхсем ҫинчен ҫырма чённи ҫитменлёхсене х,и- 
рёҫ кӗрешмелле мар тенине пёлтермест. Ҫук, пачах та 
тгёлтермест! Ҫитменлӗхсем ҫинчен ҫырмалла, ҫитменлёхсе- 
не критиклемелле. Анчах мёнле позицире тӑоса критикле- 
мелле, мёнле ӗмӗт-шукӑшпа критиклемелле? Коммунистсен 
партийӗ ҫитменлӗхсемпе йӑнӑшсене пётерес тесе тупса па- 
лӑртать, ҫав шутпах вёсене никамран та хытӑ критиклет. 
Ҫак ӗҫе парти хайён ҫул-,йёрне, совет етройнё тата та тё-
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малалла каяс, коммунизма куллен-кун ҫывхартас тесе тӑ- 
вать. Анчах хӑшнпӗр литераторсем пурнӑҫа пӗлмен, поли
тика енёпе ҫителёклӗ опыт пулман пира<и пурнӑҫӑн паха 
е нёоен е, тӗп туртӑмӗсене «урман пи ржи совет ҫыннисен 
пурнӑҫёнче ҫитменлёхсемсёр иуҫне урӑх нимех те .курмаҫҫё. 
Вӗсем уйрӑм йӑнӑшсене, ҫитменлӗхсене яреа тытаҫҫё те 
«пурне те пёр купана йӑвантараҫҫё, хӑйсем те хӑраса ӳкеҫ- 
ҫё, ыттисене те .хӑратма пӑхаҫҫӗ» (3 6 ). Кун пекки В. Ду- 
динцев писатель ӗҫёнче пулса иртрё. Хальхи пурнӑҫа Ду- 
динцев пек сӑнласа «ӑтартни вӑл ӑна юриех пӑсоа, тӗрӗс 
мар кӑтартма тӑрӑшни пулать. Чӑваш писателӗсем хуш- 
шинче «Не хлебом единым» романа каҫса кайса мухтакан- 
сем пулмарӗҫ. Ана пирён писательсем тёрёс хак пачёҫ: Ду- 
динцев хӑйӗн романне йӑнӑш ҫул ҫине тӑрса ҫырнӑ, терё-ҫ. 
Ку вал .чӑваш писателёсем хӑйсен задачине тӗрӗс ӑнланни 
ҫянчен калать, тёрӗс ҫулпа пынине жӑтартса парать.

Писательсен III съездӗнче Дудинцев романӗ пирки 
Н. С. Хрущев а«ӑ мӗн каланӑ: «Ҫавна1шкал литературӑн 
ҫитменлёхё мёнре-ха? Эпё Дудинцев ҫинчен ҫеҫ мар, пирӗн 
социализм обществин пурнӑҫне сӑнлаеа кӑтартае ёҫ ҫине 
хӑйсен «тӗмеоки ҫинчен» ҫеҫ пӑхнӑ ытти писательсем ҫинчен 
те калатӑп. Вёсем те ӗнтё юрӑ-хсӑр явленисене пӗтерес ёҫре 
партие, .хӑйсен халӑхне пулӑшасшӑн пулна пулмалла. А н 
нах вёоем пурнӑҫа пӑсса, ҫитменлёхсене ытлашши пысӑклат- 
са кӑтартакан картина сӑрласа хурсан, ҫав жартинӑна ҫи- 
йӗнчех отирён туосем мар, тӑшмансем асӑрхарёҫ. Ытла та 
усал шӑршӑ тапса тухрӗ, йёркеллё ҫын ӑна нашатырь спир- 
чӗсӗр тӳсме иултараймарӗ. Ҫёнё общества чӑнлӑхне ҫирӗп- 
летсе паракан писательсем, пурнӑҫа ҫавӑн пек пӑсса, оуйса 
сӑнласа кӑтартнине тёрёс мар тесе шутлакан мӗн пур ҫын- 
сем хытӑ тарӑхрӗҫ, ӑна хирёҫ тӗрёюсипех ҫёхленчёҫ» 
(67— 68).

Н. С. Хрущев литературӑпа искусотвӑн партилёхӗпе 
халӑхлӑхё ҫинчен калашшчен ҫакӑ курӑнать: вёсене пӗр-пё- 
ринчен уйӑрма ҫук, вӗсем, пёр-пёринпе тачӑран та тачӑ ҫы- 
хӑнса, ӳтленсе тӑраҫҫӗ. Партилӗх принципе вал —  литерату- 
рӑн халӑхлахне туллин палӑртакан форма, халӑх пурнӑҫён, 
ӗҫё-хӗлён пуян та пьисӑк спытне, миллионсен коллективлӑ 
ас-хакӑлне, идеалёсене тёрёс те уҫҫӑн кӑтартмалли никӗс.

Чӑваш писателӗсем хушшинче хӑш-пёр чухне хӑйсене 
хӑйсем ытлашши юратса пӑрахнӑ, хӑйсен пур-ҫук ёҫёпе ви- 
ҫесёр мухтанакан Нарцис пек этемгем курӑнкалаҫҫӗ. Вёсем 
хӑйсен юлташӗсем «аланине те, вулакансен шухӑшӗсене те.
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тёрёс критика сӑм ах не те вырӑна хумаоҫӗ. Нарцисла «пиоа- 
тельсемшён» коллектив та ним те мар, вал, Н . С. Хрущев  
юлташ сӑмахёпе калас-тӑк, «хӑйён пуҫран шухӑшласа кӑлар- 
нӑ праизведенийӗпе хӑй партирен ҫӳлерех, халӑхран ҫӳлерех
хӑта оса тӑр аош ӑн ».

Тёрёосипе илсен, ҫакӑ вӑл хӑйне хӑй «культ» тума тӑ- 
рӑшни, хӑйне ҫынсене пуҫ |ҫаптарма ӗмӗтленни пулать. А н 
нах ун пек йӑласен оамани тахҫанах ёнтё иртсе кайнӑ. Совет 
ҫыннисем куштанла йӑласемпе килёшме пу.лтaраймаҫҫӗ, па
нах урӑхла, вёсем куштанла йӑла^ен юлашкисене хирӗҫ ним 
шеллемесёр кёрешеҫҫё. Писательсем хушш.инчи куштанла 
атемсем «киремет кульчӗпе» гтурӑнасшӑн, хӑйсене киремете 
пӑхӑннӑ пек пӑхӑнтарасшӑн. Вё~ем ҫакна манаҫҫё: чӑ°аш ӗҫ 
ҫыннийё, коммунизм тӑвас ёҫе чун-чӗрине парса ёҫлекен- 
скер, халё ёнтё тӗрлё киреметсене, арҫугисене, кӑчӑрмасе- 
не. хӗрт-оуртсене, турӑшсене ёненме"т. «Ҫакӑ ҫутӑ тёнчере 
вӑйли ҫук та этемрен» тесе ӗҫ-лет рал.

Ксммунистоеч партийё, уйрӑм ҫынна ытлашши пысӑка 
xvciac йӑлана, Сталин - культне критиклесе, унӑн сиенне 
пӗтём партие, пётём халӑха тӳсё кӑмӑллӑ каласа пачё 
пулсан, ҫакна вӑл ертсе пырас ёҫри тёрёс мао меслетсене 
сивлес, ялан; ӑхах пӑрахӑҫлас, парти пуряӑҫӗн ленинла 
нормисене, ленинла принципёоене ҫёнёрен ҫирӗплетес, со- 
циализмла демсжратие пур майсемпе те сарса пырас, ма- 
лдлла аталантарса тёреклетеҫ. тесе турё.

Ҫакӑн пипки халё ытлашши калаҫса тӑма та кирлӗ 
мар: ку ыйтӑва жалё пурте лайӑх ӑнлаваҫҫё, пирён вула- 
кансем хушшин^е гите *ёклё ӑнланта илеймен ҫынсем 
пур пудсан, вӗсеве Н. С. Хрущев юлташӑн «Литератгурапа 
искуоствӑна халӑх иурнӑҫётпе тачӑ ҫыхӑнтармалла» произ- 
веденине ( уйгӑмах унӑн П-мёш пайне) тапёр хут тимлӗн 
■вулаоа тухма сёнетпёр.

Тёрӗс ҫул ҫинче таракан, ыра ӗмӗт-шухӑшпа ёҫлекен 
писатель яланах паха явленигене тӗп рыгӑна хурать, ла- 
йӑххине кӑтартса панипе пӗрлех, юрӑхсӑр явленное не, 
аяккалла сирее пӑрахмалли йӑласене сирлет, вӗсене пётер- 
мелли майсене кӑтартса парать, совет ҫыннисене вёсемпе 
кёрричме чӗ’т-ет.

н. С. Хрущевӑн литературапа искусства ыйтӑвёсем 
тгирки каланӑ сӑмахӗсем, писательсемпе искусства работни- 
кёсене, литеретурӑпа иокусгтвӑн тӗп сул-йёрне, к о мму н ист - 
ла тӗллерне кӑтагтоа парса, ҫӗиӗ ҫитӗнӳсем тума 
чёнеҫҫё. Партин X X  съезчё литературапа искусства



произведенийёсен идейӑпа ӑсталӑх шайне ӳстересси, ҫӳле- 
рвх ҫӗклесси ҫинчен «алана игухӑш Н. С. Хрущев юлташӑн 
сӑматӗсенче кашнинчеос палӑрса тӑрать.

Писательсен III гъездӗнче А . Твардовский поэт лите
ратура ёҫёнчи ответ, лӑхпа нахалах пир, к и тухса каланӑччӗ.
А . Сурков юлташӑн отчетлӑ дскладӗнчи «цифрӑсене» 
критик лесе, Тваодовский ҫакна асӑрхаттарнӑччӗ:

«...Ас-тӑн ӗҫёнче, уйрӑмах литервт^рӑпа искусства ӗҫён- 
че, планах пахалӑха мала хумалла. Ытласах та, япала хи- 
сепё кунта ҫав тери ӳссе пыма пултараймасть, ,анчах паха- 
лӑхӑн вёҫё-хёрри пулмалла мар.

Чанах та, мана, спектакль тожакана, «отчетлӑ тапхӑрта 
ҫырнӑ 700 пьеса» мӗн тума «иоле? Мана ричё паха спек
такль те ҫителёклӗ пул нӑ пулёччё, эпё вёсене кашнинех 
тэтах та тэтах .пӑхасшӑн отулиӑ пулӑттӑм.

Эпё сӑвӑсене темрен те хытӑ юрататӑп пулам, анчах 
ҫав отчетдӑ тапкарта кӑларнӑ ҫёошер еӑвӑ кёнеки мӗн тума 
кирлӗ^ Ҫулталӑкра кӑларнӑ 365 роман мана мён тума 
кирлӗ?»

А , Твардовский, поэтӑн mvxauie ҫакӑн пек: литература 
ӗҫӗнче чи малти вырӑнта пяхалах пулмалла, писать*ьсенчен 
пуринчен ытла пооиэвеяени пахалӑхне ыйтмалла. Писатель 
ёҫне хаклана чухне: «эеё кӑҫал мире сӑвӑ, поэмӑ, повеҫ, ро
ман, пьесӑ ҫыртӑн» тесе мар, «мён тери паха произведет! 
ҫыртӑн» темелле.

Никита Сергеевич рак invxania ырласа, Тваодовский 
майлӑ пулнӑ: «Литература творчествинче чи ки°ли вал 
пахалах пулмалла, тесе Александо Трифонович Твардов
ский хэйён съездов калена сӑмахӗнне. мач шутпа, тёоёс 
палӑртрӗ,— тенё вал.—  Чанах та, ӑс-тан ёоёнче «нумайрах» 
выоӑнне «лайахрах» твма тӑоящмалла. Пёо кёнеке, анчах 
лайӑх кёнеке парӑр. Николай Островский кёнакесем нумаи 
ҫыомян, санах та внӑн «Хуррӑ мёнле хёрнё» ятлӑ кёнеки 
чӑн-чӑн кёнеке. Писатель вил не, анчах у па и кёнеки ёмёр- 
ёмёр ггурӑнё. Урӑх автооеемпе vnax произееъенисене асӑн- 
мастӑп, мёншӗн тесен шёсем пирён нумай. Кенекеоем нвмаи 
пурӑнччӑо тата рьгнсене оавянтарччӑр тесен, вёсене лайах 
ҫырма таейшмалла» (02— 83).

Хӑлхана лайӑх чикер: кёнекесене тӑрӑшса ҫырмалла! 
Пахя «ӗнекесем ҫырмалла!

Ю латки 5— 6 ҫул  хушшинче пирӗн писатель семпе жур- 
налистсем, хальоси пурнӑҫа, хальхн самана ҫыннисене ли- 
тературӑра кӑтартса пама материалсем пухас тесе «твор-
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чествӑ командиро вкисем» илсе, таҫта та кайса ҫӳрерӗҫ. 
Вӗсем Чӑваш ҫёршывёпе юнашар республикӑсемпе облаҫ- 
сенче ҫеҫ мар, нумай инҫетре те: Пушкӑрт реслубликинче, 
Ҫӗпёрти, Инҫет Хӗвелтухӑҫӗнчи облаҫсенче те пулчёҫ, урӑх' 
ҫёршывсене те кайса курчёҫ. Ҫав вӑхӑтрах пксательсем 
хушшинче хамӑр республикӑри тӗрлӗ заводсемпе фабрикӑ- 
сенче, стройжӑсенче, совхозсемпе колхоз.сенче, шкулсемпе 
клубсенче пӗрре ,те пулса курман юлташсем те сахал мар.

Ку вал акӑ мён калать: 1. «Творчества командировки- 
сенче» ҫӳренипех кёйеке пулмасть иккен. Материал пух- 
рӑр пулслн, кёнеке ҫырмалла, кӗнекине вара кая юлнипе 
каю шӑтиччен ҫырмалла;

2. Писателён, кирек ӑҫта пурӑнсан та, пурнӑҫпа ҫыхӑн- 
са тӑма, ӑна пӗлме вёренмелле. Вӗресе таракан пурнӑҫ, пи
сателе материал парахан ёҫсам пур ҫӗрте те тем чухлех. 
Сӑмахран, Мускав писателё Шупашкара «командировкӑ- 
на» килсен, купи-купите материал туянса каять. Пирен 
пи с ателье ем вара, Шуташкарта е Канашпа Ҫӗмӗрлере 
материал тупайман пирки, пёр-пёр Калайкассине материал 
илме каяҫҫё. Анчах КалаЙ1касои пек ялта -пурӑнае пул- 
сан, ӑҫта каятчӗҫ-ши весам?..

3. Хӑйне писатель текен ҫыннӑн кашни ӗҫ ҫине пи
сатель куҫёпе пӑхма вӗренес пулать. Писатель куҫӗ витёр 
куҫ, хӑлхи ҫивӗч хӑлха пулмалла. Л . Н. Толстой хӑйӗн 
произведен,ийӗсене ҫырнӑ чухне пёр-пёр геройӑн сӑнарне 
туллирах те тӗрёсрех тӑвас тесе, иилёк пус таракан билет 
илсе, ахаль ҫынсене сӑнаса пӗлес тесе, вӗсемпе мунча 
кёме кайнӑ теҫҫӗ. Мунчара вӑл хула ҫынн.исемпе, рабо- 
чисе.м,пе, хресченсемпе, мещенсемпе тӑват-пилӗк сехет хуш- 
ши ҫӑвӑннӑ, калаҫнӑ, ӑшшине парса хурӑн, юман милӗк- 
•семпе ҫапӑннӑ теҫҫӗ. Толстоя яланах халӑх кирлӗ пулнӑ, 
вал халӑхсӑр пёр кун та пурӑнайман.

Халӑх пурнаҫӗпе ҫыхӑнса пурӑнни, ёҫлени писателе 
яланах вӑй панӑ, ёҫре хаваслантарнӑ. Иртнӗ вӑхӑтри аслӑ 
писательоам ҫакна пурте лайӑх туйнӑ. Акӑ, сӑмахран, ку 
тёлӗшпе А . П. Чехов мён ҫырвӑ: «Эпӗ врач пулсан, манӑн 
чирлӗ ҫынсене сыватас, больницара ёҫлес пулать; эпӗ лите
ратор пулсан, манӑн Малая Дмитровка урамӗнчи хваттер- 
те мар, халах хушшинче пуранас иулать... Мана кӑшт та 
пулин обществӑпа политика пурнӑҫне хутшӑнни, пёчӗкҫӗ 
ёҫпе те пулин ҫыхӑнса тӑни кирлӗ. Ҫутҫанталӑка курмасӑр, 
ҫынсемпе хутшӑнмасӑр тӑватӑ стена хушшинче ларни — 
вӑл... пурнӑҫ мар».
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Совет писатель не кун пек ҫыхӑнусем, обществ ап а поли-» 
тикӑ пурнӑҫӗпе ҫыхӑнса яурӑнни, унта активлӑ ёҫлени пуш- 
шех те кирлё. Ун леяс ҫыхӑноа Л1урӑнаеси «командировка- 
сем» 'урлӑ мар, хастар ӗҫпе, коммунизм тӑва1С ӗҫе хутшӑн- 
нипе пулмалла.

Па1рти ялавӗ, парти ҫулӗ — акӑ иирӗн литературӑпа 
искусствӑн ялавӗпе ҫулӗ. Ҫавӑнта, парти ялавё айёнче, пар
ти ҫулӗ ҫинче —  чӑн-чӑн яаттӑрсем, совет литер атурипе 
искусствин тер-окёеем, ҫавӑнта — вёсен ӗмёчӗсемяе шухӑшё- 
еем, ксммунизмшӑн тӑвакан чаплӑ ёҫсем. Совет халӑхӗн, 
партии вмӗт-шухӑшне пурнада кёртессишӗн ёҫлееси, патгӑ- 
рӑн кёрешесси, коммунизм туса ҫитересои — вӑл пирӗн 
чаплӑ идеал.

Чӑваш халӑхё хӑйён писателӗоанчен ҫёнё те паха произ- 
веденисем кётет. Вӗоенче вӑл хӑйён пурнӑҫне, хальхи кун- 
сенчи паттӑроен сӑн-сӑпатне курасшӑн.

Ним иккӗленмесӗрех калама яулать: чӑваш писателёсем 
ҫавӑн пек прсизведенисем ҫырма пултараҫҫӗ, вёсен опыт 
та, тал анта пӗлӳ те ҫителӗклех, тӑрӑшма та тӑрӑшаҫҫӗ, 
марксизм-ленинизм идейисемпе хавасланса ӗҫлеҫҫӗ.



ЧАВАШ ЛИТЕРАТУРИН МАЛТАНХИ УТӐМЁСЕМ

Чӑваш халӑхён ну май ӗмӗр хушши пусмӑр айёнче тап- 
танса тӑнӑ пултарулӑхё Октябрьти А слӑ социализмлӑ ре- 
волюци хыҫҫӑн, совет влаҫӗ туса панӑ условисенче, ҫӗнӗ 
вӑйпа ҫӗкленсе ешерме тытӑнчё. Чӑваш литератур» те, 
Совет Союзӗнчя пур тӑванла халӑхсен лит ературисем пе- 
ках, соц!иа1Лизмлӑ революцие пула, аслӑ вырӑс халӑхӗ 
ггулӑшнипе, туллии те нумай енлӗ аталаноа ӳсме май илчӗ.

Патша Роеоийи халӑхсен тӗрми пулнӑ. Патша Рос- 
сийинчи нумай йышлӑ вырӑс мар халӑхсем пачах права- 
сӑр пулнӑ, вӗсенчен тёрлӗ майсемпе вёҫӗмеёр мӑшкӑлланӑ, 
вёсене журентернё... Патша правительств,и наци жультури 
«Ирак мёнле паларвине те путарса лартма тӑрӑшнӑ, вырӑс 
мар национальноҫсене вӑйпах «вырӑолатас», пёр-пёринпе 
харжаштарас, вёсем хушшинчи туслӑха аталанма чарас по- 
литикӑ тытса пынӑ.

Патша правительстви, ҫав ирсӗр тёллеве тытса пыроа, 
ёҫ ҫыннисене революцилле кӗрешӳрен пӑрса яма шутланӑ.

Патша чинсвникёсем чӑваш литературин ҫамрӑж хуна- 
вёеене пӗр хёрхенмесӗр хӑр.тоа пынӑ, ӑна тён ҫулёпе яма 
тӑрӑшнӑ. Кёнвке ҫырса кӑларас ёҫ малтанхи вӑхӑтра пё- 
тӗмпах чиржӳ ҫыннисен аллинче пулнӑ; тепёр енчен, чӑваш 
жёнежиеене ун чухне, чӑваш ҫырулӑхӗ пулман пиржи, никам 
ӑнланма пултарайман чёлхепе кӑларнӑ. Ҫапах та пирён 
литература ӳсмех пӑхнӑ пулсан, ,ку ӗнтӗ пётёмӗшпех аслӑ 
выр-ӑс литератури ӑна хавхалантарса, вӑй парс а пынинчен 
килнё. Вырӑс литературин чи лайӑх традицийёсем: дусмӑр *

* Ку статьяна М. Я. С и р о т к и н п а  пӗрле ҫырнӑ.
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йёркине, 'Пусмӑрҫӑсене курайманни, халаха ирёке, ҫутта 
тухма сунни, халахӑн пултарулӑх вӑйёсем аталанасеине ҫи- 
рӗп щанни чӑваш литературине те тӳрремӗнех хастарлӑх 
кӗртсе пынӑ, ӑна аталанма пулӑшса тӑнӑ. Аслӑ вырӑс писа- 
телӗоем тӑвап халӑха, тӑван ҫёршыва чун-чёререн юратни, 
халӑха ирӗке кӑларас ёмёте нихҫан та парахманни револю- 
цичченхи чӑваш писателёсен малта пыракан пайне хавха- 
лантарнӑ, ӑн,а чӑваш ӗҫ ҫынвисен ирёке тухаосишӗн пулса 
пырахан кёрешӗвне хутшӑнтарнӑ.

Чӑваш писателӗсем литературӑ ӑсталӑхне алла илме, 
т!ӑван халӑха чӑннипех те кирлё те усӑллӑ произведенисем 
ҫырма Пушкинран, Лермонтовран, Некр-асовран, Лев Тол- 
стойран, Максим Горькирен вӗренсе пынӑ. Вырӑс литера- 
турин пархатарлӑ витӗмне эп.ир чӑваш хушшинчен тухнӑ 
чи пирвайхи- литератор-этнограф С. М. Михайлов ҫырса 
хӑварнисенче те, чӑвашсен малтанхи пр01свет1ителӗпе пи
сателен И. Я. Яковлевӑн ӗҫӗнче те, X IX  ӗмӗрӗн иккёмӗш 
ҫурринче пурӑннӑ паллӑ поэтпа педагогӑн М. Ф. Федоро- 
вӑн 1Произведенийёсенче те, пӗрремӗш 'революци тапхӑрён- 
чи революциллӗ чӑваш поэзинче те, чӑваш литературин 
никӗсне !хываканӗсенчен пӗри шутланакан поэт-демократ 
К. В. Иванов пултарулӑхӗнче те куратпӑр.

«Юрататӑп, хисеплетёп литературӑна (вырӑс литера- 
турине.— А вт.), нихҫан та ӑна ытахаль ёҫ вырӑнне ху- 
ман эпё, вӑл—'чуна хавхалантаракан меслет...»— тенё 
С. М. Михайлов хӑйён дневникӗнче. Пушкин произведени- 
йӗсенчи витёмлё сӑнлӑхсем М. Ф. Федоровӑн талантне 
аталан1ма пул.чшнӑ, чӑваш литературин чи пирвайхи орипи- 
валлӑ произведенине ҫырма май панӑ. И. Я. Яковлев, вы- 
рӑс культурин гуманизмёпе, аслӑ вырӑс литературин иде- 
йисемяе, халӑхсен тӑванлӑхне, вёсен туелӑхне ҫирӗплетме 
кирли ҫинчен калакан идейӑсемпе х-авхаланса, ҫапла 
ҫырнӑ: «...Вырӑс халӑхён хурлӑхёпе савӑнӑҫё —  чӑвашсен 
хурлӑхёпе савӑнаҫӗ, унӑн пуласлӑхӗ —  вёсен пуласлӑхӗ, 
унӑн телейё — вёсен телейӗ...» тенӗ. Писатель-сатирик 
М. Ф. Акимов хӑйён произведенийёсенче хён-хурлӑ пурнӑҫ 
йӗркиҫене хаяр питленё. Унӑн пултарулӑхё М. Е. Салты- 
ков-Щедр'ИНпа Н. А . Некрасовӑн сатирипе пӗр кёвӗллё 
пулнине эпир куҫ кёретех туятпӑр. Сӑмахран, «Тӗлёнмел- 
ле» ятлӑ памфлетёнче вӑл харам пырсен ушкӑнӗ ҫинчен 
шӑпах Некрасов меслечӗсемпе ҫырать:

«Сӳс-кантӑрне хам акап, ӑна хутап, кӑларап, тылла- 
тылла тӗветёп, чун тухиччен тёртетёп... Сурӑх ҫӑмне хам
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касап, таптаратая, авӑрлатӑп, тёрлё тӑла таватӑп. Пӑ- 
хӑсӑн,— тумланнӑ улпутсем, пупсем, хуҫасем! Куҫ-пуҫ 
чалхарать!.. Пӗр эпӗ анчах чавса ҫӗтӗк кёпепе, ҫётӗк-ҫатӑк 
сӑхманпа, вёлтёр-вӗлтёр ҫӳретёп. Тӗлёнмелле!»

М. Горькин революцилле-романтикӑллӑ произведенийё- 
сенчи сӑнлӑхсем пёрремёш революци тапхӑрӗнче чӑваш 
литературине пырса кӗнё. Ҫакна эпир К. В. Ивановӑн, 
Н. И. Полоруссов-Шелепин произведенийӗсенче куратпӑр.

М. Горький геройӗсенчен пӗри «Этем тени —  чаплӑн 
янӑрать!»— тенё майлах К. В. Иванов та:

Ҫакӑ ҫутӑ тӗнчере 
Вӑйли ҫук та этемрен:
Шывсем ҫинче, ҫӗр ҫинче 
Хуҫа пулса вӑл тӑрать...—

тесе хӑватлӑн халанӑ.
Н. И. Полоруссов-Шелепи хӑйён «Ҫёлен» ятлӑ сӑввин- 

че чӑнлӑхпа тёрӗслёх ҫӗнтерсе ҫиеле тух-ас шанчӑка кӑтарт- 
са парать.

...Ҫутӑ хӗвел ҫутти пек,
Вӗҫсе ҫӳрет пӗр Кайӑк...
Ҫӗлен ҫине пӑхать Кайӑк 
Хӑйӗн ҫӗр пнн куҫӗпе,
Пӗтё халь пӗрре ҫӗлен 
Емёрлӗхе пуҫёпе.
Ҫёлен чӗтресе выртать,
Ҫав кайӑкран хӑраса;
Кайӑк ҫиҫӗм пек ҫӳрет,
Чӑнлӑх ҫутти шыраса...

Революцичченхи сахал йышлӑ чӑваш писателёсене хав- 
халантарса пынӑ тепӗр чёрӗ вӑй-хал вӑл — ӗҫ халӑхӗн сӑ- 
махлӑ пултарулӑхӗ (фольклор) пулнӑ. Революцичченхи 
чӑваш литературинчи чи паха произведенисем етурте тенӗ 
пекех, ҫав шутра чаплӑ «Нарспи» поэмӑ та, халӑх поэзийӗн 
пуянлахӗпе анлӑн усӑ курса ҫырнӑ произведенисем пулса 
тӑраҫҫӗ. Халӑх массисен сӑмахлӑхён сывӑ оптимизмӗ чӑ- 
ваш писателӗсемпе яоэчёсен яултарулӑхне сӗткен парса
тӑ»ӑ;  ̂ м

Ҫак, эпир асӑннӑ икӗ сӑлтава етула: яёр енчен, аслӑ 
вырӑс халӑхён прогресс ивлӑ литератури, тепӗр енчен, ча- 
ваш халӑхён сӑмахлӑ пултарулӑхӗ ҫитёнтерсе пынине пу
ла, чӑваш литератури халӑха усӑ парас ҫул-йӗрпе аталанса 
пынӑ та ёнтӗ.

Революцичченхи чӑваш литератури халах пурнӑҫёпе
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ҫыхӑнса танине эпир уйрӑмах пӗрремӗш революци тапха- 
рӗнче лайӑх куратпӑр. Шӑпах ҫав тапхӑрта ёнтӗ вӑл, ре- 
волюциллё маееӑсем хавхалантарнине пула, ҫӗнӗ шухӑш- 
семпе, ҫӗнӗ фор.мӑсемпе пуянлавать, массӑллӑ литература 
ҫулӗ ҫине тухма тытӑнать. Ку ӗнтӗ унӑн шалти вӑйӗсем 
пысӑх пулнине пит аван кӑтартать. Анчах ҫав вӑйсем ре- 
волюциччен кирлӗ чухлӗ аталанайман, мӗншён тесен ун 
чухне «халӑхӑн чӗлхе-ҫӑварне хупланӑ пулнӑ, унӑн чун 
ҫунаттисене ҫыхнӑ пулнӑ» (М . Горький).

Паллах, революцичченхи чӑваш литературине калӑпӑ- 
шӗпех халӑха усӑллӑ пулнӑ тесе калама эпир ниепле те пул- 
ггараймастпӑр: ӑна тёпченӗ, тишкӗрнё, вёреннӗ чухне пи- 
рӗн яланах В. И. Ленин ёлӗкхи культурӑн пуянлӑхёсемпе 
критикле уоӑ хурма хирли ҫинчен каланине асра тыт- 
малла.

* **
Чӑваш ҫырулахӗ X IX  ёмёрён иккӗмёш ҫур пайӗнче 

пуҫланса какнӑ. И. Я. Яковлев Хусанти универоитетра вё- 
реннё чухне, В. А . Белилии студент |П1улӑшнипе, 1871— 1872 
ҫулсенче чӑваш чӗлхи-н фонетикине тӗпчесе вӗренме, чӑваш 
алфавитне тума тытӑннӑ. Вӑл вырӑс чӗ.\хин алфавитӗнчи 
17 саопалли ҫумне ҫӗнёрен сакӑр саспалли хушнӑ. Ҫапла 
вара 25 еаепаллиллӗ чӑ.ваш алфавичё пулса тӑнӑ. Чӑваш 
алфавитне ту-сан, И. Я. Яковлев чӑвашла букварь ҫыр- 
нӑ. К,у вӑл чӑваш ҫырулӑхён пуҫламӑшё пулнӑ.

Ҫав вӑхӑтра Российӑра, вӑл кая юлнӑ ҫёршыв пулни
не пӑхмасӑрах, капитализм аталанма пуҫланӑ. Фабрикӑ- 
семпе заводсен шучӗ ҫултан ҫул ӳонё, рабочисен йышё 
нумайланнӑ. Т ӗрлӗ облаҫсем.пе хуласем чугун ҫулсемпе 
ҫыхӑннӑ. Ҫирӗм ҫул хушшинче, 1861 ҫултан тытӑноа 
1881 ҫула ҫитиччен, 19 пин километр ытла ҫӗнӗ чугун ҫу.л 
хывнӑ.

Капитализм яла та хёрсе пынӑ. Ял ытларах та ытларах 
класлӑ сийсем ҫине пайланнӑ. Кулаксем чухӑн хресченсене 
темиҫе тӗ|рлё майпа эксплуатациленӗ. Ҫӗр улпучӗсен, ку- 
лаксен, купецсен пусмӑрӗнчен хӑтӑлас шутпа хреоченеем, 
хӑйсен саплӑк пек анисене пӑрахса, хуласене ӗҫ шырама 
кайнӑ.

Рабэчисемпе хресченсем ёнси ҫинче иоправниксен, уряд- 
никсен, жандармсен, полицейскисен, стражниксен пысӑк 
ушкӑнё тӑнӑ. Вёсем ӗҫ ҫыннисене хирёҫ пынӑ, патшана, 
капиталистсене, ҫӗр улпучӗсене сыхласа тӑнӑ.
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Чӑваш ҫӗршывӗ те капитализм аталанӑвӗнчен аякра тӑ- 
ман. Капитализм йӗрки-йӑлисем чаваш хушшине те ҫитее 
кёнё. X IX  ӗмёртех чӑваш ялӗнче кулаяссем, куштансем 
курӑнма пуҫлаҫҫӗ. Чухӑнсен йышӗ ӳосех пырать. Сӑмах- 
ран, чӑваш хушшинче лашасӑр хресченсем 1858 ҫулта 
4,9 проц. цулнӑ пулсан, 1884— 1891 ҫулсенче вӗсем 10,9 
прсц. ҫитнӗ. Чухӑна тухнӑ хресченоем, эксплуатаци тана- 
тиичен тужас тесе, «ҫёнё ҫӗре» е «настӑрна *» жайнӑ. Анчах 
унта кайма укҫа-тенхӗ жирлӗ пулнӑ: «айнисем те 2— 3 ҫул- 
тан ҫашта-ҫарамас таврӑннӑ.

Патша правительстви, «ая юлнӑ халӑхсеве тӗнлё 
воопитани парас тесе, X IX  ӗмӗрӗн иккӗмӗш ҫурринче 
(1870 ҫултан пуҫласа) «вак халӑхсене», ҫав шутра чӑваш- 
сене те, пуҫламӑш шкулӑн кӗҫӗн класёсенче тӑван чӗлхепе 
вӗренме ирёк панӑ. Ҫавна май хӑш-пӗр кёнвкесем те пи- 
четленсе тухкаланӑ. Анчах вӗсем пуринчен ытла тӗн кӗне- 
кисем пулнӑ.

Чӑваш ҫырулӑхё пуҫланиччен чӑвашла ҫыракансем, ча
ваш фольклор прсизведенийёсене ҫырса илекенсем вырӑс 
алфавичӗпе усӑ курса ҫырнӑ. Ку шута, сӑмахран, X V III  
ёмёрте чӑвашла ҫырнӑ сӑвӑсем, X IX  ёмӗрён пӗрремӗш ҫур 
пайёнче Чӑваш Хвети тата ыттисем хывнӑ юрӑ-сӑвӑсем 
кёреҫҫё.

Ҫав тапхӑрти сӑвӑ-юрӑсем, тӗрёссипе каласан, сӑвӑсем 
майлах та мар, вёсенчен хӑш-пӗрне ӑнланма та йывӑр. Ҫа- 
шах та чӑваш литературин историйӗ ҫинчен оӑмах хускат- 
нӑ чухне ҫав малтанхи произведенисене асӑнмасӑр иртме 
ҫук.

Ку тёлёшпе «Хусанти крешён штулӗнче вёренекен ча
ваш ачисем ячӗпе П-мёш Кӗтерин патшана халалласа ҫыр- 
нӑ сӑвва» (1767) тёслӗх вырӑнне илме пулать. Ҫак шутах 
тата «Хусанта наместничество уҫӑлнӑ пириси ирттернӗ чая
ла пухура вуласа панӑ чӑвашлӑ сӑвӑ» (1781), «Крешӗн 
шкулёпе семинари ҫурчӗсене юсама укҫа тупса панишӗн 
Хусан архирейне Амвросие халалласа ҫырнӑ чӑвашла сӑвӑ» 
(1795) кӗрет.

Турах калас пулать, ҫав пёчӗк проиэведенисем чӑваш 
литератури историйён пуҫламӑшӗ пулмаҫҫё-х.а. Вӗсенче ча
ваш халӑхӗн пурнӑҫӗ те курӑнмасть-ха. Вӑл сӑвӑсене ҫы- 
ракансем халӑхран инҫе тӑнӑ, вёсем чиркӳ таврашӗнчи

* «J-1 а с т о р о н у »  тенине ҫакӑн пек каланӑ.
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ҫынсем пулнӑ, халӑх шухӑш-кӑмӑлне мар, хӑйсен уйрам 
шухӑшёсене калаоа панӑ.

Халӑх историйё ҫакна кӑтартоа тр а ть : чӑваш ачисен 
ячӗпе П-мӗш Кётерин патшана халалланӑ сӑвва ҫырнӑ хыҫ- 
ҫӑн жӑштах вӑхӑт иртсен, 1773— 1775 ҫулсенче, чӑвашсем 
Емельян Пугачев пӑлхавне хутшӑнаҫҫё. Чӑваш халӑхё пёр- 
ре те Кётерин патшана мухтакан сӑвӑ авторӗ каланӑ пек 
пулм-ан: чӑваш ёҫ хресченӗсем ун чухне калама ҫук пысӑк 
асапра тертленсе пурӑннӑ, вёсем патшана хӑйсен «чунне 
пама» мар, чӑваш ҫёршывне Пугачев ҫыннисам килсен, вё
сен, пе пӗрле патшана, улпутсене, пуп.сене хирӗҫ хёҫчпӑшал- 
па тухнӑ, кӗрешӗве ҫёкленнё.

Чӑваш Хвети тэта С. Янтуш хывнӑ сӑвӑсенче халӑх 
пурнӑҫё ытларах курӑнатъ. «Чӑваш эпёр полтӑмӑр...» сӑвӑ 
(1852) тӑрӑх чӑв-ащ халӑхён X I X  ӗмӗрӗн пёрремӗш ҫур 
пайӗнчи пурнӑҫё мёнле пулнине каласа пама пулать.

Автор чӑвашсен хуйхи-суйхи ҫинчеи ҫырать:
Мӗн тӑвас хойхӑ чохне!
Мӗн парас тияксене?

Малалла вара ҫак «хойхӑ» мӗнлине каласа парать:
Пирӗн полать выльӑхсам.
Ут, сысна, чӑхӑ, хортсам,
Сорӑх, хор, лайӑх мӑкӑр,
Кӑвакал, сӗт, ҫӑмарта;
Ҫи, чӑваш, хора ^ӑкӑр,
Сотса яр выльӑххуна,
Номай полӗ сан окҫа—
Тьяксене хойхи чохне.
Ҫи, чӑваш, хора ҫӑкӑр.
Мӗн тӑвас?— Пирӗн телей!

Ҫакӑн пек пулнӑ патша вӑхӑтӗнче чӑваш ёҫ ҫыннин «те- 
лейё»! Ана тёрлё харам пыреем ҫаратса пурӑннӑ,— тем 
чул ёҫлесен те вӑл «хора ҫӑкӑрпа» ҫеҫ пурӑнма пултарнӑ.

Еҫ ҫыннисене улпутсем, сутӑҫсем, капиталистсем, ку- 
лаксем, кантур ҫывнисем, пуп таврашсем вӗҫёмсёр хёсёр- 
ленё.

Илер-ха, тёслӗхшён, Спиридон Михайлович Михайло- 
вӑн (Янтушӑн) (1821— 1861) хӑш-пёр калавёсене.

С. М. Михайлов хӑйӗн произведенийӗсене вырӑсла 
ҫырнӑ. Вӗсенче чӑваш халӑх пурнӑҫӗн хӑш-пёр енёсем сӑн- 
ланса юлнӑ. Сӑмахран, «Хваттер хуҫипе калаҫни» ятлӑ ка- 
лавра вӑл чӑваш ӗҫ ҫыннисене .вулӑс пуҫлӑхёпе тиексем
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мен тери хытӑ хӗсёрленине, улталанине лайӑх кӑтарт» 
са панӑ. «Клавапа тиексем,— тет валавра санласа кӑтартнӑ 
карчӑк,— асунти хресче1Н1?ене акаш-макаш хӑратса пӗтер- 
чёҫ. Мӗн чухлӗ укҫа пуҫтармарӗҫ пулӗ вӗсем кунти халӑх- 
ран. темиҫе пин те пулӗ».

Вёсем, кӑҫал патша ҫарне набор пулать тесе суйса, чӑ- 
ваш хресченёген ывӑлӗсене салтака илесрен жӑваоанҫи 
пулеа, хӑшёнчен 10 тенкӗ. хӑшёнчен 20, хӑшӗнчен 30, хӑ- 
шёнчен 50, теприсенчен 100 тенке ҫитиех улталаоа илнё.

С. М. Михайлов «Телейсёр ывӑл» калавӗнче те рекрут 
старости ӗҫ ҫыннисене хӑратоа, вёсен пур-ҫук укҫине сӑп- 
тӑрюа илнине кӑтартса парать. Ку калавӑн тёп шухӑшӗ 
ҫакӑн пак: «тӳрё чунлӑ ҫын пуйма» пултараймасть.

С. М. Михайлов вӑхӑтӗнче «тӳрӗ мар чунлӑ» ҫынсем 
ӗҫ ҫыннисене пайтах таоӑхтарнӑ. Вырӑс литеоатуринче ун 
пек сыноен сӑнэоне Г. И. Успенский лайӑх кӑтартса панӑ.

Иртнӗ ёмёрён ҫитмёлмёш-сакӑр вуннӑмёш ҫулёсенче, 
чаваш чёлхин ҫырулӑхё сарӑлса пынӑ май, интеллигенци 
хуштинчеч малтанхи чӑваш писателӗсемпе поэчӗ-ем туха 
гауҫланӑ. Вӗсем, хресченсемпе тачӑ ҫыхӑнса тӑнӑпкеосем, 
хӑйсен произведенийёсенче ытларах чӑваш ялён пурнӑҫёпе 
йӑлигене кӑтартса пара>ҫҫӗ.

Ҫак гтисательсен шутне чи малтан чӑвашсен пэллӑ ппо- 
светителӗ-педагогӗ Иван Яковлевич Яковлев (1848— 1930) 
(кӗрет. Калавсем ҫырас ёҫе вӑл чӑваш шкулӗсем в ал vh бук
варь тата тёрлё хёнекесем 1кӑларнӑ май тытӑннӑ. Букварь 
валли калавсем ҫырас ёҫе вӑл ыттисене те явӑҫтарнӑ.

И. Я. Яковлев хӑйён букваре тавра тӑоан литературӑна 
юратса, уншӑн тӑрӑшса ӗҫлекенсене пӗтёҫтеосе тӑнӑ, чӑ- 
вангсен малтанхи писателёсемпе псэчӗсене хӑйсен п у л тэру- 
лахне аталантарма пулӑшнӑ, литература ӗҫне вёрентсе 
пынӑ.

Ача-пӑча валли калавсем ҫырнӑ чухне И. Я. Яковлев 
халӑх пултарулӑхӗн тӗслӗхӗсемпе анлӑн усӑ курнӑ. Вёсене 
вӑл е хӑй халлёнех илнё, е калас тенё шухӑшне витёмлёрех 
палӑртас тесе, хӑйне май йёркелесе ӑсталанӑ. Унӑн пооиз- 
ведени йёсенчен нумайӑшё Л. Н. Толстой тата К. Д. Ушин
ский (к.яла^ӗсемпе юмахёсем тгек.

И. Я. Яковлев ҫырнӑ калавсенчен «Автан», «Чакак», 
«Арман» тата ытти^ене палӑотса хӑвармалла. Вёсенче ача- 
сен пурнӑҫё, ӗҫӗ-хӗлё, вайин-кулли, хресчен плфнӑҫёнчи 
йӑласем, тав.рари ҫутҫанталӑк т. ыт. те сӑнланнӑ. Калав- 
сенчи сӑнарсем —  ачасене >ҫывӑх сӑнарсем: ачасем, ҫитённё



ҫынсем (ашшё-амӑшӗ), выльӑх-чӗрлӗх, кайах-кёшёк, ытти 
чёрчмн. Калавсене ҫӑмӑл та авоат чёлхепе ҫырнӑ.

И. Я. Яковлерӑн пётём ӗ~ё-хёлё чӑваш халӑхне ҫутта 
кӑларас, чӑваш ачисене хут вёрентее, халӑх хушшине уеӑл- 
лӑ пёлӳоем сарае енёпе пулса пынӑ. Вӑл мӗн ватӑличченех 
хӑй пуҫарса янӑ Чёмпёрти чӑваш игаулӗн инспекторе пул
са ӗҫленӗ. ҫӗнё ш ктсем  лсҫма тӑрӑшнӑ, чӑрашла кӗнекесем 
'кӑларнӑ. Ҫавӑнпа ёнтё И. Я. Яковлева чӑваш халӑхӗ хи- 
с.илет, ыг ӑ сӑмахпа асӑнать.

И. Я. Яковлев литература ёҫне тӗрлӗ вӑ^ӑтоа хутшӑн- 
тарнӑ сыноенчен оактене палӑртма пылать: И. И Иванов, 
И. Н. Юр кин, Г. Т . Тимофеев, Г. А. Кореньков тата ыт. те.

Ҫав вӑхӑтои пи-ательсенчен пёри — Игнатий Иванович 
Иванов (1848— 1885)— пётёмпе 14 калав тата очерк 
ҫырнӑ.

И. Иванован калавё-ем фолмклортан илнё пёо-пёр ват- 
тисен гӑмахне е каларӑшне анлӑлатса. ӑоа вӗрентсе ҫырнӑ 
калавсем е новеллӑсем пмлса тӑраҫҫӗ. Сакна калавсен ятён- 
ченех кв о м а пулать. «Ҫынна епле тӑвӑн, ху та ҫа”ча ку- 
рӑн», «Ҫынна мвлшан туман, мулэ ҫыншӑн тунӑ», «Ҫынна 
усал таракан хӑй те уеал кvрать» татя ыт. те.

Ваттитен сӑмахне е калаоӑшне И. Иванов ял пуонӑҫён- 
чен илнё пӗр-пӗр тёслёхпе ӑнлантарла парать. Ҫавӑнпа та 
унӑн калавӗсем пурте пурнӑҫра чан-чанах пулса иртнё ёҫ- 
сем винчен калана пек пулса тухнӑ.

Хӑйӗн калавёсенче И. Иванов ял пурнӑҫӗпе йӑлинчи 
киревсёрлёхсене —  ҫӑткӑнлӑха, хыт кукяолӑха, ҫынна ҫын 
пусмӑрланине тата ыттине те п.итлет. Унӑн калаяӗсен тӗп 
тёллевё ял ҫамрӑкӗсене сбщеетвӑллӑ пурнӑҫра тата килте 
хӑёоене мёнле тытма кирли 'ҫинчен аг. пагаоги цулнӑ. Ҫак 
ыйтувене татса парас тӗлӗшпе вал (хӑй рӑтӑтӗнчи обще~т- 
вӑн моралёнчен nvp чухне те тухайман пулин те) пупнӑҫ 
тёрёелёхё 'мёнле майлӑ пулма кирли ҫинчен пит вырӑнлӑ 
шухӑттсем каласа парать.

«Ҫынна мулшӑн туман, мула ҫыншӑн тунӑ» ятлӑ ка- 
лавра И. Иванов, хыт кукарлӑха питлесе, хӑш-пёр хрес- 
ченсем кулака мӗнле майпа твхоа кайни ҫинчен каласа па
рать. Калаври хыт кмкар йӗҫтӳк, пуяна T vxac тесе, тем 
те пёр хӑтланать. Ҫӑкӑр сахалтарах пёттёр тесе, арӑм- 
не тачка ҫӑкӑр пёҫерттерет. Пёр турам аша икё яшка туса 
ҫиет: пёр яшкана ашме, тепёо яшкана шӑмм^не яртарать. 
Виҫё ёне усраса та пёр кашӑк ҫу ҫимест, пё темп ex паса- 
ра кайса сутать. Ун патне тарҫа «ёнё ҫынсем виҫё кунтан
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ытла чӑтаймаҫҫӗ, ӗҫлесе халтан каяҫҫё. Ҫапла вара, Йӗҫтӳк 
пуйса каять. Анчах хӑй те вӑйран тайӑлоа вилет.

«Сьп'на сиен тӑрӑн, ху та ҫавнах курӑн» ятлӑ калавра 
сутӑҫӑ Ваҫили, чухӑнсенчен мӑткӑлласа, вӗсене: «Наян- 
сем, ixaxaa'ceiM, ӗҫлеме ӳр1кентӗр, ҫавӑнпа чухӑн пурӑна- 
тӑр», тесе хӑртать. Ун патне 1кир.ҫене пынӑ чухӑнсене вӑл 
парӑмшӑн ӗҫлеттерге суптарать. Кайран Ваҫили хӑй те 
■ҫука ерет. Чукӑ-нгем, ӑна ӗлёкхкне аса илтерсе: «Ёлӗк хӑй 
ҫынсене еплетунӑ, хӑйне те ҫавӑн пекех тӑваҫҫӗ», теҫҫӗ.

Тепёр калавне И. Иванов «Ҫынна усал тӑвакан хӑй те 
уоал курать» тесе ят панӑ. Ку калавра И. Иванов, ялти 
ёҫ ҫыннисен хӑйсен тӑшманӗсене пӗтерес туртӑмне ырласа, 
вёсен кёрешёвне кӑмӑллать.

Пӗр чӑваш ялне приказ пуҫлӑхё (старшина) пырса кӗ- 
рет те ним айӑпсӑрах Тимуш ятлӑ хрепчене хӗнеттерет. 
Тим1уш старшина мӑшкӑлне ахаль ирттермест. Вӑл унӑн 
ирсёр ёҫёсене, ҫынсенчен нтсмӑрласа укҫа илнине, вёсене 
ним. акапсӑр хёненине халӑх умёнче тӑрӑ шыв ҫине ка
ла рса, стаешинана хӑйне айаплӑ туса хурать. Айӑплӑ 
старшина Тимушран кагару ыйтать. Анчах Тимуш ӑна 
ҫапла тарӑрса калать: «Эпё сана каҫарсан, эсё тата темён 
чvxлё ҫынна йӗртён. Эсё темиҫе ҫынна йӗртиччен, сана 
хӑна йёртес», тет те, нямӗнле старшпнана каҫару та 
па масть.

Ҫак тёслёхсем И. Иванов пултарулӑхёнче паха шухӑш, 
халӑх пусмӑрҫисене хирёҫ «ёрешме кирли ҫинчен калакан 
шухӑш пулнине кӑтартса параҫҫё.

Чӑвашген малтанхи ггнсателӗсен прсизреденийӗсем ыт
ла ньисӑк ыйтусене мар, ун чухнехи пурнӑсӑн уйрӑм енё- 
сене ҫеҫ ҫутатса параҫҫё. И. Иванов хӑйён калавӗсёнче 
социэллӑ ыктусеке кӑштах хускатать. Анчак вӑл ялӑч со- 
циаллӑ пурнӑҫё ҫине хресчен писателӗн куҫёпе пӑхать: 
ҫынгенчен хӑшёсем мӗнле пуйнине, теп писем мӗн пиоки 
чухӑна тухеа кайвине, классам мӗншӗн пӗршӗ|ОИ“пе килӗш- 
терейменнине, Её"ем хушшинчи хирёс"сене И. Иванов ӑн- 
ланса илеймен. Унӑн мировоззревикё авсӑр пулни, вал 
хӑш-пӗо ыйтусене айвантарах ӑнланни ( сӑмахран, вьгсӑллӑ- 
тутӑллӑ пурӑнса пуйни ҫинчен ҫырса пани, чухӑн Мику- 
лая — Йёҫтӳк 'кёоӳшне — айран ҫын пек 'кӑтартни, Глинка 
у.лнута ырӑ кӑмӑллӑ туса кӑтартни тата ыт. те) пётӗмпех 
ун чухнахи хресченсен пурнӑҫ условийёсенчен, вёсен ӑнла- 
нӑЕёсенчен килнӗ.

Ҫапла вара, чӑвашсен малтанхи писателёсен произведе-
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нийёсем пире акӑ мӗн кӑтартса параҫҫё: весен произведе- 
нийёсем пӗр пек мар, произведенисенчи шухӑшёсем те ҫа- 
вӑн пекех,— вӑл вӑхӑтри обществӑра тёрлё классем, тёрле 
сиясем тгулнӑ пулсан, ун чухнехи пиеательсем (пёлсе е 
пӗлмесёрех) ҫав классемпе сийсенчен хӑшне те пулин 
кӑ.м-ӑлланӑ.

Ҫак шухӑш тёрёс пулнине чаваш литературин ытти 
пргаизведенийё-ене пӑхса TvxcaH та курма пулать. Акӑ. сӑ- 
махран, М. Федоров (1848— 1904) ҫырнӑ «Арҫури». Кам 
енче-ха поэтӑн кӑмӑлё? Тӳрех калас пулать: унӑн шухӑш- 
кӑмӑлӗ ёҫ ҫыннисем енче, халӑх енче. «Арҫури»— хӑйён 
шухӑшӗпе те, формчпе те халӑх произведенийӗ, унӑн авто- 
рӗ — халӑх поэчӗ. Поэта ӗҫ хресчен пурнӑҫӗ, чухӑн хресчен 
ҫитмен пурнӑҫ пигки ҫын куҫёнчен пӑхни, ҫиме ҫӑкӑр ҫит- 
месен, пӑтавжка йӑтса кай.ни, хушпу саклат хуни, ӑна тара 
пани, кайран вара счка юлса, хутаҫ ҫакса ыйткаласа ҫӳ- 
рени хумхантарать. Ҫа-ксем — ун чухнехи пурнӑҫ паллисем. 
Поэт-реалист вёсене курмасӑр иртме пултарайман.

Революцичченхи ытти писатель^ен произ°едечийӗсене 
(сӑмахоан, Н. М. Охотняковӑн «Маиа пӑхса ӳстеони», 
И. Н. Юркинӑн «Этемӗн пырӗ тутӑ та куҫё высӑ», «Мул», 
Г. Т . Ткмофеевӑн «Тӑхӑр ял» прсизведенийӗсене) илес 
пулсан, сахна калас пулать: вёсенче пуринчен ытлаоах ча
ваш халӑхӗн кивё йӑлисене кӑтартеа панӑ. Ҫав йӑласене 
тёпчесе вӗоенес ёҫре вё^ем усӑлла пчлма пултараҫҫё.

Иван Николаевич Юркин (1863— 1943) сӑ^ӑсем те̂  
кала всем ™ нумай ҫырнӑ. Унӑн «Этемӗн пыоё тутӑ та куҫё 
выҫӑ» (1 8 8 9 )— чи малтанхи повеҫё (тёрёосипе каласан, 
ку вӑл ^ӑваш литературинче те малтанхи повеҫ пулса тӑ- 
рать). Повесре автор «ашшӗсемпе» «ачисем» тенё ыйтӑва 
хускатнӑ. «Ашшӗсем»— пуян хресчен Петр Петрович, чнӑн 
арӑмё тэта ыт. те, «ачисем»— Петр Петрович хёрё Кӗте- 
рин. чухӑн хресчен ывӑ »ӗ Кусма тэта ыттисем те.

Повеҫри пётӗм ёҫ X I X -мӗщ ёмӗоӗн иккӗмёш ҫурринчи 
чӑваш ялёнче пулса иртет. Петр Петрович, кулак, хӑйӗн 
тусёсемиа ялти пуян-ем пулӑшнипе иулӑс старшинч^ пуле а 
тӑрать. Ҫакӑ унӑн ӑс-пуҫне ҫаврӑнтарса ярать Вӑл мӑн 
кӑмӑлланса каять, чёоре кёрехен ҫын пулать. Ҫакӑ Петр 
Петрович хӑйне хӑй мёнле тыткаланинче, ялти ҫынсем ҫине 
вӑл мёнле пӑхнинче курӑнать.

Унӑн хёрё Кётерин Куҫмана юратать. Анчах Петр Пет
ровича ку килёшмест. Мӗншён тесен Куҫма — чухӑн ка̂ ччӑ, 
Кӗтерин— пуян ҫын хёрё; апла пулсан, вёсем пӗр-пёрне
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ӑҫтан юратчӑр-ха,— ҫакӑн пек шухӑшлать кулак. Петр 
Петрович хӑйӗн хёрне пуян ҫын ывӑлне Микитене качча 
парасшӑн. Анчах ӑна Кӗтерин юратмасть. Старшина вара 
тарахкипе Куҫма ҫинчен тӗрлӗ усал сӑмах сартарать, вӑрӑ 
тесе, ялти кулаксене Куҫмана хёнеттерет, юлашкинчен 
тӗрмене хуптарать.

Анчах малалла мён ггулать-ха? Автор «ҫӑмӑл» ҫул ҫине 
тӑрать те хӑйён произведенине ытла та ӗненмелле мар 
меслетпе вёҫлет.

И. Н. Юркин каланӑ тарах, Петр Петровича турӑ хӑех 
айӑплать. Старшина вулӑс кантурне каять те унта мачча 
ишёлсе аннипе вилет. Чунё тухас умён Петр Петрович 
ҫакӑн гаек каласа хӑварать: «Хӗрём, чунӑм, пирёштийём, 
эпё санӑн пулас упӑшкуна, леш, чипер Аннийён ывӑл- 
не, Куҫмана, айӑпсӑр ҫынна айап туса, вӑрӑ ячёпе тёрмене 
хуптарса хуреаттӑм, ҫавӑншӑн акӑ магаа турӑ ҫапла турё 
ӗнтӗ... Ҫапах та, Куҫмана, тӗрмере выртнӑ гаулсан та, ан 
тирке, ӑна качча кай, сирён иксёрён ҫамрӑк ёмёрёрсене 
пӗр-пӗринпе пёрле гаурӑнса ирттерме ҫырнӑ иккен...»,— тет.

Паллах, ку гаёрре те «турӑ ҫырнинчен» килмен. «Тура 
ҫырни», «турӑ пӳрни» тен и — тёшмёшле шухӑш. Ҫакна 
халё гаурте пӗлеҫҫё. Ҫёнё саманари ҫӗнӗ ҫынеем, совет вла- 
ҫён уоловийёсенче марксистла-ленинла воспитани илнёскер- 
оем, И. Н. Юркин повеҫён вӗҫӗнче калана шухашсем халё 
кӑна мар, X I X -мёш ёмёр вёдёнче те тёшмёшле шухашсем 
пулни не лайӑх чухлаҫҫӗ.

«Этемён пырё тута та куҫӗ выҫӑ» поведён тегаёр дит- 
менлёхё —  автор сӑнлӑхсем тума гаёлменни. Геройсен порт- 
речёсенче чӑн-чӑн ҫыисен сӑнёсем курӑнмаҫҫё. Автор вӗсе- 
не тулаш енчен деҫ кӑтартса панӑ, вёсен психологине, 
шухӑш-кӑмалне тарӑн кӑтартайман. Повеҫри геройсем чёлхе 
тёлӗшпе те пёр-пӗринчен уйрӑм тӑмаҫҫё: пурте тенё пекех 
гаёр чёлхепе ка1лаҫаҫдӗ. Кун пек ҫитменлӗхсем И. Н. Юрки- 
нӑн «Мул» ятлӑ повеҫёнче те сисӗнеҫҫӗ.

Григорий Тимофеевич Тимофеев (1877— 1938) чӑваш 
халӑх юмахёсемпе халапёсене, юрри-сӑввисене, ваттисен 
сӑмахӗсемпе каларӑшёсене нумай пухнӑ. Унӑн тёп ӗҫӗ'—  
«Тӑхӑр ял». Ку гароизведенире вӑл Сёве тӑрӑхёнчи чӑваш- 
сен ёлӗкхи пурнӑҫӗпе йӑлисем ҫинчен ҫырнӑ. Анчах хӑйён 
произведенине Г. Т. Тимофеев ниҫта та пичетлесе кӑла- 
райман. Ана вӑл Чёмпёрти чӑваш шкулне халаллаоа панӑ.

Ку тёслёх акӑ мён ҫинчен калать: патша саманинче 
чӑваш писателёсен гаултарулӑхё ирёклён аталанайман, хӑй-
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сен тӑван чёлхипе ҫырнӑ произведенийёсене ниҫта та пи- 
четлесе кӑларайман ( х-аҫ а т - ж ур н а л с е м пулман, чӑвашла 
кӗнеке «ӑларакан .издательства пи ржи шухӑшлама та май 
■килман). Ҫакна пула ӗнтӗ М. Ф . Федэровӑн «Арҫурийё» 
те, 1879 ҫулта ҫырнӑскер, 1908 ҫулччен ихичетленеймен, алӑ 
вёҫҫӗн ҫӳренӗ.

•  *
*

1905— 1907 ҫулсснче Российӑра пёрремёш революци 
пулоа иртет. Вӑл Российӑри мӗн пур халӑхсен ирторийӗнче 
калама ҫук пысӑк вырӑн йышӑноа тӑрать. Ҫав революци 
пирӗн ҫёршывр.и халӑхсен пурнӑҫёнче пысӑк улшӑнусем 
тунӑ, тӗрлӗ классен ёмёт-шухӑшӗсем мёнлине кӑтартса па
на, рабочисемпе хресченсене питех те пуян политикӑллӑ 
воспитани панӑ.

1905— 1907 ҫулсенчи революцире кашни клас, кашни 
парти патша правительстви ҫине хӑй мёнле пӑхнине па- 
лӑртма тӑрӑшнӑ. Ҫакӑ вӑл политикӑллӑ литературӑра ҫеҫ 
м.ар, илемлӗ литературӑра та тӗрлӗ майсемпе сисённё.

Халӑх революцийӗ, тёрлё клаосене хӑйӗн кнвӗ позици- 
йёсенчен хускатса ярса, чӑваш халӑх .хушпгине те полит.и- 
'кӑллӑ шухӑшсем вӗрсе жӗртнё. Чӑвашсен ҫав тапхӑрти пи- 
оателӗсенчгн нумайӑшёсем 1905— 1907 ҫулти революцире 
халӑх 1кӑмӑлне хумхантарнӑ политик ӑллӑ ыйтусене мёнле 
те пулин пырса перӗкеҫҫӗ. Хӑш-пёр поэтсемпе писательсем 
ҫавӑн пек ыйтусене уҫҫӑнах лартаҫҫӗ. Вёсенчен паллӑрах- 
хисем — К. В. Иванов, Тайӑр Тимкки, М. Ф . Акимов, 
Н. И. Полоруссов (Ш елепи) тэта ыттисем те.

Чӑваш халӑхён X X  ёмёр пуҫламӑшёнчи, уйрӑмах 
1905— 1907 ҫулсенчи революци тапхӑрёнчи, ӑс-тӑнё, ӗмёт- 
шухӑшё «Хыпар» хаҫатра палӑрнӑ. Ҫакӑ вӑл, чӑвашсен 
пирвайхи хаҫачё «Хыпар», пирӗн халӑхшӑн революци йых- 
равҫи пулнӑ. Вӑл халӑх ӑс-тӑнне, шухӑшӗсене нумай енёпе 
аталанма пулӑшнӑ, чӑваш литературине, публицистикине, 
литеоатурӑ чёлхине вӑйланса пыма пулӑганӑ.

1905— 1907 ҫулсенчи революци тапхӑрёнче К. В. Ива
нов (1890— 1915) пултарулӑхӗ ӳссе аталаннӑ. Аолӑ поэта 
халӑх революцийӗ хавхалантарнӑ. унӑн куҫ-пуҫне уҫнӑ, кӑ- 
мӑлёпе ӑс-тӑнне Еӑй-хал панӑ. Ҫа.к революцие пула^ тата 
вырӑссен прогрессивлӑ литературинчен рёренсе^ илнё ^шу- 
хӑш^ене пула К. В. Иванов сбществӑллӑ пурнӑҫра мёнле 
улшӑнуоем пулса иртнине лайӑх туйнӑ, кугма ^пултарнӑ.

К. В. Ивановӑн чи вӑйлӑ, чи тарӑн шухӑшла п.роизве-
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денийӗ — «Нарспи». Унта автор пуомӑра хирёҫ, этем ирӗк- 
лӗхёшён тӑрать. Анчах ку произведени тӑрӑх авторӑн по- 
литикӑллӑ шухӑшӗсем мёнле пулнине татӑклӑнах каласа 
пама ҫук-ха.

«Вӑранӑр, тапранӑр!» ятлӑ сӑвЕинче ваоа К. В. Ива
нов ҫаз пусмӑр ҫинчен уҫӑмлӑн халать. В ӑл— улпутсен 
пусмӑрӗ, улиутсене пулӑшакан патша пусмӑрё.

Ҫак политикӑллӑ шухӑш улпутсемпе хресченсем хуш- 
шинчи класлӑ хутшӑнусене пырса перӗнет.

Халӑх поэчё акӑ мён калать:
Хресченсем ҫӗрсӗр пит аптраҫҫӗ,
Улпутсем уншӑн пит хавас,
Пӗр ҫӗрсёр хресченсене тытаҫҫӗ 
Йӳн хака хӑй ёҫне ёҫлеме.

К. В. Иванов, хресченсем ҫӗрсёр аптранкне курса, вы- 
ҫӑ халӑха вӑранма, тапранма, ҫӗкленме чӗнет: «Малалла, 
малалла, малалла!» тет.

Улп.утсен ҫӗрёсрне туртса иласси, вӑл ҫёрсене хресчен
сене парасси 1905—1507 ҫулти революцире тӗп ыйту- 
сенчен пёри пу.лнӑ. Хресченсен юхӑмӗ 1906 ҫулӑн пӗрремёш 
ҫур пайӗнче (январь — июнь) патша Росеийинчи мӗн пур 
уеосенчен ҫуррпне яхӑн, ҫав ҫулӑн иккёмёш ҫур пайёнче 
(июль —  декабрь) мён пур уессенчен пилёк найне ҫавӑрса 
илнё. Хресченсен вссстанийёсем Чӑваш ҫёршывёнче те ну- 
май рырӑн-енче пулса иртнё.

1905— 1907 ҫулсенчи пёрремёш революци тапхӑрёнче 
чӑваш литературинче тепёр палла та хастар поэт ӗҫлеме 
тытӑннӑ. Вӑл — Николай Васильевич Васильев-Шупуҫ- 
ҫыннн (1889— 1942). 1908 ҫулта Чёмпёрте тухнӑ «Чӑваш 
халлапёсем» ятлӑ .кёнеквре унӑн «Янтра,к янтравӗ» поэми 
ҫапӑнса тухнӑ. Унта поэт куштан-п.уянсен пусмӑрӗпе ул- 
тавне хирёҫ чухӑксемпе ватам "он пёр шухӑшлӑ пулса кё- 
решме кирлине сан л а с а панӑ. Валах тэта чӑваш юмахне 
илемлетсе «Хитре Чӗкеҫ» ятлӑ поэмӑ ҫырнӑ. 1911 ҫулта 
Н. Шупуҫҫыннин «Ҫамрӑк нунсем», «Пӗтелмей», «Чёлӗм» 
тата сӑвӑпа ҫырнӑ ытти пооизведевийёсем тухнӑ.

Чӑваш поэчӗсен 1905— 1907 ҫулсенче ҫыонӑ кашни про- 
изведенийёнче тенё. пекех («унта эпир К. В. Ивановӑн 
сӑвви-юррисем ҫинчен «аламастпӑр та) хре"ченёч ҫёрпе 
тырӑ синчен ӗмӗтленнё шухӑшё nvp (Тайӑр Тимкки, 
Г. А . Кореньксв, Д. А . Демидов. Д . Кольцов тэта ыт. те).

Ку ыйтӑва уйрӑмах Тайӑр Тимккч (1889— 1916) пу- 
ринчен те ҫивёчрех лартать. Вӑл, 1905— 1907 ҫулсенче
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Хусанта наборщик пулса ӗҫленӗскер, революци вӑхӑтӗнче 
рабочисем хушшинче пурӑннӑ, революциллё ӗҫе хутшӑн- 
нӑ. Ҫакӑ вара унӑн куҫне ытларах уҫнӑ, ӑс-тӑнне рабочисем 
майлӑ ҫавӑрнӑ.

Хёнре, тертре пурӑнса, выҫӑ ларни ҫинчен, вӑйран кай- 
са ӳкиччен ёҫлесен те, ёҫ хресченён пурнӑҫӗ лайӑхланманни 
ҫинчен ҫырнӑ хыҫҫӑн Тайӑр Тимкки ҫакӑн пек вывод 
тӑвать:

Ҫитӗ пире тертленме!
Пурте пӗрле пухӑнар.
Тёрлё харам пырсене 
Ёнсе ҫинчен пӑрахар.

( « Шу х ӑ ш » ,  1906 ҫ.)

Тёрлё харам пырсене, !пусмӑрҫӑсене сирпётсе антарса, 
ҫӗнё йӗркесем тума -кирлине Тайӑр Тимкки «Ҫӗнё ҫул» 
(1906) ятлӑ еӑвӑра та хӑюллӑнах каласа шарать. K*v сӑвӑра 
вӑл ёҫ ҫыннисене пёрлешме, тимӗр сӑнчӑра тат.ма чӗнет:

Килёр, пӗрле пухӑнса,
Ҫёнё шухӑш шчхӑшлар.
Ҫёнӗ ҫулта савӑнса,
Кивё ӗҫе пӑрахар.
Пирён кивё йёркесем 
Кунтан урӑх ан пулччӑр,
Хальччен пире тытакан 
Тнмёр сӑнчӑр татӑлтӑр.

Кивё самана, патша йёр.кисем «ан пулччӑр» тенё шу- 
хӑша асра тытса, Тайӑр Тимкки «Марсельеза» юрра 
чӑвашла куҫарма пуҫланӑ; рабочи клае, пӗтӗм ёҫ^ҫынни- 
сем тума ёмӗтленекен ҫӗнё йӗркесене асра тытса, вӑл «Ин
тернационала»—  пролетариллӗ гимна тӑван челхене 'куҫар- 
ма тытӑннӑ. Паллах, ҫак произведенисем чӑваш пичетёнче 
кун ҫути курайман, анчах вӑл юрӑсен шухӑшёсем noaTjpe- 
волюционер саввисене, калавёсене витёрех сӑрхӑнса кёрсе
юлнӑ. w „

Ҫёнё пурнӑҫ тусан, ёҫ ҫыннисем ©аванса ^пуранеҫ, «ҫер 
ҫинче халиччен пулман савӑнӑҫ пулё»,— ҫакӑн пек поэтӑн 
ёмӗчӗ. Ку шухӑша эпир унӑн «Пурнӑҫ ҫутти» ятлӑ кала- 
вёнче тупатпӑр. Унта тёрёслӗх Хӗвелӗ акӑ мӗн калать.

«Килёр ман патӑма, маншӑн хурлӑх куракансем. Килер 
ман патӑма, ман пирюи урӑр-алӑра сӑнчӑрласа, ҫурална 
ҫӗршывӑрта чунӑра хаклӑ ҫынсемпе уйӑрӑлса, инҫете хур- 
лӑх .курма янӑ ҫынсем... Эсир маншӑн ну-май асап курмалла 
пулнӑ... Эсир маншӑн хӑвӑра хӑвӑр шеллемесёр, сивере те,
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ҫамӑрта та начар тумтирпе чӑтса ҫӳререр. Халиччен ман- 
шӑн мёнле асап журнине те манӑр!.. Тӗнче пулнӑранпа си
рен юлташӑрсем, эсир пыракан ҫулпа пырса, мӗн шыра- 
нине тупас тесе тӑкнӑ юна пурне те пӗр ҫӗре пухсан, сирён 
юнӑра ҫӗр ҫёклесе тӑраймё. Тӑрӑр ёнтӗ, маншӑн юн такса 
вилнӗ ҫынсем, килӗр кунта, пёр ҫёре пухӑнса еавӑнар!.. 
Сире, хён-xiyp куракансене, пурне те йӑпатӑп. Пирён ®ара 
ҫӗр ҫинче халиччен пулмая савӑнӑҫ пулё».

Патша йӗркине хирӗҫ Н. И. Шелепи оӑввисенче те 
«алана (кун ҫинчен эпир малтарах ҫырнӑччӗ ӗнтӗ). Вӑл 
халӑхпа .патща хушшинчя кёрешёве сӑнласа парать: пат- 
шана — Ҫёлен, халӑха — Кайӑк, тет.

«Раҫҫей» ятлӑ юптаруллӑ сӑвӑра Н. И. Шелепи патша- 
на, улпутсене, мул хуҫисене, тупсене хаяррӑн питлет, вё- 
сене каллех ҫёленсемпе танлаштарать («Ҫёлен пек пӑхка- 
лаҫҫӗ», тет).

Ҫаяла, 1905— 1907 ҫулсенче Рассийӑра ҫёкленсе кайнӑ 
пёрремёш революци чӑваш халӑхӗн ӑс-тӑнне ҫӗнӗ шухӑш- 
сем кёртнӗ, ҫав шухӑшсем чӑваш лятературинче палӑрса 
юлнӑ. Ҫапла вара, чӑваш литератури, И. Я. Яковлев, 
И. И. Иванов, М. Ф. Федоров тэта ыттисен литературӑри 
ӗҫё-хӗлёнчен пуҫланса, аталанса пырса, ҫӗнё тапхӑра кӗнӗ. 
Ку тапхӑрта ӑна ҫӗнӗ пахалӑх, пысӑк хӑват параканёсем 
«Нарспи» авторё — К. В. Иванов, «Хитре Чӗкеҫ» авторе — 
Н. В. Шуп1у|ҫҫынни тата «Хыпар» хаҫат тавра пёрлешее 
ӗҫленё 1Поэтсемпе писательсем пулнӑ.

Анчах та патша Российинчи условисенче пирён литера
тура мӗнле аталанни ҫинчен ҫырнӑ чухне ҫакна манма 
кирлӗ мар: вӑл революцичченхи саманан нихӑш тапхӑрӗн- 
че те пӗр юхӑм пек аталанса пыман; чӑваш халӑхӗ ытла- 
рах та ытларах классем ҫине пайланнӑ май, чӑзашеен мал- 
танхи пиеателёсем пӗр-пӗр клас, пёр-пёр сий шухӑш-кӑмӑлне 
палӑртма тӑрӑшнӑ.

Хӑшӗ-пёрисем, эсерсем хыҫҫӑн кайса, «хура халӑх» ҫин- 
чен пӗтӗмёшле ҫырнӑ, ёҫ халӑх ӑс-тӑнне уҫас вырӑнне ӑна 
пӑтраштарнӑ. Вӗсем чӑваш ялёнчи Михетерсемпе Тӑхта- 
мансене курман, Сетнер пек чухӑнсене те «урман,— вёсен 
шучёпе, чӑваш хресченӗсем пурте пӗр «пак пулнӑ, пуянсвмпе 
чухӑнсем ҫине пайланса тӑракан хресченсем мар, вёсем 
хушшинче чӳхенсе, чухӑна тухоа таракан вӑтамеем мар —  
«хура халӑх» ҫеҫ пулнӑ.

Теприсем, чӑваш ялӗнче ёнтё вӑл вӑхӑтра кёретӳ дуҫ- 
ланса кайнӑ пулин те, ял-ялӗпе ӗҫ хресченӗсем, 1пуртасемпе
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Сенӗксем ҫёклесе, улпутсене, кулаксене хирёҫ тухнӑ пулин 
те, хресченсен пурнаҫне идеализация есе, лӑпкӑ стурнӑҫ пак 
туоа кӑтартма тӑрӑшнӑ. Кун стек туртӑмсем, кун пек тёс- 
лӗхоем пуринчен ытла Т. К. Кириллов сӑвви-юррисенче 
курӑнаҫҫё.

Тарас Кириллович Кирилловен (1880— 1921) пирвайхи 
ироизведенийӗ — «Тырӑ пулнӑ ҫул» ятлӑ поэмӑ. Аста автор 
1903 ҫулта ҫырнӑ. 1905 ҫулта Хусанта уйрӑм кёнекесте пичет- 
лесе кӑларнӑ. Поэмӑра Т. К. Кириллов чӑваш хресченӗн 
пурнӑҫӗпе йӑли-йёркисене идилиллӗ сӑрӑсемпе сӑнласа па- 
рать. Хресчен стурнӑҫӗн ӑнӑҫлӑхёпе телейё, ун шучёпе, пӗтӗ- 
мӗшпех ӗҫченлёхрен !килет. Ҫёр ӗҫне тӑрӑшса туса пырсан, 
тырӑ-пулӑ ӑнӑҫлӑ пулсан — ҫитрё те вара хресчене!— ҫа- 
кӑн пек Кириллов псэмин тӗп кёвви. Ҫав вӑхӑтри чӑваст1 
ялён социаллӑ сӑн-сӑиатне, унти явленисене вӑл статриар- 
халлӑ хресчен куҫёпе пӑхса хаклать.

Анчах 1904 ҫулта Российӑпа Япони хушшинче пулса 
иртнё вӑрҫӑ хресчен массисен пурнӑҫне юхӑнтарни, ӗҫ ҫын- 
нисен хӗн-хурне ӳстерни поэта пурнӑҫ ҫине кӑштах кри- 
тикле пӑхма вӗрентет. Сӑмахран, «Пулӑшӑр» ятлӑ сӑвӑллӑ 
произведенире (1905) вӑрҫа пула чухӑн хресченсен, тӑлӑх- 
семпе салтак арӑмӗсен юрлӑхё ӳсни куҫ кёретех палӑрать.

Т . К. Кириллов 1911 ҫулта «1812-мёш ҫулхи вӑрҫӑ 
ҫинчен хывнӑ юрӑсем» пичетлесе кӑларать. Ку произведе
нире вӑл вырӑс халӑхё ют ҫӗршывран килнӗ пусмӑрҫӑсене 
хирёҫ паттӑррӑн кёрешнин уйрӑм эпизочӗсене сӑнласа па- 
рать. Роооийӑри халӑхсем хӑйсен тӑван ҫӗршывне юратни 
ҫинчен калать, вёсем ют ҫӗршывран Чсилнё захватчиксене 
хирёҫ мён тери паттӑр та кастар кӗрешни ҫинчен асӑнать.

1912 ҫулта Хусанта Т. К. Кириллов «Хресчен хӑй ёҫё 
ҫинчен хывнӑ юрӑсем» ятлӑ сӑвӑсен циклне уйрӑм кӗнеке 
туса пичетлеттерет. Кунта та идеализаци пур-ха, ҫапах та 
ку произведенире вӑл чухӑн хресченсен юрлӑ пурнӑҫё ҫин- 
чен ҫырмасӑр иртсе каяймасть. Патша 1саманинче чухӑнсен 
пурнӑҫӗ мён тери хёсӗккине Кириллов ҫакнашкал сӑмах- 
семпе сӑнласа парать:

Пурнӑҫ пурӑнма пит йывӑр:
Мӗнле пурнас, кун курас?
Ҫукшӑн тӗнче пит тӑвӑр,
Мӗскер туса аслатас?

Укҫа мён туса тупас-ши?—
Пирён тавра савӑт ҫук.
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Кам патне тарҫа каяс-ши?—
Тарҫинче те тӳсме ҫук.

йӗри-тавра ал ҫухрӑм кай—
Еҫе кӗртекен пур-и?—
Апла пулсан, хулана кай—
Сана кӗтекен пур-и?

Еҫ хресченёсене хӗсӗк пурнӑҫ условийёсенчен мӗнле 
майсемоте кӑларас ш-ухӑш пырса кӗнӗ поэт пуҫне, анчах ҫа-к 
ыйтусене тёрёс татса парас ҫул ҫине ӳкеймен вӑл. Поэт, 
пёр енчен, пат ш а на мухтаса ырлас шухӑша пӑхӑнса ӗҫленё, 
тепёр енчен, хресченс-ен хёсёк п> рнӑҫӗ ҫинчгн те ҫырма 
хӑтланса пӑхнӑ.

Кунта тата ҫакна палӑртас пулать: империализм вӑр- 
ҫин пуҫламӑшёнче тапранса кайнӑ оуя патриотизма парӑн- 
еа, Т. К. Кириллов «Львовпа Перемышль хулисене илни 
ҫинчен хывнӑ юрӑ» ҫырать. Патша ҫарён фронтри ҫӗнте- 
рӗвёсене мухтаса патшана ырлать.

Анчах ҫак суя патриотизмӑн сёрёмё ерипен-ерипенех 
сёвӗрлет. 1916 ҫулта вӑл вӑрҫӑ хӑрушлӑхӗпе асаплӑхне -ка
та ртах а н «Салтак арӑмён сӑпкари ачине сиктерсе ларнӑ 
чух юрланӑ юрри» ятлӑ сӑвӑ ҫырать. Унта вӑл ӗҫ ҫынни- 
сем вӑрҫа кӑмӑлламанни ҫинчен калама хӑтланать:

...Аҫуна, пур халӑха та 
йывӑр саманара 
Вӑйлӑ вӑрҫӑ пит хӑратрӗ, 
йывӑр пурӑнма.

Т. Кирилло/вӑн сӑввис-ем — пурте -пекех халӑх юрри-сен 
формипе ҫырнӑ сӑвӑсем. Вӑл халӑх творчествин, халӑх юр- 
рин илемлёх мелӗсемпе, вырӑнти чӗлхе форми-семпе усӑ 
курнӑ. Кириллов творчествине, пётӗмӗшпе ил-сен, ҫакӑн 
пзк ха-клас пулать: ҫак поэт, халӑх творчеотв-ин формисем- 
п.е усӑ -курса ҫыр-нӑ пулин те, халӑхӑн чӑн-чӑн шухӑш-кӑ- 
мӑлне н-ихӑш сӑввинче те палӑр-тса парайман. Унӑн хӑш-пёр 
сӑввисен фор-ми те, ш-ухӑшӗ те кӑйттӑ, примитивлӑ,— пушӑ 
пучах пек.

* •*
Революцичченхи чӑваш литературин произведенийӗс-ем, 

хи-сеп енчен илс-еи, -н-умай мар. Ҫапах та пирӗн ҫав вӑх-ӑт- 
ри литературӑра паха та -усӑллӑ идейӑпа художества тра- 
дицийёсем пулса тӑнӑ: литература чӗлхине пуҫарса янӑ, 
лирикӑра та, эпосра та, др-амӑра та тёп жанрсем пулма 
тытӑн-нӑ, вырӑс халӑхӗн nporpeciCHBAa литератур-ин идейӑпа
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художества ҫитёйёвӗсемпе, тӑван халӑхӑн сӑмахлӑ творчеств 
вине кирлӗ пек усӑ курас опыт пухӑнса пынӑ,—  ҫаксем ёнтё 
чӑваш литературин революцичченхи ҫул-йёрӗ мёнле пулни 
ҫинчен калама май тараҫҫӗ.

1905— 1907 ҫулсенче пирён ҫамрӑк литературӑра граж- 
данла лирика тпу.ҫланса кайнӑ. Ку тёлӗшпе уйрӑмах чӑваш 
поэзия классике К, В. Иванов, чӑвашсен революциллӗ 
поэчё Тайӑр Тимкки паллӑ вырӑн йышӑнса тӑраҫҫӗ. Граж- 
данла сӑвӑсем ҫырса, К. В. Иванов чӑваш литературине 
Лермонтов, Нежрасов, Огарёв традицине 1кёрггнӗ. Ҫакӑ 
вӑл — литературӑна халӑх ӗҫӗпе тата кӗрешӗвёпе ҫыхӑнта- 
рас, халӑха хав.халантарас, халӑха пулӑшас традици.

К. В. Иванов, хӑйӗн хӑватлӑ «Нарспи» поэм.ине ҫырса, 
чӑваш литератури чӗлхин никёсне нумай-нумай сарнӑ, чӑ- 
ваш чёлхи мён тери илемлё те стуян чёлхе пулнине кӑтарт- 
са ,панӑ.

В. И. Ленин вёрентнё тӑрӑх, буржуаллӑ обществӑри 
к й ш н и  нацире буржуаллӑ 1культурӑ пур, ҫав вӑхӑтрах де- 
мократил1лё, социализмлӑ культура элеменчӗсем те пур. 
«Эпир кашнй нациллӗ культурӑран унӑн демократиллё тата 
социализмлӑ эле)менчӗсене кӑна илетпӗр...»*

Пирён революцичченжи литературӑн демократиллё тата 
революциллё элеменчёсем, литературӑри демократиллё 
традицисем, чӑваш поэчӗсемпе писателёсем пуҫарса янӑ 
литература чӗлхи хальхи чӑваш литературин никёсё пулса 
тӑнӑ. Совет саманинче ҫав никёс ҫинче чӑвашсен содержа- 
нийӗпе социализмлӑ, формипе нациллё литератури пуҫлан- 
са кайнӑ. Ҫак литература ҫултан ҫ:ул ҫёнӗ утӑмеем тӑвать, 
тӑван халӑха коммунизм тӑвас ёҫре пулӑшать.
1 9 4 9 — 1962

В. И. Л е н и н .  Сочиненисем. 4-мӗш изд., 20 том, 3 стр.



М. Ф. ФЕДОРОВАН «АРҪУРИ» ХАЛАПЕ

(Ана уйрӑм кӗнекепе пичетлесе кӑларнӑ май. 1956 ҫ.)

Чӑваш халӑхӗн малтанхи поэчё Михаил Федорович 
Федоров хӑйӗн «Арҫури» ятлӑ халапне (балладине)* 
1879 ҫулта ҫырнӑ. 1908 ҫулччен вал пи чет ре кун курайман: 
ал ҫырӑвӗ вӗҫҫён упраннӑ, халӑх хушшинче алӑран алла 
ҫӳренӗ. 1908 ҫулта тин Чӗмпӗрте «Чӑваш халлапӗсем» кӗне- 
кере пуҫласа ҫапӑнса тухнӑ. Октябрьти революци хыҫҫӑн 
«Арҫури» тёрлӗ кӗнекесенче, учебниксенче тӑтӑшах пи- 
четленсе пынӑ. Акӑ халё, ӑна ҫырнӑранпа 75 ҫул иртсен, 
вӑл уйр-ӑм кёнекепе пичетлеисе тухрё. Ку факт мён ҫинчен 
«алать-ха? Ҫакӑ вӑл «Арҫури» кивелми произведет! пул- 
ни ҫинчен калать.

«Арҫури» авторё М. Ф. Федоров 1848 ҫулхи ноябрён 
17(29)-мёшёнче Хурапха ялёнче (халё Ҫ ӗ р п ӳ  р.) ҫу- 
ралнӑ, 1904 ҫулхи апрелӗн 21(майӑн 4)-мӗшӗнче вил- 
нё. Ҫапла вара поэт 56 ҫул кӑна пурӑннӑ. Унӑн произведем 
нийӗ хӑйён авторӗ вилнӗ хыҫҫан 50 ҫул ытла пурӑнать. 
Малашне те пур-ӑнё, мёншӗн тесен тарӑн шухӑшлӑ, илемлё 
произведенисем, халӑх пурнӑҫне, шухӑш-кӑмӑлне тӗрӗс кӑ- 
тартса паракан, халӑх йышӑннӑ, юратса вулакан пр о и зае
ден исем вилӗмсӗр.

«Арҫури» халап — чӑваш литературин никӗсӗнче тара
кан яроизведенисенчен пӗри. Ана чӑваш ҫырулӑхӗ тин ҫеҫ 
йёркеленнӗ, чӑваш литератури чӗлхи отулса ҫитмен вӑхӑт- 
ра ҫырнӑ. Ҫак енчен пӑхсан, апир М. Федорова чӑваш ли
тературин, литература чӗлхин малтанхи кирпёчёсене хунӑ 
поэт теме яултарагтӑр. Ку шухӑша жаличчен уҫҫӑн

* Пирӗн литературӑра б а л л а д а  термина чӑвашла куҫармасӑрах 
ҫырма йышӑннӑ. Ҫакна тӗрӗс тесе шутламалла.
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■калаканеем таулман, ҫапах та «Арҫури» авторён чӑваш ли- 
тературин историйёнчи вырӑнё ҫавӑн пек пулни такамшӑн 
та паллӑ: М. Федоров — чӑваш халӑхён малтанхи поэчӗ; 
вӑл — литература ӗҫне реализмла литература ҫулӗ ҫинче 
ту са пынӑ поэт-демократ.

«Арҫури» халапра кӑтартса панӑ ҫынсемпе ӗҫсем — 
чӑваш халӑхӗн X I X -мӗш ӗмӗрӗн иккӗмёш иайӗнче пурӑннӑ 
ҫыннисемпе ёҫёсем. Унта чухӑн хресчен варианта, уйра, 
ҫанталӑкӑн тӗрлё вӑйӗсем хушшинче, тем те пёр курса ҫӳ- 
рени ҫинчен каласа панӑ/Ҫав явленисене .курнипе, вёсене 
ӑнланманнипе Хёветёр хӑраса пырать, пурнӑҫпа вилём ^га
чен шухӑшлама тытӑнать. Вӑл ҫав вӑхӑтрах хуҫалӑх ҫинчен 
те, ун чухнехи йӗрке ҫинчен те шухӑшлать.

Хӗветёр — ҫука юлнӑ хресчен. Унӑн лаши те аран-аран 
уткалать, мёншӗн тесен Хёветёр ӑна ыраш улӑмӗ кӑна ҫи- 
терме пултарать. Акӑ вӑл, вӑрмана кайсан, лашипе пӗрле 
аташса ҫӳреме тьпӑнать.

Хура утпа иксёмёр 
Ҫырма хӗрне ҫитрӗэдёр.
Тӑвар вӑрри тӑвайкки,
Аҫта пур-ши сёвекки? 
йӗп чиксе те куҫ курмасть.
Те арҫури, те шуйттан,
Те ыр-усал, те вӑр-хурах,
Те ҫул маяк, те амак?
Чун шикленет, ӑш вӑркать,
Пуҫ тӳпинчен сӗрём тухать.

Ҫакӑ вӑл, Хёветёрён «пуҫ тӳпинчен сёрём» 1кӑларакан- 
скер, арҫури. Хӗветӗр арҫурие ку вӑхӑтчен курман (курма 
та пултаракман), анчах арҫурй мӗнлине вӑл «пӗлнё», мён- 
шён тесен тёттём аслашшёпе асламӑшӗ, ашшӗпе амӑшё ӑна 
арҫури ҫинчен пёчёк чухнех темиҫе хут та каласа панӑ. 
Хёветёр вёсен к>мах-жалапне хӑра-хӑра итленӗ, ёненнӗ, ҫа- 
вӑнота та вӑрмана кайсанах ҫав арҫури ӑна курӑнас пек 
туйӑннӑ. Акӑ ӗнтё халё, Хёветёр варианта ҫӗтсе-аташса 
кайсан, юмахри арҫури чёрё япала пекех курӑниа пуҫланӑ:

Шӗвик! шӑхӑрать ҫын пекех,
Мӑкӑл-мӑкӑл юмахлать,
Шӑтӑр-шатӑр тутарать;
Путь ухмаххи тапранать,
Юмах ярать юптарать,
Йӑнӑш ҫулпа чуптарать,
Чике тӑршшӗ ларттарать.
Акӑ ӗнтё, пӑх ӗнтё:
Ҫавра ҫил пек ҫаврӑнса,

42



Ҫёмёртсене ҫӗмӗрсе,
Сикрё-тухрё ҫырмаран,
Пӗкке хуҫрё ҫурмаран,—
Ват ҫын пекех — шур сухаллӑ,
Качака пек мӑйракаллӑ,
Ури вӑрӑм, куҫё чармак,
Урхас-Кушӑк вӑрманӗнче 
Урлӑ-пирлӗ уткалать;
Урнӑ йыт пек тулашать,
Вёрет, сурать, пусмӑрлать,
Кӑтӑкласа вӗлерет.

Арҫури «пусмӑрланӑ» самантра Хёветӗр, чӑвашсен мӗн 
пур туррисене аса илсе, пурнӑҫпа вилӗм ҫинчен «филосо- 
филеме» тытӑнать. Хӗветӗр «ырӑ вилёмпе вилесшӗн»: вӑл 
йӳтичченех пурӑнасшӑн, урӑхла каласан, 90— 100 ҫула ҫит- 
сен, «тӳшек ҫинче В'цлесшён». Ҫапла вилсен вара вӑл хӑйие 
«авалхи ҫынсен йёркипе тирпейлесе пььтарасса» шанать. 
Ҫакӑн пек шухӑшлас-а пынӑ чухне унӑн пуҫне тепёр шухӑш 
пырса кёрет. Вӑл хӑйӗнчен хӑй ыйтать:

Ыр ҫып вилет — ят юлать,
Эпӗ вилссн мӗн юлать?

Хёветёрӗн мул ҫук, ырӑ ят та ҫук,—  юлсан та унӑн 
арӑмӗпе ачи-яӑчи кӑна юлать. Ку ёнтё пурнӑҫа ҫыеӑх тара
кан «филоссфи». Ҫак шухӑшсам Хӗветӗр пуҫне сыватаҫҫӗ, 
юмах-халапа мантараҫҫӗ,— вара арҫури те юлса пы.ма .ты- 
тӑнать, уйрӑлса каять, арман айне кӗрсе ҫ-ухалать. Ҫакӑн 
хыҫҫӑн Хёветӗр ӑс-тӑнӗ ҫуталеа хаять, вӑл ӗнтё халё вилӗм 
ҫинчен мар, хуҫалӑх ыйтӑвёсем ҫинчен шухӑшласа пырать:

Ҫул чиперех пулмин те,
Чун шикленми пулчё ӗнтӗ.
Чипер уйран иртсессён,
Пнрён вӑрман пит чипер: 
йӑвӑ ӳенӗ йывӑҫсем,
Питӗ вӑрӑм чӑрӑшсем;
Пӑхсан ҫёлӗк ӳкмелле,

.Кассан часах ӳкмелле.
Пилёк юплӗ пилеш пур,
Сенӗк тума пит селӗм.
Хурӑншурта хурама,—
Тур ӳстернӗ туратсӑр,
Турта тума вӑл юрать..

Малалла Хёветӗр 'арҫури мёнрен пулса кайни ҫинчен 
тепёр кана шухӑшласа пырать те тата та пысӑкрах ый.ту 
ҫине куҫать. Халӗ ёнтӗ вӑл хӑй в.илсен, мӗн юласси ҫинчен
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мар, халӑх пурнӑҫӗ ҫинчен шухӑшлать. Паҫӑр вӑл «эпе» 
тетчӗ, халӗ «эпир» тет:

Ҫитмен пурнӑҫ пирки-ҫке 
Ҫын куҫӗнчен пӑхатпӑр,
Ҫиме ҫӑкӑр ҫитмесен,
Пӑтавкка йӑтса каятпӑр.
Хырӑҫ-марӑҫ памашкӑн 
Хушпу саклат хыватпӑр,
Ыраш калчи сутатпӑр,
Кайран ҫука юлатпӑр,
Хутаҫ ҫакса каятпӑр,
Ыйткаласа ҫӳретпӗр.

Ку йёркесенче патша саманинчи чӑваш ялӗн, чӑваш чу- 
хӑнён пурнӑҫӗ тухса тӑрать. М. Федоров ӑна лайӑх пёлнё, 
лайӑх курнӑ, ҫавӑнпа та реалистла кӑтартса пама пултар- 
нӑ. Анчах М. Федоров, халӑх нушине хӑйӗн куҫӗпе «ур
на пулин те, ҫав нушаран, хӗн-хуртан мёнле майпа тух- 
маллине кӑтартса парайман (ку ёнтё, чи малтан, ун чухнехи 
историлле условиеенчен килнё). Ҫапах та поэт-демократ 
халӑх мёншӗн ҫука юлнине тӗрӗс каласа 'панӑ, вӑл хӑйӗн 
шухӑшне, юмах формипе усӑ курса, хӑш-пёр таран пытарса 
жаланӑ. Ҫавӑнпа та «Арҫури» халапӑн вӗҫӗнче, «ыйткаласа 
ҫӳретпёр» тенӗ хыҫҫӑн поэт каллех юмах формине куҫса, 
чӑваш ваттисем пек ӑслӑн юптарать («у вырӑн ёлӗкхи 
изданисенче пулман):

Ачасене юратса,
Вӑрӑм юмаха кӗскетсе,
Юри ҫыртӑм юрлама 
Качча каяс хёрсене;
Питӗ хӳхём вулама 
Хута вёреннё ҫынсене,
Урнӑ йыт пек улама 
Улах ларан хёрсене.
Эпё ҫыртӑм сӑввине,
Эсир тупӑр юррине.

Ҫапла, поэт-демократ, вулакана ерипенех пысӑк шухӑш 
патне илсе ҫитерет: вӑл хӑйён халапне Хёветӗр «хӑрӑк ту- 
рат пуҫтар|Ма» кайнинчен пуҫлать те чӑваш хресченӗсем 
ыйткаласа ҫӳрени ҫинчен «гласа панипе вёҫлет, юлашки 
йёркере пёччен Хӗветӗре мар, ҫӗнё ӑрӑва асӑнать, чӑваш- 
сем хушшинче хут вёреннӗ ҫынсем иуласса шанать.

•  **
Чухӑн Хёветӗр — «Арҫури» калапӑн тёп геройӗ, унӑн 

авторё хресченсен пурнӑҫне, вёсен сӑнарёсене, характерёсе-
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не кӑтартса панипех хӑйӗн ӗҫне пётернӗ, вёҫлесе ҫитернӗ 
тесе шутлама пултарзйман. «Арҫури» халапра М. Ф едо
ров ытти хресченсен пурнӑҫне те кӑтартса пама тӑрӑшнӑ. 
Чӑваш ялёнче Хёветёр пӗччен пулман, ун пек чухӑнсем 
нумай пулнӑ. Автор малти йёркесенчех Микула ятлӑ 
хресчене асӑнать:

Карчӑк Микули пымарӗ,
Ана юлташ пулмарӗ:
Микул турра пуҫ ҫапма 
Ишекелле каймалла, терё;
Тӳр кёллине тӳрлетме 
Тиха тытса пусмалла;
Арӑм сыв мар, суя мар,
Хёлён-ҫӑвӗн хён курать,
Киремете килёшмен,
Ҫырмаранах ҫырлахман...
Хур-кӑвакал пусмасан,
Хёл-ҫӑвӗпе хён курӑн...

Ку хреечен, тен, Хӗветӗр пекех чухӑн пулмё. Ҫапах та 
Мяюулая пуян хресчен теме те ҫук,—  ун-ӑн та нуши пысӑк, 
вал та, Хёветёр пекех, тӗрлё тёшмёшсене, киреметсене, ту- 
рӑсене ёненсе пурӑнать: Микулай пёр вӑхӑтрах Микул тур
ра та, киремете те иуҫ ҫапать, ҫапла вара, хёлён-ҫӑвӗн хён 
куракан арӑмне сыватма ӗмӗтленет.

Малалла тата поэт Аавраҫ хресчене асӑнать. Вӑл сал- 
Tia« ачи пама лава кайнӑ. Ытти хресченсем, сӑмахран, 
Кириллесем килте пулман.

Карчӑк Микулйн Ишеке каймалла яулман пулсан, Лав- 
рад пичче лава «айман пулсан, Кириллесем килтех пулнӑ 
пулсан, тен, вӗсем те Хӗветёрпе пёрле вӑрмана хӑрӑк ту- 
рат пуҫтарма кайнӑ пулёччӗҫ, вара халапри ёҫсене автор 
урӑхларах кӑтартса панӑ пулӗччӗ. Анчах поэт ун чухнехи 
пурнӑҫа мёнле курнӑ, ҫавӑн пек кӑтартнӑ: кашни хресченён 
хӑйён нуши пулнӑ, кашни хӑйӗн нушипе ҫӳренӗ. «Ар.ҫурире» 
ҫав тёрлё нушасене ҫаплипех кӑтартса панӑ,— вӗсене хит- 
релетмен те, тёксӗмлетмен те.

«Арҫури» х а л а т  ҫырнӑ вӑхатра чӑваш ялё ёнтё клас 
тӗлӗшпе сийленме пуҫланӑ. Унта чухӑнсемпе пёр вӑхӑтрах 
пуян хресченсем те пулнӑ. Куштансем яла пуомӑрласа, хӑ- 
ратса пурӑннӑ. Ҫак шухӑша М. Федоров тепёр сӑнар урлӑ 
ҫирёплетсе парать.

Хёветёрсен ялёнче Энтри ятла хресчен пулнӑ (ӑна Х ё 
ветёр аслашшёсем ас тӑваҫҫӗ). Энтри — вӑл чи чухӑн ҫын, 
ыйткалама ҫӳрекен мёскён старик. Ана ял куштанё лашапа
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таптаоа вӗлернӗ. Арҫури мӗнрен пулса кайни ҫинчен шу- 
хӑшласа пынӑ чухне Хёветёре ҫакӑн пек халап аса милет:

Мӗнтек пулнӑ арҫури,
Ял хыҫӗнчи — ҫырмари?
Асаттссем ас тӑваҫҫӗ:
Арҫынтаках пулнӑ, тет,
Энтрн ятлӑ ҫынтан, тет.
Якур пичче ҫулпала 
Пушкӑрт лаши кӳлнӗ те,
Те ҫуркунне, те ҫулла,
Яртлаттарса чуптарнӑ.
Каҫ пулттипе сиккипе 
Ыраш пусси хёррипе 
Ҫавра ҫил пек пынӑ чух,
Пёр ӑстарик варианта 
Чӗлём чертме тапратнӑ:
Куҫ витӗрех мар пирки 
Пыран ута курмасӑр 
Йыт вилӗмпе вилнӗ, тет,
Леш ухмаххи пулнӑ, тет,
Пирён ялти — хыҫалти...

Ҫак йёркесенче эпир куштан сӑнарне те куратпӑр. Энт- 
рие лашапа таптаса вӗлерекен ҫыннӑн, Якурӑн, хуйхӑ-суйхӑ 
ҫук: вӑл п.ушкӑрт л а шине кӳлсе ларнӑ та ҫавра ҫил пек 
вӗҫтерсе пырать, ҫул ҫинчи ҫынсене таптаса иртсе каять. 
Энтри вырӑнӗнче Хёшетӗр пынӑ пулсан, Якур ӑна та тап
таса Еӗлернӗ пулёччӗ. Кун пек хӑтланни Якуршӑн ним те 
мар: вал нижамран та хӑрамасть, мӗншӗн тесен пуянлӑхӗ 
ҫине шанать.

Энтрисен, Хёветёрсен, Кириллесен куштан Якурӑн пеж 
пуянлӑх гсулман. Хӗветёр лаши аран-аоан уткалать, Якур 
лапии ҫавра ҫил пек вӗҫтерсе пырать. Хӗветёр хӑрӑк турат 
пуҫтарма каять. Якур ӑҫта кайни ҫинчен автор каламасть. 
Анчах вулакан хӑех тавҫӑрса илме пултарать: ҫав куштан 
(вырӑсла: м и р о е д )  вӑрмана кайман, вӑрмантан та тав- 
рӑнман,—  вӑл хӑнаран, вӑйлӑ ёҫкёрен таврӑннӑ! Куштан 
Якур — ӑнеӑртран еиксе тухнӑ этем мар, кулак сӑна- 
рё. Якур пек куштансен хуҫалӑхри вӑйӗ, пурнӑҫри чӑрсӑр- 
лӑхё ӳссех пынӑ. Куштан мӗвле тип пулнине палӑртса,
В. И. Ленин 1895 дулта хӑкён «Эк он омическое содержание 
народничества» ятлӑ произвелs h u t ӗнче ҫавӑн пек «кулак- 
сем, куштансем, сутӑҫсем, купахҫӑеем, подрядчиксем, за- 
кладчиксем» тэта ыттисем, ҫав пӗтём «ҫамрӑк буржуази», 
«кашни ялах», «алӑра тытса тӑни» ҫинчен ҫырнӑ *. Пурӑ-

* В. И. Ленин.  Соч., I т., 354—361 стр.
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на-жиле вёсем, танлаштарарах юалас-тӑк, ял ҫине тимёр 
шапа пек хӑпар-са ларнӑ, сывлама та паман.

Энтр'и старик шӑпах ҫитмзн пурнӑҫ пирхи ыйткаласа 
ҫӳренё, паян пурӑнас тесе, татӑх ҫӑкӑр пухса таврӑннӑ. Ӑна 
ялтан яла ҫитсе пухнӑ татӑх ҫӑкӑрне те пулин ҫисе пурӑн- 
ма паман — «йытӑ вилӗмёпе вёлернӗ». К. Маркс сӑмахӗ- 
семпе калас пулсан, ҫакӑ вӑл — «ялти пурнӑҫ идиотизмӗн» 
паллисенчен пӗри. Ҫав «йытӑ вилёмё», ҫав «идиотизм» 
ялсенче Октябрьти револгоцичченех пынӑ: ӑна капитализм 
«культур>и» пётермелле пулнӑ, анчах пӗтереймен, вӑл таоа 
ылтӑн интересне ҫуратса, ҫынсен чунне, шухӑшнкӑмӑлне 
тэта та ытлаpax пӑсма тытӑннӑ, яла ҫӗнӗ «трагедие» кёрт- 
се янӑ, хӑйён идиотизмне туса хунӑ. Аслӑ поэт калашле, 
«укҫапала эрех ҫынна ӑсран кӑларма» тытӑннӑ.

Ҫапла ёнтӗ, М. Федоровӑн «Арҫури» халапё, малтан- 
лӑха ҫеҫ юмах пек туйӑнать, чӑннипе илсен, вӑл —  тарӑн 
шухӑшлӑ, социаллӑ произведени. Унта халӑх пурнӑҫне, ха
лах нушине, шухӑш-кӑмӑлне, халӑх интерееӗсем енчен пӑх- 
са, кӑтартса панӑ.

Революцичченжи чӑваш ялне ҫёр хӗсёкки, тырӑ пул- 
манни хупласа тӑнӑ. Анчах ҫёр хёсёк пулнине ун чухне 
пётереймен, ҫӗр ыйтӑвне татеа парайман. К у ыйту вара 
X I X -мёш ӗмӗрте кӑна мар, 1905— 1907 ҫулсенчи революци 
вӑхӑтӗнче те тёп ыйтусенчен пёри пулса тӑнӑ. Хресченсен 
шухӑш-кӑмӑлне палӑртакан поэтсем сёр ыйтӑвне манӑҫа 
хӑварман. Ҫав поэтсенчен пӗри— Тайӑр Тнмкки —  чухӑн 
хресчен хӑйён ҫӗрне «ҫитмен пурнӑҫ пирки» сутни ҫинчен 
М. Федоров кёввипех ҫырнӑ:

Татӑк ҫӑкӑр тупасшӑн,
Ҫине тумтир ҫакасшӑн 
Ӳӑйӗн ӗмӗр нртиччен,
Вӑл ватӑлса внличчен 
Тырӑ ?кса пурӑн^ть.
Нуша ӗмӗр выртарать,
Ҫитмен пурнӑҫ ҫунтарать.

Г. А . Кореньковӑн «Хальхи пурнӑҫ» ятлӑ сӑввинче 
тата ёҫ хресченесен шухӑшне ҫахӑн пех палӑртнӑ:

Унӑн мӗн пур шанчӑкӗ 
Уйри тырӑ ҫинчеччӗ,
Анчах ани татӑкӗ 
Ытла, ытла хӗсӗнчӗ:
Ансӑрне те ансӑр вӑл,
Хыттиие те хытӑ вӑл.

4/



М. Ф . Акимов «Ҫитмен пурнӑҫ» ятлӑ новелла ҫырна. 
Унта та ҫакӑн пек йӗркесем пур: «...Кирек ӑҫта, к и рек кам- 
па .калаҫсан та, хресчен ҫыннисем, пёр сӑмах—  ҫӗр сахал, 
ҫиме ҫитмест, тепле пурӑнас,— теҫҫӗ».

Чӑвашсен пирвайхи псэчӗ М. Федоров ёҫ хресченёсене 
ҫӗршён кӗрешёве чёнеймен пулсан, 1905— 1907 ҫулсенчи 
революци тапхӑрӗнчи поэтсем (Тайӑр Тимкки, К. Иванов 
тата ыт. те) ҫёрсёр хресченсене ҫӗршӗн кӗрешме чённӗ. 
«Вӑранӑр, тапранӑр, чӑваш ҫыннисем!» — акӑ мёнле пулнӑ 
вёсен тёп шухӑшӗ. Ҫапах та 1917 ҫулти Октябрьти рево- 
люцире ҫеҫ ёҫ хресченёсен ӗмӗрхи ӗмӗчӗ пурнӑҫа кӗнӗ. Елёк 
нуша аптратнипе пур-ҫук ҫӗрсене сутса, чухӑна тухса 
пынӑ пин-пин чӑваш Энтрийёсемпе Хёветёрёсем тата Кар- 
чӑк Микулисемпе Кириллесем, Лавраҫ пиччесем ирёке 
тухрёҫ, ҫёр илчӗҫ, ҫын шутне кёчёҫ.

Хресченсем халё ирӗклӗ ҫӗр ҫинче ирӗклён пурӑнаҫҫӗ, 
колхозсенче машинӑсемпе ёҫлеҫҫӗ, уйсенче тулӑх тыр-пул 
пухеа илеҫҫё, пуян та 1культурӑллӑ пурнӑҫа тёреклетсе пы- 
раҫҫё. Колхоз хресченёсем пёр ёмётпе —  ҫёршыва пуянрах 
та вӑйлӑрах тӑвас, совет государстви хӑватне кунран кун 
тёреклетес тесе тӑрӑшаҫҫё.

* •*
М. Ф. Федоров иёчӗк чухнех юмах яма, юрӑсем юрла- 

ма юратнӑ, ача-пӑча вӑййисенче ҫёнӗ вӑйӑсем шухӑшласа 
кӑларнӑ. Ҫавӑнпа та ӑна хӑйсен ялёнче «пёчӗк ӑста» тенё. 
Анчах Михала вун ултӑ ҫула ҫитиччен вулама-ҫырма пёл- 
мен. Вёренме ялта Ш1кул пулман. Тепӗр енчен тата «пӗчӗк 
ӑстан» вӗренес шухӑш та пулман, аштӗ-амӑшё те ӑна вӗ- 
ренте" тесе кулянман. 1864 ҫулта М. Федорова ирёксёрле- 
сех Шӗнерпуҫ шкулне вёренме илсе кайнӑ. «Пӗчӗк^ ӑста» 
вара вёренни кирлине часах туйса илнё, тӑоӑщса вёренме 
тытӑннӑ, 1867 ҫулта Ш1култан лайӑх паллӑсемпе вёренсе 
тухнӑ. Кун хыҫҫӑн М. Федоров малалла вёренесси ҫин- 
чен шухӑшлама тытӑнать. Сак ҫулхине Шёнерпуҫёнче ике 
класлӑ училищё уҫӑлать. Унӑн малтанхи ученикёсенчен 
пӗри М. Федоров пулнӑ. Кунтан вёренсе тухсан, вӑл Са- 
марти учительсем хатёрлекен семинар.ие вёренме каять. 
Ҫак тёрлё шкулоенче вёреннё чухне М. Федоров вырӑс 
писателёсен произведенийёсемпе паллашать.

Пилёк ҫчл хушши учительте ёҫленё хыҫҫӑн, 1878 1879
ҫулсенче, М. Федоров Хусанта педагогика курсёнче вере- 
нет. Курсран вёренсе тухсан, вӑл каллех педагогика ёҫне
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каять. Халӗ вал «аста педагог» пулса тӑрать. Пёчёклех 
чӑваш юрри-сӑввисемпе интересленнёокер, М. Федоров 
1876— 1878 ҫулсенче халах юмах-халапёсене, такмакёсене, 
юрри-сӑввисене пухас енёпе пикенсе ёҫлет, оригиналлӑ про- 
изведенисем те ҫырать. (С ӑмахран, вӑл вырӑола «Авалхи 
ҫынсем», «Улӑп тӑпри», «Хурапха», «Туппай юмҫӑ», «Чир- 
тен сыватни» я.тлӑ пёчёк очерксем ҫырнӑ).

Хӑй литература ёҫ-не мёнле пуҫӑнни ҫинчен М. Ф едо
ров ҫакӑн пак каланӑ: «Вырӑс писателёсен, уйрӑмах 
А . С. Пушкин, проязведенийӗсене 'вуланипе тата тӗпченипе 
зпё хам та ҫырас тёлёшпе хамӑн кӑмӑл-туйӑмсене хатӗрле- 
се ҫитертём. Эпӗ Пушкинӑн «Бесы» поэмине куҫарма ты- 
тӑнтӑм. Куҫарма йывӑр пулчӗ. Ҫавӑн чухне ман пуҫа ра
жён пек шухӑш пырса кёчё: чӑваш халӑх пурнӑҫӗ ҫинчен 
мён те пулин ҫавӑн пек япала ҫырма пулмасть-ши? Эпӗ 
вара чӑвашсен арҫури пирки ҫӳрекен калавӗсемпе халапё- 
сене аса илтём те «Бесы» поэмӑна куҫарас вырӑнне 
«Арҫури» халапа ҫыртӑм», тенё. М. Федоров вырӑссен 
ытти П’О'Эчёсемпе прозаике сен произведенийӗсене те юратса 
в-улана (кунта М. Ю. Лермонтов, Н. А . Некрасов, 
Н. Г. Помяловский, Н . В. Успенский, Ф. М . Решетников 
ячёсене асёнма пулать).

Ҫапла ёнтё, М. Федоров пултарулӑхён 'пуҫламӑшӗпе ни- 
кёсёнче эпир икё вӑй куратпӑр: пёри — чёваш фольклорё, 
тепри —  вырёссен класоикла литер-атури шухӑшӗн витёмё 
(влияние, воздействие).

Литературёри витём — вал писателе ёнсёртран дырса 
перённё япала мар. Унӑн тупеёмне, В. Г. Белинский нгухё- 
шёсене асра тытса каласан, ражён пек ӑнлантарса пама 
пулёччё: пёр-пёр а-слё поэтён пултарулӑхё тепёр поэта хё- 
йён витёмне парать пул-сан, жу вӑл пёрремёшён вӑйё ижкё- 
мёшён пултарулӑхӗнче ахаль жёна сисённинче мар, унён 
пултаруллӑ вӑйёсене хускатса, 1хавхалантарса янинче,—  
хёвел ҫёре хӑйён ёшшипе руттине пароа ҫӗрён шалти вёй- 
не хускатса ярать, рёр пара тёрлё йывёрнкурӑксем ӳстерсе 
темире тёолён -ешёрме, чечежленме тытӑнать.

Ҫак щухӑш тёрёслёхне М. Ф-едоровён «Аррури» халапё 
те лайах ҫирӗплетсе парать.

«Арҫури», радах та, малтан пурласа вёрне ҫитиех ори- 
гиналлӑ произведени. Унӑн кашни йёркинче, кашни сӑ- 
мах раврӑнӑшёнче, танлаштарӑвёнче чӑваш халӑх ӑсӗ сисӗ- 
нет, литературӑн нациллӗ форми уррӑн курӑнать.

«Аррури» халапа М. Федоров, пётӗмёшпе илсен, ҫичё
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сыпӑклӑ силлабика виҫипе ҫырнӑ. Унӑн чёлхи —  ҫӑмӑл та 
илемлӗ, вӑл — халӑх чӗлхи. Сӑвӑ форми те ҫавӑн пекех: 
вӑл — халах сӑвви-юррисен форми. Халӑх пултарулӑхёпе 
тӗлёнмелле ӑста усӑ курнӑ вырӑнсем М. Федоров халапӗн- 
че ггитех те нумай.

Сӑмакран, чӑваш халӑхӗн ҫакӑн пек «сутмалли юмах» 
пур:

Хура вӑрман хумханать,
Хура халӑх пуҫтарнать.

М. Федоров ку юмахпа ажа мӗнле уеӑ курнӑ:
Хура вӑрман хумханать,
Хура лаша хартлатать.

Чӑваш юмахӗсен вӗҫӗнче час-часах ҫакнашкал йӗркесем 
тӗл пулаҫҫё:

Юмах ятӑм, юптартӑм,
Пӗр сӑмах та суймарӑм.

М. Федоров ӑна ҫапла улӑштарнӑ:
Юмах ярать юптарать, 
йӑнӑш ҫулпа чуптарать.

Чӑваш туйӗнче хӗр 'илме пынӑ «аччӑсем, кӑйсен вӑй- 
гхалне кӑтартас тесе, чун-хавалне ҫӗклесе:

Тӗпӗр-тӗпӗр килтӗмӗр,
Ҫёр чӗтретсе килтёмӗр,—

тесе юрлаҫҫё. М. Федоров арҫурийё хӑйён «вӑй-халне» акӑ 
мӗнле кӑтартать:

Ҫӗр ҫӗмӗрсе чуптарать,
Ҫӗр чӗтретсе кӑшкӑрать.

Акӑ тата «Арҫури» халапра усӑ курнӑ ватт-исен еӑ- 
махёсем:

Тухман ҫын тухсан,
Тӑман тухать, тет.
Пуян вилет — мул юлать,
Ыр ҫын вилет — ят юлать.

М . .Федоров халапёнчи йёркесем тёрлё майпа рифмӑла- 
наҫҫӗ. Ха',ап пуҫламӑшёнче —  юнашар рифмӑсем:

Хёвел ансан Хӗветёр 
(Эсир ӑна пӗлетӗр)
Хӗвне ҫӑкӑр чикрё те,
Лаша кӳлсе ларчӗ те,

50 ' '



Тухрё-кайрё вӑрмана 
Хӑрӑк турат пуҫтарма.

«Арҫури» халапӑн хӑш-пёр йёржисенче икшер рифмӑ: 
ггери — малта, тепри — вӗҫӗнче. Тӗслёхшӗн ҫак вырӑна 
вулӑр-ха:

Пилӗк юплё пилеш пур,
Сенӗк тума пит селём,
Хурӑншурта хурама,—
Тур ӳстернӗ туратсӑр—
Турта тума вӑл юрать;
Ват юмана ҫил ватнӑ,
Ҫёглёртсене ҫёмёрнё.

Ку йёркесене аллитераци тёолёхё вырӑнне илсе кӑтарт- 
ма пулать: вёсенче хупӑ сасӑсемпе (согласные звуки) пуҫ- 
ланакан сӑмахсемпе гритех те вырӑнлӑ усӑ курнӑ. М. Ф едо
ров халапӗнче уҫӑ сасӑсемпе ӑста усӑ курнӑ йӗркесем, 
урӑхла каласан, ассонанссем те пур:

УРИ вёоӑм, куҫё чармак,
Урхас-Кушӑк вӑрманёнче 
Урлӑ-пирлӗ уткалать...

Эпир ёнтё иксёмёр 
Ителмесрен иртрёмёр...

Малтарахра эпир М. Федоров хӑйён халапне А . С. Пуш- 
кинӑн «Бесы» ятлӑ поэмине куҫарма тытӑннӑ май ҫырнӑ, 
тенёччё. «Арҫури» халапра А . С. Пушкин пооизведенийён 
витӗмё мӗн чухлё те п.улин сисӗнмест-ши? «Бесы» поэмӑпа 
«Арҫури» халап — икё тёрлӗ произведеии, вёсене иичӗ тёр- 
лё поэт ҫырнӑ. Ҫапах та вёсене пёр пекрех туйӑмпа, пӗр 
пекрех интонаципе ҫырнӑ теме пулать. Уйрӑм йӗркесенчи 
сӑмах ҫаврӑнӑшӗсен шухӑшӗсем те пёр-пӗринпе пӑртак ҫы- 
вӑхрах. Акӑ Пушкинпа Федоров произведенийӗсенчен илнӗ 
хӑш-пӗр тӗслёхсем:

1
Мчатся тучи, вьются тучи (П.)
Хура пёлётсем тухаҫҫӗ... (Ф .)

2
Хоть убей, следа не видно (П.)
Йёп чиксе те k v <; курмасть (Ф .)

3
Дует, плюет на меня (П )
Вёрет, сурать, пусмӑрлать (Ф .)
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Кто их знает? Пень иль волк? (П .)
Те ҫул маяк, те амак? (Ф .)

Закружились бесы разны (П.)
Ҫавра ҫил пек ҫаврӑнса (Ф .)

Статьяна вёҫленё май ҫажӑн пек кала с жилет: М. Ф едо
ров вырӑс литературин ырӑ традицийёсене вӗренсе в ооли
та ни илнӗ, халӑх телейӗшӗн; ҫутӑ жун-ҫулёшён тӑрӑшса 
ӗҫленӗ. М. Федоров патша саманин чи тӗттём тапхӑрӗнче, 
чӑваш ҫырулӑхӗ тин ҫеҫ пуҫламса кайнӑ вӑхӑтра хӑюллӑ ӗҫе 
гытӑннӑ —  чӑваш литературин чи малтанхи оригиналлӑ 
произведенине ҫырнӑ.

М. Федоров чӑваш литературинче халӑх пурнӑҫне тул
лии, ёнентерӳллён «ӑтартас, халӑхӑн шухӑш-кӑмӑлне хум- 
хантаражан ыйтусене ҫутатса парас традицие туҫарса янӑ. 
Унӑн произведенийӗн тёп идейисем— халӑх ӑс-пуҫёнче 
ҫуралнӑ идейӑсем, тёп сӑнарӗсем — халӑх кушшинче ӳссе 
ҫитённё ахаль ҫынсем.

«Ыр ҫын вилет — ят юлать», тет чӑваш ваттиоен сӑма- 
хё. М. Федоров ячӗ — ырӑ ҫын ячё. Чӑваш халӑхӗ ӑна 
нихҫан та /манмё, яланах ырӑ кӑмӑлпа асӑнё.
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Т А Й А Р  ТИ М КК И

Чӑв&1Ш халӑхӗ, темиҫе ёмёр хушши йывӑр пуомӑрта пу- 
рӑннӑ пулин те, Росоийӑри ытти халӑхсем пекех, хӑйӗн 
кун-ҫулне, талантне тӑшманҫенчен сыхлама, упраса хӑвар- 
ма тӳеёмпе вӑй-хал ҫитернё. Унӑн иксёлми пултарулӑхӗ, 
таланчӗ, ӗмёт-шухӑшё пӗтём халӑх ӗҫёпе кӗрешёвӗнче кӑна 
мар, тӗрлӗ вӑхӑтсенче халӑхшӑн ӗҫлесе, (кёрешое пурӑннӑ 
ҫынсен, тӑван халӑхӑн паттӑр ывӑл-хёрӗсен ӗҫӗ-хӗлӗнче те 
палӑрса пынӑ. Чӑвашсен ҫавӑн пек ҫынн.исенчен пёри кӑвар 
чӗреллӗ, пысӑк пултаруллӑ, ҫутӑ ӗмӗт-шухӑшлӑ халӑх сӑвӑ- 
ҫи, поэт-революционер Тайӑр Тимоки— Тимофей Семено
вич Семенов пулнӑ. Унӑн литературӑри пултарулӑхӗ, 
К. В. Ивановна Н. В. Шупуҫҫынни тэта Н. И. Шелепи 
пултарулӑхӗ пекех, 1905— 1907 ҫулеенчи революци вӑйӗпе 
ҫуралса тухнӑ, революцилле шухӑшсен витӗмӗпе аталаннӑ, 
клас |кӗрешӗвёнче тёрекленнӗ. Вӑл хӑйӗн кӗске ёмӗрне пӗ- 
темӗшпех халӑх ӗмӗчӗсемпе интересӗсене пурнӑҫа кӗртесси- 
шӗн пурӑнса ирттернё, пултарулӑхне, ёҫне тӑван калӑха, 
революцие панӑ. Халӑха панӑ ёҫ ҫухалмасть, историе кёрсе 
юлать, ӗмӗрех пурӑнать.

Тайӑр Тимкки, чӑваш халӑхён чя чухӑн сийӗнчен тух- 
наскер, хурапа шурра ҫамрӑклах нумай тӳссе курнӑ, ӗҫ 
ҫыннисен йывӑр пурнӑҫне, вёсен хуйхи-суйхине, ялти чухан- 
сене пуянсемпе куштансем мӗн терн хытӑ пусмӑрланине 
пёчёкренпех курса пурӑннӑ, тӗрӗслӗхшён ггӑнӑ. Вӑл, ӗҫ ха- 
лӑхӗ майлӑ пулса, хӗрӳллӗ оӑвӑ-юрӑсем ҫырса, тӑван халӑоса 
пулӑшнӑ, пусмӑрҫӑсене, патша тарҫи-тӗрҫисене хирӗҫ ре- 
волюциллӗ кёрешӗве ҫӗкленме, харам пырсене ӗнсе ҫинчен 
ывӑтса яма, чуралӑх сӑнчӑрӗоене ҫапса ватма уҫҫӑнах



чӗннӗ. Ҫакӑнта ӗнтё унан литературӑри пултарулӑхён 
гражданла хӑюлӑхӗпе революциллӗ хастарлӑхё, социаллӑ 
тупсӑмӗ, исивелми вӑйӗпе шухӑшӗ,— ҫакӑнтах унӑн чӑваш 
литературипе иоторийӗнчи выранӗ.

>5« *
*

...Тимофей Семенович Семенов 1889 ҫулхи январей 
15(27)-мӗшӗнче Чӗмпӗр кёпёрнинчи, Пӑва уесӗнчи Шемек 
ятлӑ ялта (асу ял халӗ Тутар реепубликинчи Пӑва район
ке «ӗрет), чухӑн хресчен кил-йышӗнче ҫуралнӑ. Вӑл хӑйӗн 
хушамачӗ вырӑнне аелашшӗ ятне (Тайӑр) ҫырма тытӑннӑ. 
Тайӑр старик пур ӗҫе те ӑста тунӑ. Тимоска ашшӗ Ҫимун 
ятлӑ, амӑшӗ Серафима ятлӑ пулнӑ. Ҫимун хӑйӗн ашшӗ пе- 

кех пултаруллӑ ҫын, паллӑ ал ӑсгги пулнӑ: вӑл платник, 
тимёрҫӗ, механик ӗҫне лайӑх пӗлнё. Ҫимун-маҫтӑр 'уйӑхё- 
уйӑхӗпе киле ҫахланмасӑр «ҫын ҫинче» ӗҫлесе ҫӳренӗ. А н 
нах та тем чухлё ёҫленӗ пулин те, вӑл кил-йышӗ валли 
ҫурт ҫавӑрмалӑх ужҫа тупайман, ачи-пӑчине тутӑ усрамалӑх 
тырӑ туса илеймен. йывӑр ӗҫпе хуҫӑлнӑ пирки Тимкка 
ашшё нумаях иурӑнайман, вӑхӑтсӑрах ҫӗре кӗнё; амӑшӗ тӑ- 
ватӑ ачапа хӗрарӑм вӗҫҫӗн тӑрса юлнӑ. Ачисем виҫҫӗшӗ 
хёр, пӗри ывӑл п.улнӑ. Пур-ҫук хуҫалӑхра арҫынсӑр юлнӑ 
хӗрарӑм вара часах мӗскёне тухнӑ: уйри анисене пуянсене 
чи йӳнё хакпа е ҫурмалла панӑ, ачи-пӑчи выҫӑ ларнӑ. Ҫит- 
мен пурнӑҫпа хыпса-ҫунса пурӑнакан амӑшӗ те Тимкка 
тӑххӑрта чухне вилсе кайнӑ. Ҫакӑн хыҫҫӑн Тимккана кӳр- 
шӗ ялти — Пимӗрселёнчи Тихон Васильев (Type Тихӑнӗ) 
усрава илет (Тихӑн хӑй те юрлӑ ҫын пулнӑ). Нумай та вӑ- 
хӑт иртмест — Тимккан тӑван мар амӑшӗ гге вилсе каять. 
Ҫакӑн хыҫҫӑн тӑлӑх-туратӑн пурнӑҫӗ тэта та йывӑрланать.

1898 ҫулта Тайӑр Тимкки ялти пуҫламӑш шкула вӗ- 
ренме кӗрет. Унта вӑл тӑватӑ ҫул (1898 1902) вӗреннӗ,
чи лайӑх вӗренсе пыракансенчен пӗри пулнӑ. Ҫиме ҫӑкӑр 
тэта тӑхӑнма тумтир пулман пнрки тӑлӑх ҫамрӑка вёреннӗ 
вӑхӑтра та пуянсем патёнче тара кӗрӗшсе ёҫлеме тивнӗ. 
Аннах жапла та пурнӑҫ ӑнса пыратман: вара вӑл ирёксӗрех 
Пимӗрселӗнчи пуп патне тарҫа кайса кӗнё.

1902 ҫулта Кивӗ Мертлӗ ялёичи йыснӑшё Г. О. Оси
пов пулӑшнипе Тайӑр 1 имкки Кӳрен ялӗнчи икё класлӑ 
шкула вӗренме каинӑ. Анчах ӑна ку шкула веренсе jneiep- 
ме май килмен: пӗр ҫултан унта вӗренме пӑрахнӑ (хӑш-пӗр 
юлташсем каланӑ тӑрӑх, ӑна, «шанчӑксӑр ача» тесе, кӑлар- 
са янӑ), ҫапах та ҫирёп шухӑшлӑ, пултаруллӑ ача, ку шку-



Ла веренсе пӗтерме ёлкӗреймен пулин те* шкултан вӗренсе 
тухнӑ ытти ачасенчен нумайрах пӗлнӗ. Вӑл ялти шкултах 
тӗрлӗ кӗнекесем вуланӑ, вырӑссен паллӑ писателёсен хӑш- 
пӗр произведенийӗсемпе паллашма ёлкёрнӗ, тарҫӑра чухне 
те кёнекесем вулас ёҫе манман, икӗ класлӑ шку.лта вара 
тэта та нумай вуласа пынӑ.

1903 ҫулта Тимккана йыснӑшё Чӗмпёре илсе каять. 
Унта вӑл чӑваш шкулӗн хатёрленӳ класне кӗрет. Ҫап- 
ла вара Тайӑр Тимюки 1903— 1905 ҫулсенче Чӗмпӗрти 
чӑваш шкулёнче вёренет. Хатӗрленӳ класӗнчен вёренсе тух- 
сан, унӑн Чӗмпёрти шкулӑн пёрремӗш класне кӗмелле пул- 
н-ӑ. Анчах ҫулла ялта пурӑннӑ хыҫҫӑн Тайӑр T hmikkh 
Чӗмпёре кайман (ку шкула вӑл «хӑй ирёкӗпех» хӑварнӑ 
теҫҫӗ. Ҫавӑн пак пулнӑ-ши?). Кёркунне ӗҫ шыраса тата 
вӗренес ӗмётпе Ти/мкка Хусана ҫитнӗ. Хусанта вӑл, 16 ҫул- 
ти ҫамрӑк, Тёп типографине наборщике ӗҫлеме кӗнӗ.

Хусанта ӗҫлесе пурӑннӑ чухне-те Тиамкжа хӑйён пёлӗвӗ" 
сене ӳстерме тӑрӑшать, вырӑс литературин классикла про- 
изведенийӗсемпе тата та тимлӗрех паллашать, революцил- 
лё писательсемпе поэтсен кӗнекисене ту.пса вулать.

1905— 1907 ҫулсенчи революци хӑватлӑ хумӗсем чӑваш 
рабочийёоемпе хресченёсене те ҫӗклентернӗ. Хулари рабо- 
чисен пурнӑҫӗпе пурӑнма тытӑннӑ чӑваш ҫамрӑжӗ, хастар 
чӗреллё поэт, часах рабочисен пухӑвӗсене, митингсене хут- 
шӑнма пуҫлать, чӑваш рабочийӗсем хушшинче вӑрттӑн кӑ- 
ларнӑ листовкӑсемпе кёнежесем сарать. Ҫакӑн чухнех вӑл 
пичет ёҫёнчи рабочисен профессилле союзне жёрет. Хусан
та ёҫленё вӑхӑтра Тайӑр Тимкки тутарсен паллӑ револю- 
ционерёпе Хусаин Ямашевпа паллашать. Вёсем тутарсемпе 
чӑваш ёҫ ҫыннисене хӑйсен клас тӑшманёсене хирёҫ пёр- 
лешсе кёрешме чённё. Вӑл ҫав ҫулхинех тэта А . Ф . Кузне
цов ра б очи -б ол ьше в икпа ҫывӑх паллашать.

Ҫакӑн пек лару-тӑрура, 1905— 1907 ҫулсенчи революци 
кӗрешӗвёнче, Тайӑр Тимжкин шухӑш-кӑмӑлӗ йӗркеленсе пы- 
рать. Поэта революци ӗҫӗ хавхалантарать. Вӑл пуласси- 
шӗн, ҫӗннишӗн кӗрешет, киввине хирёҫ ҫапӑҫӑва тухать.

1906 ҫ>у.л пуҫламӑшёнче Хуоанта чӑвашсен пирвайхи 
хаҫачё «Хыпар» тухма иуҫ.лать. Тайӑр Тимкки «Хыпар» 
хаҫата пичетлесе кӑларакан типографире наборщикре ӗҫ- 
леме тытӑнать.

Ҫак тапхӑрта вӑл революцилле сӑвӑсемпе калавсем ҫыр- 
нӑ. Вёсем: «Чаплӑ вилём юрри», «Шухӑш», «Ҫӗнё ҫул», 
«Ҫутта тухасчё!», «Пурнӑҫ ҫутти», «Выҫлӑх ҫул», «Эрех
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сиене» тата ыт. те. Аннах , унӑн чылай произведенийёсем 
кун курайман. Сӑмахран, 1907 ҫулти ҫуркунне Тайӑр 
Тимккине тёрмене хупсан, жандармсем, ун хваттерне 
ухтарса, ҫак произведенисене илсе кайнӑ: сӑвӑсем — «Ва
ран, ҫӗклен», «Вилём», «Тӗрме», 7— 8 ятсӑр сӑвӑ, куҫару- 
сем — «Крестьянская марсельеза», «Рабочая марсельеза», 
«Варшавянка», «Интернационал» тэта ыт. те, «Кольӑпа 
Миккуль» калав пуҫламӑшё тата ыт. те.

Чӑваш халӑхне революцие хутшӑнма чённӗшён Тайӑр 
Тимккине патша правительстви 1907 ҫулхи майӑн 31-мӗ- 
шӗнче (июнӗн 13-мӗшёнче) арестленӗ те ҫав ҫулхинех 
ноябрӗн 7(20)-мӗшӗнче еудсӑр-мёнсӗрех Томск облаҫӗнчи 
Нарым ятлӑ в'ырана виҫё ҫуллӑха каторгӑна ӑсатнӑ. Ҫанла 
вара, ҫамрӑк поэтӑн тӑван литературӑра ӗҫлес ӗмӗчёсем 
татӑлаҫҫӗ, асап, хӗн-хур тӑллисемпе тӑлланаҫҫё.

Тайӑр Тимкки ссылкӑран таврӑннӑ хыҫҫӑн (1911 ҫ.) 
пӗр вӑхӑт хушши Кивӗ Мертлӗ ялӗнче тӑванӗсем патӗнче 
пурӑнать. Хӗсӗк пурнӑҫа тӳсеймесӗр, 1912 ҫулта, ёҫ шыра- 
са, Кавказа тухса каять. Кунта вӑл чугун ҫул ҫинче ёҫлет. 
Тайӑр ҫак вӑхӑтра та революци ӗҫне пӑрахман: рабочисем 
хушшинче революциллӗ литература салатнӑ, демонстра- 
цисем тӑвас ӗҫе хутшӑннӑ тата ыт. те. Империализм вӑр- 
ҫине хирёҫ демонстраци тӑвакан рабочисемпе пӗрле пулнӑ- 
шӑн ӑна патша хурахёсем тепӗр хут айӑплама тытӑннӑ.

Ҫав вӑхӑтра вӑл хӑйӗн тантӑшё, Донбасра шахтерта 
ӗҫленё Н. Ф . Волков патне пынӑ. «Тайӑр Тимкки...,— тесе 
аса илат Волков,—  кӗтмен ҫӗртенек ман патӑма килсе -перӗн- 
чӗ. Анчах та ӑна Донбасра нумаях пурӑнма тивмерё, пёр 
ҫур ҫул ёҫлесен, тармалла пулчё. Тимккана темле полити
ка ӗҫӗшён айӑплас ёҫ хуокалнӑччё. Вӑл 1914 ҫулта, Хусан е 
Чӗмпёр хулине каяс шутпа, Донбасран тухса кайрё. Тепӗр 
икё кунтан ман хваттере килсе ухтарчёҫ, Тимофей Семе
нова, унӑн докуменчёсене, хучёсене шырарӗҫ».

Ку вӑхӑт вӑрҫӑ вӑхӑчё пулнӑ. Вӑй питти ҫынсене пётём- 
пех фронта пухса кайнӑ. Тайӑр Тимккине те патша ҫарне 
илеҫҫё. Вӑл Турцие хирӗҫ ҫапӑҫнӑ фронтра пулнӑ. Семенов 
оалтак вӑрҫӑран таврӑнайман. Юлашки ҫырӑвне Тимкка 
1916 ҫул вӗҫёнче ҫырнӑ. Ҫав ҫырура вӑл ҫакӑн пек ҫыр- 
нӑ теҫҫё: «Икё пуҫлӑ ҫӑткӑн ӑмӑрт кайӑк ларакан юпа сил- 
лене пуҫларӗ, ҫӗрӗшсе ҫитнӗ. Часах ишӗлсе анё... Эпир 
перекен пӑшалсем патша ҫине перес вӑхӑт та инҫе юлм^ан». 
Кун хыҫҫӑн вара Тайӑр Тим1ккинчен хыпарчхӑвар 
пулман.
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Тайӑр Тимкки — халӑхӑн чун-хавалне, ёмёт-шухӑшне 
ӑнланса, патша йӗркине хирӗҫ кёрешёве тухнӑ поэт-рево
люционер. Вӑл, хӑйён халӑхне .юамсем хӗсёрленине кашни 
сӑввинче тенӗ пекех «ӑтартса парса, пусмӑрҫӑсене тёп ту- 
ма кирли ҫинчен калать. Тайӑр Тимккя сӑввисенче чӑваш 
ялёнчи чухӑнсен, ҫитмен пурнӑҫ пирки омвл-ҫурчӗ саланнӑ, 
выҫӑ вялее мар тесе, ёҫ шыракан хресченсен пурнӑҫён 
сӑн-сӑпачё курӑнса тӑрать, унӑн сӑввисенче рабочисемпе 
хресченсен ёҫр.и, 'кӗрешӳри туслӑхӗн идейи те сиеӗнет. Ҫа- 
пах та революционерсен сӑнарне вӑл пуринчен ытла чу
хан хресченеене хӳтёлекенсем, вёсен пурнӑҫне лайӑхлатасси- 
щён кёрешекенсем пек туса .кӑтартнӑ. Политик алла опычӗ 
ҫителӗксӗр пирки поэт хӑйён пултарулӑхӗнче пролетариа- 
тӑн ертсе пыракан вӑйне яр-уҫҫӑн кӑтартса пама пулта- 
райман.

Тайӑр Тимкки сӑввисенче ҫӗр ыйтӑвё (ҫӗр ҫитменни, 
хёсёкки, выҫлӑх аптратни, кулана тужса «айни тага ыгт. те) 
пысӑк вырӑн йышӑнса тӑрать. Ҫак ыйтӑва поэт темиҫе 
сӑвӑра кӑларса тӑратать. Акӑ, сӑмахран, пӗр сӑввинче вӑл 
чухӑн хресчен пурнӑҫне ҫажӑн пек санласа парать:

Татӑк ҫӑкӑр тупасшӑн,
Ҫине тумтир ҫакасшӑн 
Хӑйӗн ӗмӗр иртиччен,
Вӑл ватӑлса виличчен 
Тырӑ акса пурӑнать.
Нуша ӗмӗр выртарать,
Ҫитмен пурнӑҫ ҫунтарать.

«Шухӑш» ятлӑ сӑвӑра «хирте суха хыҫёнче» тем чухлӗ 
тертленсе ҫӳресен те, «вӑйран жайса ӳкцччен» ёҫлесен те, 
«ҫӗрён йывӑр ёҫӗнче нихҫан ырлӑх курман», ҫаплах выҫӑ 
ларакан ч.ухӑн хресчен пурнӑҫӗ ҫинчен ҫырса панӑ. Поэт 
каланӑ тӑрӑх, ялти чухӑнтан инкек-синкак хӑпма пӗлмест: 
унӑн акнӑ тырри шӑтмасть — пысӑк выҫлӑх ҫул ҫитет, хӑш 
ҫул тырӑ пулмасть, тепринче пӑр ҫӗмёрсе каять,— хресчен 
каллех, каллех выҫӑ ҫӳрет, мёокён пурнӑҫӗпе пурӑнать. 
Поэт ҫакӑн социаллӑ сӑлтавне те ӑнланать. Ҫавӑнпа та вӑл 
тӳрех ҫапла калать:

Пмрӗн мӗн пур тар тӑкни 
Харам пырта саланать...
Йӗри-тавра куҫҫулли, 
йӗри-тавра йынӑшни...

57



Вӗҫӗмсӗр тёнче ТуллИ 
Вӑйсӑр халӑх юн тӑкни...
Анчах эпир йынӑшни 
Тутӑ ҫынна илтӗнмест,
Эпир вери хуйхӑрни 
Сивё пӳрте ӑшӑтмасть,—

тет вӑл. Апла пулсан, «мӗскён халӑхсен» мён тумалла-ха? 
Кампа кёрешмелле? Кама сирпӗтсе антармалла? Ҫак ый- 
тусене асра тытеа, поэт, пӗтём ҫиллине пухса, тэта та ха- 
юллӑр-ах сӑмахсем каласа, халӑха ҫакӑн пенс сӑмахсемпе 
чёнет:

Ҫитӗ пире тертленме!
Пурте перле пухӑнар.
Тёрлӗ харам пырсене 
Енсе ҫинчен пӑрахар.

Ҫапла ёнтё, «Шухӑш» ятлӑ сӑвӑ чухӑн хресченсене пёр- 
ле пухӑнма йыхӑракан, тертлё пурнӑҫӑн оӑлтавӗсене уҫса 
паракан, революциллё кёрешёве тухма чӗнекен произведе- 
ни пулни уҫҫӑнах курӑнать.

Эсерсем (ҫав шутра чӑваш эсерӗсем те), кулаксен пар- 
тийё пу.лнӑокерсем, обществӑри «лас хирӗҫёвӗсене курма- 
сӑр, «хура халӑх» йышши сӑмахсемпе вӗҫхёнленсе, ӗҫ 
ҫыннисен ӑс-тӑнне минретме тӑрӑшнӑ пулсан, Тайӑр 
Гимжки татӑклӑнах чухӑнсемшён тӑрать, шӑпах ӗҫлесе, 
тертленсе, асап «урса пурӑнакансене пӗрлешме йыхӑрать.

«Чаплӑ вилём юрри» ятлӑ сӑвӑра поэт-революц.ионер 
чухӑн хресченеен интересёсемшён кёрешнё революционера 
«вӑйлӑ улпутсем» ҫакса вӗлер.ме илсе кайни ҫинчен ҫыреа 
панӑ. Автор ревслюционерӑн сӑнарне яр-^уҫҫӑн ӳкерсе кӑ- 
тартайман пулсан та, эпир ӑна ҫав революционерӑн сӑма- 
хӗсем урлӑ витӗрех кур-атпӑр. Революционер хӑй вилес 
умён те халӑх ҫине ҫирёп шанать, никамран хӑрамасӑр, 
хӑйён хӑюллӑ сӑмахёсене калать:

Ман юлашки сӑмахсем:
«Пуласси ҫике шанса,
Хытӑ тӑрӑр, халӑхсем,
Ан чарӑнӑр хӑраса...
Пулассишӗн тӑрӑшӑр!..
Ырлӑхӑра вӑрҫса илёр».

Ку сӑвӑра та Тайӑр Тимкки халӑха кёрешме чӗнет, 
пуомӑр йёр'кисене тӗп тума, революци пур пӗрех ҫӗнтерес- 
се, малашне ҫутӑ пурнаҫ пуласса шанма чёнет.

Пусмӑ р ҫ ӑ с е м пе харам пырсене ҫапса аркатса ҫӗнё
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йёркесем тума кирлине Тайӑр Тимкки «Ҫӗнӗ ҫул» ятла 
сӑвӑра тата та уҫҫӑнрах кӑтартса панӑ. Ку сӑвӑра та вӑл 
«пёрлешме, тимӗр сӑнчӑра татма» «ирли ҫинчен каласа 
парать:

Килӗр, перле пухӑнса,
Ҫёнӗ шухӑш шухӑшлар.
Ҫёнё ҫулта савӑнса 
Кивӗ ёҫе пӑрахар.
Пирён кивӗ йӗркесем 
Кунтан урӑх ан пулччӑр,
Хальччен пире тытакан 
Тимӗр сӑнчӑр татӑлтӑр.

Жандармсем тытса илнӗ пӗр сӑввинче «хресченеене 
пӗрле пухӑнса тухма, улпутсенчен ҫӗре каялла туртса илме» 
чёнет, «пупсене, улпутсене, патшана эггир ӑвӑс тӑрне ҫакса 
вӗлеретпёр», тет *.

Революци ҫёнтерессе шанса, поэт «Ҫёнё ҫул» сӑвва 
ҫакӑн пек каласа вёҫлет:

Тата пёр-ик ҫул иртӗ,
Ҫынсем аван пурӑнёҫ.
Ырӑ усала ҫӗнтерӗ,
Ҫынсем чунтан савӑнёҫ.

1906 ҫулта Тайӑр Тимкки революци ҫёнтерессе питех 
те хытӑ шаннӑ, «пёр-икё ҫултан» «ырӑ уоала ҫёнтерӗ» тесе 
шутланӑ, анчах истори кукӑр-макӑрне пула, пӗр вӑхӑтра 
реакци ҫиеле тухнипе патша йёрюи сывлӑш ҫавӑрса илнё 
пирюи ырӑ усала ҫӗнтересси (революци пуласси) «лёр-ик 
ҫултан» мар, вун-вун икӗ ҫултан тин ҫитрӗ. Октябрьти 
Ӑслӑ социализмлӑ революцире ёҫ ҫыннисем, бэльшевиксен 
партийӗ ертсе пынипе, пур йышши пусмӑра та тӗпё-йӗрӗ- 
пех ҫапса ар|катрёҫ, ҫӗнӗ йёркесем туса хучӗҫ. Ҫапла вара, 
Тайӑр Тимкжи ёмӗчёсем ытлашшипех пурнӑҫа кӗчӗҫ. Халӗ 
ирӗклё халӑх Ксммунистсен партийӗ ертсе пьшияе ҫӗнё
тёнче —  коммунизм тӑвать.

* **
1907 ҫулта Тайӑр Тимкхи «Крестьянская марсельеза», 

«Рабочая марсельеза» тата «Варшавянка» юрасене,* тёнче- 
ри пролетарисен хӑватлӑ «Интернационал» юррине чӑваш- 
ла 1куҫарнӑ, терёмёр. Паллах, вӑл дауҫарусем пёри те кун 
ҫупи курайман, анчах кӗрешӳ юррисенчи революциллё

* Ку цитатӑна истори наукнеен кандидачён П. Н. Н и к о л а -  
е в ӑ и Мускаври архивра шыраса тупнӑ материалёсенчен илнё.
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щух&пюам Тайӑр Тимоти сӑввисене витёрех сӑрхӑноа кёнё, 
оригиналлӑ сӑвӑоем ҫырма хавхалантарнӑ.

«Интернационал» вырӑсла чӗлхепе 1902 ҫулта пичет- 
ленсе тухнине шута илсен, Тайӑр Тимоти ӑна пилӑк сул
тан (1907 ҫ.) чӑвашла куҫарма тытӑнни пярӗн халӑхшӑн, 
литературӑшӑн питех те пысӑк пёлтерӗшлӗ ёҫ пулса тӑрать. 
Чӑвашсен ун чухне пролетариат, рабочи млас пулман, вӑл 
тин ҫеҫ ҫуралса, тытӑнса пынӑ, вырӑс пролетариатне пула 
ҫамрӑклах кёрешӗве хутшӑннӑ. Ҫуралакан, ҫ.амрӑклӑхне 
пӑхмасӑрах кёрешёве ыткӑнакан пролетариат валли гимн 
хатӗрлекен, «Интернационал» юрра чӑвашла 'куҫаракан 
поэт унӑн пулас вӑйне сиснё, шухӑшне ӑиланса илме тӑ- 
рӑшнӑ. Псэта тӗрмене илсе кайсан, жандармсем унӑн пӳлӗ- 
мёнче тёрлё хучӗсем хушшивче ҫакӑн пек йӗркееем тупнӑ:

Вӑран, ҫӗклен,
Мӗскӗн хура халӑх,
Вӑранмашкӑн вӑхӑт ҫитрӗ!..
Пире патша та,
Турӑ та 
Ҫӑлас ҫук...

Ку вӑл «Интернационал» шухӑшё мар-и, унӑн идейи- 
сен витӗмё мар-и? Пирӗн шутпа, « у — шӑпах ҫав юррӑн 
вилӗмсёр ндейи, унӑн х.ӑватлӑ кӗвви! Ҫакна шута илсе, 
эиир Тайӑр Твмхки ҫинчен: вӑл —- пролетариатпа ҫывӑх 
тӑнӑ поэт теме пултаратпӑр. Патша влаҫё революциллӗ 
поэта, халӑхран уйӑрса, п.урнӑҫран тӑпӑлтареа илсе, тёр- 
мерен тёрмене, этапран этапа ҫитерсе, ,сивӗ Ҫӗпёрте асап- 
лантарман пулсан, таҫтӑ, темскерле вилӗмпе вёлермен 
пулсан,— Тайӑр Тимхки таланчӗ сарӑлса ҫитнё пулӗччӗ, 
революциллӗ поэт интернационал ҫулёпе малалла (кайнӑ 
пулӗччӗ.

* *

В. Г. Короленко ҫырнӑ «Огоньки» ятлӑ произведение 
чӑвашла куҫарса, Тайӑр Тимкки «Хыпар» хаҫатра пичет- 
лесе кӑларнӑ. Ана вӑл чӑвашла «Вут куҫӗ» тенӗ. Аайӑх, 
илемлӗ «аланӑ! Пёр сӑмаха ҫавӑн пек ӑста 1куҫарнинче те 
унӑн таланчӗ вут пак ҫиҫее тӑрать.

Поэтӑн «Ҫутта тухасчё!» тата «Пурнӑҫ ҫутти» калавё- 
сем (тёрӗсрех каласан: прозӑпа ҫырнӑ сӑвяисем) иккӗшё 
те Короленкӑн «Вут куҫё» сӑвви майлӑ.

«Ҫутта тухасчӗ!» ятлӑ пёчёк калавёнче поэт ёҫ халӑхён 
ҫутта тухас туртӑмӗ ҫинчен ютласа парать. Калавра герой,
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халӑхӑн тёттӗмлёхве курса, уншӑн пӑшӑрханса, халӑх хуш- 
шинчи ҫӗнё туртӑмсене ырлать.

«Пурнаҫ ҫутти» калавра Тайӑр Тимкки тёрёслӗх 
хёвелне мухтаггь: тёрёслёх хӗвелё кӑштӑн-кӑштӑн ҫутӑлса 
ерипен ҫӳлелле хӑпарать, тёнчене ӑе парать. Ҫапла вара, 
тёрёслӗх хӗвелӗ турнӑҫ ҫутипе тёл пулать. Ҫакӑн чухне тӗ- 
рӗслӗх хёвелё пурте илтмелле ҫакӑн век калать:

«Килёр ман патма, маншӑн хурлӑх 1кураканоем. Килӗр 
ман патма, ман пирки урӑр-аллӑра сӑнчӑрласа, ҫура-лнӑ 
ҫёршывӑрта чунӑра хаклӑ ҫынсемпе уйӑрӑлса, янҫете xiyp- 
лӑх кур'ма янӑ ҫынсем... Эсир маншӑн нумай асап курмал- 
ла пулнӑ... Эсир маншӑн хӑвӑра хӑвӑр шеллемесёр, оивёре 
те, ҫумӑрта та начар тумтирпе чӑтса ҫӳрерёр. Халиччен 
маншӑн мёнле асап курнине те манӑр!.. Тёнче пулнӑранпа 
сирён юлташӑрсем, эоир пыракан ҫу.лпа пырса, мён шыра- 
нине т.упас тесе тӑкнӑ юна турне те пӗр ҫӗре пухсан, еирён 
юнӑра ҫёр ҫёклесе тӑраймё. Тӑрӑр ёнтё, маншӑн юн так
са вилнё ҫынсем, килёр кунта, пӗр ҫёре тухӑнса еавӑнар!.. 
Сире, хӗн-х;ур «уракансене, турне те йӑпатӑп. Пирён вара 
ҫӗр ҫинче халиччен пулман савӑнӑҫ пулё».

Поэт калав вёҫёнче ҫакӑн пек пётёҫтерое калать: хён- 
хур курса пурӑнакансем кайран телей тупёҫ, вӗсене хирёҫ 
тӑра1кансем ёмӗрхи хурлӑха кёрёҫ.

Кивви урӑх ан пултӑр, ун вырӑнне ҫённине тӑвар! Тёт* 
тём тутлантӑр, ун вырӑнне пурнӑҫ хёвелё, пурнӑҫ ҫути 
килтёр!— ҫакӑн тек Тайӑр Тимкки пултарулӑхӗн тёп шу- 
хӑшё. Анчах ҫёнё тӗнче хӑй ӑссӗнех килме пултарайман. 
Ана патша йёркине аркатса, патшана, харам пырсене, мул 
хуҫисене пётерсе ҫеҫ тума пулнӑ. Ҫакна псэт-революционер 
лайӑхах ӑнланнӑ, революциллӗ майсемшён тӑнӑ.

Писатель тӑван халӑхшӑн ӗҫлессине, ӑна ҫутта кӑла- 
рассине пысӑк ӗҫ тесе шутланӑ. Вӑл ҫутталла туртӑнакан, 
ҫёнӗ ҫул шыракан, тӑшмансене хирёҫ «ӗрешекен калӑх ҫине 
йӗрӗнсе улпутла пӑхакансене хытӑ сивленё. «Ҫутта тухас- 
чё» калавӑн герсйё ҫавӑн пек этемсем ҫинчен ҫапла калать: 
вёсем «ҫутӑра ҫӳресен те, ыттисене ҫутӑ асурма вёрентиччен 
аллисене туя тыттараҫҫё».

Пичетленмен саввинче тата поэт вёсене ҫакӑн пек
каласа ятлать:«

Вӑхӑт вртет, сисӗнмест 
Кунпа ҫулсем улшӑнни.
Сирӗн ӗҫсем курӑнмасть,—
Ялан халӑх хуйхӑрни1
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Сире халӑх вёрентме 
Нумай укҫа салатрӗ,
Сире ҫынна кӑларма 
Пӗтӗм вӑйпа тӑрӑшрӗ.
Ухмах! Эсӗ халӑха 
Мӗскер усӑ кӑтартрӑн?
Выҫлӑх, пысӑк хурлӑха 
Мёскер ӗҫпе пӗтертӗн?

Тайӑр Тимктси мул хуҫисене, патша тарҫи-тёрҫисене, 
ҫут тӳмеллё улпутсене, вӑрӑм ҫӳҫлӗ, херес ҫакнӑ шампа 
хырӑмсене, чиновнижсене, сутӑнчӑк интеллигентсене тэта 
ытти ҫавнашкал йӑх-яхсене чун-чӗререн курайман. Ҫав вӑ- 
хӑтрах вӑл, хӑйӗн воспитанине пула, революционер чёри- 
не, ӑс-тӑнне пула Тӑван ҫӗршыва — аслӑ Российӑна, чӑ- 
ваш ҫёршывне, ялёсене, уй-хирёсене, улӑх-фӑрманӗсёне 
ытарайми юратнӑ, халӑх телейёшён, ҫёршыв пуласлӑхёшён 
пӗтӗм вӑйпа тӑрӑшнӑ. Ҫавӑнпа та вӑл чӑваш ӗҫ ҫыниисене 
ҫакӑн пек чӗннё:

Атьӑр, тӑвансем, ан хӑрӑр,—
Хамӑр ҫёршён тӑрӑшар!

* *#
Тайӑр Тимкки хӑйён сӑввисене ҫичё сыпаклӑ виҫепе 

(силлабикӑпа) ҫырнӑ. Анчах та, ҫав ансат та йӑваш виҫе- 
ие ҫырнӑ п у л и н  те, унӑн саввисенче вӗри те ҫивӗч туйӑмсем 
палӑраҫҫӗ. Ку, паллах, поэтӑн ӑсталӑхне, калас тенё шухӑ- 
шёсене калама пӗлнине кӑтартса парать. Тайӑр Тимккин 
калавёсем илемлё, паха чӗлхепе ҫырнӑ произведенисем 
шутне кёреҫҫӗ. Вёсем ахаль калавсем мар, Тургенев пек, 
Короленко пек прозӑпа ҫырнӑ илемлӗ сӑвӑсем, ӑсра, чёре- 
ре юаакан произведенисем.

...Тайӑр Тимкки,— Тӑхӑр ял таврашӗнче, ёҫ вӑхӑтёнче 
те, ёҫкӗ-ҫикё, уяв вӑхӑтёнче те юрӑ-сӑвӑ кёрлесе тӑракан, 
сарӑнсан та, хуйхӑрсан та юрлакан чӑвашсем хушшинче ӳссе 
ҫитённӗокер,— чӑваш фольклорне лайӑх пёлнӗ. Вӑл чӑ- 
вашла та, вырӑсла та селӗм калаҫнӑ, юрӑсем нумай пё,'нё, 
юрлама, ҫынсемпе калаҫма юратнӑ. Тайӑр Тимкки Чӗм- 
пӗрти чӑваш шкулёнче Константин Ивановпа пёрле вёреннӗ, 
пёр партӑ хушшинче ' ларнӑ. Икё поэт, икё хастар чёре, 
урсксене те пёрле хатёрленӗ, пёр-пёрне вӗренӳре пулӑшнӑ. 
Вёсен поэзийё, ӗмӗт-шухӑшё патша саманинче жёрхи 
тёттёмре ҫунса тӑракан ҫӑлтӑрсем пек кураноа тӑнӑ.

Пире тата ҫакӑ савӑнтарать: Тайӑр Тимкки тутарсен 
паллӑ поэт-революц«онерёпе Габдулла Тукайпа та туслӑ
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пулнӑ. Вёсем иккёшё, пер-пёринпе тӗл пулсан, тутарпа чӑ- 
ваш халӑхёсен кун-ҫулё, литератури ҫинчен калаҫнӑ, пла
нах пёр-пёрне ӑнӑҫлӑх суннӑ.

...Тайӑр Тимкки хӑйён ҫӑлтӑр пех ҫутӑ таланчӗпе пул- 
тарулӑхне халах ӑс-хакӑлӗпе пуянлатса, халӑхӑн ӗмӗр сӳн- 
М'и ёмӗт-шухӑшӗпе сарса, пролетариатӑн революциллё 
хастарлӑхёпе; ҫӗклентерсе пынӑ пулсан,— вӑл хӑйне вёрент- 
се ӳстернё халӑх умёнче парӑмра юлман: хӑкён пархатарлӑ 
ёҫёпе, революциллё .кӗрешӗвёпе, вилёмсёр сӑвви-юррисемпе 
ёҫ халӑх ӑс-тӑнне, шухӑшӗсене ҫӗнетсе революцилентерес 
тёлёшпе, халӑха хӑйён тӑшманёсене палласа илме вёрентес 
тёлёшпе калама ҫук пысӑк ӗҫ тунӑ. Тайӑр Тимккин рево- 
люциллӗ сӑввисем мён Октябрьти революцичченех чӑваш 
ёҫ ҫыннисене хӑйсен ирсёр тӑшманёсене хирӗҫ ҫӗкленме 
чёнсе танӑ, малалла утма, револгоци тума чӗннё. Акӑ мӗн- 
шён эпир Тайӑр Тимюки ҫинчен: овӑл — чӑваш халӑхӗн ре
волюциллё туртӑмёеене яр-уҫҫӑн кӑтартса палтӑ поэт, вӑл —  
халӑх поэчё, -кёрешӳ йыхравҫи, пролетариллё кӗрешӳ ҫулӗ 
ҫине ҫирёп тӑнӑ хастар поэт-революционер тетпӗр;^Ҫавӑн- 
па ёнтӗ чӑваш халӑхё, шиксёр революционерӑн, поэт-пат- 
риотӑн чаплӑ ёҫӗсене асра тытса, унӑн тава тиЕёҫлӗ ятне 
яланах ӑшӑ сӑмахпа асӑнать, пин-пин чёрере усрать.
1959—1962



КОНСТАНТИН ИВАНОВ

К. В. Иванов —  чӑваш поэзийён классике, калах юрӑ- 
ҫи. Революциччен ӑна малтанхи вӑхӑтра чӑвашсен Чемперти 
пӗчӗк шкулӗнче вӗренекен ачаоемпе вӗсене вёрентекенсем 
ҫеҫ пёлнё. «Нарспи» поэмӑ пичетленсе тухсан, ӑна чӑваш 
шкулёнче вӗренекен чӑваш ачиоемпе хӗрӗсем чӑваш ялӗсе- 
не илсе кайса халӑх хушшине сарсан, хут вӗреннӗ ҫынсем 
нуласан, хут пёлменнисене вуласа е каласа парсан, чӑваш 
халӑхё хӑйӗн чаплӑ поэчё ҫурални ҫинчен пёлнӗ. Октябрьти 
Аолӑ социализмлӑ рево.люци хыҫҫӑн вара чӑваш ҫӗр- 
шывёнче тата чӑвашсем пурӑнакан ытти вырӑнсенче 
К. В. Иванова пёлмен ҫын юлман. Халӗ унӑн вилӗмсӗр 
по амине вырӑсла, украинла, тутарла, пушкӑртла, марилле, 
удмуртла куҫарса кӑларнӑ май чӑваш поэчӗн ячӗ пӗтём 
Совет ҫёршывёпех сарӑлчё.

1961 ҫулта «Нарспи» Болгарире— Совет ҫёршывёпе 
юнашар социализмлӑ патшалӑхра — пӑлхар чӗлхипе пичет
ленсе тухнӑ. Пурӑна киле вӑл урӑх ҫёршывсенчи ытти ха- 
лӑхсен чёлхисемпе те ҫапӑнса тухӗ тесе шанас килет: 
«Нарспи» поэмӑн тёп шухашё нихӑш халӑхшӑн та ют мар, 
унӑн илемлёхӗ, эстетикӑлла пуянлӑхё пурне те килёшет.

* *
*

Константин Васильевич Иванов 1890 ҫулжи майан 
15(27)-мёш кунёнче Епхӳ кёпёрнинче (халӗ Пушкӑрт 
А С С Р ӗ), Пелепей уесёнче, Слакпуҫ ятлӑ ялта, чӑваш хрес- 
чен кил-йышӗнче ҫуралнӑ.

Халё тёпчесе пёлнё тӑрӑх, ҫакӑ курӑнать: Ивановсен 
йӑхё ӗлӗк-авал Атӑл тӑрӑхёнче пурӑннӑ. X V I I —X V III
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ӗмёрсенче патша чиновникёсемпе ҫёр улпучёсем тата та хы- 
тӑрах хёсме тытӑнсан, хӑш-пёр чӑвашсем, тӳре-шара пус- 
мӑрне, хырҫӑ-марҫӑсене тӳсеймесӗр, Пушхӑрт ҫёршывне 
•куҫса кайнӑ. Вӗсем хушшинче Ивановсен йӑхӗ те пулнӑ.

К. В. Иванов хӑй каланӑ тарах, вёсен аслашшӗ Пуш- 
хӑрта nbipcia вырӑнаҫсан, варианта кашкӑр тытса пурӑн- 
■нӑран, ӑна Кашкӑр теме тытӑннӑ. «Манӑн,—  тет Иванов,— 
тӳрё асаттесем ак ҫаксем: Кашкӑртан — Капжӑр Иванӗ, 
Кашхӑр Иванёнчен — Ҫимун, Ҫимунран — Никулай Пис- 
сӑр, Никулай Писсӑртан— Ваҫинка-пуян, Ваҫинкаран— 
эпё Кӗҫтук...»

Ҫак «несӗл йывӑҫҫинчен» «Иванов» хушамат хӑш сы
пав ра пулса кайни тата Ивановсен ашшё-амӑшё пуян пул- 
ни курӑнать (Кӗҫтук ашшёне ялта «Ваҫинха-пуян» тесе 
чённё).

Сакӑр ҫула ҫитсен, 1898 ҫулта, вӑл твуҫламӑш шкула 
вёренме кёнё. 1901 ҫулта Кӗҫтенттин Кекен ялёнчи шкула 
вёренме куҫнӑ. Ку шкулта унӑн Евгения Николаевна ятлӑ 
мӑн аккӑшӗ учительницӑра ёҫленё. 1902 ҫулта вал Пеленай 
хулинчи шкула каять. Анчах «у шкулта Иванов нумаях 
вёренеймест. Пелепейри шкулта патша правительстви чӗрт- 
се пыракан наци хирёҫёвё питех те вӑйлӑ пулнӑ. Ҫамрӑк 
Константин, ҫав тискер йӗркене тӳсеймесёр, шкула пара- 
хать те тӑван ялне таврӑнать. «Унта ӑна, йӑвашскерне,— 
тет К. Ивановӑн аслӑ йӑмӑкё Мария Васильевна,—  хула 
ачисем кӳрентернӗ пулас. Ҫавӑнпа вӑл тепӗр ҫулхине, Пе- 
лепейре начар тесе, Чёмпёрех вёренме кайрё».

Пулас поэт ир те, каҫ та вӗренесси ҫинчен шухӑшланӑ. 
Вёренмесен ҫын пулаймӑн, тёттӗмре ҫухалса кайӑн, тӑван 
халӑхшӑн нимле усӑ та тӑваймӑн,— ҫажӑн пек пулнӑ Ива
новен ҫамрӑк чӗрине ыраттаракан шухӑшсем.

1903 ҫулхи кёркунне Константин Иванов Чӗмпӗрти чӑ- 
ваш шкулне пырса кёрет. Малашне вара унӑн кун-ҫулӗ, 
пӗтёмӗшпе илсен, кёпӗрне хулинче —  Чӗмпӗрте иртет.

Поэт пулма ӗмётленекен ҫамрӑк Константин Иванов 
вырӑс литературин жлассикӗсен: Пушкин, Лермонтов, 
Кольцов, Некрасов, Тургенев. Толстой, Горький тэта ыт- 
тисен произведенийёсене юратса вулать. Хушӑран унӑн 
аллине Чернышевский, Герцен, Огарёв тэта ытти писатель- 
сем ҫырнӑ кёнекесем те лекеҫҫё. Сӑмахран, ҫакӑ паллӑ: вӑл 
Н. Г. Чернышевскин «Мён тӳмалла?» ятлӑ романне тупра 
вуланӑ. Ҫав вӑхӑтрах Иванов чӑваш чёлхипе ҫыриӑ мал- 
танхи произведенисемпе те паллашать. Вӗсенчен пёри
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М. Ф. Федоровӑн «Арҫури» халапё, тепри — Г. Т. Тимо
феев ӑн «Тӑхӑр ялё» пулнӑ. Кунта вӑл И. Я. Яковлевпа 
Игнатий Ивановӑн калавӗсемпе те паллашнӑ.

Вырӑс классикёсен сӑвви-юррисемпе, калав-новеҫӗсем- 
пе тата чӑваш писателёсен ал ҫыр|ӑвӗеемпе паллашни 
Изановӑн кӑмӑлне ҫӗклентерсе ярать, чӑваш чӗлхин пуян- 
лӑхне, хӑйӗн пултарулӑхӗн вӑйне тарӑнрах туйса илме 
пулӑшать.

1905— 1907 ҫулсенче Российӑра пёрремёш революци 
пулса иртет. Ҫакӑн чухне Чӗмпёрти чӑваш шкулӗнче вӗре- 
векен ачасем хушшинче те революциллё шухӑшсем палӑр- 
ма пуҫлаҫҫӗ. Сӑмахран, унта 1906 ҫулхи ноябрь уйӑхӗнче 
шкулта вёренекенеен забастовки пулса иртет. 1907 ҫулхи 
январён 10-мӗшёнче 1-мёш .класра вёренекен 34 ача шови- 
нистла шухӑш-кӑмӑллӑ Д. И. Кочуров преподавателе хи- 
рӗҫ ҫырнӑ |ҫырӑва алӑ пуснӑ. Ку преподаватель шкулта вё
ренекен ҫамрӑксене уеал сӑмахсемп1е жӳрентернё.

Пӑлханакан чӑваш ҫамрӑкӗсем вӗренӳ програм1миС'ене 
анлӑлатма, вырӑс мар халӑх ачисене аолӑ шкулсене кӗ- 
мешжён ирӗк лама ыйтнӑ, вёренекеисене хӑйоен пёлёвне 
ӳатерме жирлё жёнехеоене ирёклӗн вулама, театрсене ҫӳреме 
чармалла мар тенӗ. Ҫаксем К. В. Иванова та хавхалан- 
тарнӑ.

1907 ҫулхи мартӑн 5-мёшёнче, Государствӑн П-мёш ду- 
мине уҫнӑ вӑхӑтра, Чёмпӗрти чӑваш шкулёнче вёренекенсем 
политикӑллӑ митингеем тӑваҫҫӗ, юрӑхсӑр учительсене (оӑ- 
махран, Кочурова) шкулта вӗрентес ӗҫреи кӑларма ыйтаҫҫӗ. 
Митингра политикӑллӑ сӑмахоем тухса калаҫҫё, рево
люциллё юрӑсем юрлаҫҫё. Ҫав политижӑллӑ митингсенче 
пулнӑшӑн 1907 ҫулхи мартӑн 7-мӗшӗнче шкултан 37 вӗре- 
некене кӑларса янӑ. Вӗсем шутёнче Константин Иванов та 
пулнӑ. Ҫакӑн хыҫҫӑн вӑл тӑван ялне, Слакпуҫне, таврӑннӑ.

Историрен ажӑ мён курӑнать: 1905— 1907 ҫулсенчи ре
волюци обществӑри ҫӗнё вӑйсене малти вырӑна кӑларса 
тӑратнӑ. Ҫаж революци тёлне ун пек вӑйоем чӑвашсем хуш
шинче те ҫитёнсе пынӑ, живё вӑйсене хирёҫ кёрешнё; ҫав 
кивӗ вӑйсемпе ҫёнё вӑйсем хушшинчи хирӗҫӳсем тарӑнлан- 
сах пынӑ, тӗрлё формӑсемпе палӑрнӑ. Ку историллё нроцес 
чӑваш халӑхне те, Роосийӑри ытти халӑхсемпе пёрлех, 
1905— 1907 ҫулоенче ҫёкленсе кайнӑ революцие хутшӑнта- 
расси патне илсе ҫитернё.

К. В. Ивановӑн литературӑри таланчё шӑпах пёрремёш 
революци тапхӑрёнче йёркеленме тытӑннӑ, вӑй илсе пынӑ.
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1906 ҫулта ҫамрӑк поэт вырӑссен «Отпустили крестьян 
на свободу» ятлӑ юрри тарах ҫакӑн пек сӑвӑ ҫырать:

Хура халӑха ирӗке янӑ 
Нарсӑн вун тӑххӑрмӗш кунӗнче,
Анчах ҫӗр халӑха пулаймарӗ,—
Ак сире улпутсен ырлӑхӗ!

Вӑранӑр, тапранӑр, чӑваш ҫыннисем!
Тапран эс вӑрҫма, выҫӑ халӑх!
Халӑх хӑй ҫиллине кӑтарттӑр!
Малалла, малалла, малалла!

«Нарши» поэмӑ— 1905— 1907 ҫулсенчи революци вӑ- 
хӑтӗнче пулса ҫитнӗ произведеии. Унта, ҫав революциччен- 
хи вӑхӑта .кӑтартнӑ пулин те, пӗтӗмӗшпе илсен, пӗрремӗш 
ревалюци панӑ шухӑш-кӑмӑл уҫҫӑнах сисӗнсе тӑрать. 
1905— 1907 ҫулсенчи революцисӗр ҫавӑн пек вӑйлӑ произ- 
ведени пулма пултарайман пулӗччӗ. Ҫаюсене шута илсе, 
эпир: «Наропи» вӑл чӑннипех те пёрремёш революци панӑ 
парне гвулса тӑрать, теме пултаратпӑр.

«Нарспи» поэмӑра сӑнлаоа панӑ чӑваш ялё уҫҫӑнах со- 
циаллӑ сийсем ҫине пайланса тӑрать: пӗр енче— пуянсем, 
тепӗр енче —  чукӑнсем (паллах, ун чухнехи чӑваш ялёнче 
вӑтам хресченсем те пулнӑ, анчах Иванов вӗсене кӑтартса 
парас тӗллев лартман). Пуянсем — Михетерие Тӑхтаман; 
чухӑнни — Сетнер. Силпя ялӗ, тулашёнчен пӑхсан, тӳлек 
те патриархаллӑ ял пек курӑнать, аичах унӑн шалти пур- 
нӑҫне пысӑк социаллӑ хирёҫӳсем таткаласа тӑраҫҫӗ. (A c  
тӑвӑр-ха: Михетер ҫичӗ тарҫӑ тытать!) Шӑпах ҫав хирӗҫӳ- 
сене илемлё литература меслечёсемпе уҫоа пани ҫинче ни- 
кёсленсе тӑрать ёнтӗ Иванов поэми. Революци поэта ҫав 
вӑхӑтри хирӗҫӳсене тарӑнрах ӑнланса илме пулӑшнӑ.

* **
...«Нарспи» поэмӑ ҫур ёмёр ытла ёнгё .вулакансен чӗ- 

ринчен тухма пӗлмест,—  пачах урӑхла, вӑл халӑх чӗрине, 
ш у х ӑ ш -хӑм ӑ л не шаларах та шаларах кӗрсе пырать.

Мӗншӗн-ха вӑл ҫавӑн пек? Мёншён «Наропие» кашниех 
юратса вулать? Мёншён ӑна ваттисем ҫеҫ мар, совет са- 
манинче ҫуралса ӳснӗ ҫамрӑксем те чун-чӗререн кӑмӑллаҫ- 
ҫӗ? Мёншён ҫа,к поэмӑ кивелме пёлмест?

Мёншён тесен «Нарспие» пурнӑҫ ҫуратнӑ, вӑл пурнӑҫ- 
па ӳснё, пурнӑҫпа тан утакан поэмӑ. Унӑн тӗп никӗсӗ — 
пурнӑҫ хӑй, гуманизм.

Мёншён тесен «Нарспи»—  халӑх кӑмӑлне палӑртса
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ҫырнӑ произведешь Унта эпир халӑхӑн чи паха шухӑш- 
туйӑмӗсене тупатпӑр. Вӗсем халё те пирён чёресен хёлёхё- 
сене ӑшшӑн перӗнсе, чунӑмӑрсене лайӑх ырӑ сийсем кёртсе, 
ха в аслӑхпа юрлатт а ра ҫ ҫӗ.

Мёншён тесен «Нарспи»—  этем тивёҫлёхёпе, граждан- 
лӑх шухӑшёпе пурӑнма вёрентекен произведени. Вӑл ҫам- 
рӑклӑх вӑйӗпе, пурнӑҫ туртӑмёпе ҫиҫсе тӑрать. Кирӗк-тусан 
ҫӗнеймест, тӗксӗмлёх еӑнё вятеймест ӑна.

«Нарспи»— этемён ырӑ пгухӑшёсене, ёмёчёсене хуска- 
такан, чӑннипех те ырра вёрентекен илемлё произведени; 
вӑл — ҫур1кунне юрри, ҫурхи хӗвел ӑшши, ешӗл вӑрманӑн, 
йывӑҫсен, чечексен шӑрши, ҫурхи вёҫен кайӑксен сасси; 
вӑл — шыв-шурӑн кёмёл ш-ӑнкӑравлӑ сасси...

Ҫакӑ вӑл акӑ мёнрен килнё: Константин Иванов поэт- 
демократ пулнӑ; унӑн поэзийё —  пӗтёмпех гражданла поэ- 
зи; унӑн сасси — самана сасси. Вӑл тэта ҫакантам та килнё: 
Иванов произведенийён никёсёнче выртакан эстет!И|кӑллӑ 
тёп принципсем халах тунӑ ёҫсен илемлӗхёнчен, унӑн кёре- 
шӗвёнчен тухса тӑраҫҫё. К. Ивановӑн эстетикӑллӑ ӑнланӑ- 
вёсем халӑхӑн малта пыракан сийёсен эстетикӑллӑ ӑнланӑ- 
вёсем пек пулнӑ. Вӑл пысӑк та вӑйлӑ туйӑмсене пит те 
пысӑк ӑсталӑхпа сӑнласа панӑ.

Ч.ӑн-чӑн поэт я лапах халӑхпа перле пурӑнать, халӑхпа 
пырать. Унӑн вырӑнӗ ёмёрех малта, прогрессивлӑ шухӑш- 
сем пёрлешсе тӑнӑ ҫёрте. К. Иванов ёнтӗ шӑпах ҫавӑн пек 
поэт пулнӑ. Ҫавӑнпа вал, малта пыреа, кивё йёркене хирӗҫ, 
унӑн тарҫи-тёрҫисене хирӗҫ кёрешӳ хёрҫе пынӑ чухне, 
чӑваш халӑхне «вӑранма», «тапранма» чӗннё.

Ҫа1кӑ уҫҫӑнах курӑнать: Нарспипе Сетнер — иккӗшӗ те 
кёрешекен ҫамрӑксем, иккёшё те хӑйсен пётём вӑйёпе ма- 
лалла, пурнӑҫ патне туртӑнакан ҫынсем. Акӑ аса илер-ха, 
сӑмахран, Нарспипе Сетнерён ҫӳллё валак патёнче калана 
сӑмахёсене. Поэт ҫав сӑмахсенче «ӑрӑакала» кивӗ тӗнчене 
хирёҫ пыракан кёрешӳре ҫапӑҫса илме чӗнет.

— Ҫаплах вара, Нарспиҫӗм,
Ҫук -ши манӑн ӑрӑскал?
Ҫаплах сана ют ҫӗре 
Илсе кайё-ши усал?—

тесе ыйтать Сетнер. Нарспи те ҫавӑн пек ыйтӑвах лартать:
— Тӑшман ытла хаяр, тет,
Епле унтан. хӑтӑлас?
Сетнер, Сетнер, кала-ха,
Аҫта каяс, мӗн тӑвас?—
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тет вал. Сетнер вара акӑ мен жалатЫ
— Пёртен пёрех пуҫӑм пур,
Вӗри юнлӑ чёрем пур,
Ватӑ карчӑк аннем пур,
Урхамах пек утӑм пур,

Вёсенчен те хаклӑрах,
Чунӑм савни, всё пур,
Анчах сана та паян 
Туртса илен тӑшман пур,

Вал тӑшмана пётерме 
Икё вайлӑ аллӑм пур,
Анчах ӑна пётерсен,
Унтан усал тёнче пур.

Сетнер шухӑшӗ поэмӑра сарӑлсах, ҫӗкленсех пырать. 
Вӑл социаллӑ шухӑш пулса тӑрать. Арӑсжал тупас тесен, 
пуянсемпе кёрешмелле, усал тӗнчепе кёрешмелле,— ҫакӑ 
вӑл поэмӑн тёп шухӑшё. Ку тата ҫав вӑхӑтрах К. Иванов 
пултарулӑхӗн тёп туртӑмё пулса тӑрать.

К. Иванэвшӑн пуринчен те илемли — вӑл пурнӑҫ хӑй. 
Вал, Нарспипе Сетнерӗн оӑнарӗсене поэзи меслечӗсемпе 
ӳкерсе, ҫав чи илемлё япалана, урӑхла калаеан, шӑпах пур- 
нӑҫа юратма, уншӑн кӗрешме чӗнет.

Анчах «Нарспи» поэмӑ пурнӑҫпа мар, вилӗмпе вёҫле- 
нет (Сетнер те, Нарспи те пӗтет). Ҫапах та, Нарспине 
Сетнерӗн пурнӑҫё поэмӑра тёп вырӑн йышӑнса тӑни, вёсен 
кёрешӗвё, вёсен таса та илемлӗ, вӑйлӑ та тарӑн ‘юратӑвӗ 
пире малтанах ҫирёп кӑмал парать те, Нарспипе Сетнерӗн 
вӑхӑтсӑр вилёмӗшӗн пирён ҫилёсен хаярлӑхне Тӑхтамансе- 
не, Михетерсене хирёҫ ҫёклет. Ҫавӑн чухне вара куҫ у мне 
Сетнер тухса тӑнӑн туйӑнать. Нарспи «алана сӑмахсем, 
юрланӑ юрӑсем жёретӗнех илтённӗ пек туйӑнать.

Нарспи ашшӗчамӑшё хӑйӗн хёрне ирёксӗрех ватӑ ҫын- 
на качча параҫҫё. Поэт ватӑ упӑш!кан, ҫамрӑк арӑмӑн сӑ- 
нарне, шухӑш-кӑмӑлне жалама ҫук ӑста жӑтартса парать.

Нарспи питех те ҫамрӑк, Нарспи — хитре чечек:
Ешёл курӑк хушшинче 
Сап-сарӑ чечек ӳсет,
Аслӑ Силпи ялӗнче 
Нарспи ятлӑ хёр ӳсет.
Пичӗ-куҫё пит хӳхӗм,
Хнрти сарӑ чечек пек.
Икё куҫё хуп-хура,
Икё хура шӑрҫа пек.
Явӑнаҫҫё хыҫалта
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Ҫивӗт вӗҫӗ кӑтрисем.
Утса-утса пынӑ чух 
Щӑнкӑртатать теннисе̂ !.
Куҫӗсемпе пӑхнӑ чух 
Каччӑн чёри ҫёкленет.
Ҫӳхе тути кулнӑ чух 
Каччӑн чунё ҫемҫелет.
Хирти сарӑ чечеке 
Аша куҫпа кам пӑхмӗ?
Ун пек лайӑх хитре хӗре 
Мёнле каччӑ юратмё?

Акӑ Тӑхтаман— «чипер каччӑ», «пуян кӗрӳ»:
Лаптӑк сӑмса, хӗсёк куҫ,
Сарӑ ҫӳҫпе cap сухал;
Лаши вёҫсе пырупа 
Пичё-куҫӗ пит усал.
Хура сӑхман, cap ҫёлӗк,
Ҫамки ҫинче тенкёпе;
Шурӑ чӑлха-ҫӑпата 
Пит килёшет кӗрӗве.

Тӑхтаман Нарспие качча идет те («ҫаклатса каять те») 
хӑй ватӑ, арӑмӗ ҫамрӑк пулнине сисе итуҫлать. «Мён тумал- 
ла-ха?— шутлать пулмалла вӑл.— Эпӗ ватӑ, тинех ҫамрӑк 
пулаймӑп. Нарспи ҫамрӑк. Вӑл ватӑлма пултарать... Эппин 
хам ҫамрӑкланаймаетӑп пулсан, арӑма ватӑлтарас!»

Мёнле ватӑлтарать-ха Тӑхтаман ҫамрӑк Нарспие? Ырӑ 
кӗрӳ Тӑхтаман, туй «ёлетне ас т;уса, арӑмне жуллен-кун 
еаламатпа 'кастарать, тёрлӗ аеап кӑтартать. Ирсӗр Тӑхта- 
манӑн усал кӑмӑлне, психологине кӑтартса, Нарспие мён- 
шён хёненине палӑртса, ват упӑшкана тӑрӑхласа, поэт 
ҫапла ҫырать:

Хсне, хёне, Тӑхтаман,
Чунне кӑлар унӑнне!
Асаплантар, Тӑхтаман,
Хурсам йытӑ вырӑнне!
Хёис, хёне. Тӑхтаман,
Санран ҫамрӑк ан култӑр!
Асаплантар, Тӑхтаман,
Нарспи часрах ватӑлтӑр!
Анчах кайран хӑвӑнах 
Укӗнмелле ан пултӑр!..

Паллах, ҫынна ҫакӑн пек ватӑлтармалли «меслете» ва
та Тӑхтаманӑн хёсӗк пуҫӗ ҫеҫ шухӑшласа кӑларма пултар- 
нӑ. Ял йдиотиэмё, унӑн ҫӗр тӗпӗнчи пек шӑплӑхӗпе тамӑк- 
ри пек шавӗнче ҫуралнӑ «закон»,— акӑ вӑл Тахтаман 
«меслетне» упракан вӑй. Упӑшки арӑмне йытӑ вырӑнне
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курса хенет,, асаплантарса чунне каларать. Анчах Нарспи 
хутне ашшё-амӑшӗ кёмест. Мёншён тесен вӗсем пурте, Ми- 
хетерсемпе Тӑхтамансем, пёр пек ёмёт-шухӑшпа иурӑнаҫҫё, 
пёр урапа ҫинче ларса пыраҫҫё.

«Нарспи» поэмӑн лиггературӑпа историри вырӑнӗ, унӑн 
эстетикӑллӑ пӗлтерӗшё калама ҫук пысӑк. К , В. Иванов 
произведенийӗсем пирён ҫамрӑк ӑруоемшён уйрӑмах паха. 
Ҫак чаплӑ поэтӑн, классикӑн, поэт-гражданинӑн, ҫамрӑк- 
семшён кӑмӑллӑ мар произведени пӗрре те ҫук. Пирӗн 
ҫывсем унӑн произведенийӗеене пӗчӑклех юратса вулаҫҫӗ, 
мён ватӑличченех ырлаҫҫӗ.

...«Нарспи» поэмӑн сӑвӑллӑ форми — ҫӗнӗ форма мар. 
Вал чӑваш халӑх юррисен ҫичӗ сыпӑклӑ форми, ансат фор
ма. К. В. Иванов, ҫав формӑпа пултаруллӑ усӑ курса, хӑват- 
лӑ произведени — «Нарспи» поэмӑ ҫырнӑ, ҫакӑн пек тума, 
пирён шутпа, иысӑк талантлӑ поэт ҫеҫ пултарнӑ. Ҫак енчен 
пӑхсан, Ивановӑн пултарулӑхӗ, ӑсталӑхӗ мён тери вӑйлӑ 
пул ни тата та уҫҫӑнрах курӑнать. К. В. Иванов таланчё — 
хӑватлӑ, ҫутӑ талант.

Константин Иванов вӑхӑтёнче чӑвашсен аталанса ҫитнӗ 
литература чӗлхи пулманпа пёрех. Паллах, унччен те чӑ- 
вашла кала1В'семие оӑвӑсем ҫыракансам пулнӑ, сӑмахран, 
М. Ф. Федоров 30 ҫул ӗлёкрех «Арҫури» халап ҫырнӑ, 
И. Я. Яковлев хатӗрленё чӑваш бужварӗсенче пёчёк калав- 
сем ҫапӑннӑ. Аннах вёсем, тёрёссипе каласан, чӑваш лите
ратура чӗлхине чӑннипе пуҫарса яма пултарайман-ха, 
танлаштарса кала с-так, вӗсем малтанхи кирпӗчсем ҫеҫ пул- 
нӑ-ха. Шутлатӑн та тӗлёнсех каятӑн: пётӗмёшпех аталанса 
ҫитнё литература чёлхи пулман чухне «Нарспи» пек вӑйлӑ 
та илемлё произведени ҫырма мён тери хӑватлӑ талант, 
хӑватлӑ ӑс, пысӑк шанчак, мён тери пьюӑк хӑюлӑх кирлӗ 
пулнӑ! Ивановӑн вара пурте пулнӑ,— унӑн талантпа ӑс та, 
хӑюлӑхпа шанчӑк та, вӑй-хӑват та пулнӑ! Ҫавӑнпа ӗнтё 
эпир ҫак чаплӑ поэт чӑваш поэзине, илемлӗ литература 
чёлхине пуҫарса янӑ, тетпёр.

* **
«Нарспи» поэмӑна К. В. Иванов 1907 ҫул вёҫёпе 

1908 ҫул пуҫламӑшӗнче ҫырса пётернӗ пулмалла. 1908 ҫул- 
хи кӗржунне вара ӑна, халӑх хушшинче ҫырса илнӗ произ
ведени тесе, «Чӑваш халапӗсемпе юмахёсем» ятлӑ кӗнекере 
пичетлесе кӑларнӑ

К. В. Иванов «Нарспие» ҫыриччен хӑйён ытти произ-
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веденийёсене ҫырса хӑш-пӗр таран опыт туяннӑ. Сӑмах* 
ран, Иванов 1907 ҫулта виҫё юмах («Тимӗр тылӑ», 
«Тӑлӑх арӑм», «Икё хёр») ҫырнӑ. Ҫав ҫулхинех «Выҫӑ ап- 
тӑранисем», «Шуйттан чури» произведенисене те ҫырнӑ.

Ҫав юмахсемпе сӑвӑсене ҫырнӑ чухне Иванов халах пул- 
тарулӑхӗпе ытларах усӑ курнӑ. Анчах вӑл нихӑш юмахён- 
че те хӑйӗн пултарулӑхӗн еӑн-сӑпатне ҫухатман. Унӑн 
кашни юмахё — оригиналлӑ произведени. Иванов юмахё- 
сем — поэт шухӑшӗсене пӑхӑнтарса ҫырнӑ, социаллӑ шу- 
хӑшсемпе ҫивӗчлетнё произведенисем.

Ку тёлӗшпе уйрамах «Икё хёр» гомах, хӑй пысӑк мар 
пулин те, паллӑ вырӑн йышӑноа тӑрать. Пӗр пуянӑн ихё 
хёр пулнӑ. Аслӑ хёрӗ, ашшӗ ҫулёпе пыраканекер, пуянлӑха 
мухтать, пуянлӑх умёнче йӑпӑлтатса ырӑ ят илтме тӑрӑ- 
шать. Кӗҫён хёрё пуянсен йӑлине пӑхӑнмасть, тёрӗслёхшӗн 
тӑрать, ашшӗ мулне мухтамасть, чӑн сӑмах калать, паллах, 
пуян ашшӗне ку иилӗшмест.

Ашшӗ, таван хӗрӗн таса ёненёвне хирӗҫ пырса, кӗҫён 
хёрне чӑн шухӑша ним пытармасӑр .каланӑшӑн килтен хӑ- 
валаса кӑларать: «Санра пархатар сахал, эсӗ манӑн хёрём 
мар!»— тет вӑл. Ку вӑл мул ҫинче, суялӑх ҫинче, этемӗн 
ирӗклёхне чӑрсӑррӑн путарни ҫинче тытӑнса таракан тӗн- 
чен кашкӑрла законӗ. Иванов хӑйӗн произведенийёсенче 
ҫав ирсӗр закона уҫса кӑтартать. Ырӑ курасои, ҫын телейё, 
ирӗклӗх укҫара мар,—  акӑ унӑн пултарулӑхӗнчи тёп шухӑш. 
Этем — вӑл чи вӑйли, чи таси; анчах мул тӗнчин, капи- 
тализмӑн законёсем этеме ҫыхлантарса лартаҫҫё, ӑсран кӑ- 
лараҫҫӗ, этемён пӗлтерёшне, вӑйне путараҫҫё, пётерсе 
лартаҫҫё.

«Тимёр тылӑ» юмахра автор класлӑ обществӑри тёш- 
■мёшсем (тӗрлё тухатмӑшсемпе юмӑҫсем) халӑха мёнле ул- 
таласа, хӑратса, тёттӗмрё тытса тӑнине каласа парать. Вӑл 
унта, тӗрлӗ тухатмӑшоем темӗнле хӑтланоан та, ҫутӑ ҫёнте- 
реоси ҫинчен, вӑл ҫёнтермех кирли ҫинчен калать.

Тухатмӑш 1карчӑк, асар-писер сужкӑр карчӑк, хӑйӗн ки- 
нён пуҫне тимёр тылӑпа касса татасшӑн. «Ҫав кин пуҫне 
|ҫи, тыллӑм!» тесе ӗскӗртет вӑл тыллине. Кинӗ хӑраеа вил- 
се каять.

Юлашкинчен, тимёр тылӑ карчӑка хӑйне те пётерет,— 
унӑн пуҫне татса трахать, карчӑк пырёнчен вара хура юн 
юхса тухать.

Ҫакан хыҫҫӑн К. В. Иванов акӑ мёнле шухӑш каласа 
хурать:
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Йртрё-карё тёттӗм ҫёр,
Хуллен-хуллен сирӗлчӗ.
С.ккрё-тухрё ҫутӑ кук,
Ҫут ҫанталӑк ҫутӑлчӗ.
Акӑр ялӗ вӑраннӑ, 
йывӑр ыйхӑ татӑлнӑ.

Ҫак шухӑша поэт «Тӑлӑх арӑм» юмахра та каласа 
парать:

Ҫут хёвелпе ҫут тӗнче 
Вӑй паччӑр ҫак кунсенче,—

тет вал.
«Тӑлӑх арӑм»—  халӑх юмахёпе усӑ курса ҫырнӑ произ- 

ведени. Унта поэт оӑрҫӑ 1хӑрушлӑхё ҫинчен ҫырса кӑтартнӑ. 
Ҫичӗ пёр тӑван вӑр-ҫӑра. Вёсен арӑмӗсем уйра тырӑ вы- 
раҫҫё. Кёҫӗн кинӗн упӑшки вӑрҫӑра вилнё. Ҫак хӗрарӑм та 
хӑй упӑшжин ҫӳҫёпе ҫа1кӑнса вилет...»

К. Иванов, варҫӑн тискер хӑрушлӑхне кӑтартса 'парса, 
вӑрҫа пула тӑлӑха юлиисем майлӑ тӑрать. Вӑл, вилнӗ упӑш- 
кипе унӑн арӑмӗ хутне кӗрсе, акӑ мён калать:

Эп тс вара хурланса,
Икё чуна асӑнса,
Урхамаха вырттартӑм,
Чӳклерӗм те хӑвартӑм.

К. Иванов юмахёсенче вӑл тӑван ҫӗршыва юратни, унӑн 
патристла шухӑшӗсем сисӗнеҫҫӗ. Вӑл вӑрҫӑра асапланакан 
ҫынсен, .вёсен тӑлӑха юлнӑ арӑмӗсен хутне кӗрет, вӑрҫӑ- 
харҫа хирӗҫ тӑрать.

* **

К. В. Ивановӑн кирек хӑш произведенине илсен те, 
эпир унӑн таланчӗ мӗн тери хӑватлӑ пу.лнине куратпӑр. 
Оригиналлӑ произведенисем ҫырнӑ вӑхӑтрах вӑл вырӑс пи- 
сателӗсен произведенийӗсене чӑвашла «уҫарас тӗлӗшпе те 
пысӑк ӑсталӑхпа ӗҫленё. Унӑн талавчӗ ҫак ёҫре те лайӑх 
курӑнать.

Константин Ивановшӑн куҫару ӗҫё лысӑк шкул пулнӑ: 
вӑл вырӑсларан «ygapHia чухне вырӑс классикёсен ӑстал^с- 
не вёреннё, вёсен ырӑ шухӑшӗсене ӑса илме тӑрӑшнӑ.

Куҫару ӗҫӗнче аслӑ поэта тэта тепёр шухӑш хавхалан- 
тарнӑ: вӑл чӑваш халӑхне вырӑссен аслӑ поэчӗсен чаплӑ 
произведенийёсемпе паллаштарасшӑн пулнӑ, ҫакӑ ӑна ха- 
лӑхсен туслӑхне ҫирӗплетес ҫул ҫине таратнӑ. К. Ивановӑн
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Ли.тературӑри ӗҫ-хӗлне ҫак енчен и лее пӑхсан та, унӑн пул- 
тарулӑхӗн халӑхлӑхӗ уҫҫӑнах курӑнса тӑрать.

К. В. Иванов пуринчен ытларах М. Ю. Лермонтов 
произведенийёсене куҫарнӑ. Вёоен шутёнче эп-ир Лермон- 
товӑн чи чаплӑ поэмине — «Калашник хуҫа ҫинчен хунӑ 
юрра» куратпӑр. Ку поамӑ пирки вырӑосен аслӑ критике 
В. Г. Белинский: «Лермонтов поами — пиҫее ҫитнё хӑват- 
лӑ произведени, ҫавӑн пекех вӑл •— илемлӗ, вӑл — ха
лах произведенийӗ», тесе ҫырнӑ. Ку «поэмӑна н.имле чёлхе- 
не те куҫарма ҫук», мёншён тесен унӑн «олоричӗ — халӑх 
чӗлхи колорячё, тенӗ.

Ҫак оӑмахсене шута илсен, чӑнах та Лермонтов поэмине 
урӑх чӗлхене жуҫарасси ҫинчен шухӑшламалли те ҫук пек 
туйӑнать. М. Ю. Лермонтов поэмине Иванов питё ӑста 
куҫарни унӑн таланчё ҫав тери пысӑк пулнине кӑтартса 
парать.

«Калашник хуҫа ҫинчен хунӑ ,юрра» К. Иванов 
1907 ҫулта куҫарнӑ. Ун чухне вӑл вун ҫиччёре ҫеҫ пулнӑ. 
Ҫамрӑк по-эт хӑйён хӑватлӑ талантне туйса ёҫленӗ, Лер
монтов «Юрряне» чун-чёререн юратса куҫарнӑ (сӑмах май 
каласан, Лермонтов тӑ хӑйӗн юррине ҫырнӑ вӑхӑтра 
22 ҫулта ҫеҫ пулнӑ). Константин Иванов ҫавӑи чухне хӑйӗн 
аслӑ пиччӗшёпе, Михаил Лермонтов,па, ӑмӑртса ёҫленӗ те
ме пулать. Шӑпах ҫав пултарулӑх ӑмӑртӑвӗнче унӑн ӑста- 
лӑхё аталанса пынӑ, вӑй-хӑват илнё. К. Иванов ку ӗҫре 
те чӑн-чӑн поэт пулнӑ. Ҫавӑнпа ӗнтӗ унӑн вырӑсларан ку- 
ҫарнӑ поэмисемпе сӑввисене вуланӑ чухне, вӗсем урӑх чӗл- 
херен куҫарнӑ произведенисем пулнине пёрре те сисместӗн. 
Мӗн пеж хитре вёсен чёлхи! Вӗсенче те «Нарспи» авторӗн 
чӗлхиех, вӗсенче те пысӑк ӑсталӑх ск;урӑнса тӑрать.

К. В. Иванов Лермонтовӑнне 8 произведени 1куҫарнӑ. 
Ҫав вӑхӑтрах вӑл А . В. Кольцов, Н. А . Некрасов, 
Н. П. Огарёв, А . Н . Майков сӑввисемпе юррисене те тӑ- 
рӑш-са юуҫарнӑ.

Зпир Лермонтовӑн вырӑсла сӑввине вулатпӑр-.и е Ива
нов 1куҫарвине вулатпӑр-и,— пирӗн чуна ҫав-ҫавах илемлёх 
вӑйё хумхантарса ярать:

*  Играют волны, ветер свищет,
И мачта гнется и скрипит...—

тет Лермонтов «Парус» ятлӑ сӑввинче. Иванов ӑна акӑ 
мёнле куҫарать:
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Чӳхенеҫҫӗ хумсем, ҫил улать,
Шӑтӑр-шлтӑр юпа авӑнать...

Ҫак йӗркесенче хумсем чӳхенни курӑнмасть-и-ха, ҫил 
улани, юпа шӑтӑртатни илтёнмест-и-ха? Курӑнать, илтӗнет!

К. В. Иванов куҫару ёҫёнче, хальхи кӑщ-шёр тӑлмачсем 
пак, саспалли хыҫҫӑн саспалли куҫарса пыман, унӑн месле- 
чӗ творчествӑллӑ меслет пулнӑ.

И разделют по себе злы
татаровья

Коня доброго, саблю острую,—

тенё «Калашник хуҫа ҫинчен хунӑ горрӑн» вырӑсла тек- 
стӗнче. Чӑваш гюэчё ку йёрк1всен историлле пёлтерёшне 
тёпчесе тупнӑ, ӑна вӑл акӑ мӗнле куҫарнӑ:

Курайман тӑшмансем уйӑрса
илёҫ

Ырӑ утӑмпала ҫивчӗ хёҫӗме.

Кунта эпир халӑхсен туслӑхён пархатарлӑ идейине к,у- 
ратпӑр: кӳршёллё халӑхсен, тутарсемпе чӑвашсен, ӗмёрхи 
туслӑхне асра тытеа, К. В. Иванов вырӑсла текстри сӑ- 
махсене хӑюллӑнах улӑштарать, анчах «Юррӑн» тӗп шу- 
хӑшне пачах та пӑсмасть.

(Константин Иванов, хӑйён шухӑщёсене 1-905— 1907 ҫул- 
оенчи революци уоловийӗсенче аталантарнӑокер, вырӑс 
писателёсен (произведенийӗсене вуласа вӗреннёокер, ялан 
тенё пекех халӑх юррисене кӑмӑлланӑ. Сӑмахран, вӑл 
1906 ҫулта вырӑс халӑхён «Дубинушка» ятлӑ юррине чӑ- 
вашла куҫарма тытӑннӑ. Ку вӑл — питах те чаплӑ юрӑ, 
ёҫ юрри, ҫавӑнпа ёнтё ҫав юрӑ Российӑри халӑхсем хуш- 
шинче анлӑн сарӑлнӑ. Ҫав юрра пирён поэт чӑваш халӑх 
хушшине те сарма ёмётленнё.

Патша са м а ни сём-тёттӗм каҫ пек пулнӑ. Константин 
Иванов ҫав тӗттӗм саманара В1утӑн-хӗмён ҫунса ҫӗкленнӗ те 
чӑваш халӑх хушшине хӑйён таланчён ёмёр сӳнми ҫутине 
сарма тытӑннӑ.

* **
К . В. Иванов —  .поэт-лирик. Унӑн лирики —  г раж дан- 

ла лирика. Ивановӑн шухӑш-кӑмӑлё халӑх шухӑш-кӑмӑлёпе 
пӗрлешсе, ӑна уҫҫӑн палӑртса тӑнӑ. Халӑха савӑнтарни 
поэта савӑнтарнӑ, халӑха хурлантарни — хурлантарнӑ, чун- 
чё ри не ы р атта р н ӑ.

«Нарспи» авторё хӑйӗн произведенийёсенче обществӑл-
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Аа ыйтусем хускатма пӗлнӗ. Илер-ха, тёслёхшён, «Хальхи 
самана» сӑввах. Иванов ӑна, Чемперти чӑваш шкулё 40 ҫул 
тултарнине хисеплесе, 1508 ҫулхи октябрьте ҫырнӑ.

Вӑл сӑвӑра Чемперти чӑваш шкулне, ҫав шкула пуҫарса 
яракан И. Я. Яковлевӑн пархатарлӑ ӗҫӗсене хакласа, Ива
нов ҫакӑн пек калать:

Ырӑ чӑваш тупӑнчӗ,
Ырӑ ӗҫе тытӑнчӗ.
Чӑн чӑвашча сӑыахпа 
Хӑй тӑванне, чӑваша,
Пырса ҫапрӗ чӗрипе,
Пӑлхачса ячӗ чӗрене.
1Слхатнинчен питӗрех 
Шухӑш ӳкрё пуҫ ҫине.

Мёнле нгухӑшсем пырса кӗнӗ-ха поэт пуҫне?
Константин Иванов «у сӑвӑра чӑваш халӑхӗн ёлёкхи 

пурнӑҫё ҫинчен калать, патша вӑхӑтёнчи сивӗ кунсен сӑн- 
не, пусмӑр йёркине тӗлёнмелле уҫҫӑн, тӗлёнмелле хӑватлӑн 
кӑтартса парать:

Чӑтаҫҫё-ха чӑвашсем,
Вӗсне ҫнтмен-ха вёсем.
Ёҫкӗ-ҫикӗ тунӑ чух 
Ь^ррисене юрлаҫҫё,
Куҫҫулёпе кулаҫҫё.
Чӑваш! Сана ун чухне,
Чуну ҫӗкленнӗ чухне,
Мён пит асна килет-ши?
Мён пит чунна хёсет-ши?
Савӑнӑҫ-и, куҫҫуль-и 
Сан куҫӑнта куҫ тулли?

Ку йёркесене ҫырнӑ чухне поэт-гражданинӑн, тен, хӑ- 
йён те чӗре тулли халӑх хуйхи пулнӑ пулё... Поэт «куҫҫуль- 
пе кулать», чӑвашсем хушшинчен тухнӑ улпутсене, вёсен 
тарҫи-тӗрҫисене питлет, халӑха маннӑ чиновни.ксем ҫинчен 
хаяр еӑмахсемпе ҫырать:

Анчах чӑваш хущшинче 
Чунё хытнӑ ҫынсем те 
Тапаланма пуҫларёҫ,
Тӑрса ҫапла каларёҫ:
«Чаплӑ вырӑн тупасчӗ,
Часрах улпут пуласчӗ».
Тёрлӗ ҫутӑ тӳммешён 
Тснки тухать ав лешён;
Чӑвашла та калаҫмасть,
Тӑванне те ас тумасть...
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Ҫут тӳмеллӗ этемсене, тӑванне те ас туман чиновник- 
сене Тайӑр Тимкки те, Иванов пекех, хытӑ питлет:

Хӑвӑр ахаль пурӑнсан,
Эсир ырлӑх тупаймӑр;
Ёҫе тума чарӑнсан,
Усал айне хупӑнӑр.
Эсир ӗҫсёр пурӑнсан,
Сирс ҫынссм ылханӗҫ.
Сиртен юлнӑ ачӑрсем 
Сире пӑхса хурланӗҫ...
...Сире халӑх вёрентме 
Нумай укҫа салатрӗ,
Сире ҫынна кӑларыа 
Пётём вӑйпа тӑрӑшрё.
Ухмах! Эсё халӑха 
Мёскер усӑ кӑтартрӑн?
Выҫлӑх, пысӑк хурлӑха 
Мескер ӗҫпе пӗтсраӗн?..

Халӑха маннӑ, унӑн ёҫне тума пӑрахнӑ этемсем ҫинчен 
икё поэт тарӑхса ҫырнӑ, ҫав улпутсем, сӑрӑ евёрлё этем
сем, патша влаҫё майлӑ ҫаврӑнса ӳкнӗскерсем, ун чухне, 
хура реакци пуҫланса «айнӑ ҫулсенче, халӑхӑн малта пы- 
ракан ывӑлӗсене питех те кансёрленё, тарӑхтарнӑ. Шӑпах 
ҫавӑнпа ӗнтӗ Константин Иванов та, Тайӑр Тимкки те вё- 
сене хирёҫ ҫырмасӑр чӑтса тӑрайман.

Ку шухаша калана май тата ҫажна палӑртас килет: 
патша вӑхӑтӗнче тутар реакционерёсем, 1905— 1907 ҫулсен- 
чи революцирен хӑраса ӳкнёакерсем, хӑйсен националист- 
ланпантюр1кистла шухӑшӗсене сарма тӑрӑшса, тутарсене 
Турцие куҫса каймашкӑн чённё. Тутар халӑх поэчё Габ- 
дулла Тукай националистсене хирӗҫ «Каймастпӑр!» ятлӑ 
хаяр сӑвӑ ҫырать. Унта вӑл: «Эпир кунта ҫуралнӑ, кунта 
ӳснё, ҫакӑнтах этир В1илӗпёр. Вырӑс ҫӗрӗпе пире хамӑр кун- 
ҫул хӑек пёрлештернӗ», тег.

Тутар реакционерёсем хӑйсен реакцилле, националист- 
ла-пантюркистла шухӑшӗсене чӑвашсем хушшинче те сар
ма хӑтланса пӑхнӑ. Аннах чӑваш ёҫ ҫыннийӗсем, тутар 
ёҫ ҫыннийёсем пекех, хӑйсен пурнӑҫӗ йы.вӑр пулин те, 
реакционерсем хыҫҫӑн кайман: ёҫ ҫыннясен телейё— Тур- 
цире мар, хамӑр Тӑван ҫёршывра, унӑн пуласлӑхёнче 
пулнӑ.

К. В. Иванов «Хальхи самана» ятлӑ сӑвтинче, «чунё 
хытнӑ ҫынсем» чӑваш хушшинче тапаланма пуҫ.ланине пит- 
лесе ҫырнӑ вӑхӑтрах, тутар реакциснерӗсене те питлет,
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чӑваш ӗҫ ҫыннисем вёсен ҫулӗпе кайманнине хӑтартса иа- 
|рать. «Урӑх ҫулпа утрӑмӑр, урӑх ҫӗре тухрӑмӑр», тет.

Ҫав ҫ>ул — тӑван ҫёршывшӑн, ҫӗнӗ Роосийӑшӑн чун-чё- 
ререн тӑрас ҫул пулнӑ. Иванов, вырӑссен прогрессивлӑ 
литератури тӑрӑх вёренсе ӳснёскер, хӑйӗн пултарулӑхне 
демо-храти ҫулёпе аталантарса пыма тӑрӑшнӑ.

Ҫак ырӑ. традици чӑвашсен ытти писателӗсене те ӗҫре 
хаваолантарнӑ.

* **

Константин Иванов вырӑс халӑх поэчӗсенчен вёреннё, 
терёмӗр. Вӑл Пушкинран, вырӑс (халӑхӗн чи ас.лӑ поэтӗнчен, 
творчества оарӑмлӑхне вӗреннё, тарӑн идейӑллӑ произве- 
денисем ҫырма вӗреннё; вӑл Лермонтовран ҫынсен чун -ха- 
валне, вёсен хаярлӑхне кӑтартса пама вёреннӗ; вӑл ҫынсен 
кӑмӑлне Кольцов пек ӑшшӑн кӑтартма пёлнӗ, вёсен шӑпи 
ҫине Некрасов пек пӑхма та пӗлнё. Ҫынна; этеме Горький 
пек мухтанӑ!

Чӑнах та, кам чун .хавалне ҫёклемёҫ-ши Ивановӑн ҫак 
чаплӑ сӑмахёсем:

Ҫакӑ ҫугӑ тӗнчере 
Вӑйли ҫук та этемрен:
Ҫӗрсем ҫинче, шыв ҫинче 
Хуҫа пулса вӑл тӑрать.

К  у вӑл — вырӑссен аслӑ писателён Максим Горькийӗн 
паттӑр шухӑшёсене пула аталаннӑ хӑватлӑ гуманизм. Вӑл 
нихӑш ӗмёрте те кивелес ҫук, пӗтес ҫук.

Этем ҫинчен аслӑ Горький, ҫавӑн пакех пирён Иванов 
каланӑ витӗмлё сӑмахсене, эпир паян кун та, социализм 
тёнчипе капитализм тӗнчи хушшинче хаяр кёрешӳ пынӑ 
вӑхӑтра та, уйрӑмах палӑртатпӑр. Социализмпа халӑх де- 
мО'крати ҫёршывёсенче этем пёлтерёшӗ чи ҫӳллӗ вырӑнта 
тӑрать. Капитализм тёнчинче пачах урӑхла: кунсерен ҫӗр- 
се, пӑнтӑхса пыракан буржуалла литература этемён тивӗҫ- 
не варалас шутпа, этем чунё вараланчӑк та иреёр тесе 
ӗнентерес шутпа тем те пёр хӑтланать. Империализма су- 
тӑннӑ буржуалла философиие литература •ҫынсен чунёсене 
типётсе хурасшӑн, хӑртса ҫӗртесшӗн, ӗҫ ҫыннисен ырӑ кӑ- 
мӑлне, пусмӑра хирёҫ кӗрешес хӑюлӑхёпе вӑй-халне путар- 
са лартасшӑн. Ҫапла вара, вёсем ҫынсен шӑммисем ҫинче 
тытӑнса тӑракан, юн ёҫсе пурӑнакан капитализм пусмӑрне 
тэта та ытларах ҫирёплетесшён. Америкӑри буржуалла
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писательсем тӳрӗ ёҫпе пурӑнакан, таса чунлӑ этеме мар, 
вӑрӑ-хурахсене, гангстерсене мухтаҫҫё.

Совет литератури, пётём тӗнчери прогрессивла литера
тура йуҫӗнче тӑрса, этеме мухтать, ӑна хутёлет, унӑн ти- 
вӗҫне чи ҫӳллӗ шая ҫӗклет. Совет литературин тӗп геро- 
й ё— ӗҫ ҫынни, вӑл халӑхшӑн, обществӑшӑн тӑрӑшать. 
Пирён литературӑри ырӑ геройсен ӗҫё-хӗлё, паха тӗслӗхсем 
вулакансене ко.ммунизмшӑн кёрешме хавхалантараҫҫё.

Вырӑссен аслӑ писателӗеем. чи малтан, калӑх писателё- 
оем пулнӑ. К. В. Иванов вара, тӑван халӑхӑн иушине, 
жуйхи-суйхине, унӑн савӑнӑҫне, ӗмӗчӗсене лайӑх пӗлекен- 
окер,хӑйён творчествине пула халӑхпа пин-пин ҫыхӑпа ҫы- 
хӑннӑс1кер, хӑйён учителёеем вырӑнне Пушкина, Лермон
това, Кольцова, Некрасова, Огарёва суйласа илнё пулсан 
(тепӗр жут палӑртса калӑпӑр: ш ӑ п а х  х а л ӑ х  п о э ч ӗ -  
с е н е  с у й л а с а  и л н ё  п у л с а н ! ) ,—  ҫакӑ та вара 
унӑн пултарулӑхён халӑхлӑхё (народность) ҫинчен калать.

К. В. Иванов тӑван халӑхӑн шуж ӑш -к ӑ мӑлне (кӑтартса 
пама вырӑс литературинчен вёреннӗ. Вырӑс писателёсем 
вырӑс халӑхӗн наця пахалӑхёсене мёнле тёрёс кӑтартса па
на, К. В. Иванов та, вӗсенчен вёренсе пынӑпкер, чӑваш 
халӑхён наци пахалӑхёсене вёсем пекех тёрӗс кӑтартма 
тӑрӑшнӑ.

К. В. Иванов патша вӑхӑтёнче, тискер саманара ггурӑн- 
нӑ. Питех те таске пулнӑ унӑн ёмёрё. 1915 ҫулхи мартӑн 
13(26)-мёшёнче вӑхӑтсӑрах ҫёре кӗнё вӑл.

•  *
•

К. В. Иванов совет саманине пурӑнса ҫитеймен, вӑл 
пирён вӑхӑтри пурнӑҫ мён терн улшӑноа ҫёнелнине, унӑн 
ӳсёмёсене курмай. Поэт вилсен, пёр виҫ ҫултан, Российӑра 
ггулса иртнё Аслӑ социализмлӑ революци ҫёршыва панӑ 
вӑй-хӑвата пула, Коммунистсен партийён наци политикине 
пула, Совет ҫёршывӗнчи мён нур халӑхсен, вӑл шутра чӑ- 
вашсен те, хуҫалӑхӗпе культури улӑпла утӑмсемпе малалла 
кайрё.

Совет саманинче чӑваш халӑхён ҫёнё ӑрӑвӗсем ӳссе ҫи- 
тёнчёҫ. Вӗсем ӗлӗкхи самана вӑхӑтёнче пурӑнса курман. 
Ҫав ӑрусем иртнӗ ёмёре кёнекесем тӑрӑх, ваттисем кала- 
са паннсем тӑрӑх ҫеҫ пёлеҫҫё. Иртнисене тёрёс ӑнланма 
вёренеҫҫӗ. Ку ӗҫре вёсене К. В. Ивановӑн чаплӑ хӗнекисем 
те нумай пулӑшаҫҫӗ.

...Константин Васильевич питех те еӑпайлӑ ҫын пулнӑ.
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Пур ӗҫре те унӑн ӗҫченлёхӗ, сӑпайлӑхё палӑрнӑ. Ашшӗ- 
амӑшне, тӑванӗсене хисепленё. Вӑл хӑйӗн амӑшне чунтан 
юратнӑ, унӑн пурнӑҫне ҫӑмӑллатма тӑрӑшнӑ: шыв курсе 
парассинчен те, урай ҫуса парасоинчен те именсе тӑман. 
Вӑл ӑна нихҫан та сивӗ сӑмах каламан.

Килте чух Иванов тӑванӗсене час-часах хӑйён ӗҫён 
планёеене, шухӑшёоене каласа панӑ. Сӑмахран, пӗррехинче 
вӑл вӑталӑх йӑмӑкне ҫакӑн пек каланӑ: «Халӑх юррисене, 
йӑлисене, уявӗсене пётӗмпех хут ҫине ҫырса илес пулать, 
унсӑрӑн вӗсем ҫухалса пётме пултараҫҫё. Халӑхӑн истори- 
не пёлес тесен, нимран малтан ҫав материалсене пӗлмелле».

К. В. Иванов, ҫак шухӑша асра тытса, халӑх юррисене 
ҫыра-ҫыра илнӗ, вӗсене тёпчесе пёлнё, вёреннӗ. Ку ӑна 
«Нарспи» поэмӑна ҫырнӑ чухне те пулӑшнӑ. Анчах ҫак 
чаплӑ про1изведение поэт мӗн вӑхӑтра, мёнле ҫырнине 
пирён литература историкёсемпе тӗпчевҫисем ҫаплах тёпё- 
йӗрёпех каласа параймаҫҫӗ-ха. (Поэт ун пирки ытлашши 
калаҫса ҫӳремен, ӑна ҫынсем «асӑрхаман xiyuiapa» ҫырнӑ). 
Тӑван йӑмӑкё П. В. Михеева: «Константина поэмӑ ҫырас 
шухӑш ӑҫтан пырса кӗни, ӑна хӑҫан тата ӑҫта ҫырни ҫин- 
чен никам та пӗлмест», тет. Эпир вулакансемпе. пёрле ҫап- 
ла ҫеҫ калама нултаратпӑр: ҫав тери хӑватлӑ поэмӑ, раво- 
люцичченхи чӑваш литературине чапа кӑларнӑ произведени 
вӑй хумасӑр, тар такса ӗҫлемесёр, тӑван халӑх кун-ҫулӗ 
ҫинчен шухӑшламасӑр, унӑн ёмёрхи тӑшманӗсем ҫине та- 
рӑхмасӑр, хёрӳлленмесёр пулман, пулма та аултарайман.

Константин Васильевичпа Чёмпёрте пӗр вӑхӑтра вӗ- 
реннӗ И. Т. Трофимов каласа панӑ тӑрӑх ҫакӑ курӑнать: 
Иванов «Нарспи» поэмӑна чи малтан Иван Яковлевича 
вуласа панӑ, вӑл вара ача пек хёпёртесе кайнӑ, ҫамрӑк поэ
та ыталаса илсе чуп тунӑ, ӑнӑҫлӑх суннӑ.

Кайран вара поэмӑна пичетлесе кӑларма пулӑшнӑ; тии- 
четленсе тухсан, Чӗмиёрте вёренекен чӑваш ачисем урлӑ 
тӑван халӑх хушшине салатнӑ, вулакансем патне ҫитернӗ

...К. В. Иванов ҫирӗм пилӗк ҫула яхӑн ҫеҫ пурӑннӑ, тё- 
рёссипе калас-тӑк, хальхи кэмсомолецсен ҫулёнчен иртей- 
мен, ҫапах та вӑл хӑйён чунӗ тухичченех пысӑк ӗмӗтпе ёҫ- 
ленӗ, «чӑвашсем вӑранаоса» чун-чёререн шаннӑ.

Чӑваш халӑх поэчӗ Яков Ухсай калашле, аслӑ поэт 
чӑваш поэзи вӑрманён малтанхи йывӑҫӗсене лартнӑ. Ҫав 
вӑрмана лартаканё хӑй поэзи вӑрманён юманё пулнӑ-

Поэт юман пулса шавланӑ 
Асаплӑ чуллӑ ҫӗр ҫинче,—
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Кашни ҫулҫи пӗр юрӑ панӑ,
Юман юрланӑ пӗр-пӗччен.

«Юман шулса кашланӑ» поэтӑн — Константин Ивановӑн —  
«йӗкелсем нумай пулнӑ», шӑпах ёнтё ҫав йӗкелс“нчен халӗ 
ҫӗнӗ вӑрман ҫёклеичё, ашкӑрса жайрё. К у вӑл — ҫултан ҫул 
аталаноа пыракан чӑваш совет литератур». Ҫак литература 
чӑннипех те вӑрман пек дуян, унӑн вӑйӗ ем-ешӗл, иксёлми, 
чӗрӗ.

Ёрчевлё вӑрлӑх акаканё 
Кайсан та, ёмӗчӗ кайман.
Хитре вӑрман, сӗм-сём вӑрман—
Чӑваш поээийён вӑрманӗ.

Чӑвашсен хальхи вӑхӑтри поэзийё, Константин Иванов 
поэзийёнчен пуҫ.ланса кайнӑскер, хӑйӗн аталанӑвёнче ка
лама ҫук пысӑк утӑмеем турӗ. Вӑл совет саманинче, ҫёнё 
тапхӑрта, ӳссе ҫёнӗ йышши литература пулса тӑчӗ. Чӑваш 
халӑх чӗлхи те нумай-нумай пуянланчё. Вырӑс халӑхё тӑ- 
ванла пулӑшнипе, Коммунистсен партийӗ ертсе пынипе, 
чӑваш халӑхӗ культура фрончё валли талантлӑ ҫывсем ну- 
май ӳстерсе ҫитӗнтерчӗ. Вёсен патриота ӗҫёгге пётём халӑх 
савӑнса мухтанать, тӑван литература ҫёнӗрен ҫӗнӗ ӳсӗмсем 
тӑваоса чун-чёререн шанать.
1ҫ 59—1962

в. В. Долгов.



ҪЕҪПЁЛ МИШШ И

1. Поэт пурнӑҫё

Ҫеҫпӗл Мишши кун-ҫулё кёске те тертлё пулнӑ: поэт 
ҫирӗм ижё ҫул ытларах ҫеҫ пурӑнвӑ, унӑн ҫамрӑк пурнӑҫё 
нушара иртнӗ, ёҫпе кёрешӳре ҫуноа кайнӑ.

Михаил Кузьмич Кузьмин —  Ҫеҫпёл Мишши 1899 ҫул- 
хи ноябрён 4( 16)-мёшёнче, Чӑваш ресцубликинче, Канаш 
районёнчи Касаккасси ялёнче ҫуралнӑ. Ҫемьере вӑл аслӑ 
ы-вӑл 'пулнӑ. Мишша ҫамрӑклах хурапа шурра тӳссе ӳснё. 
Ашшёпе амӑшӗ, Кузьма Федоровпа Агафия Николаева, 
ҫитмен пурнӑҫ пирки лӑш капмасӑр ёҫленине Мишша ача- 
ран курнӑ. Вунӑ ҫула ҫитсен, вӑл ашшёсёр тӑрса юлнӑ. 
Ҫакна пула кил-йыша тӑрантарасои пётёмпех Мишшапа 
амӑшӗ ҫине юлнӑ. Ҫулла Мишша кӗтӳ кӗтсе ҫӳренё, тара 
кёрӗшсе суха сухаланӑ, тырӑ вырнӑ.

1907 ҫулта, сакӑр ҫулта чухне, Мишша Шӑхаоанти кӑ- 
тартуллӑ пуҫламӑш шкула вёренме кёнӗ. Ана 1911 ҫулта 
вёренсе пӗтернё. Ҫакӑн хыҫҫӑн вӑл Шӑхасан вулӑс кантур- 
не переписчик вырӑнне хутсем ҫырма кёрет. Унта виҫё ҫула 
яхӑн ӗҫлет. Ҫамрӑк Мишшана вёренес шухӑш канлёх па- 
ман. Мӗнле те пулин вёренес, ҫын пулас тесе, вӑл 1914 ҫул- 
хи жӗркунне Шӑхасанти иккёмӗш класлӑ шкула кайса кё
рет. Кунта вӑл ырӑ кӑмӑллӑ, хӑйсене хӑйсем чипер те 
йёркеллӗ тытакан, тӑрӑшса вёреиекен ачасемпе паллашать. 
Вёсем хушшинче унӑн ҫывӑх тусёсенчен пӗри Андрей Гри
горьев пулнӑ. Энтрипе Мишша иккёшӗ те кӗнекесем ву- 
лама юратнӑ, кёнежесӗр ҫӳремен. Ку ҫеҫ те мар-ха, вёсем 
юрлама ӑста пулнӑ, ӳкерчӗксем тума та юратнӑ. Вӗсем сӑ- 
вӑсем ҫырма та ёмӗтленнӗ, сӑввисене ҫырсан, темиҫе хут 
вуласа тухнӑ, пӑхмасӑр каланӑ, нумай чухне пӗр-пёр
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юрӑ 'Кевщигге юрланӑ. Ҫавӑнпа та А . Григорьев Ҫеҫпӗлӗн 
ача чухне ҫырнӑ сӑваи-юррисене халичченех манман. Ку 
вӑхӑталла вёсем вырӑс чӗлхипе калаҫма та, ҫырма та питӗ 
лайӑх вӗpence ҫитнё. Нумай вуланӑ. Ҫеҫпёл Мишши уй- 
рӑмах вырӑс классикёсен произведенийёсене тим,лӗ вуланӑ, 
Пушкин, Лермонтов, Майков, Плещеев, Надсон оӑввисене 
кӑмӑлланӑ. Кайрантарахпа вал Блок, Есенин, Брюсов, Мая
ковский, Кириллов, Александровский, Герасимов тата 
ытти поэтоен пултарулӑхёпе те паллашнӑ.

Вырӑс литературипе ҫывӑх паллашма ӑна вырӑс чёл- 
хипе литературине вёрентекен Павел Александрович Л о
моносов нулӑшнӑ. Ырӑ кӑмӑллӑ учитель ҫамрӑк Мишшан 
цгухӑш-кӑмӑлне, ӗмёчӗпе интересне лайӑх пёлнӗ, тӗрёс ҫул- 
па яма тӑрӑшнӑ.

Ҫеҫпёл Шӑхасанта вӗреннё вӑхӑт вӑрҫӑ тапхӑрӗ пулнӑ. 
Фронтран кашни кун тенё пек хурлантаракан хыпарсем 
килсе тӑнӑ. Ялсене урасӑр, алӑсӑр тӑрса юлнӑ салтаксем 
таврӑннӑ. Мишшапа Энтри фронтран килнӗ салта1ксемпе 
паллашаҫҫё, вёсем мён-мён .каланисене тӑнлаҫҫё. Салтак
сем ялти ҫамрӑксене вӑрҫӑра илтнӗ хыпарсене каласа ка
та ртаҫҫё, салтак юррисене юрласа параҫҫё. Ҫак вӑхӑтра 
Ҫеҫпёлпе Григорьев «Салтак шӑпи» ятлӑ выросла юрра 
улӑштароа ҫыраҫҫӗ. Ана вёсем ялгга, шкулти ҫамрӑксем 
хушшинче юрлаҫҫё. «Шинель ҫактарчӗ самана», «пӑшал 
чакаочӗ халӑма»—- илтёнет вёсен юрринче.

Шӑхасан шкулёнче вӗренекенсем ҫав ҫулсенче алӑпа 
ҫырса литература журналӗ кӑларса тӑнӑ. Журналӑн ячё —  
«Звездочка», редакторе Ҫеҫпӗл нулнӑ. Унта ҫамрӑк поэ- 
тӑн малтанхи сӑввисем пичетленнё. 1916 ҫул вӗҫёнче Ҫеҫ- 
пёл Мишши вырӑсла «Скоро...» («Часах...») ятлӑ сӑвӑ 
ҫырнӑ. Вӗренчёкле ҫырнӑ, анчах тепёр ватӑ поэт ҫырнинчен 
те лайӑх сӑвӑра Ҫеҫпёл чӑвашсемшён асаплӑ самана яуҫ- 
ланни ҫинчен калать:

Мӗн чул хурлӑх вӗсене 
Кӳчё вӑрҫӑ-харҫӑ:

Ывӑль леҫрӗ ашшӗне,
Кӗҫ — хӑйне ыйтаҫҫӗ.

Выҫлӑх йӗртрӗ ялсене,
Ачасем те хӑрӑк.

Питӗрте патша тронне 
Сырса илнӗ вӑрӑ.

Хнсна илчӗ лашана, 
Пулӑшмарӗ турӑ.
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Ах, хӑҫан ку патшана 
Аслати тел куре?

Халӑх хум пек ҫӗкленет 
Тӑвӑллӑн, хаяррӑн;

Таса мар патша йӑхне 
Час юхтарса яре.

Тепӗр виҫ-тӑват уйӑхран, 1917 ҫулхи февралей 27-мӗ- 
шёнч1в ( мартӑн 12-мӗшӗнче) патшана чӑнах та оирпётсе 
антараҫҫё.

1917 ҫулта Ҫеҫпёл Миш ши Шӑхасанти шюултан вёренсе 
тухать. Ҫав ҫулхинех, кёркунне, Тетӗш хулинчи учитель- 
сем хатӗрлекен семинарине кайса кӗрет.

Ку вӑл шавлӑ тапхӑр пулнӑ. Революци хумёсем Тетӗш 
хулине те пыра-пыра ҫапнӑ. Ҫеҫпёл хӑйён юлташӗсемпе 
Октябрьти революци ёҫне хастар жутшӑнать, революцие 
хирӗҫ пыракансемпе ним килёшми кёрешет.

Семинарире вӗрене|кенсене тёрлё ыйтусем тавлаштарнӑ. 
К;у шутра вёсене наци ыйтӑвё те пайтах гаухӑшлаттарнӑ. 
Анчах ҫав нумай ыйтусене вёсем час-часах ӑшӑх ӑнланнӑ. 
Наци ыйтӑвне кирлӗ пек пӗлменни ҫав тапхӑрта Ҫеҫпёл 
шухӑшёсенче те сисӗннӗ. Ҫапах та революци сарӑлса пыни, 
ҫӗнӗ самана пуҫланса окайни ҫамрӑк поэта ҫёнё шухӑшсем 
панӑ, -событисене ҫёнӗлле хаклама вёрентнё. Хӑйӗн полити- 
кӑлла тавра курӑмӗпе ӑнланулӑхё ӳссе пынӑ май поэт 
общества пурнӑҫне тата та активларах хутшӑна пуҫланӑ. 
1918 ҫулхи декабрей 15-мёшӗнче М- К. Кузьмин больше- 
ви-ксен партине кёнё. Кайран, 1920 ҫулхи В0|ябрён 18-мё- 
шӗнче, 'кун-ҫулӗ пирки шухӑша хавса, поэт хӑйӗн кун хӗне- 
кинче (дневникёнче) ҫапла ҫырнӑ: «Манӑн иртнӗ пурнӑҫ 
в.иҫӗ тапхӑра уйрӑлать. Пӗрремӗш тапхӑр— 1911 ҫулхи 
июнь уйӑхёччен,— тиокер чухӑнлӑхра пулсан та, ҫутӑ та асра 
юлакан ачалӑх... Иккёмёш тапхӑр ҫемьери йывӑр хуйхӑпа 
пуҫланчё: атте вилчӗ, манӑн пурнӑҫри чи тискер, буржтал- 
ла общества мана вур енчен те хӗсёрлесе тӑнӑ тапхӑр. Вӑл 
1918 ҫулта, ман пурнӑҫӑн висҫёмёш тапхӑрӗн пуҫламӑшёпе, 
эпё партие кёнипе вӗҫленчё. Партие кёрсен, эпё, ҫемье, тӗн 
тата общества юаяшёсен тыткӑнёнчен хӑтӑлса, хама хам 
ирӗклё те вӑйлӑ туйма пуҫларӑм, пролетариатпа пёрле 
пурнаҫӑн чӑн-чӑн хуҫи пулнине ӑнланса илтём. Ҫавӑнтанпа 
вара мавӑн ӑс-тӑнӑм таса. Асӑм хӑватлӑ — эпӗ коммунист... 
Коммунистӑн чы-слӑ ятне нихӑҫан та вараламӑп».

1919 ҫул пуҫламӑшёнче парти укомё Ҫеҫдёле Муска-
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ва инструктор-агитаторсен ултӑ уйӑхлах курене янӑ. Унта 
вӑл В. И. Ленина курнӑ, унӑн сам ах не «тлене. Мускавран 
таврӑннӑ чухне Ҫеҫпёл, тӑвая ялне шӑжӑтлӑха кӗрсе, амӑш- 
не ҫапла каласа панӑ: «Левина куртӑм, анне, вӑл питӗ хӗ- 
рӳллӗ сӑмах каларӗ»,— тенӗ. Ҫавӑн чухнах ывӑлё хутпа ка
ра нташ илнӗ те амӑшне ҫулпуҫ сӑнне ӳкерсе панӑ. Ленин 
еӑнё, унӑн сӑмахӗсем поэт асӗвчен тухман. Кайрантарах- 
па, Украинӑра ӗҫленӗ чухне, вӑл ҫулггуҫа курни ҫинчен 
Н. Н. Рубиса темиҫе хут та каласа пана. Рубис, ҫавна асра 
тытса: «Унӑн куҫӗсем ёмӗр сӳнми ҫулӑмпа ялкӑшаҫҫӗ, чё- 
ринче —  вилёмсӗр Ленин»,— тет хӑйён пёр ҫырӑвӗнче.

Мускаври курсран таврӑннӑ хыҫҫӑн Ҫеҫяёл пётёмӗш- 
яех партипе Совет ёҫне парӑнать. Кайрантарах ҫырнӑ 
пӗр анкетӑрая Ҫеҫпӗл ҫак ёҫсенче пулни курӑнать: 
1917— 1919 ҫҫ.— Тетёшри учительсем хатёрлежен оемина- 
рире вёренекен; 1918— 1919 ҫҫ.—  уесри иарти номитечён 
инструктор-агитаторе; 1919— 1920 ҫҫ.— Тетёшри Судна 
следстзи ксмиссийӗн предоедаталӗ; 1920 ҫулхи январь-март 
уйӑхёеенче — Тетӗш уесӗнчи Комсомол организацийӗн от- 
ветлӑ организаторе тата вредседателӗ; июль-август уйӑ- 
хӗсенче — Тетёш уесӗнчи РО СТА заведующийӗ; сентябрь- 
октябрь уйӑхёсенче— Чӑваш РКСМ обкомён членё; сен- 
тябрён 4-мёшёнчен пуҫласа декабрён 1-мӗшӗччен — Чӑваш 
автономдӑ облаҫёнчи Ревтрибунал председателе; октябрей 
25-мӗшёнчен нуҫласа декабрён 27-мӗшёччен — Чӑваш авто- 
номлӑ облаҫёнчи Юстици пайӗн заведующийё. 1920 ҫулхи 
ноябрьте Ҫеҫпӗл Мишшине Облисполком членне оуйлана.

Михаил Кузьмич Шупашкара, Чӑваш автономлӑ об- 
лаҫне тунӑ хыҫҫӑн, икӗ уйӑхран, августӑн 30-мӗшӗнче кил- 
нё. Виҫё кунтан вара Ҫеҫпёл Мишшиве пысӑк та ответлӑ 
ӗҫ панӑ: ӑна, анкетӑран куртӑмӑр ёнтӗ, Ревтрибунал пред- 
седателӗ туса хун-ӑ. Ку вӑхӑтра вӑл 21 ҫулта пулнӑ.

1920 ҫулта Ҫеҫпёл Мишшине Чӑваш РКСМ сакцийё- 
семпе ячейкисен пӗрремӗш съездне делегат туса янӑ. Съезд 
Чӑваш комсомолён ӗҫӗ-хёлӗ мӗнле пыяине, ун умӗнче мёнле 
задачӑоем тӑнияе пӑхса тухнӑ. Чӑваш 'ҫамрӑкӗсен ячӗпе 
съезд хӑйсен юратнӑ учителё В. И. Ленин патне теле
грамма янӑ. Ана В. Дмитриевпа М. Кузьмин ҫырса ха- 
тӗрленё, вӗсемех съезд хушнипе тата съезд ячёпе алӑ пуснӑ.

Совет учрежденийӗсене хӗсёнсе кӗнӗ тӗрлӗ йышши бур- 
жуалла этемсем Ҫеҫпӗле Шупашкарта ӗҫленӗ вӑхӑтра кан- 
сӗрлеме, увӑн ҫулне пӳлме тӑрӑшнӑ. Пёррехинче, Ҫеҫпёл 
хӑй командировкӑра чухне, Юстици пайен ҫуртӗнче пушар
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пулнӑ. Тӑшмансем, ҫавӑнпа уса курса, Ҫеҫпӗл Мишшине 
айӑплама тытӑнаҫҫё, ун ҫинчен суя хыпарсем еараҫҫё, элек- 
лӗ ҫыруоем ҫыраҫҫё. Малтан Ҫеҫпёл хӑйне чӑннипех айӑп- 
лама пултарасса ӗненмен, хӑйӗн тӑшманӗсенчен кулса, вӗ- 
сене тӑрӑхласа: «Эпӗ ҫавнашкал ҫын, командировкӑра 
пулнӑ пулин те, 'ҫунтартӑм...», тенё. Анчах тӑшмансен ка- 
варӗ вӑйлӑ пулнине сиссен, Ҫеҫпӗл вёсен ирсӗр тӗллевне 
пӗтёмпех ӑнланса илнё: вӗсем Ревтрибунал председательне, 
кӑвар чёреллӗ поэт-коммуниста хирёҫ тахҫантанпах вӗчӗх- 
се, хӑйсен ҫиллине пухса пурӑннӑ, халё ӗнтё тавӑрма 
тытӑннӑ. Хӑйсене патша вӑхӑтёнчи чиновниксем пек тыт- 
кала.каи, анчах совет ёҫӗнче «ӗҫлекен» этемсем поэта ҫӗн- 
тернё. Ҫакна пула Ҫеҫпӗлӗн ахаль те начар сывлӑхӗ тэта та 
ытларах хавшаса каять. Шӑмӑ туберкулезё, пӗр вӑхӑта 
лӑпланнӑакер, ӑна каллех аоаплантарма пуҫлать.

1921 ҫулта Ҫеҫпӗл Мишши кӑштах урӑх ӗҫре — чӑваш- 
ла 1кёнвкесем куҫаракан комиссире— ӗҫлет. Унтан чирлё 
поэт Чулхулари госпитале сывалма каять. Кайран ӑна Кры
ма сывалма яраҫҫё. Крымра кӑнтӑр хёвелёпе тинӗс сывлӑ- 
шё Ҫеҫпёлӗн сыв.лӑхне еамайланма май панӑ. Сывалма ӑна 
ырӑ кӑмӑллӑ ҫынсемпе тёл пулни те, вёсемпе пӗрле пурӑн- 
ни те чылай пулӑшнӑ. Кунта поэт ҫӗнё сӑвӑсем ҫырнӑ, вё- 
сенче вӑл хӑйӗн мал ӗмёчёсене палӑртнӑ.

Ҫав ҫулхине, август уйӑхёнче, Крымран тӳрех Ҫеҫпёл 
Киев хулине кэйнӑ. Вӑл унта художества шкулне вёренме 
:кӗнё, анчах никулта нумай вӗренме май килмен. Ҫакӑн чух
не ӑна Хёрлӗ Ҫара илнӗ. Шӑмӑ т|уберкулёзё каллех ама- 
ланоа кайюан, поэта ҫартан хӑтарнӑ. Вара вӑл Крымра 
паллашнӑ Федор Пакрышень ятлӑ тусё патне Чернигов 
кёпёрнинчи, Остёр хули ҫывӑхӗнчи Волчья Гора (Каш,кӑр 
Тӑвӗ) ялне кайнӑ.

Украинӑра пурӑннӑ вӑхӑтра Ҫеҫпёл Мишши украинла 
калаҫма, ҫырма вёреннё. Кунта вӑл Украина П1исателӗсен, 
уйрӑмах Т . Г. Шевченко произведенийёсене вуланӑ, унӑн 
«Кобзарь» кёнекинчи сӑввиоене нумайӑшне чӑвашла куҫар- 
нӑ (вёсем пурте |ҫухалса пӗтнӗ). Федор Николаевич Пак- 
рышень чӑваш поэтне Украина халӑхён пурнӑҫне пёлме пу- 
лӑшнӑ, унӑн йӑлисемпе паллаштарнӑ, юррисене юрлаеа 
кӑтартнӑ. Ҫеҫпӗл хӑйён тусне Ф. Пакрышене сӑвӑ ҫырма 
вёрентнё. Сӑмапсран, Ҫеҫпёл ятарласах ӑна тоникӑ систе- 
М)ИН правилисене ҫырса нанӑ (ху правилӑоене тетрадь ҫине 
ҫырнӑ пулнӑ. Ҫеҫпӗл тетрадьне пёр «тӗпчевҫӗ» вӑрҫӑчченхи 
ҫулсенче Шупашкара и лее килнё; анчах ӑна ҫухатнӑ...).
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Ҫеҫпӗл Мишши Украянӑра пурӑннӑ чухне Атӑл тӑрӑ- 
хёнче пысӑк выҫлӑх пулнӑ. Чӑвашсем выҫӑпа аптранӑ. Н у
май ҫын выҫӑхса вилнӗ. Ҫак инкех поэта пит ex те нумай 
шухӑшлаттарнӑ, унӑн дуҫӗнче йывӑр шухӑшсем ҫуратнӑ.

Kiy вӑхӑт тата ҫенӗ экономика политики тапхӑрӗ пулнӑ. 
Ҫав долитикӑда усӑ курса, хӑш-пӗр ҫёрте уйрӑм х;уҫасам 
чёрӗле дуҫланӑ, хӑйсен ӗҫне-хӗлне уралантарма пуҫланӑ. 
Ҫеҫпёл ҫӗнӗ экономика политикин тупсӑмне ҫителӗклӗ ӑн- 
ланайман. Вӑл ҪЭПа каялла чакни, социализм 1Дозицийӗ- 
сене кадиталистла элементсене пани вырӑнне хунӑ. Ҫакӑ 
та поэта йывӑр шухӑша янӑ, татса парайми ыйту пек ту- 
йӑннӑ. Поэтӑн идеале коммунизм пулам, ҫав вахӑтрах вӑл 
хуласенче уйрӑм сутӑҫсем, ялсенче кулаксем тапаҫланма 
пуҫланине курнӑ та хӑйён идеале гаурнӑҫа кӗресои пирки 
иккӗленме тытӑннӑ.

1922 ҫулхи июнён 15-мёшӗнче чир-чӗрпе тата йывӑр 
шухӑшеемде асадланакан поэтӑн куҫӗ худӑннӑ.

Ҫеҫпӗл вилсен, Федор Николаевич Пакрышень чӑваш 
поэчён вил тӑпри ҫинчи юман палӑк ҫине ҫӗҫӗпе картса 
сӑвӑ ҫырнӑ:

Оця едина могила 
Великого поета сховала.
3  ним богато писень нових 
Буденна земля втеряла.

...Ҫеҫпӗл Мишши хӑйӗн еӑввисене ытти тӗрлӗ ӗҫсене 
туса пынӑ вӑхӑтра ҫырнӑ. Нумай чухне унӑн литература 
пирки шухӑшлама вӑхӑчӗ те пулман.

Литературӑпа интересленме Ҫеҫпӗл Шӑхасанта вӗреннӗ 
чухне, у йрӑмах «Звездочка» журнал кӑларнӑ вӑхӑтра ты- 
тӑннӑ. Унӑн малтанхи сӑвви— «Часах...» сӑвӑ (1916 ҫ.). 
Унтан вӑл 1918— 1919 ҫулсенче темиҫе сӑвӑ ҫырнӑ (вӗ- 
сем — «Чухӑнсен кёрешӳ тертӗнчи кун ҫути...», «Иртнӗ 
самана», «Вӑхӑт ҫитӗ, вӑхӑт пуле», «Хӗрлӗ тинӗсре», «Пу
ла-оси», «Атӑл юрри», «Ажа ҫинче» тата ыт.). 1920-мёшде 
1921-мӗш ҫулсенче Ҫеҫпёл «Пурнӑҫяа вилём», «Чӑваш чӗл- 
х«», «Чӑваш ачине», «Эп вилсен», «Чӑваш поэтне Ахаха 
асӑнса», «Чӑн чёрӗлнӗ», «Йывӑр шухӑшсем» сӑвӑсене сыр
ка. Ытти саввиоене поэт Крымра тата Украинӑра ҫырса 
хӑварнӑ. Вӗсенчен чи паллисем, тивӗҫлипех, «Тинӗсе» тата 
«Хурҫӑ шанчӑк» сӑвӑсем.

Поэт-датриот пуласси ҫинчен чӑннипех те хурҫӑ шан- 
чӑкпа ӗмӗтленнё:

Ыран-и, паян-и... тёреклӗн 
Вутланӗ ҫёршывӑм чӗри,
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Кӑварлӑ чечеклӗн чечеклӗ 
Ҫӗре ҫӗн хёвелӗн юрри. 
Ҫӗршывӑм хёвеллён ҫуталӗ, 
Тапранӗ кӑвар-кайӑкла.
Кам хирӗҫ калаҫӗ,— улталӗ, 
Кам «мар», тет, ун чунӗ—чӑлах.

* **

...Чӑваш ӗҫ ҫыянноем Ҫеҫпӗл Мишш'ине юратаҫҫё, чун- 
чёререн сума сӑваҫҫё, унӑн ятне яланах ырӑ кӑмӑлпа асӑ- 
наҫҫӗ. Поэтӑн тарӑн шухӑшлӑ, ҫивёч сӑмахлӑ сӑввисене 
пӗтӗм чӑваш калӑхё, ватти те, аётти те, юратса вулать.

Мёншӗн-ха пирён халӑх Ҫеҫпӗле ҫавӑн пек хисеплет? 
Мӗншён-ха унӑн ячё пирӗншӗн ҫавӑн тек хаклӑ? Мёншён- 
ха ҫавӑн тек ҫывӑх?

Ҫеҫтӗл Мишши — чӑваш халӑхён чи чухӑн сийӗсем 
хушшинче ӳссе ҫитённӗ хастар поэт. Халӑх шухӑш-жӑмӑлне 
вӑл ҫамрӑклах ӑша хывнӑ. Октябрьти Аслӑ революци ку- 
нӗсенче татӑхлӑнах, ӑнлансах революциллӗ халӑх енне 
тӑна. Тепӗр ҫултан тара, вун тӑхӑр ҫулхи ҫамрӑк, чӑваш 
ачи Ҫеҫпӗл Мишши большевиксен аслӑ парт.ийӗп ретне 
кӗнё те, революци танӑ пултаруллӑ вӑйнхала тэта та тарӑн- 
рах туйса и лее, революциллӗ шухӑшсампе хавхаланса ӗҫле- 
ме пуҫланӑ.

Ҫёршывра ун чухне хаяр кёрешӳ пынӑ. Кивё тӗнчепе 
ҫӗнӗ тӗнче хушшинчи ҫапӑҫура Ҫеҫпӗл Мишши вӑйне шел- 
лемесӗр, ҫӗнё пурнӑҫшӑн, коммунизмшан кёрешнӗ. Унӑн 
оӑввисем хёҫ пек каснӑ, тӑшмансене вут пек ҫунтарнӑ. Пӗ- 
тӗм чун-чёрепе хёмленое, поэт-pegолюционер халӑха чённӗ: 
киввине ишсе, «ёмёрлӗх никӗс ҫине ҫӗнӗ ҫурт лартар», 
«йӑлтӑр хёвел ҫуттипе тӑрлар!»— тенӗ. Унӑн чӗри чӑнни- 
пех те «п,ин ҫын чӗри», юрри — «пин ҫын юрри» пулнӑ.

Ҫеҫпӗл Мишши — поэт-гражданин. Тӑван ҫёршывпа 
халӑх, вӗоен интересӗ поэтшӑн — чи хакли, чи пахи пулнӑ. 
Вӑл хӑйён ялё ҫинчен калать-и, Щупашкар ҫинчен юр- 
лать-и; чаваш кӗнекипе чӗлхи ҫинчен кёвӗ кёвёлет-и, уя 
тухса ҫӳрет-и, вӑрмана пырса кӗретни, Атӑл хумесен еасси
не итлет-и, шавлӑ тинӗс хӗрринче сӑвӑ вулать-и,—  кирек 
ӑҫта та, кирек хӑҫан та мухтавлӑ патриот Тӑван ҫёршыв 
ҫинчен, кс.ммунизмӑн хӗрлё ялавне ҫӗре ӳкермен иаттӑрсем 
ҫинчен шухӑшланӑ. Унӑн шухӑшӗсем малтан мала вёҫнӗ, 
пулае ҫутӑ кунсене инҫетрен курнӑ. Поэтӑн ёмӗчё халӑх



ёмёчӗпе пӗрлешсе пынӑ, шанчӑкӗ хурҫӑ пак ҫиреп пул- 
нӑ. Ҫавӑнпа та, пулас вӑхӑт ҫине шанса, ҫёнё пурнӑҫа кур
са, уншӑн кунён-ҫёрён тӑрӑшса, ёҫлеое, кёрешсе, Ҫеҫпӗл 
Мишши: «Хӑватлӑ, ҫён чӗреллӗ ҫӗн ёмӗр чӑвашё» умне 
«Интернационал кӗперё анё», тесе юрланӑ.

Патриот ӗмёчёсем пурнӑҫа кӗчӗҫ. Чӑваш ҫёршывё, Ок- 
тябрьти революци панӑ ырлӑхсене пула, аслӑ вырӑс калӑхӗ 
тӑванла пулӑшнипе, Ленин партийё ертсе пынипе, тёпре- 
нех урӑхланеа ҫёнелчё. Ёлёк пушӑ вырӑнсем пулнӑ ҫёр- 
те ҫӗнӗ хулаоем, улӑпла заводсемпе фабрикӑсем ҫитӗнсе 
ларчӗҫ. Колхозлӑ ялсенчи пурнӑҫ та культурӑллӑ та пуян. 
Чӑваш пӳрчӗсенче Ильич лампи ҫутатать, радио сасси 
илтёнет.

Иатша вӑхӑтӗнче чӑваш ваттисем: «Чӑваш кёнекине ёне 
ҫинё», тесе калана пулсан, халё ӑна вӑл ытарлӑ сӑмахсем 
ёлӗкхи самана ҫинчен доклад тунӑ чухне уса курма ҫеҫ 
юрӑхлӑ. Ҫеҫпӗл ёлёкхи саманана тӳссе курнӑ ҫын, пирӗн 
халӑха революци панӑ вӑй-жала курса, унӑн культури че- 
чекленессе пӗлнё те: чӑвашӑн «кёнске те пулё — ҫӗршыв 
мулӗ », т есе ҫ ы р нӑ.

Ҫаксем ' чӑн сӑмахсем пулчӗҫ. Халё кашни чӑвашран 
тӑваттӑшё мёнле те пулин шкулта вӗренет. Шкулсенче вӗ- 
ренакен ачасем тӑван чёлкете ҫырнӑ кӗнахесем вулаҫҫё. 
Пушкин, Лермонтов, Толстой, Горький произ1веденийӗсене 
кӑмӑлласа вӗренеҫҫӗ. ,

Ҫеҫпӗл Мишши чӑваш совет поэзине пуҫласа янӑ, унӑн 
никӗсне хывса, унӑн ҫёнё ҫулне тупнӑ. Ҫав ҫёнё ҫулпа пыр- 
сан, тенӗ вӑл, революци сывлӑшёпе сывласа ӗҫлесен — 
«Чӑваш Пушкинёсене, Лермонтовёеене курӑпӑр».

Ҫеҫпёл Мишши, хӑйён ёмӗчё пурнӑҫа кӗрессе шанса, 
ҫапла ҫырнӑ: «Шанчӑк пуррисем — телейлӗ. Авал асатте- 
оене мӑшк-ӑл тунине манас мар. Мӑшкӑл айӗнчен чӗрё тух- 
нӑ чёлхе тӗнчерен ҫужалмӗ.

Ку тар!анччен чӑваш чӗлхийӗ илтёнмен,— малашне чӑ- 
ваш юрри илтӗнӗ, чӑваш сӑвви, чӑваш сӑмахӗ, Атӑл хумӗ 
пек, вӑрман сасои пек, кёсле сасси вырӑнне пулё. Чӑваш 
чӗлхи тимёр татӗ; ҫивёч пулё».

Чӑваш халӑхӗ Константин Иванова сума сӑвать, рево- 
люциллӗ юрӑсем ҫырнӑ поэт-гражданина, харсӑр Тайӑр 
Тимккине, асрах тытать, Ҫеҫпӗл Мишншн тӗлӗнмелле пул- 
тарулӑхёпе мухтанать. Вёсем тунӑ ёҫсене чӑваш халахё ҫу- 
хатмарӗ, ҫёр хут, пин хут ӳстерчӗ, !П]уянлатрё. Чӑвашсен 
ӗнтё Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Иванов, Тайӑр,
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Ҫеҫпёл традицийӗсене тытса гаыракан, тӗпе хурса ӗҫлекен 
поэтсем пур. Вӗоем чӑваш Пушкинӗпе Лермонтовӑн ӗҫне 
ушкӑнпа тӑваҫҫӗ, чӑваш литературин ырӑ ятне ушкӑнпа 
ӗҫлесе сараҫҫӗ.

Вёсен сасси пётём ҫӗршывра илтӗнет.
1 9 5 2 -1957

2. Поэт сасси

(Ҫеҫпёл Мишшин «Хурҫӑ шанчӑк» кёнекине украинла 
куҫарса кӑларнӑ май)

Ҫеҫпёл Мишши сӑввисене вуланӑ чухне пирӗн ума тӗр- 
лё ӳкерчӗжсем тухса тӑраҫҫӗ. Ҫав ӳкерчӗксенчен пӗри ҫа- 
кӑн пекрех: эпир, чӑваш ҫыннисем, хамӑр ҫӗршыв тӑрӑх 
хавасланоа утатпӑр, аслӑ Тӑван ҫӗршыв ҫинчен шухӑшлат- 
пӑр, уншӑн, унӑн хӑвачёшён, пу.лас куннҫулшӑн вӑй хурса 
ёҫлетпёр. Ҫак хӗрӳллӗ ӗҫре, пӗр-пӗрне пулӑшоа, алӑран ал 
тытоа ӗҫленё ҫӗрте,— эпир чӑваш ывӑлӗ-хӗрӗсем, ҫӗн ӗмӗр 
ҫыннисем, Ҫеҫпел Мишшине аса илетпӗр, поэт кёнешне 
алла тытатпӑр та сӑвӑ вулатпӑр:

Хӑватлӑ, ҫӗн чёреллё ҫӗн ӗмёр чӑвашӗ,
Хул пуҫҫипе кӑвак пёлёте перӗнсе,
Кун-ҫул уйне тухса, хёвеллӗ тумтир тумланё,
Ҫён Кун ӑна ыталӗ савӑнса, ачашшӑн;
Умне, ҫӗн ҫул ҫине, ҫӗн чечексем чӗртсе,
Интернационал кӗперё анё.

Поэт-‘патриот ку сӑвва 1921 ҫулта ҫырнӑ. Ун чухне, 
ют ҫӗршыв интервенцине тэта шалти ,контрреволюцие ҫён- 
терсе, Совет Ҫӗршывӗ хӑйӗн юхӑннӑ хуҫалӑхне ура ҫине 
тӑратма тытӑнна, вӑрҫӑ «ӳнӗ сурансемпе, чир-чӗрпе, выҫлӑх- 
па пӗтём вӑя хурса кӗрешнӗ. Ку ӗҫе Ҫеҫпёл Мишши те 
хутшӑннӑ. Вӑл хёруллӗ сӑвӑсем ҫырнӑ. Вёсенче поэт халӑх 
ӗмӗт-шухӑшне «аласа шнӑ, ҫитес «унсене курма тӑрӑшнӑ.

Роосийӑри тёрлӗ халӑхсем тахҫантанпах, весене калита- 
листсем1пе улпутсем, патшан сӗм-сӗр чиновншкӗсем пӗр-пӗ- 
ринпе хирӗҫтерме тӑрӑшнӑ пулин те, халӑхсен туолӑхӗ син- 
чен ӗмётленнӗ. Вёсен шухӑшёсене паттӑр ывӑлёсем, ҫутӑ 
ӑс-тӑнлӑ писательсем — халӑх куҫё, халах хӑлхи пулса 
тӑракан ҫынсем каласа панӑ. J

Вырӑссен аслӑ поэчӗ А . С, Пушкин, янравлӑ лирӑпа



халахӑн ырӑ кӑмалне вӑратнӑскер, пулас аслӑ Руҫре хӑйен 
ятне пур халах та асӑнасса шаннӑ. Украина аслӑ поэчӗ 
Т. Г. Шевченко та ҫавӑн пек ёмётсемпех пурӑннӑ: хӑй* 
не халӑхеем сума оуса ырӑ сӑмахпа асӑнаоса пӗлнё. Ҫавӑн 
пек иулнӑ осетин поэчё Коста Хетагуров, тутар поэчӗ Габ- 
дулла Тукай, коми поэчӗ Иван Куратов, чӑваш поэчё Кон
стантин Иванов. Ҫавӑн пек пулнӑ чӑн-чӑн халах поэчӗсем 
гиурте.

Тёрлё халӑхеен тата хамӑр тӑван калӑхӑн поэчёсен ырӑ 
ёҫёсене аса илеен, эпир Ҫеҫпӗл Мишшин ятне те асӑнма- 
сӑр иртейместпёр. Поэт-коммунист, халӑх юрӑҫи — Ҫеҫпёл 
Мишши, вырӑссен прогрессивлӑ литературин, революцил- 
лё писательсен паха традицийӗсене тытса пырса, революци 
иоээийён заданное не пурнӑҫа кёртес ҫул ҫине тӑвӑ. Вӑл 
хурҫӑ шанчӑкпа пурӑннӑ: ҫакӑ вӑл— интернационал кӗпе- 
рё, урӑхла калаоан, халӑхсен туслӑхё пуласси ҫинчен, 
ҫитмӗл ҫичё чёлхе пӗр-пёринпе тӑванла пурӑнасси ҫинчен 
ёмёт.ленни пулнӑ.

Ҫеҫпӗл Мишши еав'виеене вуласан тата вал Украина ре- 
волюциллё поэтёнчен Т. Г. Шевченкӑран вӗреннине аса 
илсен, пирӗн куҫ умне иртнӗ вӑхӑтри тепёр ӳкерчёк тухоа 
тӑрать.

...1857 ҫулхи сентябрӗн 17-мӗшӗ. Атӑл тӑрӑх, Шупаш- 
кар патӗнчен, «Князь Пожарский» ятлӑ пӑрахут тӑвалла, 
Чулхула еннелле, иртсе пырать. Унта Украина поэчё- 
революциовер Шевченко. Ана патша 1правительстви ссыл- 
кӑран ссылжӑна ҫӳретнё. Ку чухне ӑна Чулхулана янӑ.

Авалхи Шупашкара курсан, Тарас Григорьевич хӑйён 
юун кӗнеки ҫине ҫакӑн пек ҫырнӑ: «Эпё, пуҫласа хунӑ порт
рета малалла ӳкерес теое, ирхи апат хыҫҫӑн капитан пӳ- 
лӗмне кайма тухнӑччё; умра, сӑрт хыҫёнчен, Шупашкар 
хули KiypaH ca кайрё. Мёскӗ-н, анчах илемлӗ вырӑнта лара- 
кан пӗчӗкҫӗ хула, унта чиркӳсен шучӗ ахаль ҫуртсенчен 
ытларах пулмасан, вёсем ҫурри таран пулаҫҫех. Пётёмпех 
авалхи Муокав архитектури. Кам валли тата мён валли 
туоа лартнӑ вёеене? Чӑвашсем валли-ши? Ҫук, православи 
валли» (правоелави сӑмаха Шевченко хӑй аялтан палӑртеа 
туртвӑ).

Ҫакӑ вӑл 95 ҫул ёлёк пулса иртнё.
Шупашкарта Шевченко пулнӑранпа 64 ҫул иртсен,— 

Октябрьти социализмлӑ революци хыҫҫӑн, виҫё ҫултан, 
1921 ҫулти сентябрь уйӑхёнче, чӑваш поэчӗ, аслӑ Шевченкӑн 
литературӑри ученикӗ —’ Ҫеҫпӗл Мишши Крымран Киев
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кули не пынӑ. Украинӑн тӗп хулинче чӑваш поэчӗ хӑйӗн чи 
чаплӑ прои эв е д ени йӗсен ч е н пӗрне — «Хурҫӑ шанчӑх» ятлӑ 
сӑввине ҫырнӑ.

Мӗн ҫинчен калатыха пирёи поэт ҫак niaixa оӑвӑра? Вӑл 
унта ҫӗнӗ 1кун ҫинчен, патвда вӑхӑтёнче пётсе ларасси патне 
ҫитнё чӑваш ҫӗршывё чӗрёлесои ҫинчен калать:

Чӗрем, сик хӑгаллӑн, хавассӑн 
Хӑюлӑх юрри кёвёле—
Чӑваш чӗрӗлнине курмалла сан,
Ана тёл пулса илмелле...

...Хастарлӑ, хыт утӑмлӑ пулӑр,
Ҫӗршывӑн хастар ачисем,
Вут кайӑклӑн вёҫӗр, ан юлӑр,
Ан юлӑр кун-ҫул уттинчен.

Чӑваш поэчӗ Киева пысӑк ёмётпе пынӑ: вӑл, литерату- 
рӑпа живопяҫ ёҫне вёренес тесе, Киеври художества инсти- 
тутне кӗресшӗн пулнӑ. Анчах Тӑван ҫӗршыв кун-ҫулне мала 
хур'Са, вӑл хӑйӗн ӗмӗтме пӑрахнӑ та Хӗрлё Ҫара кайнӑ. 
Кунта поэт-ксммунист салтаксем хушшинче политика енё- 
пе хаатар ёҫленӗ (парти ячейкин секретарё пулнӑ, культу- 
рӑпа ҫут ӗҫ енӗпе ӗҫленё тэта ыт. те). Ҫаҫпӗл иатне унӑн 
Украинӑри ҫывӑх тусӗсем ҫӳренӗ, комсомол енӗпе ёҫлекен 
паллӑ работник Кирилл Турган тӑтӑшах пыроа тӑнӑ. 
Крымра вӗсем пёрле карточка та ӳкерттернӗ. Картӑчкӑн 
тепёр енне Ҫеҫпӗл: «Революции хурҫӑ карапӗ ҫинче хал- 
сӑрриоем ан пулччӑр. Хӑюллӑ та ҫирёсп чуялисем ҫеҫ. Ок
тябрь тӑвӑлёнче ҫуралса чечекленнӗ Ҫӗнё Куна тивӗҫлё», 
тесе ҫырнӑ.

Ҫак пӗчёк ҫыру пире Ҫеҫпӗлӗн «Ҫӗн Кун аки» сӑввин 
тёп шухӑшне ӑнлавса илме те пулӑшать. Ҫеҫпӗл пысӑк сас- 
паллисемпе ҫыракан Ҫӗн К у н — вӑл Октябрьти революци 
пуҫласа янӑ совет самани кунӗ. Вӑл кун чӑваш ҫыннине те 
кун-ҫул панӑ, ӑна хёвел ҫутине кӑларнӑ, телейлӗ тунӑ. Ҫӗн 
Кун аки чӑваш ҫёрне тёрӗ тёрлесе, сӳрелесе пӑрахнӑ, чӑва- 
шӑн иртнӗ ӗмӗрӗ вара вилсе выртса, пытарӑноа юлнӑ.

Поэт-большевик чёри кӑвар пек ҫуннӑ, революци шу- 
хӑшӗпе хавасланнӑ. Кашни сӑвӑра тенёпе пёрех вӑл фило- 
софиллё шухӑшсем калать. Сӑмахран, поэт ирӗклӗхшӗн 
'Ҫ-апӑҫса вилнё тӑванӗсене аса илет те акӑ мӗн ҫырать:

Чухӑнлӑх, пуянлӑх, уйрӑмлӑх йӑранё 
Ирӗкпе ҫӗнелнё пурнӑҫран тарё;
Чӗрере ачашшӑн ҫунӗ, ҫулӑмланӗ 
Тантӑшлӑх, тӑванлӑх, юрату кӑварӗ.
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Ку йӗркеоем эпир малта асӑннӑ «интернационал кёпе- 
рӗ» мене пёлтернине ӑнланоа нлме те пулӑшаҫҫё. Интерна
ционал кёперӗ — ҫёнӗ саманари, Совет влаҫё вӑхатёнчи 
тӑванла халӑхсем хушшинчи туслӑ ҫыхӑну (паллах, ӑна 
Ҫеҫпӗл тёпё-йӗрёнех каласа парайман, каласа пама Tia пул- 
тарайман, анчах ӑна чӗрепе туйса илнё те «интернационал 
кӗперӗ» тесе ят панӑ).

Киевра Ҫеҫпёлӗн тахҫанхи чирё каллех йывӑрланнӑ: 
ур.и хытӑ еурма тытӑинӑ (ку чирпе вӑл вунӑ ҫул аоаплан- 
нӑ). Ҫуркунне, 1922 ҫулхи март уйӑхёнче, хӑйён тусёоен- 
чен пӗри, Украина поэчё —  Ф . Н. Пакрышень чённипе 
Ҫеҫпёл Чернигов кӗпӗрнинчи Остёр хулине ӗҫлеме каять. 
Кунта ёҫрен пушаннӑ вӑхӑтсенче вӑл Т . Г. Шевченко сӑв- 
висене тӗпчесе вӗренет, нумайӑшне чавашла куҫарать, вы
росла сӑвӑсем ҫырать (сӑмахран, «Весна», «Вечер», «Выду
манным глазам» тата ыт. оӑвӑсем те).

Ҫавӑн чухне Атӑл тӑрӑхёнче хӑрушӑ выҫлӑх пулнӑ. 
Выҫӑ ҫӳрекен ҫынсем ҫинчен шухашланипе чирлё поэтӑн 
жӑмӑлӗ хуҫӑлма тытӑннӑ, пуҫне пёчченлӗх шухӑшёсем пы- 
ра-пыра 1кӗнӗ. Унӑн хӑйне пурте маннӑ пек туйнӑ самант- 
сем те тоулнӑ. Вӑл вара хӑш-пёр 1сӑвшИ'Сем айне «М. Забы 
тый» тесе ал пуснӑ.

Выҫлӑх ҫулёсенче Ҫеҫпӗл Мишнги шухӑшӗоенче хирёҫӳ- 
сем сисёнме пуҫлаҫҫё. Киева ггыреан, пёр ҫул каярах, 
революциллё рамрёюсемпе пӗрле чухне, вӑл революци кара- 
пё ҫинчен хаваслан^а ҫырнӑ: халё, экономикӑри ҫёнё по
литика вӑхатёнче, Остёр ҫывӑхёнчи ялта, вак буржуалла 
еийсем хушшинче, поэт пуҫне чуна ыраттаракан шухӑшсем 
выроа кёнё, вӑл вара хӑйён пурнӑҫё ҫинчен «ҫулсӑр ҫёрте 
ҫара уран тӑоакан пурнӑҫ», тесе ҫырнӑ.

Ҫак хирёҫӳсем тата хӑпма пёлмен чирӗ Ҫеҫпёл Мишши- 
не рӑхӑтсӑгах ҫӗре кёртнё.

Ҫеҫпёл Мишшине унӑн Украинаои тусёсем питех те 
пысӑк хак панӑ. Сӑмахран, Ф . Н. Пакрышень хӑйён тусё 
ҫинчен 1921 ҫулта ҫакӑн пек ҫырнӑ:

Эп пурнап-н чӑн телейпе 
Е пулӑп йывӑр хурлӑхра,—
Анчах эс, ҫутӑ ҫӑлтӑр пек,
Ҫиҫме пӑрахмӑн асӑмра.

Вӑхӑтсӑр вилнё поэта пӗлекенсем 1921 — 1922 |ҫулсенче 
сахал пулнӑ, халӗ вара ӑна чӑваш халӑхё кӑна мар, вырӑс 
ҫыннясем те, Украина ҫыннисем те пёлеҫҫё. Хастар поэтӑн 
■сасси ҫухалман, вал паян та илтӗнсе тӑрать.
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Ҫеҫпёл Мишши ячё чӑваш литературишён, чӑваш ха- 
лӑхёшӗн ҫывӑх та ырӑ ят иулоа тӑчё. Унӑн чапӗ оарӑлсах 
пырать. Поэтӑн произведенийӗсем темиҫе хут ёнтё уйрӑм 
кёнекспе пичетленсе тухрӗҫ. Чӑвашла вӗсем виҫӗ хут тух- 
рёҫ: 1) «Сӑвӑсем» (1928 ҫ .)— 25 сӑвӑ; 2) «Сӑвӑоем» 
(1940 ҫ .)— 19 сӑвӑ; «Хурҫӑ шанчак» (1948 ҫ .)— 22 сӑвӑ.

«Хурҫӑ шанчӑк» кёнекене 1949 ҫулта вырӑсла кӑларнӑ 
(«Стальная вера»). Кунта пӗтёмпе 21 сӑвӑ кёнӗ.

Кӑҫал Украинӑри «Радянський ихисьменник» издатель
ства Ҫеҫпӗл Мишшин «Хурҫӑ шанчӑк» кёнекине украинла 
1К1уҫарса 5 000 экземпляр кӑларнӑ. («Сталева вира». 1957). 
Ку изданире пӗтёмпе 27 сӑвӑ.

Ҫапла вара, Ҫеҫпӗл Мишши.н Украинӑра пичетленсе 
тухнӑ кёнеки, ыттисемпе танлаштарсан, чи туллирвххи пул- 
са тӑрать.

Украина чёлки —  вал Тарас Шевчеикӑпа Иван Фран
ко, Леся Украинка чӗлхи, вӑл Павло Тычина, Микола 
Бажан, Максим Рыльский чёлхи.

Вырӑспа украин чёлхисем — славян халӑхӗсен чёлхисем 
йышёнче чи пуян та хӑватлӑ чёлхесем. Пирён поэтӑн юр- 
ри-сӑввисене ҫак чаплӑ чёлхесем ҫине куҫарни пире чӑн- 
нипех те савӑнтарать.

«Хурҫӑ шанчӑка» украинла куҫаракансем хушшинче 
Украина литературин чи паллӑ ҫыннисем. Унта Государ
ства преми лауреачёсвм—Павло Тычина тэта академик-поэт 
Максим Рыльский, Микола Бажан, Владимир Сосюра, 
Андрей Малышко, Микола Нагнибеда иоэтсем, Олесь 
Гончар писатель тэта ыттисем те.

«Хур-ҫӑ шанчӑк» кёнеке «Чӑваш хадӑхён юрӑҫи» ятлӑ 
статьяпа пуҫланать. Ана ҫыраканё —• Украина писателе 
Олесь Новицкий.

«Хурҫӑ шанчӑк» кёнекене лайӑх х у т п а ,  лайӑх куилаш- 
капа кӑларнӑ. Поэт сӑнне чӑваш художнике Петр Чичка- 
нов ӳкернӗ.

Пирён поэт сӑввиеене Киевра украинла куҫарса кӑлар- 
ни, Украина ҫыннисем ӑна ырӑ кӑмӑлпа вулани, хисеплени, 
поэт вил тӑприне тӑванла упраса пурӑнни, чи малтан, 
Украина халӑхӗпе чӑваш халӑхё хушшинчи туслӑх ҫинчен 
калать. Кун пек туслӑх ирӗклӗ Совет ҫёршывёнче ҫеҫ пул- 
ма пултарать.

Ҫак пысӑк ӗҫшён эпир, чӑваш пиоателёоем, пирёнпе
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пӗрле пӗтём чӑваш халӑхӗ, Украина писателӗсене чун-чӗре- 
рен тав тӑватпӑр.

«Сталева вира» кёнекери сӑвӑсен ярӑмё «Хурҫӑ шан
таж» еӑвӑпа уҫӑлать. К у сӑвӑ хыҫҫӑн «Тинёсе» ятлӑ сӑвва 
пичетленё. Питех те тёрӗс тунӑ. Мӗншён тесен Ҫеҫпӗл 
Мишшин пултарулӑхё пуринчен ытларах ҫак сӑвӑсенче 
палӑрать.

«Тинёсе» сӑвӑра поэт хӑйён эстетикӑллӑ шухӑшёсене 
каласа пама тӑрӑшнӑ. Унӑн эстетикӑллӑ шухӑшёсем ҫак 
йёркесенче лайӑх сисӗнеҫҫӗ:

Тинӗс, тинӗс, эс хаяррӑн в
Сӑвӑҫӑн юннс-чунне 
Вӑйлӑ хумлӑ юрӑпа,
Кӗрешме чёнен саспа 
Нишлёхӗсенчен тасат.
Вӑйлӑ паттӑрлӑх, хӑваг 
Вырнаҫтар ун чёрине.
Чунё ун хӑюллӑ пултӑр,
Тинёс вӑйёпеле тултӑр.
Савтӑр паттӑрлӑх вӑйне;
Ҫён куна, ҫӗн тёнчене 
Ю ратса ҫён юрӑ хутӑр,
Кӗрешӳ ёҫне-вӑйне 
Хӑй чӗрин хёвелӗ тутӑр.
Ҫӗн поэт ака та тутӑр,
Утӑ ҫултӑр,
Вутӑ ҫуртӑр,
Ёҫлесе ҫӗн юрӑ хутӑр,
Туй пулсан,—ташлатӑр, култӑр...

Ҫеҫпёл Мишши шухӑшӗпе, ҫӗнё поэтӑн пурнӑҫпа ҫывӑх 
тӑмалла, пурнӑҫа тёрёс кӑтартса памалла. Ҫӗнё поэт чё
рн нче нишлёхсем пулмалла мар, ун чёринче вӑйлӑ паттӑр- 
лӑх, хӑюлӑх, хӑват пулмалла.

Эпир, писательсен ӗҫё ҫинчен каланӑ май, ялан тенӗпе 
пӗрех: писательсем ҫӗнё пурнӑҫ ҫинчен ҫырмалла, тетпӗр. 
Ҫакӑ в ӑл — тёрӗс шухӑш. Хальхи пурнӑҫ хӑех ҫавӑн пек 
тума хушать. Ҫеҫпӗл Мишши оӑмахӗсене ҫак енчен илсе 
пӑхсан, вёсем халӗ те кивелменни курӑнать. Чӑнах та, 
ҫёнӗ поэт «ҫӗн куна, ҫён тёнчене юратса ҫён юрӑ хутӑр...» 
тени ӑҫтан кивелтӗр-ха? Мӗнле вӑл юрӑхсӑра тухтӑр-ха? 
Ҫук, вӑл кивелекен шухӑш мар; Bav\ совет литератури тео- 
рийӗн никӗсӗнче, материалистла эстетикан н-икӗсӗнче тара
кан Ш1ухӑшсенчен пёри пулать.

Кёрешӳ поэчё, халӑх поэчӗ тӑван халӑхӗнчен, ӗҫ ҫынни- 
сенчен аякра тӑма пултараймасть: уиӑн ёҫлесе ҫён юрӑ 
хывмалла, ака та тумалла, утӑ та ҫулмалла, вутӑ та
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ҫурмалла; туй пулсан — ташламалла, юрламалла, кулмал- 
ла, савӑнмалла...

Ҫеҫпӗл калана тӑрӑх, чӑн-чӑн поэт чӗри лапкӑ чӗре пул- 
ма пултараймасть, унӑн чунӗ ,ҫӗн тёнчен ҫӗн гвурнӑҫне, ҫён 
кунне, ҫӗнё иун-ҫулне, ҫёнӗ пурнӑҫ хёвелне мухтаса юрла- 
масӑр жӑвар ҫунатлӑн вӗҫме пултараймасть. Халӑх чунӗ 
ҫӗкленнӗ чух ӑҫтан-ха поэт кӑмӑлӗ лӑпкӑ пултӑр, чӗри ан 
хаваслантӑр? Халӑх чунӗ савӑннӑ чух вӑл ӑҫтан-ха ан са- 
вӑнтӑр? Аҫтан-ооа ан юрлатӑр, ӑҫтан-ха ун чӗлхи вёҫне 
кӑварлӑ сӑмахоем ,ан килччӗр ?

«Тинёсе» сӑвӑ авторӗ шӑпах ёнтӗ ҫавӑк пек ҫӗнӗ поэт 
пулнӑ.

«Тинӗсе»— паха та вӑйлӑ, илемлӗ те кёрнехлӗ сӑвӑ, 
ҫӗнӗ тӗнчене мухтакан философиллӗ сӑвӑ.

Тепӗр енчен, ҫак сӑвӑ чӑваш чёлжин хӑвачӗпе илемӗ 
ҫинчен те калать. Ҫеҫпёл ундн хӑватне ытти поэтсенчен 
ытларах туйнӑ. Эпир ҫакна поэтӑн кашни сӑввинчех ку- 
ратиӑр. Хальхи чӑваш совет литературин утӑмӗсенче туят- 
пӑр. Халӗ ёнтӗ чӑваш чёлхи аталаноа ҫитнё чӗлхе пулса 
тӑчӗ. Халӗ чӑваш букваре кӑна мар, чӑваш чӗлхин грамма
тики те, чӑваш пичечӗ те, литератури те пур.

«Тинӗсе» сӑвва украинла, ман шутпа, вырӑсла куҫар- 
нинчен лайӑхрах куҫарнӑ (куҫа рака ноем: вырӑсла — 
А . Ойслендер, украинла— П. Тычина).

«Хурҫӑ шанчӑк» кёнекери произведениоем —  пурте 
тенӗпе пёрех лирикӑллӑ сӑвасем. Ҫеҫпёл— поэт-лирик, 
поэт-гражданин. Ҫапла каланинче хирёҫӳ ҫук-и? — тесе 
ыйтма пултараҫҫӗ. Ҫиелтен пӑхоан, пур пак туйӑнать, ан- 
чах унта хирӗҫӳ ҫук. Ҫеҫпӗл — пӳлёмре «чӗвёлтетсе» лара- 
кан лирик мар, кӗрешӳпе ӗҫ поэчё.

Ҫеҫпӗл Мишши сӑввиеенче кашнинчех автор хӑй ҫин- 
чен, хӑй мён шухӑшлани, мён ӗмӗтленни ҫинчен ҫырать.

Пурнӑҫри тӗрлӗ пулӑмсене (явленисене) поэт чи мал- 
тан хӑйӗн чёри витӗр, хӑйӗн кӑмӑл-туйӑмӗ, чун-хавалё урлӑ 
кӑтартса парать. Ак, сӑмахран, патша вӑхӑтӗнчи чӑваш 
ҫёршывне вӑл «шухӑш йӗрки» витӗр курать те чуна ҫу- 
ҫентерекен картинӑ ӳкерсе парать:

Катаран каҫ килсен, каҫхи кунӑн мӗлки 
Уйсене ыйӑхпа хупласан,
Йӗркерен-Йӗркерен тӗрлӗ шухӑш йӗркн 
Пуҫӑма пуҫтарна пуҫласан,—
Ёлӗкхи ӗмӗрсен ӗмӗлки-кӗлетки 
Куҫӑма курӑнать аякрац.



Ёлӗкхи ёмёрсҫн ӗмӗлки хушшинче 
Чӑваш ҫӗрӗ мана курӑнать:
Ман ҫӗршыв хёрлё юнлӑ хёрес ҫумёнче 
Ҫакӑнса, ҫыхӑнса тӑраять.

Кӑмрӑкланнӑ асаплӑ чӑваш чёринчен 
Юн тумлать, юн тумлать — хёрлӗ юн.
Чӑваш пуҫё ҫинче хуп-хура сивӗ кун 
Шӑхӑрса ахӑрать пур енчен...

Ку картинӑ—■ поэт-лирик ӳкерое панӑ картина. Анчах 
вӑл кунта хӑй шухӑшве ҫеҫ мар, хӑй вӑхӑтёнчи ҫыноен, хӑй 
к.ласён, хӑй халӑхӗн шухӑшне ҫырса парать. Ҫапла вара, 
поэт-лирик шухӑшӗ халӑх шухӑшёпе пёр пек пулса тӑрать. 
Поэт хӑй те ахаль поэт кӑна мар, поэт-гражданин, халӑх 
поэчё пулеа тӑрать.

Тепёр сӑвӑра поэт акӑ тата мён ҫырать:
Кивви ҫётет, ҫёрсе ҫётет кивви.
Чёре кӗтет хёвеллё ӗмёре.
Ыран килес Ҫён Кун юрри-кӗвви 
Ман чёрене ҫапла килсе кӗрет.

Кивви ҫёрсе шётни, ҫӗнни ӳосе ҫитӗнни поэт «чёрине 
килсе тивет». Ҫакна вӑл хӑйён халӑхне каласа парать. Пи- 
рён поэт ку сӑвӑра та поэт-гражданин ҫулӗ ҫинче тӑрать. 
Вӑл кунта та пысӑк ыйтусене, самана ыйтӑвёсене, «самана 
еаккйне» пырса тивекен ыйтусене хускатать.

Ҫавӑвпа та ёнтё Ҫеҫпёл Мишши хӑй ҫинчен ҫакӑн пек 
калама пултарнӑ:

Кӑвар чёрем — пин ҫын чёри.
Эп пёр ҫын мар — эп хам пин-пин,
Эп пин чӑваш, эп пин-пин ҫын!
Чёрем юрри — пнн ҫын юрри.

Украина чӗлхипе кӑларнӑ кӗнекери сӑвӑсенчен пӗри 
Ҫеҫпёлён ытти кӗнекисенче нихӑшёнче те пичетленмен 
(51 стр.). Ку сӑвӑ «Пӑталарёҫ тӑван ҫёршыва...» сӑмахсем- 
пе 1пуҫ.ланать. Ҫак сӑввӑн тёп шухӑшё «Катаран каҫ кил- 
сен...» сӑвӑ шухӑшӗ пекрех. Унта патша вӑхӑтӗнче чӑваш 
ҫӗршывё мёнле йывӑр асапра иурӑнни ҫинчен ҫырнӑ.

Ҫав сӑввӑн малти йёркиоенче икжӗлле ӑнланмалла шу- 
хӑшсем пур. Ӑиа поэт якатса ҫитереймен, вӑл черновик 
ҫеҫ. Ҫавӑнпа та, ман шутпа, ӑна украинла кӗнекене кӳрт- 
мелле иулман (е вӑл сӑвӑ мёнле вӑхӑт ҫинчен каланине, ӑна 
хӑш вӑхӑтра ҫырнине умсӑмахра тёплӗн кӑтартса шмалла 
пулнӑ).
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Сӑввӑн иккёмёш пайӗнчи йёркисем поэтӑи шухӑшёсене 
•Злҫса пар-аҫҫӗ: кунта Чӑваш ҫӗршывне Октябрьти революции 
вилӗмрен ҫӑлни курӑнать. Анчах Ҫеҫпӗл тамшён ҫакна тёр- 
лё «хёресоем» урлӑ кӑтартса парать:

Янк уяр кӗрхи каҫ ҫӗр чётрерё,
Ҫӳлтен мар, ҫӗртенех пёр мӑн сас:
— Эй, эсир, выҫҫисем, итлёр!— терё,—
Итлӗр, кам пурӑнмашкӑн хавас!..

Ман ҫёршыв хӗресне аҫа ҫапрӗ,
Куҫне уҫрё ҫёршывӑм, пӑхать:
Хӑй пекех мёскӗнсен йышлӑ ҫарӗ 
Ун патне юрласа ҫывхарать.

Ҫитмёл ҫич чёлхепе саламлаҫҫӗ,
Ыталаҫ, чуп тӑваҫ пӗр-пӗрне,
Сӳтёл, татӑл, „асап саламачӗ,
Чура мар эпир тек ёмӗрне!..

Ку сӑввӑн формине тён таврашёнчем илнӗ сӑмахеемпе, 
таҫтан евангелирен илнё сӑнлӑхоемпе йёркеленӗ пулсан та, 
ӑна «шӗкёлчеое», тӗпчесе, чӑн шухӑшне тупма пулать. Унӑн 
тёп шухӑшӗ— лайӑх шух-ӑш: чӑваш ёҫ ҫыннисем тек чура 
мар ёнтё!

Ҫеҫпёл Мишшин сйввисенчи хӑш-пӗр 'сӑнлӑхсем симво
лизм шухӑшёсем витёмёнчен килнё. Ҫеспӗл Мишши Пуш- 
кинран, Лврмонтовран, Некрасовран, Шевченхӑран, Горь- 
кирен, Ивановран, Тайӑр Тимккинчен вёреннё, анчах ҫав 
вӑхӑтрах ҫакӑ та паллӑ: ӑна Надсон та, Блокпа Брюсов та 
пайтах 1интереслен1тернӗ, пирён поэта имажинисте ем те хӑш- 
пёр чухне килёшкеленё (сӑмаофан, вӑл хӑйён «Выдуман
ным глазам» сӑввине пуҫлас умён эпиграф вырӑнне ҫакӑн 
пек сӑмахоем ҫыроа xvna: «... Моей несравненной — поэзии 
имажинизма...»—«...Манӑн ытараймие — имажинизм поэ- 
зине...»

Имажинизм шухӑшӗсен витёмё поэт-гражданина пётём- 
иех ҫавӑрса илнё, темёпёр. Ҫук, эпир ун пек каласшӑн мар, 
анчах та Ҫеҫпёл .Мишшин уйрӑм сӑввисенче имажинизмӑн 
пултарулӑх меслечён йёрёсем те палӑраҫҫӗ *.

* Халё асӑрхаттарни. Хӑш-пёр юлташсем ҫак вырӑна вуласан: 
статья авторе поэт ятне варалать теме пӑхрёҫ. Анчах «имажинизмӑн 
пултарулӑх меслечӗн йӗрӗсем те палӑраҫҫё» тенинче поэт ятне вара- 
лама пӑхни пачах та ҫук. Поэт пултарулӑхён вӑйсӑр енёсене кӑтартса 
панипе унӑн пёлтерӗшӗ пёрре те чакмасть. Ҫеҫпӗлён те ҫавах: унӑн 
ырӑ ячӗ ҫитменлӗхссне, вӑйсӑр енӗсене кӑтартнӑшӑн пёчёкленмест те, 
вараланмасть те.
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Ҫеҫттӗл Мишши — икӗ самана хушшинче гаурӑнюа ӳснӗ 
поэт. Кивё саманана, капитализм йёркине, социализмлӑ 
революци ҫапса аркатнӑ; коммун и стсен партийӗ ергтсе пьь 
нипе, рабочисемпе хресченсем ҫӗнӗ самана, совет йёрки, 
тума тытӑннӑ. Ҫак ӗҫре кашни ҫыннӑн класлӑ сӑн-сӑпачӗ, 
щухӑш-кӑмӑлӗ таалӑрнӑ. Киввйпе ҫённи хушшинче хаяр кё- 
решӳ пынӑ. Ҫёршывра граждан вӑрҫи вучӗ ялкӑшнӑ. Ҫак 
хёрӳ кунсенче Ҫеҫпёл тӑшмансене хирӗҫ хаяр кӗрешнё, ӗҫ 
ҫыннисене кӗрешёве чёнсе сӑвӑсем рырнӑ.

Ҫеҫпёл сӑввисенч1ен ҫакӑ курӑнать: вӑл ҫёнё оамавапа 
перле; ҫавӑн чухне вӑл, тӳрех, кивё йӑласенчен, кивӗ шу- 
хӑш-!кӑмӑлсенчен пётёмёшпех тасалса ҫитнё ҫӗнё ҫынсем 
(идеаллӑ ҫынгем) пуласоа кӗтнё. Паллах, ҫёнё ҫынсем ун 
чухне гаулнӑ ёнтӗ, вёсен йышё ӳссех пынӑ. Ҫав ҫынсене 
курсан, поэт саванна; анчах тёрлӗ майсемпе тытӑнса юлнӑ 
кивё ҫынсене iKiypcan, тарӑхнипе хӗмленое ҫуннӑ, хӑш чухне 
•ун пплҫне йы°ӑр шухӑшсем килнё, тёксӗм мёлкесем 1курӑнна.

Сеҫпёл Мишши пултаоулӑхён вӑйсӑо енёсем, унӑн шу- 
хӑшӗсенчи хӑш-пӗр хиоёҫӳсем 1917— 1922 ҫулсенчи пурнӑ- 
ҫӑн хирёсё^ёсенчен, вёсенчен хӑшне-пёрне поэт тӗрёс ӑн- 
ланса илет.меннинчен килнё (ҫакӑ вал «Вӑрман аччсем» 
калавра, «^ӑваш поэчё» пьесӑра, «Выҫ псалом», «Кёпер 
хывни», «Паянтян» сӑрӑ^енче уҫҫӑнах палӑоать). Савна 
uivTia илмесен, Ҫеҫпёл Мишшин пултарулӑхне жирлё пек 
тӗрӗс хаклама ҫук.

«Выдуманным глазам» савва поэт 1922 ҫу лхи  мяйӑн 30-мӗшёнче 
(вилес умён 15 kvh  малтан) ҫырнӑ, сӑвви айве «М. З а б ы т ы й »  
тесе алӑ пуснӑ. Тӳрех калас пулать: kv  гӑвӑра ӳкӗнчӗкрех шухӑшсем 
палӑраҫҫӗ, унти шухӑш-кӑмӑл, унти сӑнлӑхсем, • сӑмах ҫаврӑнӑшёсем, 
мелеем, танлаштарусем ҫав ҫулсенче имажинизм текен юхӑмра пулнӑ 
п о э т г рн н и  пекрех.

Литература атяланӑвён ҫак тапхӑрне (1922— 1923 ҫҫ.) асра тыт- 
еа, А. Фатеев хӑйён «Мой литературный опыт — молодому автору» 
ятлӑ статйинче сапла ҫыо->ть: «Вӑл вӑхӑтра литер»турӑра «имажинизм 
шкулён витёмӗ (влиянийё) вӑйлӑ палӑрса тӑнӑ. Тёлӗнмелле танлаш- 
тарчсем шухӑшласа кӑларассине, тёлӗнмеллс эпитетоемпе тэта мета- 
форӑсемпе усӑ курассине имажииистсем художествӑлла творчествӑн 
чи кирлӗ задачи тесе шутлэнӑ. Имажинистсен витёмне пула эпӗ те 
мёнле те пулин «сверхъестественный» япала шухӑшласа кӑлаома тӑрӑ- 
шаттӑм. Савӑнпа пёрремёш повеҫре манӑн суя сӑнлӑхсем, тёрёсмарлӑх- 
сем нумай пулчёҫ, вӗсем синчен халӗ аса илме те намӑс» («О писа
тельском труде» кӗнекен 295—296 етр. пӑхӑр).

Ҫэк сӑмахгене асра тытса, Ҫеҫпӗл Мишшин хаш-пёр сӑввисене, 
илсе пӑхсан, «Выдуманным глазам» сӑвва поэт мӗне пула ҫырнине те, 
ана валли эпиграф вырӑнне мӗншӗн «...моей несравненной — поэзии 
имажинизма»... тенӗ сӑмахсене илнине те ҫӑмӑллӑнах ӑнланма пулать.
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Ҫеҫпӗл ггултарулӑхӗнче тата ҫакӑ сисӗнет: поэт наци 
ыйтӑвне вёҫне ҫитиех тёрёс ӑнлаяайман, акономикари ҫӗнё 
политикан ӑш-чиккине те кирлё пек чухласа илеймен.

Чӑваш халӑх тӑпшанӗсем, буржуалла националистсем 
чӑваш совет литературин аталанӑвне тёрлӗ майсемпе чареа 
лартасшӑн пулнӑ, пирён чи лайӑх поэтсен— Константин 
Ивановӑн, Ҫеҫпёл Мишшин ячӗсене варалам а хӑтланнӑ. 
Вёсем, поэт прои эведенийӗсен клаолӑ ӑш-чиккине пасса, 
уоал элек оарасшӑн п.улнӑ, халӑха хӑйӗн юратнӑ сӑвӑҫёнчен 
пистерме шутланӑ.

Чӑваш халӑхё, парти ертсе пынипе, ирсёр тӑшмансене 
пуҫёпех пӗтерсе тӑкрё. Националистсен ирсёр ёмёчӗсем 
путланса лаочӗҫ.

Ҫеҫпӗл Мишшине чӑваш халӑхӗ юратать, пысӑк хисеп- 
пе хиоеплет. Ҫеҫпӗл чӑваш совет литературин тӑгвки умёнче 
тӑнӑ, чӑваш совет поэзийӗн викӗсне хывнӑ. Унӑн чаплӑ сӑв- 
ви-юррисем чӑваш совет поэзийӗнче класоикла произведе- 
нисем пулса тӑчёҫ.

Ҫеҫпӗл Мишши еӑввисене вырӑсла тата украинла ку- 
ҫароа кӑларни ӑна ытти халӑхеен ӗҫ ҫынвисем те ыоӑ ка- 
мал па юратса хисеплени ҫинчен калаеа парать. Чӑваш 
поэтне Укоаинӑра мён тери хисеплени ҫинчен Олесь Н о
вицкий «Хурҫӑ шанчӑк» умеӑмахӗнче ҫакӑн пек ҫырать: 
«Вӑл пирӗншӗн тӑванла халӑхӑн аслӑ ывӑлё тг/лнипе кӑна 
мар хаклӑ. Ҫеҫпӗл Мишши пирёншён тэта оакӑн ттирки те 
хаклӑ: вӑл хӑйӗн творчествине пула, революциллё вӑй-хал- 
па, кӗрӳллё те хӑватлӑ ӗҫне тулнӑ творчествине пула, Со
вет Украинипе унӑн йӑмӑкё пулса таракан Чӑваш совет 
ҫёршывё хушшине чи пуҫласа кӗпер хывакансенчен пӗри 
пу.лчё».

Ирёклё чӑваш халӑхё хӑйён аслӑ пиччёшёсене — вы рас - 
па украинӑ халӑхӗсене чӑваш поэтне сума сунӑшӑн, хайне 
куллен-кун 1пулӑшоа пынӑшӑн -чун-чёоерен тав тӑвать, ҫит- 
'мёл ҫичё чёлхеллё халӑхсен тӑванла йышёнче хисепленӗшён 
савӑнать.
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И. Е. УНДРИЦОВ (АХАХ)

Иван Евграфович Ундрицов (А х а х )— пи тех те йывӑр 
вӑхӑтра, пирён ҫӗршыв граждан вӑрҫине пурӑнса ирттернӗ 
ҫулсенче, палӑрнӑ поэтсенчеи пӗри. Чӑнннпе каласан, унӑн 
пултарулӑхӗ кирлӗ чухлӗ сарӑлса та ҫитеймен, ҫапах та 
вал чӑваш совет литературин историке асерсе юлнӑ.

И. Ахах —  ч,и малтан лирикӑллӑ поэт, анчах ҫав 
вӑхӑтрах вӑл калавсемпе очеркоем те, публицистикӑллӑ 
ст'атья'ссм те ҫырнӑ. Ку ҫеҫ те мар-ха. А хах сӑвӑллӑ пъгсӑк 
драмӑоем ҫырас тӗлӗшпе те хастар ӗҫленӗ. Вӑл «Тӑвана 
юратни», «Тайга пусмӑрӗнче» ятлӑ дра1мӑсем, «Марине» 
пьесӑн пӗр пайне, «Алюн1капа Алюшка» ятлӑ поэмӑн пуҫ- 
ламӑшне ҫырнӑ. Грибоедован «Горе от ума» комедине чӑ- 
вашла куҫарма тытӑннӑ.

Поэтӑн ӗмӗрӗ питех те жӗске нулнӑ: вӑл пётӗмпе те ҫи- 
рём ихӗ ҫул ҫеҫ пурӑннӑ; литературӑра Ахах пёр-ик ҫул 
кӑна ӗҫленё.

* **
И. Е. Ундрицов У йпуҫ Ялтра ялӗнче (халӗ Ҫӗмӗрле 

районе, Чӑваш А С С Р ) 1898 ҫулта вӑтам хреочен ҫемйин- 
че ҫуралса ӳснӗ.

Иван Евграфович тӑванӗсам вёреннӗ ҫынсем пулнӑ. Пу- 
лас поэт хӑй те ҫамрӑклах вӗренме тытӑннӑ. Вӑл малтан 
Юманай салинче пуҫламӑш шкулта вёренет, унтан Хёр- 
лӗ Чутайри икӗ класлӑ шкултан вёренсе тухать.

Ҫак шкулсенчен вӗреное тухсан, 1кӑштах тӑван ялӗн- 
че пурӑннӑ хыҫҫӑн, хастар чӗреллӗ ҫамрӑк, ҫӗршывшӑн, 
тӑван халӑхшӑн усӑллӑ пулас тесе, вӗренесшӗм ҫунакан
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чӑващ ачи — Иван Ундрицов Хусана тухса каять. К унта 
вал духовней семинарине кёрет. Анчах ку шкул унӑн кӑ- 
<мӑлне ,кайман. Вӑл унта вӗренме часах пӑрахнӑ та Хусанти 
педагогика институтне кӗнӗ. 1918 ҫулта «Канат» хаҫат 
редакцинче ӗҫленӗ.

Ку вӑхӑтра ҫёршывра граждан вӑрҫи пынӑ. 1918 ҫулхи 
август уйӑхӗнче шур-ӑ гвардеецсемпе пӑлхавҫӑ-чехословак- 
сем Хусана ҫитсе кёреҫҫё. Вӗсене Хуеанти мул хуҫисем 
савӑнса кӗтсе илнӗ, хулара террор пуҫланса кайнӑ. Ш ур- 
риеен влаҫӗ рабочисене, коммунистеене персе вӗлерме ты- 
тӑннӑ. Ҫак тискер куноенче ҫамрӑк поэт Ундрицов тӑш- 
мансенчен тарса пытанать те августӑн 29-мӗшӗнче Хусана 
Хӗрлӗ Ҫар чаҫӗсемпе пӗрле таврӑнать.

И. Е. Ундрицов ҫав ҫулхинех коммунистсен партине 
кӗрет. Вӑл, ялти шкулта вёреннӗ чухнех литературӑпа ин- 
тереслеинӗскер, ҫӗрне-кунне пёлмесӗр, политикӑллӑ статья- 
сем, сӑвӑсем, калавсем, рецензисем ҫырать. Хӗрлӗ Ҫар 
ретӗнче пулнӑ вӑхӑтра, 1919-мёш ҫулта, вӑл «Чухӑнсен сас- 
си» хаҫат редакцинче секретарьте ӗҫлет. Поэт-воин хӑйсен 
чаҫёпе пёрле вырӑнтан вырӑна куҫса ҫӳренӗ, хуларан хула- 
на ҫитнё (Х усан, Пёкӗлме, Пӑхӑрӑслан, Сызрань, Чёмпёр, 
Пеленай, Ё,пхӳ).

Хӑйсен чаҫӗ Епхӳре тӑнӑ чухне, икӗ уйӑх хушши, Ахах 
чӑвашла спектакльсем лартас тёлӗшпе ырми-канми ӗҫ- 
лет, концертсем орган,изацилет, докладсем тӑвать, хӑех 
пьесӑсем ҫырать.

Урал евчен Колчак хӗссе килме пуҫласан, Хӗрлӗ Ҫар 
вӑхӑтлӑха каялла чакнӑ. Ҫакӑн чухне Ахах хӑйӗн юлташӗ- 
семпе пӗрле «Чухӑнсен сассин» типографине ҫалса хӑ- 
варать. Хаяр ҫапӑҫу вӑхӑтӗнче ёҫлеме тивнӗ пулин те, ха- 
ҫат йӗркеллӗ т;ухса тӑрать, хёрлӗ еалтакеене тӑшмана хирӗҫ 
хастар ҫапӑҫма, ӑна жӑвӑртрах ҫапса аркатма чӗнет. «Атьӑр 
социалязмшӑн ҫапӑҫма!» ятлӑ етатйинче вӑл 1919 ҫулта, 
хӑйён ӗмӗтне уҫҫӑн палӑртса, ҫахӑн пек ҫырать: «Хресчен- 
пе ӗҫлекен, .тыт ҫирёп аллуна хӗҫ-пӑшал! Атя окопри юл- 
таш патне социализмшӑн ҫапӑҫма», тет.

Чылай чухне Ахах хӑй те, алла пӑшал тытса, вӑйне 
шеллемесӗр, шуррисене хирӗҫ ҫапӑҫать.

1919 ҫула вӑл пӗтӗмёшпех фронтра ирттерет.
Хастар чӗраллӗ поэт-воин граждан вӑрҫинче темӗнле 

йывӑрлӑх та тӳссе курнӑ. Пӗкӗлмепе Пелепей хушшинче 
120 ҫухрӑм хушши ҫунапа (ӑшӑ тумтирсӗр) кайнӑ. Пӗрре- 
хинче вӑл сӗлкӗшлӗ, пӑрлӑ шыэ урлӑ ишое каҫнӑ. Малта-
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нах имшеркке сывлӑхлӑ, упке ч и репе асаплана1кан Иван 
Ахах ҫавӑн чухне шанса пӑсӑлнӑ та йывӑр чирлесе ӳкнӗ.

И. Е. Ундрицов 1920 ҫулхи мартӑн 13-мёшёнче хӑйён 
тӑван ялёнче вилнӗ. Ҫамрӑк поэта пётӗм ял масар ҫиве 
ӑсатнӑ, ялти коммунистсем халӑха поэтӑн ӗҫёсем ҫинчен па
ласа панӑ.

Ҫамрӑк поэт вӑхӑтсӑрах ҫӗре кӗни ҫинчен калакан 
куйхӑллӑ хыпар унӑн тусёсем (Патне ҫитнё. Каштах вӑхӑт 
иртсен, поэтан литературӑри ггуоӗ, кӑвар чӗреллӗ Ҫеҫпӗл 
Мишши, Ахаха асӑнса, ятарласа сӑвӑ ҫырнӑ^

Ҫеҫпёл Мишши ҫав сӑвӑра Ахах ҫинчен тӗлӗнмелле йёр- 
кесем ҫырса хӑварнӑ, поэта тивӗҫ.лӗ как панӑ. Акӑ вӑл сӑвӑ:

Тӑван ҫӗршыв чӗлхин малашнехи ҫинчен 
Шухӑшласа, пуҫа тӗрлё шухӑш килсен,—
Сан иртнӗ ӗмӗрӳ, ҫӗре кёнӗ поэт,
Чуна пӑчӑртаса ялан аса килет.

Чӑваш чӗлхи ҫеҫке ярса чечекленсен,
Сан кӗвӗллӗ чӗлхӳ кӑварланса ҫитсен,
Чӑваш ҫынни хӑна юратакан пулсан,—
Ёмётсене татса, куҫу хупӑнчӗ сан.

Тӑван чӑваш ҫёрне юратакан чӗрӳ,
Сикми пулса, хуллен татӑлчӗ ӗмёрӳ...

...Ҫурхи кунсем каллех ҫутатрёҫ тёнчене,
Тӗнче симёсленет... Хёвел йӑлтӑр... Уяр.
Анчах сана пӗрех: сана — вилнӗскерне— 
Ҫуркуннехи тёнчен илемӗ кирлӗ мар...

Калас килет сана: «Чӑваш чёлхи илемӗ 
Уссех пырать. Тӑрсам! Каллех сӑвӑ ҫырар». 
Анчах, мана чӗнсе, мана «илтетӗп», темӗн... 
Вилнисене тӗнче илемӗ кирлӗ мар...

Ҫыврах, тӑван поэт!.. Сӑвву кёввисене,
Сан сӑмаххусене никам та манас ҫук.
Чӑваш чёлхи пур чух тӑван поэт ятне 
Вӗри кӑвар чунсем савма пӑрахас ҫук.

Чӑваш поэчёсен сӑвви-юррисене 
Вула-вула чунран хавасланнӑ чухне 
Сан мӗскӗн ӗмӗрӳ, ҫёре кёнӗ поэт,
Чуна пӑчӑртаса ялан аса килет. *

* •*
Ҫеҫпёл Мишши хӑйён сӑввинче Ахахӑн литературӑри 

ӗҫне калама ҫук пысӑк вырӑна хунӑ. Поэзие пӗтӗм чун-чӗ- 
ререн юратакан ҫын ҫеҫ, Ҫеҫпӗл Мишши пек поэт ҫеҫ, 
Ахах ҫинчен ҫав тери тӗрӗс ҫырма пултарнӑ.
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И. Е. Ундрицов (А хах) литература ёҫне мӗн ҫамрӑк- 
ранпах юратоа пурӑннӑ, сӑвӑ ҫырма та ҫамрӑклах тытӑн- 
нӑ. Вёренме вӑл ытларах вырӑс поэчёсенчен: Грибоедовран, 
Пушкинран, Аермонтовран тэта ыт. те вёренсе пынӑ. 
Чӑваш поэчӗсенчен ытларах К. В. Иванова кӑмӑлланӑ. 
Сӑмахран, И. Ахах хӑйӗн «Сарӑ хӗр» ятлӑ сӑзвине «Нар- 
спи» поэмӑри сӑвӑсем пек ҫырма тӑрӑшнӑ.

Иван Ахахӑн калавӗсемпе еӑввисенче нумайӑшёнче кё- 
решӳ шухӑшӗ, класлӑ тарӑхупа хаярлӑх сисӗнсе тӑрать. 
Ҫакна кӑтартса пара-с тесен, И. Ахахӑн икс произведени- 
не: «Пӗрре ир ҫинче» тата «Икӗ виле» ятлӑ калавӗсене 
илсен те ҫителӗклӗ пулмалла.

«Пӗрре ир ҫинче» «алав икё клас (буржуазипе проле
тариат) хушшинчи хирӗҫёве 1кӑтартса парать. «Ку ёҫ пӗрре 
ир ҫинче пулчё, хӑш уйӑхӑн миҫемӗш кунӗнче — пур пё- 
рех, анчах ку ёҫ ир ҫинче 6 еехетре пулчё», тесе пуҫлать 
автор хӑйён калавне. Кунта «6 сехете» ахальтен илмен,—  
ӑна рабочисем ӗҫе тытӑннине кӑтартса пама илнӗ.

Калавра революцичченхи социаллӑ картинӑна сӑнласа 
кӑтартнӑ. Сӑмахран, хӗрарӑм-пролетаркӑн аоаплӑ пурнӑҫӗ 
ҫинчен автор ҫакӑн пек ҫырнӑ: «Вӑл ларнӑ та ларать, унӑн 
чӗркуҫҫийёеем ҫинче ачи ҫывӑрать, вӑл хӑй тёлмӗрсе таҫта 
малалла пӑхать.

Унӑн куҫӗсем тип-п-.пӗ. Вӑл нумай пулать йёреймеет те 
ӗнтӗ, анчах унта, унӑн куҫӗсепче, темле шухӑш пытанса 
«epee ларнӑ. Ҫак шухӑш унӑн ҫамрӑк пит-куҫне ваттӑн кӑ- 
тартать, ӑна темле йывӑр ҫӗклем хытӑ пусоа лучӑркать пек 
туйӑнать.

Вӑл мана пёр сӑмах та хушмарё.
...Карттус шыранӑ вӑхӑтра:— Эпё каятӑп ӗнтӗ,— терӗм 

эпё.— Сывӑ стул-ха!
Унӑн хул пуҫҫ.ийёсем тапранчӗҫ, вӑл вара, пуҫне ман 

паталла пӑрмасӑрах, «ҫапла каларё:
—  Эпё тэта?.. Вӑл?..—  тесе ачи ҫине нуҫёпе оулса 

кӑтартрё.— Сана вёт унта...»
Ҫак хёрарӑмӑн упӑшки ир ирех, 6 сехетре, баррикада- 

на тухса каять. Баррикадана каяк а н рабочи, капиталистсе- 
не хирёҫ кёрешсе, вёсен тёнчине пётересшён. Вал «Камму- 
нистсен партин манифестёнчи» шухӑшсене кал аса каять: 
«Ан хара, хамӑра сӑнчӑрласа лартнӑ сӑнчӑроемсёр пуҫне, 
яирён урӑх нимӗн те ҫухат1малли ҫук, тунасси — пӗтӗм 
тёнче пирӗн пулма пултарать!»

Калава хаяр кёрешӳ пуҫланнине кӑтартнипе, малалла
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чёнекен шухӑшпа вёҫленӗ: «Ҫа« ёҫ пёрре ир ҫииче пулчё, 
ун чухне пирӗн хуҫаоем ҫемҫе тӳшэксем ҫинче хитре тӗлек
сем курса ҫывӑратчӗҫ, анчах сасартӑк вёсен ыйжине пи- 
рён пирвайхи пӑшал сасси салатрӗ. Ку пӑшал саееи проле- 
тарисен баррикад,и ҫинчен илтёнчё».

«Икё виле» ятлӑ калавра та Ахах икӗ тёнче кёрешнине 
кӑтартса парать. Пӗр тёнчи вӑл — социализм тёнчи, теп- 
ри — капитализм тёнчи. Пӗрремӗшне ӗҫ ҫынни сыхлать, 
иккӗмӗшне улпу.т ывӑлё, шурӑ офицер сыхлать. Икӗ тёнче 
ҫынниеем пӗр-пёриняе ҫапӑҫу хирёнче тёл пулаҫҫӗ, карпӑр 
хӑй тӗнчишӗн ҫапӑҫса, пӗрне-пӗри кӑкӑртан штьикпа чиксе 
вилеҫ-ҫӗ. Вёсем пёр-пёри.нпе килёшме пултарайман икё клас 
ҫыннисем пулнине автор акӑ мӗнле кӑтартса парать: «Ҫакӑ 
икӗ вилерен пӗрин алли шап-шурӑ. Теприн пачах апла мар: 
ӗҫ ёҫлесе пурӑннипе, пуртӑ тытса каснипе унӑн алли 
паталлӑ».

Ахахӑн кӑмӑлё «ёҫ ӗҫлесе пурӑннӑ ҫын» енче, ,вӑл хӑй 
те, у Hina перле кивӗ тёнчене хирӗҫ тӑрса, ҫённишён паттӑр 
ҫапӑҫиӑ.

«Икё «иле» кала,вра тата ҫакӑ уҫҫӑн курӑнать: ёҫ ҫын- 
ни кёрешӳре пӗччен мар: пӗри ҫапӑҫса вилсен, унӑн ёҫӗ 
татӑлмасть, ӑна массӑсем малалла илсе пыраҫҫӗ.

Акӑ вӗоем, ҫёнӗ тӗнчене сыхлакансём: «Пирён паттӑр 
юлташсем «Урра!» кӑшкӑрса ячӗҫ, штыхсене тӑратеа, тӑш- 
ман 'ҫинелле чупрёҫ. Ҫитрӗҫ... Тӗл пулчёҫ. Вӑйлӑ вӑрҫӑ 
пуҫланчӗ.,. Тупӑ, пӑшал, пулемёт,— пурте вӑйлӑ ӗҫлерёҫ. 
Хӗрлё Ҫарӑн паттӑрлӑхне шурӑ тӑшман тӳсеймерё, вӑрҫӑ 
уйне пӑрахса, ту айнелле пӗрӗхрӗ», тет автор.

Буржуй ывӑлён, шурӑ офицерӑн, ҫёртен-шывран уйрӑл- 
оа кайнӑ харам пырӑн кӗлетки ҫапӑҫу хирёнче выртоа 
юлать. Ун таврашёнче уншӑн тавӑракансем ҫук: массӑсем 
ун майлӑ мар. Ёҫ ҫьшни массисем «алли паталлӑ» ҫыншӑн 
мул тӗнчине хирӗҫ кёрешсе малалла пыраҫҫӗ; вёсем, мул 
тӗнчине ҫёмёрсе, ӑна тӗшшпех пётерсе, ҫӗнӗ пурнӑҫ патне, 
ёҫ тёнчи патне ҫул кываҫҫё. «Икӗ виле» тата «Пёрре ир 
ҫинче» калавсене иккёшне те писатель контраст мелёпе 
уеӑ курса ҫырнӑ, вёсенче пёр-пӗрне хирӗҫле икӗ вӑй: пӗр 
енче — ёҫ ҫыннисем, тепёр енче — мул хуҫисем.

Революцие, Совет влаҫне хӳтёлакенён, хӗрлӗ салтакӑн 
сӑнне Ахах «Хуралта» сӑвӑра лайӑх кӑтартса панӑ. Акӑ 
вӑл хёрлё салтак:

...Калпак, ҫӗнӗ шур кӗрӗк,
Аш ҫӑм атӑ уринче.
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1919 ^улта

Патронсемпе ҫыхнӑ пилӗк,
Ҫӗнӗ пӑшал аллинче.
Пирӗн хӗрлӗ салтак вӑл,
Хуралта иккен тӑрать.
Таса, харсӑр... Лӑпкӑ вӑл.
Шур тӑшмансенчен сыхлать-

Ахах «Ҫуралнӑ ҫёршыва» ятлӑ сӑвӑ ҫырнӑ.
Унта вӑл тӑван ҫӗршыв вӑй-хӑватне, пуласлӑхне шанать 
патриотла мухтать:

«Малалла»

Эп ҫуралнӑ ҫӗршывӑм,
Ёмёр-ӗмёрӗпелех 
Сана тӗттём хуплаймё,
Сана усал ҫёнеймё...
...Сан ҫунату ҫитёнӗ,
Ҫӗнӗ вӑхӑт час ҫитӗ...

ятлӑ тепёр сӑввинче те поэт тӑван ҫӗршыв
ҫинченех калать

тет .

Пит ҫирёппён пёрлешер, 
Шур усала пётерер. 
Хамӑр ӳснӗ ҫёршыва 
Кӑларӑпӑр ҫутталла,—

И. Ахах хамӑр ҫӗршыв ҫирӗп те паттӑр гауласш, чӑваш 
халӑхӗ, чӑваш ялӗ ҫутта тухаеса чун-чӗререн шанса пурӑн- 
нӑ. Сӑмахран, унӑн «Чӑваш ялне» ятлӑ еӑввинче ҫахӑн пек
иеркесем пур:

Ирёк тёнче пур халӑха 
Ырлӑхне сёнет.
Чӑваш ялӗ, эс те пӑх-ха,
Сана та чёнет!

Эс те халё ҫут тёнчере 
Тан пур халӑхпа.
Сан та вӑй пур чёрере,
Ан лар ыйхӑпа!

Тёттёмпеле пусмӑрлӑха 
Урӑх курас мар,
Кив тёнчене... пур хурлӑха 

Умран ҫухатар.

Тёттём, пусмӑр, йывӑр кунсем 
Пулмӗҫ ирӗкре.
Пёр кил-йыш пек пур халӑхсем 
Пурнёҫ тёнчере.

Ҫакӑн пек пулнӑ поэтӑн шухӑш-кӑмӑлё, ёмёчё, сисӗм- 
туйӑмӗ. Вёоем ун чухнехи саманапа, халӑх пурнӑҫӗпе, ӗмӗт- 
шухӑшёпе кялӗшсе тӑнӑ.
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Поэт-коммунист И. Ё. Ундрицов ёмётленнё ёмётсем 
совет халӑхӗн паттӑр ӗҫёпе кёрешӗвёнче пурнӑҫа кёчӗҫ. 
Совет ҫӗршывӗ, ҫав шутра Чӑваш республики те, улӑпла 
утӑмсемпе малалла жайса, тӗлӗнмелле ҫитёнӳсем турӗ.

И. Ахах сӑввиоем техникӑ енчен вӑйлах мар. Вӑл, Ҫеҫ- 
пёл Мишшипе нӗр вӑхӑтрах пурӑннӑ пулин те, Ҫеҫпӗл еӑв- 
висен ҫӳллёшне ҫӗкленеймен, унӑн чӑваш сӑвви цирки 
ҫырнӑ статйинчи ҫав терм чаплӑ кӑтартусене ӑса илсех ҫи- 
тереймен. AxaixaH калавёсем унӑн сӑвви-сенчен нумай вӑй- 
лӑрах: вёсем ахаль жалавсем мар, вӗсем, тӳррипе каласан,—1 
паха новеллӑсем, прозапа ҫырнӑ тарӑн шухӑшлӑ еӑвӑсем. 
Ку тӗлӗшпе вӑл Тайӑр Тимккин традицийёсене пуяилатна, 
малалла аталантарнӑ.

И. Ахах произведенийӗсем шутёнче кивелсе кайнисем 
те пур. Сӑмахран, унӑн «Тутар купӑс калать» ятлӑ калавё, 
Ҫеҫпӗлӗн «Вӑрман ачисем» калавӗ отекех, автор наци ый- 
тӑвне ӑнлансах ҫитеймен вӑхӑтра ҫырни курӑнать. Ҫапах 
та унӑн литературӑри пултарулӑхё, пётёмӗшпе илоен, ӗҫ 
ҫыннисемшён юрӑхлӑ, революцие, ҫёнё оаманана мухтакан 
сӑвви-юррисем, калавёсемпе статйисем чӑваш литературин- 
че хӑйне тивӗҫлӗ вырӑн йышӑнаҫҫё.
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И. Е. ТАХТИ

Илья Ефимович Ефимов ҫамрӑклах, 16 ҫулта чухнех, 
литература цирки,-тӑван литературӑра ёҫлесси ҫинчен шу- 
хӑшлама тытӑннӑ. Малтан, чӑваш юмахёсен асамлӑ вӑйне 
ытараймаоӑр, юмах-х алатюем, юмах евёрлё сӑвӑсем ҫырнӑ, 
халӑх юррисем пухнӑ... Анчах патша оаманинче Ефимов- 
Тӑхтин пултарулӑхё тӑвӑнса пурӑннӑ,— ҫавна пула унӑн 
таланчӗ сарӑлайман.

Октябрьти Аслӑ рево.люци, асап еӑнчӑрне ҫапса аркат- 
оа, халӑхсене ҫӗнӗ ҫул ҫине кӑларсан, ирёклёх ҫилӗ ёҫ 
ҫынниоен чунне уҫса ярсан, чӑваш халӑхӗн ывӑл-хёрёсем те 
хӑйсен тӑвас тенӗ ёҫне тума, юрлас текӗ юррине юрлама 
тытӑннӑ. Ирӗклӗхпе кӗрешӳ юрри халӑх чунне савӑнтарнӑ, 
тӑван ҫӗршыва хӳтёлеме, ҫёнӗ йёркешён ёҫлеме чӗннё.

Чӑваш ҫӗршывӗнчи хаяр кёрешӳ вут-ҫулӑмӗнче, вӑрҫӑ 
шавӗнче, 1пурнӑҫ уттинче Ҫеҫпӗл сасси, Ахах, Шелепи, Эл- 
кер, Тал-Мӑроа, Чӗкеҫ, Шаланкӑ, Алентей сасси илтӗннӗ.

Ҫавӑн чухне Тӑхти сасси те уҫҫӑнрах илтёнме тытӑннӑ.

* **

И. Е. Тӑхти (Пракка Тӑхтийё) 1889 ҫулхи сентябрей- 
4-мёшёнче (ҫёнӗ ст .) Хусан 1кӗпӗрнинче, Ҫӗрпӳ уесёнчи 
Нӳшкаоои ялӗнче (халӗ Чӑваш республикин Вӑрмар рай- 
онне кёрет) хресчен 1кил-йышёнче ҫуралнӑ. Вӑл мён ҫам- 
рӑкранпах вёревес шухӑшпа пурӑннӑ: ялти шкултан вӗрен- 
се тухсан, Хусанти учительсем хатёрлекен семинарие кайса 
кёнӗ, ӑна 1908 ҫулта вёренсе пӗтернӗ. Ҫакӑн хыҫҫӑн 
И. Е. Тӑхти учитель пуле® ӗҫлеме тытӑнать: 1908— 1914 
ҫулсенче Тавӑт шкулӗнче (хальхи Ҫӗмёрле районӗ), 
1918— 1919 ҫулсенче Шӑхранта (хальхи Канаш кули) учи-
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тельсен семинарийӗ ҫумёнчи кӑтартуллӑ шкулта учигельте 
тата ҫут ӗҫ инспекторӗнче ӗҫленё. 1925— 1928 ҫулсенче Мус- 
кавра В. Я. Брюсов ячӗпе хисепленэкен литература инсти- 
тутёнче тэта I Государства университетёнче (литература 
уйрӑмёнче) вӗреннӗ, унтан Шупашкара килнё, педтехни- 
кумра преподавательте ёҫленӗ.

Литература ёҫне И. Е. Тӑхти 1905— 1908 ҫулсенче, Х у- 
сант.и ееминаринче вёреннё чухне, хутшӑннӑ. Унта вёсем 
алӑтта ҫырса «Шурӑмггуҫ» ятлӑ журнал кӑларнӑ.

Хӑй литература ӗҫне мёнле пуҫлани ҫинчен И. Тӑхти 
ҫакӑн пек каласа парать: «1905 ҫулта эпё хам валли чӑ- 
вашла тата вырӑсла сӑвӑсем ҫырма пуҫларӑм. Ҫав еӑвӑее- 
не хӑш-пёр юлташсене кӑтартрӑм та манран тӑрӑхласа кул- 
ма тытӑнчёҫ, чылаях кӳрентерчӗҫ. Пёри икё хутчен патакпа 
пуҫран ҫапрё. Эпё ҫакӑн ҫинчен семинари пуҫлӑхне най- 
са каланӑ пулсан, мана вёлерес пекех хёиенӗ е семинарин- 
че вёренме пӑрахтарнӑ пулёччёҫ...»

Ҫакӑн хыҫҫӑн И. Тӑхти хӑйӗн сӑвви-юррисене, калав- 
юмахӗсене ҫынсене жӑтартма пӑрахнӑ, Ҫапах та ҫырни 
усӑллӑ пулнӑ: ҫамрӑк писателён чёлхи якалса, пуянлавса 
пынӑ. ӑсталӑхё ӳснё.

1907 ҫулта Илья Ефимович пуҫламӑш шкулсем валли 
Михеев кӑларнӑ задачнике чӑвашла куҫарма тытӑнать. 
Ана чӑваш ачисемшён ӑнлавмалларах тӑвас тесе, тӑлмач 
задачӑсен текстнс чылаях улӑштарать, чӑваш халах пур- 
нӑҫёнчен илнӗ тӗслёхсем кӗртет, чёлхине халӑх чёлхипе 
ҫывӑх тӑвать. Ун чухне семиваринче рёрентсе пурӑннӑ 
Н. В. Никольский преподавательпе Н. Ф. Катанов про
фессор Тӑхтин ҫав куҫарӑвне ырлавӑ. Ҫакӑн хыҫҫӑн, 
1908 ҫулта, ӑна «Наглядный первоначальный задачник для 
чувашских школ» ятпа Хусанта ничетлесе кӑларнӑ.

Ҫак ҫулхинех И. Тӑхти, чӑваш халӑх пултарулӑхӗпе 
усӑ курса, «Ухливан :вутӑша улталани» ятлӑ юмах ҫыонӑ. 
1911 счлта Хусанта унӑн ижё печёте кёнеке: «Тават, Мё- 
лёш, Шураҫ туй юр рисем» тата «Хураҫ» ятлӑскерсем пи- 
четленее тухнӑ. Кё чекере 120 страница ытла.

1914— 1915 ҫулсенче И. Тӑхти, учительсен пурвӑҫёнчи 
ҫитменлёхсене палӑртса, фельетонсем ҫырать. Вёсене Са
рапул хулинче тухса таракан «Кама» ятлӑ хаҫата ярса 
тӑрать.

1917 ҫулта И. Тӑхти «Хыпар» хаҫата империализм 
вӑрҫине хирӗҫлесе, куштансене питлесе ҫырнӑ корреспон- 
денцисем ярса парать, анчах «Хыпар» вӗсене пичетлемен.
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Ҫав вӑхӑтрах «Хьгпар» унӑн йӑнӑш шухӑшлӑ «Самана» ятлӑ 
сӑввине саван-сак пичетлет.

И. Е. Тӑхтин пултарулӑхё Октябрьти социализмлӑ ре~ 
волюц.и хыҫҫӑн тин туллин палӑрма тытӑнать.

Совет влаҫён малтанхи кунёоенче, тӑван ҫӗршыва ре- 
волюци тӑшманёсем темиҫе енчен тапӑнса килнӗ ҫулсенче, 
граждан вӑрҫи тапхӑрёнче, И. Е. Тӑхти Демьян Бедный 
ҫырнӑ «Земля обетованная» ятлӑ пысӑк сӑвва (1918) чӑ- 
вашла «уҫарнӑ. «Колчак» ятлӑ поэма-памфлет (1919) 
ҫырнӑ. 1

«Колчак» поэмӑ пячетленое тухсанах кашни чӑваш ял- 
не ҫитнӗ, ҫарта, чӑваш еалтакӗсем хушшинче, ҫёршер те 
пиншер экземпляр саланнӑ.

«Колчак» поэмӑ пролетариллё революцишён, ӑна хӳтё- 
лессишӗн, унӑн ӗҫне чӑваш хушшине сарассишён пынӑ 
кӗрешӳре питах те пысӑк вырӑн йышӑннӑ. Ирсёр тӑшмансем, 
ггирӗн ҫёршывра тепёр хут кивё йёрке ттоа хума ёмётлен- 
се, пире пур енчен те хёссе ТКилнё вӑхӑтра чӑваш поэчё 
ҫавӑн пвк чаплӑ поэмӑ-памфлет ҫырни, ӑна чӑваш халӑхё 
чун-чёререн кӑ|мӑлласа вулани, тӑшмава ;хирёҫ схастар тух
ни иирён халӑх революцишён мён тери тааттӑр кёредшине 
к ӑта рт са па рать.

Колчак —  чи хӑрушӑ, чи усал тӑшмансенчен пӗри пул- 
нине граждан вӑрҫи вӑхӑтёнче В. И. Ленин, Коммуни-стсен 
партийё пёрре кӑна мар кӑтартса пана.

В. И. Ленин: эпир Колчака тӗп тунине граждан вар
а н е  те яланлӑхах тёп тӑватпӑр, тенё, «ӑнлануллӑ рабочипе 
работницӑн кашни ирёклё кунӗ, кашни ирёклё сехечӗ» Кол
чака хирёҫ «агитацилес ҫӗре каймалла», тенӗ *.

И. Тӑхти, партире тӑман ҫын пулнӑ пулин те, «Колчак» 
поэмӑна ҫырнипе парти ёҫне тунӑ, В. И. Ленин чёнсе ка- 
ланисене пурнӑҫа кёртнё,— вӑл хӑйӗн поэмине ҫырнипе 
чӑвашсем хушшинче Колчака хирёҫ хӑватлӑ агитаци пу- 
ҫарса янӑ.

А . В. Колчак (1873— 1920)— патша флочён адмиралӗ. 
Революци пулоассӑн, Колчака вырӑнтан сирпётсе антарнӑ. 
Советсене пётерсе кивё йёркене тавӑрас шутпа вал хӑй 
тавра революци тӑшманёсене пухнӑ, ҫар оргаиизациленё, 
Роооийӑ ҫине Ҫёпёртен вӑрҫӑпа килнё, Хуоан патнелде, 
Чӑваш ҫӗршывнелле талпӑннӑ. Революцие, Совет влаҫне

* В. И. Л е н и н .  Соч., 29 т., 296 стр.
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ҫӑлоа хӑварас тесен, Российӑри халӑхсен тӑшмана хирӗҫ 
пёр ҫын пек тӑмалла, тӑшмана тёп тумалла пулнӑ.

«Колчак» поэмӑ шӑпах ӗнтё ӗҫ ҫыннисене ҫавӑн пек 
тӑма чӗнет.

И. Тӑхти ирсӗр Колчак пухнӑ пуху ҫинчен ҫырать, ӑна 
тӑрӑхласа пвтлет:

Чёрё юна ӗҫмешкӗн 
Тискер-кайӑк кашкӑрё 
Пӑрахаймасть тееҫҫё.
Ҫавӑн пекех Колчак та 
Халӑх юнне ӗҫесшӗн,
Ёлёкхине ас туса,
Колчак ёнтӗ ҫавӑнпа 
Пӗтём улпут пуххине 
Пухнӑ Ҫёпёр ҫӗр ҫине.

Камсем пухӑннӑ-ха унта? У нта— «улпут таврашё», «ге
нерал та полковник», «этем юнне ӗҫекан хуҫа тавраш, 
пуянеем», «хӳҫа-уеламӑҫ», «парам ҫӳҫлё мӑн хырӑм» тэта 
ыттисем те,— пёр сӑмахпа 1юалаеан, унта халӑх юнне ёҫсе 
П|урӑва1кансем пухӑннӑ.

Юн ӗҫеноен пухӑвёнче Колчак адмирал сӑмах к-алать:
— Советсене ҫӗнтерес,
Чухӑнсене пётерес,
Пролетара ҫаптарас 
Шурӑ хурӑн хуллипе.
Ёҫлекене ҫактарас 
Икё юпа хушшине.
Хамӑн кёрес патшана 
Микулайӑн вырӑнне.
...Аслӑ улпут таврашё—
Мӗн чул кирлӗ ҫӗр — илтёр;
Хапрӑк-савӑт хус»сен 
Емӗр пултӑр аллинче.
...Буржуйсен хутне кӗме,
Ёҫлекене ҫаптарма,
Вулӑсран та вулӑса 
Урядниксем, приставсем 
Лартса тухас ҫёнёрен.
...Халӑх пултӑр -—• ӗҫлекен,
Эпир нулар — ҫиекен.

Автор тата ҫакна та уҫҫӑн жӑтартса панӑ: Колчака ют 
патшалӑ|хсем— Америкӑпа Англи, Франци тата Япони — 
хӗҫ-пӑшал парса тӑнӑ. Апа, чӑннипех те, «Европӑри пётём 
буржуази пулӑшнӑ» (В. И. Л е н и н ) .  Колчака пулӑшнӑ- 
шӑн Япони Ҫёпёр ҫёрне, вӑрманне, ылтӑн тӑпри вырӑнё- 
сене ыйтнӑ; Франципе Америка пирён заводсене, чугун
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ҫулсене тата ытти пурлӑхсене хӑйсен аллиие илесшӗн 
пулнӑ.

Поэт-патриотӑн сӑмахӗсем, поэмӑн тёп шухашё чӑн-чӑн 
историе кӑтартоа параҫҫё: Америка, Англи, Франци, Япо- 
ни империал,исчёсем пирӗн ҫёршыва ҫаратас, ӗҫ ҫыннисене 
чуралӑха кӗртсе пӑрахас шутпа килнё.

Колчак ҫарёсем Атӑл патнелле ыткӑннӑ вӑхӑтра Евро
пари хаҫа.т-журналсем «Совет влаҫӗ пётсе ларчӗ», «Колчак 
иётём Роесийӑн хуҫи пулса тӑчё», тесе шавланӑ. Ҫах шав 
Колчак патне ҫитме те ёлкереймен,— Хёрлё Ҫар ирсӗр 
тӑшмана Ҫӗпӗрелле хӑваласа янӑ. Ҫажӑн хыҫҫӑн вара пирӗн 
Ҫар Урала кӑна мар, пётём Ҫёпёре шурӑ гвардеецсемпе 
интервентсенчен тасатнӑ, ҫавӑн чухнех Колчака тытнӑ, 
Иркутскри Ҫарпа революци «омитечён постановленийё 
хушнипе 1920 ҫулт.и февралей 7-мӗшёнче персе пӑрахнӑ.

Поэмӑра Колчакӑн тата ытти тӑшмансен ёмёт-шухӑшне 
ҫеҫ мар, вёсен сӑнёсене те ӳкерсе кӑтартнӑ. Акӑ вӗсем, ӗҫ 
ҫыннисен граждан вӑрҫи вӑхӑтӗнчи тӑшманӗсем:

Шӗвӗр сӑмса, хуочка куҫ,
Типшӗм питлё Колчакӗ 
Ларать сӗтел умӗнче 
Пархат ҫапнӑ пуканпа.
Колчак сылтӑм енӗнче 
Ыраш ҫӗмел пысӑкӑш 
Тулли питлё, мӑн хырӑм,
Хура ризӑ тӑхӑнса,
Ылтӑн хӗрес ҫакнӑскер,
Апат тутлӑ ҫинипе,
Аоман хуҫи ёни пек,
Машлаттарса сывласа,
Пысӑк сухал, вӑрӑм ҫӳҫ—
Пукан ҫине сӗвенсе 
Ларать ҫавӑ пуп этем.
Тата тепӗр енӗнче 
Яка ҫӳҫлӗ, хёсёк куҫ—
Ларать хуҫа-усламӑҫ.

Ку сӑнарсене пирён асаттесем, атте-аннесем, аслӑрах 
пиччесем, аппасем манман-ха, эпир хамӑр та, революции© 
граждан вӑрҫи вӑхӑтӗнче хальхи пионерсем пек пулнӑакер- 
сем, весе не лайӑх ас тӑватпӑр-ха. Ҫав ирсёрсене пирён ха
лах ёмёр-ёмёрех ылханё. Улпутсем, капиталистсем, кулак- 
сем, патша тарҫисем, урядниксем, приставеем халӑха 
нумай-нумай асаплантарнӑ, ӗҫ ҫыннисен юнне юхтарнӑ, 
ҫӗршер те пиншер ҫыннӑн хаклӑ пурнӑҫне вӑхӑтсӑр татнӑ, 
'ҫамрӑксен кун-ҫулне картланӑ, ёмӗчёсене путлантарнӑ, хӗр- 
сене намӑса кӑларна, кӑкӑр ачисене вёлернӗ...
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Патша таврашё те, улпут та, капиталист та, кулак та 
хайсен ушкӑнне, хӑйсен класне хӳтёлесе, намӑса пӗлмесӗр, 
ҫапла каланӑ:

Халӑх пултӑр ӗҫлекен.
Эпир пулар — ҫиекен.

И. Тӑхти хӑйӗн поэмине пётӗм тӑван ҫӗршыв интерееё- 
сене вера тытса ҫырнӑ, чӑваш ӗҫ ҫыннисене Совет влаҫё- 
шӗн тӑма чӗннӗ.

Граждан вӑрҫи тапхӑрӗнчи совет поэзийё пирки ,сӑмах 
хускатсан, эпир яланах вырӑссен паллӑ поэчӗ Демьян 
Бедный ҫавӑн чухне ҫырнӑ сӑвӑсемпе поэмӑсене аса илет- 
пӗр. Вӗсем калама ҫук иысӑк ёҫ тунӑ: совет халӑхне тӑш- 
мана хирӗҫ кӗрешме чённӗ, чун хавалне ҫӗклентернӗ. 
Чӑваш халӑхё хушшинче ҫавӑн пек ӗҫе чаплӑ тӑвакан 
произведенисенчен пӗри шӑпах «Колчак» поэмӑ пулнӑ.

Ку поэма, ҫиелтен пӑхсан, вӗҫленмен пек туйӑнать, пат 
татӑлнӑ пек пӗтет, унта Хӗрлё Ҫар ҫӗнтерӗ)вӗ кур*ӑнмасть. 
Поэмӑ патша флочён адмиралӗсем, патша ҫарӗн генералё- 
сем, полковникёсем, прапорёсем... ӗҫхё-ҫижёре урлӑ-пирлӗ 
тӑсӑлса выртнипе, «тислӗк купи манерлё», купаланса тап- 
1каланнипе пӗтет. Ҫакӑнтан тёлёнмелли ҫук: поэмӑна ҫырнӑ 
вӑхӑтра (1919 ҫ.) Колчакӑн ирсӗрлӗхё (колчаковщина) са- 
рӑлоа пынӑ, ӑна пётерме, тӗп тума хаяр рев.олюциллӗ кӗ- 
решӳ нуҫарса ямалла пулнӑ, ҫав кӗрешӗве халӑха чёнмелле 
пулнӑ. «Колчак» поэмӑ ёнтӗ шӑпах кӗрешӗве чёнекен, ре- 
волюци ӗҫне хӳтёлвкен произведенисе1нчен пӗри иулнӑ.

* **
И. Е. Тӑхтин «Колчак» поэмӑра палӑряӑ ӑсталӑхӗ унӑн 

кайрантарахпа ҫырнӑ калавӗсенче те уҫҫӑн курӑнса тӑрать. 
Чӑн та, унӑн 1калавёоенче сюжет ҫукпа пӗрах, е пулсан та, 
вал — ытла та ҫӑмӑл сюжет. Вёсен вӑйӗ —  пурнӑҫа тёрёс 
кӑтартнинче, реализмра. И. Тӑхти ял ҫынни курни-илтни- 
сене, сӑнанисене, аса илнисене, пётёҫтернисене тёп-тёрёс 
ҫырса пынӑ, сӑнласа кӑтартнӑ. Унӑн кашни калавёнчех 
вулакан чӗрипе ӑс-тӑнё патне ҫитекен шухӑш пур. Тёслӗх- 
рен, акӑ, илер-ха «Шержулла» калава (1925 ҫ.). Ана ву- 
латӑн та, М'алтанлаха унта нимех те ҫ.ук пек туйӑнать. А н 
нах кӑшт шухӑшласа пӑхсанах, куҫ умне тӗлӗнмелли ҫын — 
Шерхулла тухса тӑрать. Вӑл — «чӑвашпа тутар хутӑшлӑ 
ҫьш», чӑвашсем хушшинче кётӳ кётсе пурӑннӑ. Кӗтӳҫсем 
яланах пӗр ялта, хӑнӑхнӑ ҫӗрте, кӗтӳ пӑхма юратнӑ
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пулсан, Шеркулла ун пек мар: вал чӑваш ,ялӗсенче отӗрер 
ҫул кётӳ кётет. Шеркулла аваггри чӑвашсем патӗнче: Ка- 
валта, Чупайра, Шӑхранта, Хапӑора; виръялта: Кӑкшӑмра, 
Нурӑсра, Тенире тата ялт. ялсенче кётӳ пӑхса пурӑннӑ, ну- 
май-нумай ҫынсемпе паллашнӑ, туслаютнӑ. Чылай ҫёрти 
чӑвашгем Шержуллана паллаҫҫӗ, ӗҫкё-ҫикӗ вӑхӑтӗнче хӑн.ана 
чёнеҫҫё.

И. Тӑхти хӑйён каласвӗнче тур.и чӑвашсен туйне кӑтарт- 
оа панӑ. Калава Шерхулла хӑй туйра пулни ҫинчен калаоа 
'панӑ ютак туса ҫырнӑ. Калава вулакан туй халӑхне, туй ачи- 
сене, туй арамӗсене, херсене курать, унтах туй пуҫне те 
туотать.

Шерхулла сӑмахӗсене вулаиӑ май куҫ умне туй ӳкер- 
чӗкӗ тухеа тӑрать: чӑваш туйӗ ҫар отек кӗрлеое пырать. 
«Туй отуҫӗ Мӗлӗшеем пулна, флотски салтак, Прамун ят- 
лӑскер, питӗ вӑйлӑ ҫын. Вӑл хӑйён маткипе пырать, шата 
тепӗр мӑшӑр ларнӑ унпа, икӗ лашапа, .лашисене ташлатса 
пыраҫҫё вёсем малтан.

Мӑн «ёрӳ, жёҫён кӗрӳ, Тимуххан аолӑ ывӑлё Ваҫук — 
кӗрӳ пулаюси, икё туй арӑмӗ, парнесем ҫакса петерне в,иҫё 
лаютапа, пысӑк кӳмепе ларса пыраҫҫӗ. Вӗсем хыҫҫӑн ҫатан 
урапасемпе, кӳмасемпе пӗрер, ижшер лаша жӳлнисе1М сарӑ- 
шурӑ тутӑрсем ҫакоа пётеонё, а.ллӑ ураота ытла пулё Щу- 
раҫран йӑтӑнса тухаҫҫӗ. Шураҫ урамёнче шап-шурӑ халӑх. 
Витри-витри сӑрапа, эрехоте ӑсатаҫҫӗ туя» («Шерхулла» 
кёнеясен 7 стр.).

Калавра тури чӑвашсен туй юррисене нумай ҫырса па
на. Унта «Хёр хӳхлени» те отур (тепӗр ҫӗрте ку юрра «Хӗр 
йӗрни» теҫҫё).

Пёркенчёк пёркенсе ларнӑ хёр, туй хыҫҫанах арӑм 
пулмалласкер, хӗрлӗхрен уйрӑлас умён хӑйӗн юррине йёре- 
йёре ҫажӑн ггок пуҫласа ярать:

Шӑпӑр-шӑпӑр ҫумӑр ҫӑвать—
Чӳрече витӗр курӑнать;
Эпӗ хурлӑх курасси 
Пӑхса витӗр курӑнать...

Шёрхулла хӑйӗн мыскариоемоте, юррисемпе пӗтём туй 
халӑхне тӗлёнтерет. Ташлама та вӑл тем.иҫе тӗслӗ таш- 
лать: чӑвашла— хыҫа силлентерсе, вырӑсла— ура пусне 
авкаласа, тутарла —  пёҫҫе тӑоса, ярӑнса ташлать. Ва
лах тэта лезгинла, «пёр алла оаламат» тытса, тепёр алла 
«ҫумри ҫава ҫӗҫҫе» тытса, туй ачотсем умӗнче ташласа 
пырать.
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Шерхуллана автор юратса, ырӑ кӑмӑлпа кӑтартса па
на. Автора чӑвашсемпе тутарсен туслӑхӗн шухӑшё хавас- 
лантарнӑ.

И. Тӑхтин «Ваҫка, Ванька, Ахмет» калавне илер-ха 
тата. Ку кал-авӑн ячё ӗнтё произведении тёп шухӑшӗ мён- 
ли ҫинч-ен калать. Ваҫка — чӑваш, Ванька — вырӑс, А х
м ет—  Tiyrnap. Вёоем пӑрахут ҫинче тӑвансем пек юнашар 
ларса каяҫҫӗ. Ку ҫеҫ те мар-ха. Сор.мовӑ заводӗнче еёсем 
пӗр-пёрне галташла пулӑшоа ӗҫлеҫҫё. Каламасӑрах паллӑ: 
ҫак пёчёк калавӑн тӗп щухӑшё — халӑхеен туслӑхне па- 
лӑртакан идейӑ.

«Ҫантал-ӑк» ятлӑ калавра (1925 ҫ.) эпир тата Ҫ1акӑн 
пек йӗркесем вулатпӑр. «Ха.ль самана ӗлӗкхи мар; халь уяр 
ҫанталӑк; халь ӑшӑ ҫанталӑк. Ашӑ ҫанталӑкра вырӑс, чӑ- 
ваш, тутар, ҫармӑс ӗҫ халӑхӗ пӗр-пӗрне тӑван вырӑнне 
хисеттлеҫҫё» («Шерхулла» кёнекен 21 стр.).

Тӗрлӗ халӑхоем хушшинче хирӗҫӳ, харкашу каларма 
тӑрӑшаканеем пуянсемпе экеплуататорсем пулнӑ. Ҫакӑ вӑл 
капитализм тӗнчишён усӑллӑ пулнӑ. Ёҫ ҫынниоем пӗр тӑ- 
вансем пек килёштерсе пурӑнсан, пёрлешее, хӑйсене пус- 
мӑрлакансене хирёҫ кайма пултараҫсӗ, пусмӑр тӗнчине 
аркатса, ҫӗнё тёнче тума лултараҫҫӗ. Ҫакна патша та, ул- 
пут та, капиталист та... лайӑх ӑнланнӑ. Ҫавӑнпа та вёсем 
тёрлӗ халӑхсем пӗрлетсе кӗрешёве тухасран планах хӑраса 
пурӑннӑ.

1906 ҫулта Хусанта чӑвашла .хаҫ ат «Хыпар» тухма ты- 
тӑннӑ. Ҫав хаҫатра сах-ал йышлӑ халӑхсене хӳтёлес шу- 
хӑшлӑ статьясем те пичетлекеленё. «Хыпар» тухнӑ вӑхӑтра 
Хусанта «Казанский телеграф» хаҫат — д,ворянсен, улпут- 
сен, пупсен, славянофнлеад «мухтавлӑ, хисеплё» хаҫачӗ — 
чӑваша тарӑхласа, кулса ҫапла ҫырнӑ.

Российский гражданин,
Чуксарский дворянин 
Продаёт «Хыпару»
З а  копейку пару!..

"Чаваш культуринчен кулакан, ӑна таптакан, путлантар- 
ма тар атак а н ирсёр этемсем «Хыпар а» часах хуптарвӑ.

Халё, 1958 ҫулта, пирӗн республикӑн тёп хулинче ти- 
пографире пи чет лек ен хаҫат ниҫҫё, район центрӗнче — 27, 
эаводсенч.е— 10, колхозоенче 4 тухать.

Стена ха.ҫачӗн хи-епне шутласа кӑларма та ҫук.
Ҫакна май И. Тӑхтин «Мён ку?— япала ку? (1927 ҫ.)
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ятлӑ калавӗ пирки ик-виҫ сӑмах калас аеилет. Ку калавӑн 
шухӑшӗ те ҫӑмӑл шухӑш: стена хаҫачӗ пек япалана ха- 
личчентӗнче халӑхӗ юурман, илтмен; хакла ларакан япалах 
мар вӑл: стена хаҫачё кӑларма кашни ялӑн вӑй ҫитет. 
Парижра, Лондонра, Нмо-йоркра вуншар «апиталистсем, 
темиҫе миллионшар тенкё укҫа пӗтерсе, пысӑк хаҫатсем кӑ- 
ларса, ёҫ |ҫыннисен пуҫӗсене мявретеҫҫӗ, ёҫ халӑхне иусмӑр- 
лаҫҫё, сӑнчӑрлаҫҫӗ. Пирӗн патӑмӑрта вара пача;х урӑхла: 
пионерсем алӑпа ҫырса кӑларакан стена хаҫачё, пёчӗюкё 
вулин те, халӑх хушшине тӗрӗслёос ҫут:и сарать, кивё 
йӑласемпе керентет, йёрже^ёрлёхе, ҫитменлӗхс пӗтерет.

«Иптеш» жалавра (1928 ҫ.) икӗ ватӑ, жарчӑкпа старик, 
тавлашаҫҫё. Старике: «Туриска вӑрҫи тапранмалла», тет. 
«Туржжӑпа вӑрҫӑ тапратсан, ман кӑмсамула кӗрес те пӑ- 
шал илес. Каяс ман туркжӑ вӑрҫине», тет. Карчӑхё ӑна хя- 
рёҫ акӑ мён калать: «Ан аташса лар. Туржжӑ лирӗнпе 
вӑрҫмасть халь... Сан пек ват ҫынна «ӑмеамула влеҫҫӗ-и? 
Кёресех ггулсая, сан тахоанах ггартие 1кёмелле-Ҫ|ке», тет. 
Юлашжинчен вара икё ватӑ «илёшеҫҫё. «Пирён пекжисен 
партие 'кӗрес пулать. Левин ҫапла хушнӑ», теҫҫё. Каочӑкпа 
старик тэта ал шӑлли пирки тавлашса каяҫҫё. Пёр ал 
шӑллипе пит шӑлма юрамасть, тет жарчӑкё; юрать, тесе 
хирӗҫлет старике. Карчӑк ҫёнтерет: пёр ал шалйпе пит шӑл- 
сан, трахомлӑ ҫынтан трахомӑ ерет; Жашни ҫыннӑн пит 
шӑлма харпӑр хӑйӗн ал шӑлли пулмалла; э«ё ҫавна килёш- 
терместӗн пулсан, ӗҫ халӑх тӑшманё пулатӑн,-— тесе вёрен- 
тет вӑл хӑйён старик н е. Карчах шухӑшё тёрӗсе тухать. 
Юлашкинчен автор вулажана майӗпенех акӑ мёнле шухӑш 
патне илсе пырать: ача-пӑча пӑхасои, жил-ҫурт тытасси, 
пир-авӑр, ҫи-пуҫ ӗретлесси, апат-ҫимёҫ педересси, таурнаҫ 
йёркине тытаоои хӗрарӑмс-ӑр, карчӑксемсӗр, ватӑсемсёр пул- 
са пымасть.

И. Тӑхти калавёсенчи геройсем — пурте теиӗпе ггӗрех 
ахаль ҫынсем, ялти ӗҫ ҫыннисем, патша вӑхӑтёнче хён- 
хур тӳссе пурӑннӑокерсем. Совет самани вёсене ҫутӑ ӗмёт- 
сем панӑ. Сав ӗмӗтоем кивё йӑласемпе, шухӑшсемпе кӗ- 
решеҫҫӗ. «Пӗр кётӳ кашкӑр» ятлӑ калавра пёр хресчен 
хӑйён лашисене вӑрмана кайса ярать те вёсене 1кашкӑрсем 
тытасран, вӑрӑсем илсе каясран хӑраса ҫӳрет. Тепӗр хрес- 
ченӗ ӑна, лаш'асене вӑрмана ярса, ҫамоӑк йывӑҫсене (ҫӗ- 
мёрттеретён тесе ятлать. «Сирён выльӑхсем,— тет вӑл,— 
вӑрманти хуиава ватса пётереҫҫё. Вӑрманти ҫӗре таптаса 
хытараҫҫӗ. Апла вӑрман ӳсми пулать. Йывӑҫ ӳсми пулать.
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йывӑҫ хӑрать. Хуназ юмансем пётеҫҫӗ». Унтан вара вал: 
эеир ҫапла хӑтланни «пӗтём халӑха юиен, хур туни пулать», 
тет. Пирён вӑрмана — халӑх, государства пурлӑхне —  
упрамалла, вӑл яланах хамӑра усӑ парать. Акӑ мӗнле паха 
шухӑш сарать ку калав.

«Аҫта пулнӑ-ши вӑл?» ятлӑ калавра автор Чӑваш рес- 
публикинче темёнле тыр-пул та, темле ӳсен-тӑран та ӳсме 
пултарни ҫинчен ёнентерӳллӗн каласа парать. Ҫутӑ ёмӗтпе 
пурӑнакан, хӑйсен ёмӗт-шухӑшӗсене пурнӑҫа кӗртсе тара
кан маттур колжозниксем, хамӑр республикӑн вӑй-халне 
ӗвансе, тӑрӑыюа ёҫлеҫҫӗ. Хӑш чухне вёсен ӗҫӑнче ҫигтмен- 
лӗхсем те сиксе тухаҫ.ҫё-ха, йывӑрлӑхоем те тёл пулаҫҫӗ-ха. 
Анчах хӑш вӑхӑтра, ӑҫта ҫӗнӗ пурнӑҫ ҫӑп-ҫӑмӑл майсемпе 
пулса п.ынӑ-ixa? Ҫӗнни ӗмӗрех кивв.ине хирёҫ, кивё йӑла- 
оен, ниухӑшоен юлашкийӗсене хирёҫ жёрешсе пырса ҫура- 
лать, ҫёнтерсе вӑй я лет, малалла кайса пыр ать. Ҫакӑ е ӑл 
пирӗн ёҫсен, ҫӗнтерӳсен, пирён кулленхи пурнӑҫӑн, общест- 
вӑн законе.

И. Е. Тӑхти 'хӑйӗн ҫак калавёсене 1925— 1928 ҫулоен- 
че, колхоз стройӗ сарӑлса каяс умёнхи тапхӑрта, ҫырнӑ. 
Ун чухне пирён хресченсем уйрӑм хуҫалӑжпа пурӑннӑ, вёсен 
йӑлисем те урӑхла пулнӑ. Писатель шӑпах ёнтӗ хрес- 
ченоен ҫав тапхӑрти йӑлисене, шухӑш-туйӑмӗсене рвалист- 
ла «ӑтартса панӑ. И. Тӑхти пыеӑк ёмӗтлё писатель-реалист, 
пуряӑҫа ытарайми юратакан художник п,улнӑ.

Чӑваш ёҫ ҫыняисем И. Е. Тӑхти произведенийӗсене 
юратса вулавдё. Вӗсем унӑн поэмпсемне калавӗсенче хӑйсен 
нумаях пулмасть иртнё пурнӑҫён уйрӑм ӳкерчёкёсене ку- 
раҫҫӗ, вёсене хальхи сӑнеемне танлаштарса пӑхма май ту» 
паҫҫё, ҫапла вара, хӑйсен пурнӑҫӗ мён терн мала «айнине, 
улшӑнса лайӑхланнине, илемленнине жураҫҫӗ.

* *
*

И. Тӑхти пултарулӑхӗ тап-такӑр та яп-ыта ҫулпа ата- 
ланса пынӑ тесен, йӑнӑш п:улнӑ пулёччӗ. Хӑш чухне, пур- 
нӑҫ туртӑмӗсене ӑнланман пирки, вӑл ҫул 1К1укри'сене кёрое 
кайнӑ Еӑхӑтсем те пулкаланӑ. 1917 ҫулта Февральти ре- 
волюципе Октябрьти революци хушшянчи тапжӑрта пулса 
иртнё событисене Тӑхти тӗрӗс тавҫӑрса илеймеи: вӑл эсер- 
ла шухӑшсен таватине пырса лекнё,—  ̂ку ,унӑн «Самана» 
ятлӑ сӑв1винче аван курӑнать:

Кнвӗ йывӑр самана 
Юхса кайрӗ ҫур шывпе;
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Авалтанхи ылхана 
Ҫӗнтертӗмӗр рётӗмпе...
Пуяннипе чухӑнни 
Пёр хисепе кёреҫҫё;
Куштаннипе мёскённи 
Пёр сак ҫине лараҫҫӗ...
Тискер кайӑк-кашкӑрсем,
Сурӑх тытма чарӑнӑр;
Ялти куштан чӑвашсем,
Мӑн кӑмӑла пӑрахӑр...

Ҫак сӑвӑ — пётӗмпех йӑнӑш шухӑшлӑ сӑвӑ, янряма та 
вӑл ҫурӑк ҫатма пек янӑрать. Чӑн та, ӑна ҫырнӑ чухне пат
т а  пусмӑрӗ ӗнтӗ пулман, анчах патшана вырӑнтан сирпӗт- 
нӗ революци, Февраль те пулса иртнё буржуа лла револю- 
ци, авалтанпа пынӑ ылхана пӗтёмпе ҫӗнтерме шутламан, 
Щ ҫеҫ те мар-ха: вӑл пуянсене (|Капиталиетсене, кулаксене) 
ытларах хуакатнӑ, хаваслаютарна, ҫав1на пула чӑваш бур- 
жуазийё те хӑюллӑрях кӑшкӑрма тытӑннӑ, унӑн параппан- 
не ҫапажан буржуалла националистсем, эсероем класлӑ 
мир пирки пылак сӑмахсем каланӑ, хаҫатсенче статьясем 
ҫырнӑ. «Самана» сӑвӑ эсерсен, кулакеен кӑмалве каякан, 
ёҫ ҫыннисен ӑс-тӑнне мииретакен сӑвӑ пулнӑ. Автор ҫакна 
ӑнлаиман: пуянпа чухӑн нихҫан та пёр хисепре тӑман, тӑма 
та пултарайман, куштанпа мӗокӗн нихҫан та пёр сак ҫинче 
ларман, ларма та пултарайман,— мёншён тесен пуянпа чу
хан, куштанпа мёскён мушшинче ӗмёрех клас хирӗҫёвӗ пул- 
на, вӑл хӑш чухне тамалнӑ, тепёр чухне ҫӗнё вӑйпа ҫӗклен- 
ее, араславса кайнӑ, анчах нихҫан та пӗтмен, пётме те 
пултарайман. 1917 ҫулти кёркуннене илес яулсан, тӳрех 
ҫакӑн ,пек калас пулать: вӑл чӑвашсем хушшинче те куш
танпа ч>ухӑн пёр сак ҫинче ларнӑ самана пулман, клас кӗ- 
решӗвӗ ҫивёчлевсе пынӑ вӑхӑт пулнӑ. Ун чухне Росоийӑра 
аслӑ революци ҫывхарса килнӗ. Ҫакна «Самана» авторё 
1С!И1сеймен, саманана ӑнланайман. Анчак тепёр ик ҫултан, 
Октябрьти Аслӑ революци хыҫҫӑн, И. Тӑхти шухӑшёсем 
йӑлтах урӑхланса каяҫҫё, поэт пачах урӑх ҫын пулса тӑ- 
рать. «Самана» сӑвӑра Тӑхти: «Тиакер-кайӑк кашкӑрсем, 
сурӑх тытма чарӑнӑр», тесе ҫырнӑ пулсан, «Колчак» поэ- 
мӑра кашкӑрсем ҫинчен урӑхла ҫырать: «Шурӑ кашжӑр 
ушкӑнӗ — ӗҫ халӑхӗн тӑшманё», тет.

Ҫёршывра пулса пыракан хаяр клас кёрешӗвӗ вумай 
ҫынсен куҫне уҫнӑ, хӑйсем камне ӑнланса илме май панӑ. 
И. Тӑхти Октябрьти революцие пула тӗрёс ҫул ҫине тух-
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нӑ, революцие хӳтӗлекенӗ пулеа тӑнӑ, хӑйӗн пултарулӑхне 
халӑха гаанӑ, ҫӗршыв тӑшманӗоеве хирӗҫ ҫырма тытӑннӑ.

И. Тахти сӑвӑсем, поэмӑсём, «алавсем ҫеҫ мар, публи- 
цистикӑлла статьясем те ӑста ҫырнӑ. Тӗслӗхшён унӑн «Атӑл 
та кӑна халиччен курман» ятлӑ статйине .илме пулать. Ку 
статьяна вӑл 1934 ҫулта, Шупашкара Совет Союзӗн пир- 
вайхи геройёсем — Доронинпа Ляпидевский «илоен, ҫырнӑ 
пулмалла. Статьяра патша саманинче тӗрлӗ вак халӑхсем 
мӗн теря пысӑк хӗнчхур, асап-мӑшкӑл тӳсое пурӑннине 
нумай тӗслёхсемпе кӑтартса панӑ. Уита автор патша пуҫ 
касаканӗсем ҫинчен, сулӑ пӗрени ҫине юпасем лартса, юпа 
ҫинчен юпа ҫине урлӑ-пирлӗ каштасем курса, Пугачев 
иӑлхавӗ вӑхӑтӗнче Пугачев майлӑ пулоа улпутсене хирёҫ 
пынӑ вырӑс, чӑваш, мари ёҫ ҫынниеене -сухан мӑйи иек, ҫав 
каштаоенчен ҫака-ҫака, Атӑл тӑрӑх юхтара-юхтара яни 
ҫинчен ҫырать. Ҫакӑн пек картинӑеене ҫырса кӑтартнӑ 
хыҫҫӑн: «Атӑл, Аслӑ Атӑл, мён курмая эс хӑвӑн ӗмӗрӗн- 
те?»— тесе ыйтать писатель. Анчах большевиксе1М тума 
тытӑннӑ ӗҫсем пек чаплӑ ӗҫсене Атӑл «урман. «Ҫакна эсӗ, 
Атӑл мучи, темиҫе пиншер ҫу.л юхса та курманччӗ-ха»,— 
тет вӑл.

Ку статьяра автор капитализм тӗнчинчи харам пыр-им- 
периалистсене те хаяррӑн питлет. Империалистсем яланах 
мулшӑн, вӑрҫӑшӑн хыпеа, ҫунса ҫӳренӗ; мула харпӑр хӑй 
аллине ҫавӑрса илеоси ятлаҫмасӑр, хирёҫмесӗр, вӑрҫмасӑр, 
юн тӑкмасӑр нихҫан та пулман,— ҫакна «Колчак» авторе 
лайӑх ӑнланнӑ.

Империалистсен ирсӗр политикине хирӗҫ Совет Союзӗн 
мирлӗ политикине, халӑхсен туслӑхӗн политикине кӑлареа 
тӑратоа, пйсателыпатриот И. Тӑхти малалла ҫакӑн пек 
каласа парать:

«Капяталистсем пӗр-пӗринпе тавлашса, харкашса, тӗн- 
че пуянлӑхне пӗри те пӗри тэта та ытларах ярса илесшӗн 
рабочисене, колонисенчи тёрлё чёлхеллӗ ӗҫ халӑхсене хы- 
тӑрах хӗоме майсем шыракӑ вӑхӑтра Германире, Австрире 
Гитлероен «ырӑ кӑмӑлӗгге» юн тӑтаннӑ вӑхӑтра, паянхи кун 
(1934 ҫулти иганӗн 24-мӗшӗнче — В. Д .)— чӑваш халӑхён 
автонсми уявне, рабочи клас ёҫӗшён хӑйсене пёр хӗрхенме- 
сӗр, ӗҫ халӑхне канӑҫлӑ, кӑмӑллӑ, телейлӗ, культурӑллӑ, 
илемлӗ, ҫителӗклӗ пурнӑҫ туса памашкӑн хӑйоен пурнӑҫне 
те хӗрхенмесёр ӗҫлекен ҫынсем, Совет Союзён паттӑр г-е- 
ройёсем, чӑн ырӑ кӑмӑлпа пире хисеплеое Шупашкара кил- 
ни — мёне-мвне пёлтернине калаеа та ҫитерме ҫук».
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И. Тӑхти Совет Союзӗн, тӑван республикан ӳеӗмӗсем- 
шӗн саванна, хавасланса ҫырнӑ, империал истое н, фашист- 
сен тиокер ҫӑт.кӑнлӑхне питленӗ, чӑваш ёҫ ҫыннисене ҫирёп 
кӑмӑллӑ, сыхӑ та хастар пулма чӗннӗ, халӑхеен туслӑхне, 
мирлӗ ӗҫне мухтанӑ. _

* *

И. Е. Тӑхти, ҫамрӑклах халӑх пултарулӑхне юратса 
пухнӑскер, чӑваш чӗлхин илемне лайӑх туйнӑ, еӑвӑсемпе 
кала всем ҫырнӑ чухне жирлӗ те вырӑнлӑ сӑмахсене, сӑмах 
ҫаврӑнӑшӗсене суйласа илме пёлнӗ.

Акӑ илер-ха «Колчак» поэмӑнах. Унта поэт ҫёнё йӗр- 
кешӗн хаваоланса, чун-чӗререн тӑрӑшса ҫырни кӑна 
мар, ҫав йёркешӗн вӑйлӑ сӑмахсем, танлаштарусем тупма 
пӗлни те лайӑх сисе нет. Поэтӑн сӑмах енчӗкё туллиех, унта 
кӗмёл те, ылтӑн та ,пур,—  кашииех хӑйён вырӑнӗнче, поэт 
нихҫан та парӑма кӗмест.

Тӑхти час-часах ваттиеен сӑмахӗсемпе е вӗсем майла 
сӑмах ҫаврӑнӑшӗсемпе, танлаштарусемпе усӑ курать. Пӗр 
вырӑнта: «Тип жашӑкгаа тута та ҫурӑлать, теҫҫё чӑвашсем», 
тет, тепёр вырӑнта: «Кӗпҫе пултӑр еыпӑклӑ, самах пултӑр 
татшклӑ», тет. Е тэта танлаштарусем: «кашта ҫинчи чӑх- 
сем пек»» «кикен ҫинё сысна пек»; «арман хуҫи ёни пек» 
тэта ыт. те.

Колчак пухнӑ «шурӑ каш.кӑр ушкӑнӗн» ёҫкине «ӑтартса 
парса, патша адмиралӗнчен пирӗн поэт акӑ мӗнле кулать:

Юрла-юрла шавласан,
Ҫакӑ ушкӑн Колчака 
Урра йӑтма тапратать.
Адмирала улпутсем 
Ярса илчӗҫ пӗр харӑс.
Урра! Урра! кӑшкӑрса,
Ывӑтаҫҫё ҫӳлелле.
Колчак пӗрре маччана 
Хырӑмёпе сёртёнет,
Тепре ҫакӑ адмирал 
Ҫурӑмёпе маччана 
Ҫитсе лексе перёнет.

...Пёр кётесре улпутсем 
Тислёк купи манерлӗ 
Пирамида пулнӑ та 
Тапкаланса выртаҫҫё.

Тӑшмансене ҫакӑн ;пек тӑрӑхлани, чи малтан, ажӑ мӗн 
ҫинчен калать: Тӑхтин ҫиҫсе, кулса, ахӑрса таракан сатирӑ
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вӑйё, сатирик таланчӗ пулнӑ (анчах вӑл лирле пек сарӑлса 
каяйман).

И. Тӑхти, ӗлёкхи саманара ӳссе ҫитеннёсжер, ӗлёкхи 
хресчен пурнӑҫне тёлёнмелле паллӑсемпе кӑтартса панӑ 
(куншӑн ӑна: «Тӑхти чӑваш ялён сан-сӑпатне пасса катар- 
тать», тесе айӑтла1кансем те пулчёҫ). Ҫав паллӑсенче ,те 
унӑн оатирӑ мелёоем уҫҫӑн 1курӑнеа тӑраҫҫӗ: вӑл, совет ха- 
лӑхён тӑшманне, Колчак адмирала тӑрӑхлаоа питленӗокер, 
кивӗ йёркене, унӑн юлашкисене те хаяр питлет, тёрлё ҫӑпан- 
суравсене хирӗҫ хӑйӗн пултарулӑхён пӑтӗм вӑйне ҫёклет.

Акӑ ӗлӗкхи ялти чӑваш хресченӗн пурнӑҫӗ И. Тӑхти 
калавёсенче мӗнлерех «урӑнать:

«Эпӗ те ҫиччӗре, те саккӑрта ун чухне, лайӑх ас т.умас- 
тӑп. Эпир хӗлле урайне выртаттӑмӑр. Пӳрт ӑшӑ пуЛатчӗ 
те. Урхалӑхпа ҫыхаа, каҫхине атте ыраш улӑмё илсе кё- 
ретчӗ пӳрте. Ҫав улӑма урайне оарса, улӑм ҫине тӳшек, 
сӑхмансем сарса выртаттӑмӑр эпир. Атте пӗр хёрне, анне 
тепӗр хёрне выртатчё; эпё, шӑллӑм, икӗ йӑмӑк варне 
выртаттӑмӑр; ҫывӑрса тӑрсан, ирхине анне, улӑм кӗлте 
туса ҫыхса, кӑмака хутатчӗ».

«Каҫхине эпир урайне улӑм ҫине выртсан, краҫҫын сӳн- 
терсен, ула сыснапа икӗ чёппи пирён тавра нӑрӑклатса, 
улӑм чавса ҫӳретчёҫ. Ула сысна, улӑм пуҫтарса, пирён ура 
вӗҫне выртатчё... Ҫав сьгона чёиписем, эпир витённё кёрёк 
айне кёрсе, шӑллӑмпа иксӗмёр хушша, ӑшӑ ҫёре кӗрсе выр- 
татчӗҫ» («Калавеем», 1955 ҫ., 20 стр.).

Ёлӗкхи чухӑн хресченсен (вӑтаммисен те нумайӑшӗн) 
пурнӑҫӗ шӑпах ҫавӑн пек пулнӑ, хӑшёсен унтан та кичем- 
рех, хӑрушӑрах, тиокертерех пулнӑ. И. Тӑхти калавёсенче 
ҫав кичем (ашчемрен те кичем!) 1карти«ӑсене те курма 
пулать. Ҫапла ҫырса вӑл тепӗр чух натурализм ҫулёпе те 
жайнӑ.

И. Тӑхти —1 чёлхе ӑсти, терёмёр. Вӑл хӑйӗн калавёсен 
чӗлхине халӑх пултарулӑхён сӑмахёсемпе илемлетме пёлнӗ. 
«Шерхулла» калав ку тӗлӗшпе уйрӑмах паха вырӑн йы- 
шӑнса тӑрать.

Унта пёр чӑваш арӑмӗн сасси пирки писатель ҫакӑн пек 
ҫырнӑ: «Сасси те унӑн ҫинҫе сас, йӗс шӑнкрав пек, уҫӑ 
янӑрать».

Ялта туй халӑхӗ шавланине, кёрленине, йӑсланине, 
юрланине, 1кӑш1кӑрнине, ташланине, сикнйне... автор ик- 
виҫ сӑмахпа шласа  панӑ: пётӗм ял хгушши ҫёмёрлет!

Ҫак тёслёхсем те писатель илемлё калама пёлнине
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«ӑтартса параҫҫё: «Алтай Ваҫли «ӳме тӑрне ларнӑ, шапӑр- 
не ахӑртса пырать».

Ку ҫынна Алтай Ваҫли тесе ахальтенех каламан пуль! 
Вӑл туйсевче-мё нс енче хӑйне хӑй автанла тыткалать пул- 
малла. Куратӑр-и, вӑл кӳме тӑрве хӑпарса ларнӑ! Кӑштах 
«айсан, ал-ура хёрсен, Алтан т-ус кӳме ҫинче тайкаланса 
ахӑртма пуҫлать шӑпӑрне!

Тепӗр чухне писатель ӑсталӑхё произведени геройӗ 
валли илнё хушаматра та аван палӑрать. Анчах ҫакна ху- 
шаматпа ҫеҫ мар, ҫав геройӑн ёҫё-хёлӗпе, 1хӑтланӑвӗс€М1пе, 
сӑмахӗсемпе ҫирёплетсе парас пулать.

Чӑваш ялӗсенчи ҫынсен хушамачӗсем таҫтан-муртан 
пуҫлавса кайман. Вӗеем мӗнле те пулин ёҫпе ҫыхӑнса тӑ- 
раҫҫӗ, вёсем — халах хӑй сӑнаса, пӗлсе панӑ хушаматсем. 
Ҫав Алтан е унӑн ывӑл-хӗрӗсем халё хӑйоен ҫырӑвӗс-ем ай
ве «П е т у х о в» тесе алӑ пусаҫҫё вулё. Ҫапла, чӑваш ху- 
шамачёсем хаш чухне калав ҫырмалӑхах материал параҫҫӗ.

Илья Ефимович чӑваш чӗлхин вӑй-хӑватне, чапне ӳсте- 
ресеишён ырми-канми тӑрӑшнӑ, пӗтӗм пултарулӑхне парса 
ӗҫленё, ҫамрӑксене вёрентнӗ, хӑй те вёреннӗ.

И. Тӑхти ҫакӑн пе« шутлавӑ: писателён ӑсталӑхё чёл- 
хеве лайӑх пӗлвинчен, унӑн пуянлӑхӗпе тивӗҫлен усӑ кур- 
нинчен, шухӑшсене калама кирлӗ сӑмахсем, танлаштаруеем 
тупма пӗлнинчен жилет, тенё. Чӑваш писателӗсен 1936 ҫул- 
ти январьте пулса иртнӗ пухӑвӗнче, ҫав шухӑша палӑртеа, 
хӑй тёрлё ивститутсенче вӗреннӗ вӑхата аеа илсе, И. Тӑх- 
ти ҫакӑн пек каланӑ: «Эпӗ пӗтӗмпе 48 экзамен патӑм, 
пурте чӗлхе, литература, истори акзаменёсем, ҫапах та эпё 
«ашви пуплевех асапланса ҫыратӑп. Ҫахна эпӗ илемлӗ ли- 
тературӑра сӑмах, пуплев йёрки шухӑша каласа памалли 
хатёр пулса тӑнӑ пирки калатӑп. Пирён чӗлхе ӑсталӑхне 
алла илмелле, чёлхе ахахӗсене суйласа илме вӗренмелле».

Писательсен тепёр пухӑвӗвче тухса каланӑ еӑмахра 
И. Тӑхги, ҫамрӑк поэтсене литература чӗлжине вӗренме чӗн- 
се, ҫаила асӑр1хаттарнӑ: «Пушкинпа Лермонтов сӑввисене 
вуланӑ чухне манӑн юрлас жилет. Вёсен сӑввисем манӑн кӑ- 
мӑла ҫа« тер.и хытӑ хускатаҫҫӗ. Пирён поэтсен те Пушкин
па Лермонтов пак ҫырмалла».

Ҫав ҫулхине вӑл писательсен пухӑвёнче (апрель уйӑ- 
хӗнче) Н. Ф. Катанов профессор (тюрколог) 117 чӗлхе 
пӗлни ҫинчен каласа парать. «Пирӗн ҫичӗ чӗлхе те пулин 
пёлесчё», тет. Ку тёслёхе вӑл акӑ мёншӗн илсе кӑтартнӑ: 
ҫав вӑхӑтра пирён хӑш-пӗр «писательсем» «пире чӑваш
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чёлхине пел ни те ҫитет», текелесе ҫӳренӗ. Анчах хӑйсем ӑна 
та ҫителӗклӗ пӗлмен, тепёр чухне хӑй ал ҫырӑвӗсене те тара 
тытса юсаттарнӑ. Тара кӗрешсе ӗҫлекенсем те юоаса ҫи- 
терекмен, редактореем «кондицие» ҫитерсе парӗҫ тесе чунё- 
сене йӑпатса ҫӳренӗ. Вӗсем хӑйсен культурине ӳстересси 
ҫинчен шухӑшласшӑн та пулман, ытти халӑхеен чёлхине 
вӗренесси ҫиие йӗрӗнсе пӑхнӑ. Ҫав «писатель» тенё этем- 
сем ҫаж ш.ухӑша ӑнланман: писатель пулас тесен, нумай- 
нумай вӗренмелле, пуҫламӑш шжултан тытӑнса аслӑ шкул 
таранах пётём вӑя хурса вӗренмелле. Писателӗн пурнӑҫран 
вёренмелле, халӑхпа пӗрле пымалла, унӑн шухӑшве тӗрёс 
калаоа пама пёлмелле. «Ёмӗр пурӑн— ёмӗр вёрен» тенине 
писателён нихҫан та манмалла мар. Вёренме тӑрӑшман ҫын, 
вӗренме пӑрахнӑ этем писатель пулаймасть. Ахаль ҫын та 
вӗренме пӑрахоан, жаялла ,кайоа пырать, ӑеӗ чакать, чёри 
типме тытӑнать.

И. Тӑхти илемлё произведенисем ҫырма вырӑҫ лите- 
ратурин класс^кӗсенчеп вӗреннӗ. Эпӗ ҫакна лайӑх ас тӑ- 
ватӑп. 1933 ҫулхине, пёр кӗркуннехи ҫумӑрлӑ жун, Атӑл 
хӗрринче эпӗ Илья Ефимовича тӗл пултӑм. «Сана пёр япа- 
ла жаласа парам-ха»,— терӗ вӑл. Вара ҫавӑнтах Днепр 
ҫинчен Н. В. Гоголь ҫырнисене пӑхмасӑр калама тытӑнчё. 
Вуласа пӗтерчӗ те: «Гоголь ҫырнисене вулатӑп та тӗ- 
лӗное путсах жаятӑп...», терё. Унтан туйине пӗр вырӑнтан 
тепӗр вырӑна тӑратрё те: «Куҫ пӑван пулма писателӗн ни- 
камран та мар, Гогольтен вӗренмелле»,— тесе хушса хучё. 
«Куртӑн-и, Днепр варрине пёр кайӑк та вёҫсе ҫитеймест, 
тет. Тет ҫеҫ те мар, ӗнентермеллипех ӗнентерет...»

Илья Ефимовича тӗл пулсан, уйрӑлма ҫукчё. Питех те 
ӑста калаҫатчё вӑл. Такам та итлесе савӑнатчё. Унӑн ка- 
лаҫу ӑсталӑхӗ калавёсенче те лайӑх сисӗнет. Тӑхти геройӗ- 
сем пурте Тӑхти пек ӑста калаҫҫӗ: вёсен чӗлхи-ҫӑварӗ, чӑн- 
нипех те, ҫу сёрнӗ пек.

...И. Тӑхти, вӑрах чирпе аоаплавса пурӑннӑ пулин те, 
хӑйӗн «уҫӗ мён хупӑничченех ҫырма пӑрахман. 1937 ҫулхи 
йывӑр куноенче чирлё поэт «Самана сӑвви» ятлӑ икё пай- 
лӑ поэмӑ ҫырса пётернё. Анчах ӑна пичете пама ёлкёрей- 
мен: вӑл 1938 ҫулхи февралён 22-мёшёнче, хёрӗх тӑхӑр 
ҫулта, вилсе кайнӑ.

И. Е. Тӑхти, темле хён жилсен те, шанчӑкне ҫухатман, 
аллине усса ларман. Сывлахё тӳрленейми хавшаса ҫитнё 
пулин те, вӑл пурнӑҫ ҫинчен шухашлана, малалла пӑхнӑ, 
тӳсёмлё пулнӑ. П. Хусанкай кӑкӑрсӑр поэтӑн юлашки
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кунёсем ҫинчен ҫырнӑ пёр сӑавинче (ку вӑл Н. И. Шеле- 
пи-е хисеплесе литература «.аҫе ирттернӗ хыҫҫӑн ирхине 
пулнӑ) Илья Ефимовича .ҫапла аса идет:

Усӗркелен поэтпала кӑшт иккӗн
Ҫӳрерӗмӗр тӳлек ҫыранпалан.
Хӗвел хӑпарчӗ ешӗл Йӑлӑмран.
Ҫын пӑхрӗ тинкерсе: «Пурнар-ха!» терё.

Илья Ефимович Тӑхти чӑвашсен пултаруллӑ писа- 
телӗоенчен пёр-и пулнӑ. Илемлё произведенисем ҫырма вӑл 
К. В. Ивановпа пёр вӑхӑтрах тытӑннӑ, пурӑнасса Н. И. Ш е
лепине Н. В. Шупуҫҫынни пекех икё саманара пурӑнса 
курнӑ. Унӑн революцичченхи кун-ҫулӗ ытти чӑваш писа- 
телӗсен пекех .асаплӑ та тумхахлӑ пулнӑ, ҫапах та вӑл хӑйӗн 
ырӑ ёмӗтне — тӑван ҫёршывшӑн, халӑхшӑн, тӑван литера- 
турӑшӑн ӗҫлесе пурӑнас ёмётне ҫирӗп тытса пынӑ. Ирёклё 
совет еамани ҫйтсен, И. Тӑхти пултарулӑхё ҫӗкленсе 
«айнӑ, ёмӗчё пурнӑҫа кӗнӗ, ырӑ ячё халӑх патне ҫитнё.
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ЧАВАШ  Х А Л А Х  Ю РӐҪИ
Утём ҫӗрте ҫӗрсе пӗтсессӗн те,' 
Ятӑм ҫӗрмӗ тесе шанатӑп...

Н. И. Ш ЕЛЕП И

Кашни халӑхан хӑй чёререн юратакан, ырӑ кӑмӑлпа 
асанакан ывӑл-хёрӗсем пур. Чӑваш халӑхён те ун ггек 
ҫыноем сахал мар. Вӗсем халӑхшӑн тӑрӑшса ӗҫленипе, халӑх 
телейӗшён кёрешвипе чапа тухнӑ. Пирён халӑхӑн ҫавӑн пек 
чаплӑ ҫыннисенчен пёри вал — халӑх поэчӗ Николай Ива
нович Полоруссов-Шелепи.

Н. И. Шелепи 1881 ҫулта май уйӑхӗн 2( 14)-мёшёнче 
Тутар республи1кинч!е, Аксу районӗнчи Ҫӗнё Усел ялёнче, 
вӑтам хресчен кил-йышёнче ҫуралса ӳснё. Вӑл ялти шкул- 
та тӑватӑ ҫул хушши вёреннё. Ҫакӑн хыҫҫӑн вара пулас 
поэт урӑх ниҫта та вёренеймен, унтан-кунтан кӗиекесем 
тупкаласа вуланипе ҫеҫ хӑйёи пӗлӗвёсене хӑпартса пынӑ. 
Х ут сажал вӗреннё пулин те, вӑл тӑван ялёнче пӗртен пёр 
хут пёлекен ҫын пулнӑ.

1904— 1914 ҫулоенче Н. И. Шелепи Ҫёпёрте малтан 
чугун ҫул ҫинче рабочи пулса ёҫленё, кайрантарахпа ялта 
хресчен ёҫӗпе пурӑннӑ. 1914 ҫулта таган ялне таврӑннӑ, 
кӗске вӑхӑт хушши учительте ёҫленё, 1916 ҫулта caATaKpa 
пулнӑ.

Октябрьти Аслӑ сониалиэмлӑ революцие поэт пысӑк 
хаваслӑхпа !кётое илнӗ. Революци хыҫҫӑн вӑл чухӑнсен ко- 
митетёнче ёҫленё, ӑна Чистай уесёнчи исполком членне 
оуйланӑ. Совет саманинче Шелепин пултарулӑхӗ пуянлан- 
са пырать, чапё халӑх хушшине сарӑлать.

Н. И. Шелепи литература ӗҫне патша саманинче ты- 
тӑннӑ. Унӑн таланчё виҫё революци витёр пиҫёхсе тухнӑ, 
икӗ самавара тӗрёсленнё. Поэт патща саманинче хӑйён ҫур 
ёмӗрне пурӑнса ирттернё, Ҫакӑ вара унӑн пурнаҫёнче
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йывӑр йёрсем, ӑс-тӑнӗнче чуна ыраттаракан аса-илӳсем 
хӑварнӑ.

Н. Шелепин революциччен.хи пурнӑҫӗ ҫӑмӑл гаулман: 
вӑл хурине те, шуррине те «умай .тӳосе курнӑ. Унӑн ҫулё — 
тертлё ҫул, ӗҫ ҫыннисен ҫулӗ юулнӑ. Поэт кланах халӑхпа 
нихҫан уйрӑлми ҫыхӑнса тачӑ пӗтӗҫсе ӗҫленё. Ҫахӑ ӑна чи 
йывӑр Еӑхӑтра та вӑй парса тӑнӑ, чунне хавхалантарнӑ, 
сассине ҫёкленӗ, юррисене янравлӑх панӑ.

Халӑх псэчё, хӑйён хён-хурлӑ кун-ҫул»е аса илсе, 
1925 ҫулта «Ҫул курхи» ятлӑ сӑввинче акӑ мӗяле йӗркесам 
ҫырнӑ:

Темле йывӑрлӑхсем тӳссессӗн те 
Чарӑнмарӑм ҫырма тӑрӑшса, 4
Пурнӑҫӑм йывӑр пулсассӑн та 
Юрӑмсемпе хытӑ савӑнтӑм...
Хуйхӑ ҫине хуйхӑ килех тӑчӗ,
Шухӑшла-шухӑшла ватӑлтӑм.
Выртнӑ вырӑн ҫинчен тӑра-тӑра 
Ҫыру ҫинче лартӑм ҫӗрёпе.
Темле йывӑр хёк-хур курсассӑн

та
Пурӑнма тӑрӑшрӑм тӳрёпе!

Н. Шелепи — чӑваш халӑхён юратвӑ поэчӗсенчен пӗри. 
Вӑл тӳрӗ пурӑнма тӑрӑшнӑ, вӑл чӑннипех те тӳрӗ пурӑннӑ. 
Ҫакна унӑн ёҫё-хёлё, тӑван халӑхпа пии-атия тымарпа ҫы- 
хӑнса тӑракан пултарулӑхё «ӑтартса парать.

Илер-ха, сӑмахран, унӑн 1905— 1907 ҫулсенчи револю- 
ци вӑхӑтӗнче ҫырнӑ сӑввисене. Вӗсенче эпир поэт халӑхшӑн 
тӑнине 1К1уратпӑр. 1905— 1907 ҫ!улсенчи революци, унчченхи 
ытти мӗн пур революцисенчен те ытларах, классен, уйрӑм 
ҫынсен позицийёсене тӗрёсленӗ. Ҫакӑн чухне чӑваш халӑхё 
те хумханоа кайнӑ. Революци хумё ҫёршыв тӑрӑх вӗҫ- 
рен вӗҫе ҫӳренӗ кунсенче чӑваш интеллигенчӗсенчен пё- 
рисем, патша майлӑ пулса, |Монархистсен лагерёнче пынӑ, 
теприсем — чӑваш буржуазипе кулакёсем хушшине тӑнӑ, 
виҫҫӗмӗшёсем — ӗҫ халӑхӗшӗн тӑрӑшоа, тумхахлӑ, анчах 
тӗрёс ҫулпа пынӑ.

Пирён поэт Н. И. Пол орусс о в -Ш е л епи халӑхпа яынӑ, ёҫ 
ҫыннисемшён тӑрӑшнӑ, ёҫре те, кёрешӳре те хӑш чухне ха- 
лӑхшӑн ӑш ҫуннипе, тепӗр чухне халӑхшӑн савӑннипе юрла- 
нӑ. 1907 ҫулта вӑл «Ҫёлен» ятлӑ хёрӳллӗ сӑЕӑ ҫырать, 
«Хыпар» хаҫатра пичетлесе «ӑларать. Kjv сӑвӑра гвӑл пат- 
шана Ҫӗлен тесе ят парать, халӑха Кайӑк, тет, халӑхпа 
патша хушшинчи кӗрешӗве сӑнласа кӑтартать.
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Ҫӗлен чӗтресе выртать,
Ҫяк кайӑкран хӑраса;
Кайӑк ҫиҫём пек ҫӳрет,
Чӑнлӑх ҫути шыраса,—

тет вал унта.
Поэт халӑх вӑйӗ ҫине шан-а тӑнӑ. патша йёркине рево- 

люциллё вӑӑсем пӗтересое ӗненнӗ. Ҫавӑнпа та вӑл ҫакӑн 
пак ҫырма пултарнӑ:

Ҫёлен пӗрре вилё-ха,
Емёрлӗхе пӗтё-ха.

Чӑнах та, 1917 1ҫ:улта халӑх ҫав ирсӗр Ҫёлене пӗтерсе 
хучӗ. Октябрьти социализмлӑ рево.люци мул хуҫисен влаҫ- 
не ҫапс-а аркатса тӗп турӗ, ҫёнӗ влаҫ туоа хучӗ,—  ҫапла 
вара ҫӗнё истори алӑкне уҫрё.

Революци тӑшманӗоем Совет влаҫне хирёҫ вӑрҫӑ пуҫ- 
лаоа яроан, Шелепи, ӗҫ ҫыннисене революии ӗҫёшӗн кё- 
решме чӗнсе, ҫакӑн пек ҫырнӑ:

Пётӗм ҫёре чӗтретсе,
Хярӑс утар малалла,
Мул пуҫлӑхсен хӑватне 
Пӑр! салатса ямалла.

Поэт 1905—-1907 ҫулсенчи тата 1917 ҫулхи революци- 
сем ҫине мёнле пӑхни унӑн обществӑри позициве, унӑн 
идеологийӗн никӗоне кӑтартоа парать. Шелегги литература 
ӗҫне тытӑннӑ чухнех iBbipaoceH прогрессивлӑ литератури 
ҫулё ҫине тӑнӑ (вӑл хӑйён ун чухнехи п р ои з ве д е н ийӗсене: 
«Раҫҫей» ятлӑ сӑвва Н. А . Некрасов сӑввисенчи шухӑшсен 
витёмӗпе, «Ҫӗлен» ятлӑ еӑвва М. Горькин «Песня о Соко
ле» ятлӑ прей з ве де н ийӗнчи шухӑшсен витӗмёпе ҫырнӑ).

Тепёр енчен ҫакна палӑртас пулать: Шелзпин литера- 
турӑри пултарулӑхӗ чӑваш халӑх пултарулӑхӗ ҫинче никес- 
ленсе тӑрать. Халӑх пултарулӑхӗпе (фольклорпа) ҫак поэт 
чухлӗ хальжи яӑваш поэчёоенчен нихӑшӗ те усӑ курман.

Н. И. Шелепя, халӑх пултарулӑхёпе усӑ курса, «Кон
стантин хулине туни ҫинчен чӑваш ваттиеем калаҫни», 
«Пӳлёрти Валӗм — Хуҫа ҫинчен» тата «Ҫарӑмсангаа Хӑн- 
тӑрҫӑ» произведенисем рырнӑ, 1915 ҫулта Хусанта пичет- 
лесе кӑларнӑ.

Н. И. Шелепин халӑх пултарулӑхён ҫирёп никёсёсем 
ҫинче ӳссе аталаннӑ творчестви Октябрьти революци
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хыҫҫӑнхи тапхӑрта тэта та ҫӳллӗ .пусӑма ҫӗкленет. Совет са- 
манинче поэт ҫӗнё сӑвӑсем, юрӑсем, поэмӑсем шӑрантарать.

Революцие пула, чӑваш халӑхё хӑйён телейне тупнине 
мухтаса, унӑн юрри тинех ирёклён янранипе савӑнса, ха
лах сӑвӑҫи чӑваш сӑвви ҫинчен, ӑна cap кайӑкпа танлаш- 
тароа, «Чӑваш сӑвви» ятлӑ юрӑ ҫырать. Ёлӗк чӑвашсем’ 
хӑйсен юррисене ҫырмасенче пытанса вӑрттӑн юрланӑ. 
Халё ӗнтӗ пачах урӑхла: чӑваш юрри ялта та, х,улара та 
янрать, таҫти ҫӗршывсенче те илтёнет. Халё вӑл ирӗклӗ 
юрӑ, ӑна ӗҫ ҫыннисем аслӑ тӗнчере юрлаҫҫё.

Аслӑ тӗнчене уҫса пара,канё вӑл— 'коммунистсен хӑват- 
лӑ партийё, унӑн аслӑ ҫулпуҫё Ленин. Вӑл пирён партипе 
халӑхӑн аслӑ учителӗ Ленин ҫинчен калама ҫук паха юра- 
сем ҫырать. Ҫа« юрӑсене ҫырма поэт чи ӑшӑ, чи вӑйлӑ 
сӑмахсем тупать.

1924 ҫулта, Ленин вилнё хыҫҫӑн, Шелегаи вула1канӑн 
чун-чёрине хумхантара1кан, тёлӗнмелле ӑшӑ, и.лемлё сӑвӑ 
ҫырнӑ. Ҫав сӑввӑн пуҫламӑшӗнче эпир Левинӑн ача чгухне- 
хи кунӗсене куратпӑр:

Камӑн варӗнче 
Утленсе пулса,
Кам кӑкри сӗтне 
Ҫисе ӳсрӗн-ши?

Кам чёрҫи ҫинче 
Выляса кулса,
Хӗвел шевли пек 
йӑлт-йӑлт сикрӗн-ши?

Пусмӑрлӑхпала 
Ултав-суяна 
Ывӑҫ ҫинчи пек 
Курса тӑраттӑн.

Малалла, Ленин вилнӗ пирки хурланса, хӑйӗн хуйхине 
халӑха пӗлтерсе, поэт ҫапла калать:

Вут ҫулӑмё пек 
Чӗлхӳ-ҫӑвару—
Епле сивёнсе 
Чӗнми пулчё-ши?

Тёттём пуҫлӑхӗ—
Хӑрушӑ вилём—
Епле сан патна 
Хӑйса пычё-ши?

Пурие те курса 
Таракан куҫу 
Епле хупӑнса 
Тӗттӗмлснчӗ-ши?.,



Аслӑ Ленин .вилнӗ пулсан та, унӑн ячё пӗтӗм ҫёр ҫинче 
чӑн-чӑн ҫутӑ ҫӑлтӑр пулнине, ёҫ ҫыннисене малалла чё вес
ов, пул-ас ӗмёрсене ҫутатса тӑрасса поэт лайӑх пёлнё:

Пӗтӗм ҫӗр ҫинчи 
Ёҫ халӑхӗшӗн 
Сан ят чӑа-чӑнах 
Чӑн ҫутӑ ҫӑлтӑр.

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

Хёвел ҫути пек,
Яту ҫут пултӑр,
Янтраса тӑтӑр,
Ёмёр чёр пултӑр!

Тӳрех калас пулать: Н. Швлепи иултарулӑхӗнче унӑн 
Ленин ҫинчен ҫырнӑ юрри-сӑввисем—  чи паха произведе- 
нисем. Ҫав сӑвӑсенче вӑл чӑваш халӑхӗн шухӑш-кӑмӑлне, 
ӗмӗтне каласа гаанӑ, ирёке тухиӑ телейлӗ, ҫутӑ ӗмётлё халӑх 
хӑйён ҫулпуҫне мӗн тери хытӑ юратнине кӑтартса панӑ.

Чӑваш литературине аталантарас ёҫре тав.а тивӗҫлӗ 
ёҫеем тунӑшӑн Н. И. Полоруссов-Ш елепие 1936 ҫулта Чӑ- 
ваш А С С Р правительстви халӑх поэчӗ ятне панӑ, 1939 ҫул- 
та, ытти паллӑ совет писателёсемпе пёрле, Совет прави
тельстви ӑна «Хисеп палли» орденӗпе наградӑланӑ.

1936 ҫулта поэт-патриотӑн юбилейне ирттернӗ кунсенче 
Н. И. Шелепие нумай ёҫ ҫыннисем, тёрлӗ халӑх писателё- 
сем ҫырусемпе телеграммӑсем ярса саламланӑ. Ҫав шутра 
французсен паллӑ п и оатель-гуманисчӗ Ромен Роллан ҫыру 
ҫырса янӑ.

«Эпӗ,— тет Р. Роллан,— Шелепи юлташа малашне ха
тах та ӑнаҫлӑрах ёҫлеме, телейлӗ пулма чёререн ырӑ оуна- 
тӑп. Елӗкхи саманара вӑл, революциччен, хӑйён пурнӑҫӗнчи 
тата Сирён халӑхӑн пӳрнӑҫӗнчи йывӑрлӑхсене парӑнман,—• 
хӑйён таланчёпе ҫутӑ шанчӑкён ҫулӑмне упраса хӑварма 
пултарнӑ. Ҫакӑвшӑн ӑна пётём чунтан сума сӑпатӑп. Хамӑн 
Францири тусӑмсен ячёпе эпё унӑн алливе ӑшшӑн, тӑванла 
чӑмӑртатӑп. Унӑн ҫитёнӗвёсемшён эпӗ те Сирӗнпе пёрлех 
хӗпӗртесе савӑнатӑп, мӗншӗн тесен эпир пурте пӗр этем- 
лёх членёсем вулса тӑратпӑр. Ҫав этемлӗхшён расасемпе 
нацисем хушшинчи уйрӑмлӑх ҫук —  пёрисен телейӗ е куйхи- 
суйхи теприсемшӗн те телей е хуйхӑ-суйхӑ етулоа таоать».

...Аннах Николай Иванович пурнӑҫӗнче унӑн чун^чӗри-
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не ыраттаракан вӑхӑтсем ёлӗкхи оаманара ҫеҫ мар, Совет 
саманинче те, чип-чипер пурӑннӑ 1К!унсенче те пулнӑ. Сӑ- 
махран, 1937 ҫулта пӗр элекҫӗ халӑх поэчён ырӑ ятне 
варалама пӑхнӑ, ватӑ поэт ҫинчен киревсёр статья ҫыроа 
1кӑларнӑ. «Ҫыннӑн ҫутӑ кун не ҫёмёрекен» элакҫе хирӗҫ 
Н. И. Шелепи «Элекҫе хирёҫ» ятлӑ сӑвӑ 'ҫырнӑ.

Сӑвӑ пуҫл1амӑшӗнче поэт ёҫ ҫыннисем |кёрешое ҫён- 
тернё патшалӑхра, аслӑ та ирӗклӗ ҫёршывра хӑй оавӑнса, 
халӑхпа пёрле ёҫлесе пурӑнни ҫинчен, рсӑйне чаплӑ кун-ҫу- 
лӑн мухтавлӑ сасси хавхалантарни, юррисенче халӑхӑн 
паттӑр ёҫӗоем ялкӑшни ҫинчен ҫырать:

Колхозсен ялӗсене ҫӳресе,
Ҫӗнтерӳсемпе хӗпӗртесе,
Ёҫ паттӑрӗсеиАе курнӑҫаттӑм,
Юрла-юрла сӑвӑ ҫыраттӑм.
Ачасене чунтан юрататтӑм,
Юрласа саламсем яраттӑм,

■ Хӑнасене хӗрӳ пахалаттӑм,
Сӑвӑласа салам калаттӑм.
Урампала утса пынӑ чух та 
Пуҫра юрӑ-сӑвӑ ҫыраттӑм,
Ёҫ халӑхӗн чаплӑ ёҫёпеле 
Ҫёнтерӳ юррисем шӑрататтӑм.

Аннах юульт вахӑтёнче, хура пёлӗтоем хапланса килсен, 
ирсӗр элекҫё ҫёлен пек шуса тухать те халӑх поэтне ним 
сӑлтавсӑрах лӑокама тытӑнать. Ҫав киревсёр этем, ,поэт 
1калашле, ӑна «вӑйлӑ ҫын ячёпе хӑратаканскер», халӑх 
поэтне мӗн терн тарӑхтарни ҫак йёркеоенчен геитех те лайӑх 
курӑнать:

Хӑй вал, хура ӑш-чиклӗ пулин те,
Хёрлё ялав айне пытанать.
Сеепёл Мишши мӑйин пӑявӗпе 
Мана та вӑл пӑвма пикенет.
Пӳтсӗр сӑмахсемпе тёнче ҫине 
Тӳсме ҫук тискер ят сарать.
Чӑваш халӑх ватӑ сӑвӑҫине 
Ҫёлен сӑннисемпе хӑмсарать.
«Шелепин юррисем янрамаҫ,
Ёҫ халӑх ячёпе ҫырмасть», тет.
Чёререн юратнӑ ёҫ халӑхне,
Юлташсене манран сивётет.
Суять вӑл кашкӑр-кашамтн тусӗ,
Элек ӑшне путнӑ унӑн ӑсӗ,
Икӗ питлё хӗҫ-суеҫё ҫынта 
Чӑнлӑхпа тӳрӗлёх ҫук унта.

Элекҫӗ тарӑхтарнӑ поэт хӑйне ҫеҫ мар, ытти таса ҫын- 
сене те элекҫӗсенчен хӳтӗлет, пёр кашкӑр-кашамана ҫеҫ

130



мар, ытгги мён гаур элежҫӗ-суеҫӗсене гаитлет. Вӑл, пӗтӗм 
хаярлӑхне пухса, хӑрушӑ -кунсем ҫинчен ҫакӑн пек йӗрке- 
сем ҫырать:

Элек пирки йытӑ вилёмӗпе 
Сяхал мар ырӑ ҫынсем вилеҫҫӗ.
Савӑн пек минесӗр элекҫӗсем 
Сяхал мар ҫын ятне вараларӗҫ.
Ним айӑпсӑр совет граждавёсене 
Пётерме пикенсе хурларӗҫ.
Халӑхшӑн хёрӳ ӗҫлекеисене 
Халӑх тӑшманӗсем терӗҫӗ,
Вёсен кил-йышёпе ачисене 
Вӗри куҫҫульпе йёртерчӗҫӗ.

Халах поэчӗ хӑйне кам ирёк панине, унӑн юрри-сӑвви- 
сене 1кам хӑват панине, сассине кам уҫнине лайӑх пӗлет. 
Элекҫе ответ лесе, вӑл тёрӗссине калать:

Эпё ёҫ халӑхён ывӑлӗ,
Чӑвашсен ватӑ поэчӗ.
Октябрь вут-хёмлё тӑвӑлӗ 
Мана хаваслӑ ят пачӗ.

\
Ман поэзи — революци ачи,
Аслӑ Октябрь сарса ячё.
Ёс халӑхӗ л-~йӑх пёлет ӑна,
Уншӑн эп мӗн пур вӑя хунӑ.

Отрет хыҫне «Мартӑн 11-мёш кунёнче 19^8 ҫулта» 
тесе палӑртнӑ. Ҫапла, поэт ку сӑвва элекҫӗоем иртӗхсе кай- 
нӑ вӑхӑтра, copier ҫыннтгсене вӑйлӑ ҫын ячё хӑратоа тӑнӑ 
кrv-ноевче ҫырнӑ. Н. И. Шелопч ун ч^хне сӗм-1С1укжӑр тгулнӑ. 
Ана арамё ҫарӑтса ҫӳренё. Юлташӗсене поэт сасран ҫеҫ 
палланӑ. элекҫёсене вара мёнле утнинчен пёлнё...

Н. И. Шел епи яланах пурнӑҫпа ҫывӑх тӑма тӑрӑшнӑ: 
вӑл кашни ҫёнё событи п ир ки тенёпе пёсех хӑйӗн са^сине 
панӑ,— ватӑ поэт самана юоттин''ен юлса пыман. Чӑнах 
та, мён ҫинчен ҫырман-ши р-ӑл? Ҫёшпыври фабрикӑсемпе 
заводеем, совх^зсемпе колхозсем. ҫёнё хгулаоелспе колхозлӑ 
ялсем, Совет Ҫарё, уявсем, савӑнӑҫсем тата ыттисем те,—  
совет ҫёошывӗн кашни утӑмё халӑх поэтне хаваслантарнӑ, 
ырӑ 'кӑмӑлпа юрлаттарнӑ.

Н. И. Шелетти халӑх интер'ееё~1емпе пурӑннӑ поэт: вӑл 
совет ҫынниоене, вёсен ӗ"не мухтанӑ, ҫӗршыв тӑшманёеене 
ҫивӗч сӑмахпа питленё. 1907 ҫулта вӑл патшана Ҫӗлен тесе 
ят гсанӑ пулсан, ҫак ята вал революции ытти тӑшманӗсене 
те — v 'пгтсене, 1К.апиталистсене, кулакоене, сӑтӑрҫӑсене па- 
рать. Шелепи 'Капитализм тёнчине «хӗн-хур тённи», «юнлӑ
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тӗнче», «ылханлӑ тӗнче», тет; мул хуҫине— «ҫын юнне 
еӑхса, янттине чыхоа вӑй илнӗ тискер тӑшман», тет.

1941 ҫулта Совет Союзне хирёҫ юн ӗҫен Гитлер варҫӑ 
пуҫлаоа ярсан, ирсёр те ҫӑткӑн фашистеен тӗллевӗ мӗнле 
пулни ҫинчен халӑх поэчё «Чӗнетёп» сӑвӑра каласа па- 
рать. Совет халӑхне тӑшман ҫӗнтерес ҫуккине поэт пёлет. 
Темён чухлё ҫёр туртса илме хапсӑннӑ Гитлерӑн жун-ҫулӗ 
мӗнпе пётеоси ҫинчен «алаеа, вӑл ҫакӑн пек йӗржееем 
ҫырать:

Т ӑриш ё—■ ик метр, урлӑш — пёрре 
Территори кирлӗ Гитлера.

Ҫак сӑмахсене поэт ҫёршывӑн, халӑхӑн, пирӗн ҫарӑн 
вӑйё ҫине шаноа калаиӑ, вӗеене вал Совет влаҫӗн, Комму- 
нистсен партии хӑватне ӗненсе, унӑн идейисен вӑйёпе хав- 
халанса каланӑ.

Аслӑ парти ертсе пынипе, хӑватлӑ совет ҫёршывё, пат- 
тар Совет Ҫарё хӑйсен историллё ӗҫне чаплӑн nvpnaca 
кёртрӗҫ. Анчах ватӑ поэт — чӑваш шӑпчӑкӗ — Ҫёнтерӳ 
уявёнче пирӗняе пулаймарё. Н. И. Полоруссов-Шелепи, ду
май вӑхӑт хушши йывӑр чирпе чирленё хыҫҫӑн, 1945 ҫулхи 
январӗн 12-мӗшӗнче вилсе -кайре. Эпир, орденлӑ поэтан, 
чӑваш халӑхёшён хӑйён ӗмёрне тӳрё кӑмӑлпа ёҫлесе ирттер- 
нё сӑвӑҫӑн, литературӑри пархатарлӑ ёҫёсене пӑхса тухса, 
ӑна хисеплесе ырӑ «ӑмӑлпа асӑнатпӑр: санӑн ёҫӳсене халӑх 
йышӑнчё, тетпёр.
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«Х ЁН -Х У Р АЙ ЁН ЧЕ» ПОЭМ А

Чӑвйш халӑх поэче С. В. Элкер ҫырнӑ «Хӗн-хур айён- 
че» поэмӑ чӑваш совет литературинче паха произведенисен 
шутне кӗрет. Ҫак историллӗ поэмӑ тӑрӑх эпир чӑващсен 
X V III ёмёрти пурнӑҫне куратпӑр: пирён ума ҫёр аллӑ —  
ҫёр ҫитмӗл ҫул ёлӗкрех пулса иртнё ӗҫсем еарлакан тухоа 
тӑраҫҫё. Инҫетри вӑхӑт! — анчах та, вӗсем пире паян 
кун та интереслентереҫҫӗ, хумхантараҫҫӗ. 1773 ҫулта ка- 
заксен чухӑнӗсем хӑйсене хӗсӗрлекенсене хирёҫ ҫёкленеҫ- 
ҫӗ. Вӗсене ертсе пыраканё вӑйлӑ, ӑслӑ, хастар Емельян 
Иванович Пугачёв пулнӑ. Пугачев восстанийӗ майлӑ пул- 
са, Роооийӑри тӗрлӗ халахсем нумай ҫёрте патшана, ҫёр ул- 
пучӗсене, пупсене тата ытти харам пырсене хирёҫ тухнӑ.

Чӑваш ёҫ ҫыннисем те Пугачев восстанине хастаррӑн 
кутшӑннӑ. Кун ҫинчен вырӑссен аслӑ поэчё А . С. Пушкин 
«Пугачев историйӗ» тата «Капитан хӗрӗ» ятлӑ произведе- 
нисенче ҫырса пана, А . С. Пушкин хресчен1сен восстанийён 
сӑлтавне, вӗсем крепосла йёркене хирёҫ пынине, ҫакӑ вӑл 
пётём халӑх юхӑмё пулнине тёрёс те тарӑн ӑнланса илнӗ.

«Капитан хӗрӗ» ятлӑ романӑн цензура пичетлеме ирёк 
паман сыпӑкёнче Пугачев зосстанине мӗнле ҫынсем хут- 
шӑинине кӑтартса панӑ. Гринёв Атӑл ҫинче «юхса пыракан 
такан» (виселица) курать. Такан ҫинче виҫӗ вилӗ ҫакӑвса 
тӑнӑ. «Кимё ҫинчен сиксе тухрӑм та,— тет Гринёв,— эпё 
тӳрех хӑрушӑ юпасем хушшине пырса тӑтӑм. Тулли уйӑх 
мёскёвсен сӑнсӑрланса кайнӑ пичӗсене ҫутатса пӑхать. Вё- 
сенчен пёри — ватӑ чӑваш иккен, тепри — пёр ҫирём ҫула 
ҫитнё, вӑй питти те тӗреклӗ вырӑс, завод хресченӗ, Виҫҫӗ- 
мёшӗ ҫине пӑхсассӑн, эпё ӑнран кайрӑм... вал Ванька

13?



иккен...» (Ванька — Гринев патёнче ӗҫлвкен крепосла хрес- 
чен.— В. Д .) .

Акӑ мёнле ҫынсем хутшӑнкӑ Пугачев восетанине: ве- 
сем — крепосла хресченсем, эаводра ӗҫлекен хресченсем, 
пуемӑр туссе^ пурӑнахан халӑхсен ҫыннисем (чӑвашсем, 
тут а реем, мсрдваеем, удмуртсем тата ыт. те).

«Пугачев Атӑл урлӑ каҫеан, нурте хуокалса кайнӑ,— 
тет А . С. Пушкин.— Атӑлӑн хӗвеланӑҫ енӗ, восстание ҫёк- 
ленсе, самозванец майлӑ пулнӑ. Улпут хресченӗсем пӑл- 
ханма пуҫланӑ; урӑх тӗнлясем тата тӗне кӗнисем вырӑс 
срященникӗсеие вёлерме тытӑннӑ. Воеводӑсем хуласенчен, 
дворянсем поместйисенчан тарнӑ; хура халӑх лешсене те, 
кусене те тытнӑ, вӗсене нур ҫӗртен те Пугачев патне иле-иле 
пынӑ. Пугачев халӑха ирӗклёх парасси ҫинчен, дворянсеи 
йӑх-ӑруне пӗтёресси ҫинчен, хырҫӑ-марҫӑсене каҫарасси 
ҫинчен тата укҫасӑрах тӑвар валеҫсе .параоси ҫинчен пёл- 
тернё...» («Пугачев историйӗ»),

Ҫакӑн пек ёҫсем Улатӑрта, Ҫӗрпӳре, Кӑрмӑшра пулнӑ. 
Ун пек ӗҫсем ялсенче те нумай ҫӗрте пулса яртнӗ. Хрес
ченсем ҫӗр хуҫисене, пуян усламҫӑсене тыта-тыта тӑпӑлтар- 
нӑ, чиркӳсем тӑрринчен пуп таврашӗсене тыта-тыта пӑ- 
рахнӑ. Анчах та ҫак нумай ҫӗре сарӑлнӑ пысӑк вӑрҫӑ 
юлашкинчен пӗтсе ларнӑ. Е. Пугачев вэсстанийӗ те, Бо
лотников, Степан Разин, Булавин тэта ыттисен воостани- 
йёсем пекех, пётнё. Вёсен сӑлтавӗ пётёмпех ун чухнехи со- 
циаллӑ-экономикӑллӑ условисенчен, пурнӑҫ йёркинчен 
килнё.

1775 ҫулхи январьте Мускавра Е. И. Пугачева пуҫне 
касса вёлернё. Анчах Пугачев пуҫарса янӑ пӑлхав часах 
пётмен: унӑн витёмё хресчёнсем хушшине юлнӑ, ҫулӑмё 
нумайччен ялкӑшса тӑнӑ.

С. В. Элкерён поэминче ҫак событисем хыҫҫӑнхи вӑхӑ- 
та илсе ҫырнӑ. Сӑмахран, Чакка патне пырса кёнё хусахсен 
.ушкӑнӗн утаманё чӑвашсем хушшинче Пугачев мёнле ҫӳ- 
рени ҫиячен, улпут таврашне мёнле ҫёмёрни ҫинчен акӑ 
мён каласа парать:

— Ҫук ӗнтӗ Пугачев! Ҫирӗҫ ун пуҫне!..
Анчах манас ҫук эпир ун ӗҫне!..
Ак вун ҫул иртет... Эпир унтанпа 
Юлтӑмӑр виҫҫён ҫеҫ ак ҫак ушкӑнра;
Ҫӳретпёр ишсе сём-сӗм вӑрманпа—
Сӑртан — Атӑла, Атӑлтан — Сӑра.

Ҫапла, «Хён-хур айёнче» поэмӑра сӑнласа Катартнӑ ёҫ- 
сем X V III ёмӗрён иккёмёш ҫур пайёнче (Пугачева вёлер-
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сен тепӗр вунӑ ҫул иртсен) пулса пыраҫҫе. Весем вара ҫак 
ӗмӗр пӗтнӗ ҫёре ҫеҫ, тӗрӗсрех калас-тӑк: X IX  ёмӗр пуҫлан- 
нӑ вӑхӑтра, вёҫленсе ҫитеҫҫӗ.

* #
•

«Хён-хур айёнче» поэмӑ — чӑваш халахен социаллӑ 
пурнӑҫне кӑтартса паракан историллӗ произведени. Унт?а 
историре чӑннипех пулнӑ ҫынсем ҫук, темелле. (Анчах та 
Пахом пирти ҫакна калас пулать: ҫак ят чӑваш халӑхӗ 
хушшинче паллӑ ят. Вӑл историре чӑннитгех пулнӑ ҫын 
ячӗ). Истори вӑл — чӑннипе обществӑра, ҫӗршывра мӗн 
пулн,и, анчах илемлӗ литературӑн историллӗ произведени- 
йӗнче ҫырни вара — чӑннипе мён пулни ҫеҫ мар, чӑннипе 
мён пулима пултарни те.

Патша влаҫё хӑйӗн колонизаторла политикине ҫине тӑр- 
сах тытса пынӑ. Чӑвашсем, колониэаторсен пусмӑрӗнчен 
хӑтӑлас тесе, чӑтлӑх вӑр.мансене, упа каҫми ҫырмасене тара- 
тара пытаннӑ. Тарнӑ чухне вӗсем ҫапла шутланӑ:

— Тарар семлӗхе,
Пурнар ирёкре...
Пире пуҫлӑхсем унта тупас ҫук...

Вӑхӑт нумаях та иртмен, ҫав «сӗмлёхсем» те сёмлёхсем 
пулма (пӑрахнӑ. Ҫӑткӑнсем вӗсене унта та шыраса тупа 
пуҫланӑ.

Анчах, инкеке, пытанчӑк ялсем 
Часах мӗн тухнӑ «тӗнче» куҫ умне;
Патша тар\исем, усал пуҫлӑхсем 
Кунти кӗтессе те пуҫланӑ ҫитме.

Ҫав усал пуҫлӑхсем халӑха куланайшӑн хӗсёрленӗ, ҫич 
хут тирне сӳнӗ, ватнӑ, хёненӗ, вут тивретсе ҫунтарнӑ. Ёҫ 
халӑхӗ 'куланая вӑхӑтрӑ татайман, ҫапла вара, парӑмсем 
ӳосех пынӑ, инкех ҫине синкек тиеннӗ. Ҫак «артинӑна Элкер 
хӑйён поэмин «Куланайшӑн» ятлӑ пайӗнче чуна хумханта- 
ракан сӑнлӑхсемпе кӑтартса парать. Акӑ ватӑ Ита.пая вӗ- 
лерес пек хёнеҫҫӗ. Акӑ хӗнеҫҫё ялти чухӑна — Чаккана, 
ҫапмассерен юн пӗрӗхет:

11ӗрӗ юн юхса шӑннӑ пӑрлӑк вырӑна 
Чёнсе кӑлараҫҫӗ пӗр ҫамрӑк ҫынна,
Ку ҫын — хут ҫинче Якку ятлӑскер,
Ялта, чӑвашла — Чакка тенёскер.
...Ак ҫамрӑк пуҫа хураҫҫё тӑсса,
Ҫирн тумтирне илсҫҫё хывса;
Пилеш хуллисем суйласа илсе
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Пуҫлаҫҫё ӑна касса ислетме.
Ак ҫапнӑ йӗртен чёр юн пёрёхсе 
Шур юр ҫинелле каять сирпёнсе...

Ҫапкӑ -вӑл — поэмӑри тёп герой чухӑн Чакка. Вӑл пур- 
лӑх енчен хӗсӗнсе-пё-сӗнсе ҫеҫ пурӑнкалать. Чухӑн хресчен 
Чакка — ун чухнехи ялӑн, ун чухнехи йӗркен пётӗм со- 
^иаллӑ пусмӑрӗ айне пулнӑ хрес-чен сӑнарӗ. Куланай ва- 
хӑтра тӳлесе тӑма Чах.кан -укҫа тавраш ҫук. Унӑн куланай 
икӗ ҫул хушшинче тӑватӑ тенкё те ҫирём пуоа ҫитнӗ («ай
ран вара ҫичё тенкё патнех те ҫитет). Ҫавӑнтах тата пупё: 
«Тавай виҫӗ тенкё! Тавай, халех .туп!» тесе [хӗстерет. Ҫак 
хырҫӑ-марҫӑсемшӗн унӑнне тирне сёвеҫҫӗ, юнне ӗҫеҫҫӗ, 
п:уҫне ҫиеҫҫӗ.

Ялти пуян— Алапит, никам умёнче пёр шит чакман, 
ун чухнехи ялӑн пур йышши «кётмен хӑнисемпе» те — 
пурмис-т'ие1кпе, пупла туслӑ пурӑнажан пуян хресчен, пёр- 
маях чухӑн Чакка ҫине тӑрать. Вал, тиаке пылпа та ҫупа 
ҫавӑреа, хӑйён ывӑлне салтак службинчен ҫӑлса хӑварать, 
унӑн вырӑнне ним хӳтсӗр Чаккана ямалла тутарать. Ҫап- 
ла ӗнтӗ, Чаша кётмен ҫёртенех салтака каять. Ижӗ ҫ;ул пу- 
рӑясан, вӑрах чирлё п:улнӑ пирки вӑл каялла жилет. Анчах 
ҫак вӑхӑт хушшинче унӑн куланай татах та ӳссе пынӑ. Ҫа- 
вӑн чухвех Алапитпе Чажка Х1ушшинчи хирӗҫӳсем те нума- 
ях ӳссе вӑйланнӑ. Ҫак еоциаллӑ хёсжёче Чак1ка туйса ил- 
мешкён тытӑнать: иртни ҫеҫ мар, малашнехи те ӑна 
хӑратать, ним жанлёх памасть.

Кайрантарахпа Чакка Пахом ушжӑнне юрӑхлӑ ҫын пул- 
са тӑрать (Хӑш-пёр архив докуменчёсем пӗлтернӗ тӑрӑх, 
Пахом ятпа виҫӗ ҫын ҫӳренӗ: пӗри — Василий Гулящев, 
иккёшӗ — Пахомпа Сергей Швецовсем). Вӑрӑ-хурах пулас 
тесе мар, ирӗке тухас тесе, пёрлешет Чакка ҫав ушкӑнпа, 
Пугачев ҫыкнисем пуринчен ытла пуомӑра хирёҫ кёреше- 
кенсем пулнӑ. Ҫавӑнпа вёсене чухӑн хреоченсем кӑмӑлланӑ, 
мёншӗн тесен «Пугачев ятне чёртнӗ таркӑнсем хён-хур 
ҫыннине хушаҫҫё ҫунат».

Чакка вара пусмӑра хирӗҫ мён май жялнӗ тар(ан кӗре- 
шет. Пахомпа пёрле вӑл ҫёр улпучӗсане, кантурсене, чи- 
наввижсене, пупсене хирӗҫ .кӑна мар, ялти пуянсене хирёҫ 
те «ёрешет. Пахомӑн (автор сӑмахёпе каласан, «Пугачев 
-мелки,н») йёркеленсе ҫитмен «программа» та пур, ҫакна 
эпир -унӑн вырӑсла-чӑвашла каланӑ -сӑмахёнче куратпӑр. 
Вӑл таҫти ҫӗр улпучё ҫёршыва жасни ҫинчен, нӳхреп куҫлӑ 
пупӗ ёмсе тӑни ҫинчен калать; хресчене тӑва-н вӑрмана та
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касма чарни ҫийчен, сывлан сывлаша та туртса и лес си 
ҫинчен калать. Вал хресченсене Пугачев вӑхӑтӗнчи пек 
ҫӗклейме чӗнет: «йӑтар хӗҫ-пӑшал та каяр кантура... Ҫё- 
мёрер кантура та, унтан малалла...»— тет вал. Малалла!— 
ҫакӑ вал, урӑхла .каласан, хресченсен вӑрҫине сарса пы- 
рас тениие пёлтерет. Пугачев вёт «нимле улпута, нимёнле 
нуҫлӑха... хёрхенме хушман».

Анчах поэмӑра кӑтартнӑ Кушлавӑш хресченӗсем иккё- 
ленеҫ.ҫӗ, шикленеҫҫӗ, хӑраҫҫё. Паллах, Пугачев вӑхӑтӗнче 
вӗсем хӑюллӑрах пӑлханнӑ, алла лекнё харам пырсене чӗр- 
рён вӗҫертмен. Пугачев восстанине путарса лартсан, Куш- 
лавӑшри хресченсене те хытӑ хёсӗрленӗ, ҫӗре юнпа шӑварнӑ. 
ҪапЛӑ вара, ҫак юнлӑ вӑхӑта аса илсе, «пӑлхав тапратсан, 
каллех кӗт ҫавна», тет хресченсенчен пӗри. Вӑл пуянсене 
пӑртак хӑратасшӑн, анчах сӑмахне хӑрарах калать: «Куштан 
та пулсан вёоем хамрӑннах, улпут мӗн пулсан юратчӗ кас- 
мах», тет. Чӑваш хресченёсен пӑлханӑвӗ к у чухне малтанхи 
чухлӗ ҫӗк лен ей мест. Чакка ёмёчё те ӗмёт пулнипех юлать. 
Вӑл вара, ирёке юратаканскер, яла хӗрхенсе, халӑхшӑн 
тӑрса, хӑйӗн тӑван ялёнчен уйӑрӑлса каять. «Ман урлӑ 
хӗн-хурлӑх ан тивтӗр яла!»— ҫакӑн пек унӑн юлашки сӑма- 
хё. Ку вӑл хӑраса ӳкни мар. Хӗн-хур мён тери йывӑр 
пулнине Чакка пётӗм чун-чёрепе туять. Ҫав вӑхӑтрах вӑл 
кирлӗ пек кёрешме май ҫуккине те ӑнланать. Чуралӑха, 
тиокерлӗхе пӗтерес тесен, хресченсем пурте Пахом пек пул- 
малла, вара ниҫта та, ника-м та чура пулас ҫук...— тет вӑл 
улпут патӗнче ӗҫлекенсене. Хресченсем хушшинче Пахом 
пек ҫыноем питех те сайра, ҫавӑппа ӑнӑҫлӑн .кӗрешме май 
ҫук, тесе каласшӑн вал. Чаюка хӑй ӗнтӗ чӑннипех те Пахом 
пекех. Мӗн виличченех вӑл хӑйӗн шухӑшне, хӑйён ҫулне 
ҫирӗп тытать.

Чакка «малалла» чёнет, терёмӗр. Анчах эпир ҫакна ка- 
ламарӑмӑр: Чажка «малалӑхӗ» уҫӑмлӑ мар, ытла та тёксём 
пулнӑ. Инҫе ҫулсем курӑнман. Вӑл, хӑйӗн ҫулё ҫинче ҫирёп 
тӑнӑ пулин те, ҫав ҫул ӑҫта илсе тухасса пёлмен.

• **
Чакка чӑваш халӑх историйӗнче пулнӑ ҫын мар, терё- 

мёр, ҫапах та вӑл пӗрре те пурнӑҫра пулман ҫын пек мар: 
Чакка —  чёрё ҫын пекех; тен, историре Чакка пек ҫынсем 
темиҫе те пулнӑ пулӗ,—  тавҫӑрса илме йывӑр мар,— вёсем 
хӑюллӑ та хастар пулнӑ, ҫутӑ ӗмётлё, тӳрё кӑмӑллӑ пулнӑ; 
тен, хӑш чухне вӗсем йӑнӑшнӑ та, ҫав йӑнӑшсем вёсен
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юхӑмне кансёрленӗ те пуле,— ҫапах та Чайка пек ҫынсем 
малалла туртӑннӑ, халӑх ӗмёчёпе пурӑннӑ. Чакка вӑл — 
чӑваш халӑхён иртнё вӑхӑтри паттӑрлӑхне кӑтартса та
ракан герой. Элкер хӑйӗн ҫа.к праизведенийӗнче Чаккасен 
характерлӑ енӗсене пӗр ҫӗре, пӗр ҫынна пухоа пӗрлештер- 
нё, вӑл X V I 11 ӗмёрти хресченсен пӑлханӑвӗсене хутшӑнса 
кӗрешекенӗн сӑнарне (типне) тунӑ.

Литература историйӗ енчен илсе пӑхсан, эпир тӳрех 
ҫакна калама П1ултаратпӑр: Чакка — пирӗн литературӑра 
ҫирӗплен-се юлнӑ сӑнар. «Хӗн-хур айёнче» поэмӑ— чӑваш 
хресченӗсен X V III ёмёрти пурнӑҫё ҫинчен ҫеҫ мар, вёсен 
кёрешӗвӗ, пӑлхавӗ ҫинчен те жалакан пысӑк позмӑ. Унӑн 
историллӗ пӗлтерӗшӗ ҫакӑнта: вӑл пире ҫав вӑхӑтри хрес- 
ченсен вӑрҫисен характерне лайӑхрах тавҫӑрса илме пу- 
лӑшать. Чӑн та, ҫак поэмӑ хамӑр юратнӑ геройсем ҫӗнтер- 
нипе вёҫленмест. Ун чухнехи геройсем мӗншӗн ҫёнтерей- 
меннине иртнӗ ӗмӗрсенче Францире, Германире, Роосийӑра 
пулнӑ хресченсен восстанит.ёсен иеторийё питех те уҫҫӑн 
каласа парать. Хресченсем тёттӗмлёхре сапаланса пурӑнни- 
не пула, хӑйсен .кёрешӗвӗн тӗллевне уҫҫӑн ӑнланайман. Вё- 
сем хӑйсен тёллевӗшӗн кӗрешме ҫирӗп организаци тата тё- 
раклё ҫар тӑвайман. Ун чухне тата хресченсен шанчӑклӑ 
союзник — организациленнӗ рабочи клас пулман. Элкер 
хӑйӗн поэмине ҫаж историллӗ самантсене асра тытса, вӗсене 
лайӑх чухласа ҫырнӑ. Историллӗ эпохӑна тёрӗс кӑтарт- 
са панӑран тата историпе килӗшсе тӑнӑран «Хӗн-хур 
айӗнче» поэмӑна эпир чӑннипех те историллӗ поэмӑ тесе 
хаклатнӑр.

«Хӗн-хур айёнче» поэмӑн историллӗ пӗлтерӗшӗ тата 
ҫакӑнта: поэмӑн тёп геройӗ — халӑх, унӑн ирёклёхтён, 
чӑнлӑхшӑн, этем тивӗҫлёхёшӗн кӗрешекен чи лайӑх ҫынни- 
сам. Ҫак 1пысӑк произведенире халӑх поэчё нумай халӑхлӑ 
ёҫ ҫынни масаисен: вырӑссен, чӑвашсен, тутарсен, морд- 
васен социаллӑ шухӑшӗпе ӗмёчёсем пёр пекех пулнине кё- 
решӳ урлӑ кӑтартса панӑ. Поэмӑри ӗҫсем трагедиллӗ, ҫа- 
пах та вӑл оптимистла шухӑшлӑ произведени. «Хён-xiyp 
айӗнче» поэмӑ шухӑшсен пуянлӑхӗпе, сӑнлӑхсен вӑйӗпе, 
чӗлхе илемлӗхӗпе С. В. ЭлКер пултарулӑхӗнче ҫеҫ мар, пӗ- 
тӗм чӑваш совет литературинче те чи лайӑх произведенисен 
шутне кӗрет.
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П Е Т Е Р  Х У С А Н К А Й

(Ҫуралнӑранпа 50 ҫул ҫитнӗ тӗле)

Петӗр Хусанкай — чӑваш халӑхён хальхи паллӑ иоэчё- 
сенчен пӗри, нумай-нумай сӑвӑ-юрӑсен, лоэмӑсен, статья- 
сан авторе. Унӑн произведенийӗсене чаЕаш ӗҫ ҫынвиеам 
лайӑх пӗлеҫҫӗ, юратса вулаҫҫё, юррисене уявсенче, ӗҫкё- 
ҫикӗоенче юрлаҫҫӗ.

Петр Петрович Хусанкай 1907 ҫулхи январён 22-мӗ- 
шёнче Тутар ресгаубликинче, Юхмалчӑ районне «ӗракен 
Сиктӗрме ялӗнче ҫуралса ӳснё. Унӑн аишнё-амӑшӗ чухӑн 
пулнӑ. Выҫлӑх ҫу.л ашшё вилнё. Ку вӑхӑта аса илое, поэт 
ҫапла ҫырать: «Лашасӑр та, хуҫасӑр та тӑрса юлнӑскер- 
сем — аннепе эпир ят ҫӗрне те акайми пултӑмӑр: ҫурмалла 
актара пуҫларӑмӑр. Хуҫалӑх тени колхоз самани пуҫла- 
ничченех ура ҫине тӑраймарё».

Ялти шкултан вёренсе тухсан, 1923 ҫулта Хусанкай 
Хусанти чӑваш педагогика техникумне вёревме кӗнӗ. Вӑл, 
пёчӗклех литература ӗ-ҫн-е юратса турӑннӑакер, вун иккёрех 
сӑвӑсем ҫырма тытӑннӑскер, Тбхн.и1кумра илемлё литерату- 
рӑпа тӗплёрех паллашать, хӑйён пёлӗвӗоене ӳстерет, лите
ратура журнале хӑларас ӗҫе пысӑк хаваслӑхпа хутшӑнать. 
1924 ҫулта ҫамрӑк поэтӑн малтанхи саввисем «Сунтал» 
журвалта пичетленее тухаҫҫӗ.

1927 ҫулта П. П. Хусанкай Хуоанти Хӗвелтухӑҫ 
педагогика ииститутне кёрет. Унта 1931 ҫулччен вёре- 
нет. Институтра чӑваш чӗлхине вёрентекеноенчен пӗри 
Н. И. Ашмарин профессор пулнӑ. Чаилӑ профессор чӑваш 
студенчёсене тӑван чӗлхене ӑнланма пулӑшнӑ, чёлхе п,у- 
янлӑхӗпс паллаштарнӑ, чӑваш сӑвви-юрри виҫиеэм мёнлерех 
пулса пырассине калас-а панӑ. Н. И. Ашмарин лекцийӗсем

139



йоэта калама ҫук пысӑк усӑ панӑ, <унӑн аснпуҫне пуянлат- 
нӑ, чунне хавхалантарнӑ.

1931 ҫулта Хусанкай Мускава куҫать, «Коммунар» чӑ- 
ваш хаҫачӗн вырӑнсене тухса ҫӳрекен корреспонденчё пул- 
са ӗҫлет. Хаҫат корреспонденчё пулни поэта рабочисен, 
колхоз ник сен пурнӑҫӗпе, йӑлисемпе лайӑхрах паллашма 
май парать: вӑл Горький осулинчи, Магнитогорскри, Дон- 
басри тӗрлӗ фабрикӑсенче, заводсенче пулать, шахтерсен 
пурнӑҫне сӑнать; инҫетри чӑваш ялӗсене ҫитсе курать, 
колхозсем чӑмӑртанни, колхозсем тавра клас кёрешӗвё ҫи- 
вӗчленсе пыни поэт куҫӗ умёнче ггулса иртет.

1941 — 1945 ҫулсенче Хусанкай вӑрҫӑра пулнӑ. Тёнче- 
не, пуринчен ытла п.ирӗн Тӑван ҫёршыва, пысӑк сиен кӳнӗ 
вӑрҫа поэта амантнӑ та т:уя тыттарса хӑварвӑ.

П. Хусаикайӑн чӑваш литературинчи пысӑк тава тивёҫ- 
лӗ ӗҫёсене шута илсе, Чӑваш АСС Р Верховнӑй Совечён 
Президиумё а на 1950 ҫулта чӑваш халӑх поэчён ятне панӑ. 
П. П. Хусанкая Чӑваш АССР Верховнӑй Совечӗн депутат- 
не, республикӑри Мир комитечён президиум членне 
суйланӑ.

П. Хусанкай сӑвӑсем ҫырма пӗчёклех тытӑннӑ. «Тӑван 
чӗлхен вӑйӗпе илемне чи малтан мана «Нарспи» туй- 
тарчӗ», тет вӑл. «Нарсни» нулас поэтӑн ҫырас кӑмӑлне 
аталантарнӑ, ҫунат панӑ: чӑваш чӗлхипе ёлӗкех ҫавӑн пек 
хӑватлӑ произведен,и ҫырма май пулнӑ пулсан, халӗ мён- 
шён ёҫ тухмё тесе хӑраоа тӑрас, мӗншён ҫырас мар... 
Ҫамрӑк поэт, ҫёнӗ самана ҫынни, литература ӗҫне хӑюллӑн 
тытӑннӑ.

П. Хуоанкайӑн чи малтан ничетленнё сӑвви «Ирёк ти- 
мӗрҫе» ятлӑ (1924). Ҫак .кӑштах абстрактлӑрах, анчах ҫи- 
рёп шухӑшлӑ, илемлӗ сӑвӑ пролетарилле революци шнӑ 
ирёке, ©ҫ вӑйне мухтать:

Вӑйлӑ кӑкӑрӑм 
Ҫӑмӑллӑн сывлать.
Хӑнӑхнӑ аллӑм 
Пёрмаях шаккать;
Шаккать те ватать 
Асап сӑнчӑрне,
Ҫӗнӗрен хывать 
4 'ӗнче никӗсне.
Ҫӳлерех ҫӗклен,
Ирӗк мӑлатук!
Сана хӗсёрлен 
У рӑх чӗрлес ҫук.
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Поэт ҫулӗ, ёҫё-хӗлӗ лайӑх пуҫланнӑ, вӑйлӑ шухӑшпа, 
ӗмётпе никӗсленнё, чун хавалӗ ҫёнтерӳ юррипе сакленсе 
пынӑ. Ку юрра ҫырнӑранпа 30 ҫул ытла иртрё. Ҫак тап- 
хӑо хушшинче пирён ҫӗршыв улӑпла утӑмсемпе малалла 
кайрё, тёпренех ҫёнелсе улшӑнчё. Совет ҫыннисем хӑйсем 
те нумай-нумай улшӑнчӗҫ: кӑкӑр ёмекен ачаеем ҫитӗнсе 
ҫитрёҫ, тӗрлё ҫёрте ёҫлекен пулчёҫ, 1941 ҫулта пӑшал тыт- 
са вӑрҫа кайрӗҫ, тӑшмана ҫӗнтерге таврӑнчӗҫ... Халё мирлё 
ёҫре пысӑк хаваслӑхпа ӗҫлеҫҫё. Поэтӑн малтанхи юрри па- 
чах та кивелмепӗ, ун ҫине кирёк пёрчи лармаоё.

П. Хусанкайӑн пуҫламӑш тапхӑрта, 1924— 1930 ҫулсен- 
че, ҫырнӑ произведенийёсем ҫак поэтӑн таланчӗ пысӑккине 
«ӑтартса пачёҫ. Паллах, унӑн ҫавӑн чухне ҫителёклё таран 
пёлӳ те, опыт та пулман, ҫавӑнпа вӑл тӗолё поэтсенчен вё- 
ренсе пыма тӑрӑнтнӑ, хӑш-пӗр чухне йӑнӑшсем те тунӑ, ра
нах та поэтӑн хӑйён сӑн-сӑпачё. хӑйне ҫеҫ тивёҫлё ҫемёсем- 
пе кёвӗгем вӑйлансах пынӑ. Ҫапла вара, поэтӑн сасои те, 
вӑйё те тӗрекленнё, майёпен, анчах шанчӑклӑн тёрекленнё, 
пултарулӑх сӑн-сӑпачӗ уҫӑлса пынӑ, палӑрса ҫитнё.

Константин Ивановна Тайӑо Тимкки пултарулахне 
1905— 1907 ҫулсенчи революни вӑй-хӑяат парса ҫёклентер- 
нё ггулсан, чӑваш совет поэчёсене 1917 ҫулхи пролетарилле 
революнишён, совет йёркине тёреклетеосишӗн, социализм 
ҫӗнтесёрӗшён пынӑ аслӑ кӗрешӳ паттӑр рӑйпа хавхалантар- 
нӑ. Ҫарӑ н пек поэтсенчен пёри шӑпах Хусанкай пулса тӑ- 
рать. Унӑн произведенийёсенче революци хӑвачёпе, строи
тельства пафосёпе ҫёкленнё ш у х ӑ и н к ӑ м ӑ л  палӑрать, поэт 
П)члтар1ул1ӑхне обществапа, халӑх тпурнӑҫӗпе ҫыхӑнтарать. 
Поэт ҫулё такӑрах пулман, ҫапах та, xyMsaxcsM урлӑ пу- 
лин те, малаллах илсе пынӑ. Тумхахсем х-ӑш чухне поэтӑн 
урине кӑна мар, чунне те ыраттарнӑ, тепёр чухне саосчне 
те урадӑштарнӑ, ҫапах вӑл горлама пӑрах ман... Халӑх вӑйё, 
халӑх саёси унӑн оаесине уҫса пынӑ, янравлӑт; тёреклёх 
панӑ. Чӑвах та, кам халӑх ҫине шанать, рӑл йӑнӑшмасть; 
1кам халӑхпа пёрле, вӑл вӑйлӑ, кам халӑхран вёренет, вӑл 
ӑслӑ,— юу шухӑшӑн тӗрёслӗхне вырӑс литературин истори- 
йё те, чӑваш литературин кун-ҫулё те лайӑх ҫирёплетсе 
парать.

П. Хусанкайӑн малтанхи тапхарта сыонӑ 1прг>изведени- 
йӗсенчен чи палли «Ҫирём улттӑ» поэмӑ (1927). Ку по*эмӑ- 
ра поэт Баку комиссарёсен, сирӗм ч\тӑ революционерӑн 
паттӑрдӑхне :кӑтартса панӑ. Унта Шаумян, Азизбеков, 
Джапаридзе тэта ытти коммунистсен пархатарлӑ ёҫё-хёлё,



паттӑр «ёрешӗвё, вӗсем тӑван ҫёршыва, халӑха, партие чун- 
чёререн парӑнни курӑнать. Ксммунист-комвсоарсене Англи 
палачӗсем персе Еӗлернё. Вёсем ёнтӗ ҫук. Анчах больше
вик-жсмисс а реене ӗҫ ҫыннисем манмаҫҫё, вёсен ҫутӑ сӑна- 
рёсене чёрер-е усраҫҫё. Чӑваш ӗҫ ҫыннисем те, «Ҫирём 
улттӑ» поэмӑна вуласа, поэт сӑмахёсемше хӑйсен патриотла 
камӑлёсене палӑртаҫҫё:

Сирӗм улттӑн вӗгем, ҫирӗм улттӑн,
Сирӗм ултӑ герой — сахал мар.
Вёсен ячё пуриншён те ылтӑн,
Ҫирём улттӑн вёсем, ҫирём улттӑн,
Ҫирӗм ултӑ чӑн-чӑн коммунар.

Поэмӑ теми, тёрёосипе каласан, «Ирӗк тимёрҫе» юрӑри 
шухӑшоенех сардакантарах, конкретлӑрах каласа парать: 
вӗсем— ирёклёх, патриотизм, паттӑрлӑх, кёрешӳ. Баку kg- 
м.иссарёсем хаяр кёрешӳре ӳссе ҫитӗннё, тёрекленнё, вёоем 
мӗн виличченех пролетарилле революци ёҫёшён, Совет 
влаҫёшӗн харсӑр кёрешнё.

«Ҫиоӗм улттӑ» поэмӑра Англи колонизаторӗсен Кав- 
казпа Вӑтам Азири политикине тӑрӑ шыв ҫине кӑларнӑ, 
вёсен агенчӗсен — буржуалла нацисналистсемпе эсерсен 
тэта ытт.и йӑх-яхсен — ирсёо ӗсёсене питленё.

П. Хусанкай пултаоулӑхё Тӑван ҫёршыв аталанса, че- 
чекленге пынӑ май тема тёлёшпе те, шухӑш пуянАахё енёпе 
те сарӑлса, тарӑнланса. тёрекленсе пьгнӑ, ют шухӑш витӗ- 
мёсенчен тагалса, малалла аталаннӑ, пуянлавнӑ.

Поэтӑн тёрлё вӑхӑтра ҫырнӑ произведенийӗсем уҫҫӑнах 
ҫакна кӑтартса параҫҫё: вӑл яланах кун-ҫул уттиве тан 
утма. ҫённине ҫитсе пыма, ӑнланма, тӗрлё произведенисен- 
че гӑнласа пама тӑрӑшнӑ, вӑй ҫитнё таоаи сӑнласа панӑ.

Граждан вӑрҫи, выслӑх, тёрлё йывӑрлӑ:х, ҫитмевлӗх 
тата ыттиеем иртсе кайсан, совет халӑхё, Комму ни стсен 
партийё ертсе пынипе, кивё заводсене, фабрикӑсене юсама, 
ҫёршыва индустрилеме тытӑнчё, ҫёнё заводсем, шахтӑсем, 
рудвиксем, ҫёнё чугун ҫулсем турӗ. Ҫак ёҫсеч саоӑмёпе, 
ҫёошыва малалла чӗнекен шавӗпе 1хаваеланса, П. Хусанкай 
«Магнит t v » ятлӑ поэмӑ ҫырчё. Ку поэмӑ чаплӑ Урал ис
торике •кё'-кен каласа панинчен пуҫлавса каять. Унтан вара 
автор совет ҫыннисем Урал сӑнне епле хӑвӑрт улӑштарни- 
не !кӑтартса парать. П"эмӑра эпир пьгсӑк металлурги заво- 
чӗ тун.ине куратпӑр. Ҫав завода тунӑ ҫёрте чӑс а т с  ем те 
ёҫлеҫҫё Сӑмахран, чӑсаш ачи Йӳҫкӑш.ман Хёветёрё, ялта 
ӗлёк «Хёвел ансан Хёветёр» пек тертленсе ӳснёскер, ӗҫ«
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>лесе пӑртак укҫа тупас та яла таврӑнас ӗмӗтпе завода пыр- 
са кёрет. Заводра вӑл рабочиеен пурнӑсёпе, шухӑш-жӑмӑ- 
лёпе пурӑнма тытӑнать. Ҫапла вара, Хёветёр комсомола 
«ӗрет, малта пыракан рабочи иулеа тӑрать.

«Магнит ту» поэмӑра нумай-кумай рабочиген, инже- 
нерсен, техниксен, ялтан тухса промышленноҫ ӗҫне хут- 
шӑннӑ ҫынсен, ют ҫёршывран килнӗ специалистсен ёҫне, 
йӑлисене, ёмёчёсене кӑтартса панӑ. Поэмӑ ҫёнё завода 
ёҫе кёртнипе, малтанхи чугун шӑратса «ӑларнипе, со- 
циализмла ёҫён ҫёнтерӗвӗшӗн строительсем чун-чӗререн 
савӑннипе вёҫленет.

Поэтшӑн ;ку тема йывӑр темӑ пулнӑ. Ҫакна шута «лее, 
автор поамӑн пуҫламӑшӗнчех хӑй шикленнине, именнине 
каласа парать:

Эп ҫыртӑм та ҫак 
сярлака сӑввӑма 

Иментӗм:
илейрӗ-ши вӑл

ҫавӑрса тёп темӑ—
Сиеӗнет-ши унта 
Мӗльюнсен вӑй-халё?

Поэт, «Магнит ту» поэмине тата ун чухне ҫырнӑ чылай 
сӑврисене аса илсе, 1948 ҫулта: вёгем «халь Нумайӑшӗ ки- 
велнӗ, савӑнпа вё^ене эпӗ- kv кӗнекене кёртмерём», теое 
ҫыонӑ (сӑмах «Сӑвӑсемпе поэмӑеем» кёнахе ҫинчен пырать. 
Чӑвяшиздат, 1948 ҫ.).

Ялта коллежтивизаци ёҫӗ рӑйлӑн пынӑ рӑхӑтра XveaH- 
кай ял тгурнӑҫӗ ҫинчен «Ҫёр йёркелӳ» ятлӑ поэмӑ ҫыоать. 
Анчах к у поэмӑ пирён литературӑра галсах йёр хӑварайма- 
рё. Ана автор васкарах ҫырнӑ, ҫавӑнпа гцулас ikiv поэмӑpa 
ялта ҫённи киввине ҫёнтерсе пынине, вёсем хҫушшинчи 
кӗрешёве ёненмелле кӑтартса парайман. «Сёо йёркелӳ» 
поэмӑна автор пёрре ҫеҫ пичетлеее кӑларчӗ, ӑна вӑл урӑх 
тӳрлетмегӗ, ун синчеч vpax шаоламарё те.

П. Хтоанкайӑн, «Ҫӗр йёркелӳ» п^эмӑсӑр пуҫне. ял пур- 
нӑҫё ҫинчен сырнӑ по°изведенигем тята та пур. Сӑм-ахран, 
iKivHTa ҫак сӑвӑсене арӑнма пылать: «Ватӑ колхозник юоои», 
«Инспектор», «Сантӑр — ҫёлёк ҫавракан». «Т антӑшсем», 
« 3  vr и р а н п.ичче», «Автанран автанччен», «Ҫуллахн талӑк», 
«Tvp« Вылта туй сикет» тата ьитгаем те. Вёгенне кол- 
хозиикоен савӑнӑсне, ӗмӗт-шухӑшне кӑтаотса панӑ. Вёсене 
вуласан, пирён ума колхозниксен сӑнӗеем тухса тӑраҫҫё. 
Акӑ, сӑмахра.н, Элтцван старик сӑнарё:

'Ц
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Суркунне, ҫӗршыв типсессён,
Элтиван пичче вара,
Тырӑсен хакне пӗлесшӗн,
Саврӑнатчӗ хир тавра.
Тем сарлакӑш, пёр йӑрансӑр 
Ешӗл уҫӑм пуссипе 
Вӑл ҫӳретчё васкамасӑр,
Танлӑн, ҫӗрён хуҫи пек.

П. Хусавкай ял пурнӑҫё ҫинчен, колхозниксен тӗрлё 
ёҫӗ-хёлё. ёмёчё ҫинчен, савӑнӑсё, тёрлё уявӗ, ёҫки-ҫики ҫин- 
чен хӑйён ытти произведенийесенче те нумай ҫырнӑ.

Тӑван ҫёршывӑн Аелӑ вӑрҫи тапхӑгёнче ҫырнӑ произ- 
веденисенчен чи палля «Таня» поэмӑ (1942 ҫ., апрель). Ку 
вӑл — лирикӑллӑ поэмӑ. Унта вырӑс халӑх хёрён Зоя Кос
модемьянская комеомолкӑн ӗмёр манӑҫа тухми паттӑр ёҫне 
кӑтартса панӑ; Совет хёрён пётём тёнчеве тёлёнтернӗ 
хӑюлӑхёпе паттӑолӑхне поэт совет халӑхне тивёҫлё патрио- 
т-иэмӑн, героизмӑн, ҫирёплӗхён уйрӑлми пайӗ пак сӑнласа 
кӑтартать. Ку вал пур енчен те тёрӗс: совет халӑхё — ҫа- 
вӑн пек паттӑр халӑх, вӑл вӑрҫӑра та, мирлӗ ӗҫре те шик- 
ленми кёрешет.

Вӑрҫӑ вӑхӑтёнчех, 1941 — 1942 ҫулсенче, Зоя Космо
демьянская 'ҫянчен П. Лидов очерк ҫырнӑччё, унтан вырӑс 
поэтеоси Маргарита Алигер «Зоя» ятлӑ тгозмӑ ҫырчё, кая- 
рахпа тёрёксен паллӑ поэчё Назым Хикмет комсомолка- 
герой ёҫне мухтакан поэмӑ пичетлесе кӑларчӗ (ку поэмӑ 
та «Зоя» ятлӑ; ӑна чӑвашла та куҫарнӑ). Вырӑс, тёрёк, 
чӑваш поэчёсен произведенийёсен геройё — Зоя Космо
демьянская: ун сӑнарёнче тӑшмана парӑнман халӑх ёсёсем 
курӑнаҫҫё. Поэмӑсене кашни поэт хӑй майлӑ ҫырнӑ. Чӑяаш 
поэчё вырӑс хёрӗн паттӑрлӑхне хӑй тек кӑтартса панӑ, хӑй 
пак мухтанӑ.

«Таня» поэмӑн пуҫламӑшёнче Хусанкай халӑх юмах- 
халапёнчен илнё тёслёхсемпе усӑ курать. Унта вӑл, ёлӗк- 
авал By парна Хёвел хушшинче пынӑ вӑрҫӑ ҫинчен ҫыроа, 
вулакана малтанах пёр сирёп шухӑш парать: Совет гёр- 
шывне хирӗҫ фашист ла Германи пусланӑ вӑрҫӑ вӑл — Тёт- 
тёмпе Ҫттӑ хушшинчи, Bvnaona Хёвел хтшшинчи вӑрҫӑ. 
Аслӑ вӑрсӑоа вырӑс хӗрё Зоя ҫутӑ Хӗвел хёрӗ пулса 
кёрешет. Хёвелпи хӑйён амашёнчен тӳсёмлӗхпе паттӑрлӑх 
ыйтать:

«Эс япнем те ман, sc аттем те ман,
Ыо Хӗвелёмҫём ҫуттинче тытан!
Тӳсӗм пар мана хурлӑха чӑтма,
Ан кулайтӑрччӗ курайман тӑшман...»
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Хёвелпи ӗмӗчӗ, халӑх ӗмӗче, ҫакӑн пек: Тёттӗм пӗтмел- 
лех, Хёвел ҫёнмеллех! Совет халӑхё, унӑн ҫарӗ фашистла 
Германий тёп турё. Эпир каллех ҫутӑ пурнӑҫпа пурӑнма 
тытӑнтӑмӑр. Пирён умра — Хёвел! Анчах капитализм тён- 
чи — Тӗттёмлёх — ҫаплах-ха Ҫутта хирёҫ тапаҫланать: им- 
периализмла реакци, вӑрҫӑ вутне чёртсе ,яма, кайран вара 
халӑхсене иреӗр тёттӗм ӑшне путарма ё мётл е нее, тем те 
пӗр хӑтланать.

«Таня» поэма в ул аж а нее не сыхӑ там а, патт ӑр пулма, 
ирсёр тӑшмана хирёҫ тара типе тытма, кёрешёве хатӗр тӑ- 
ма чёнет. «Таня» поэма —  чуна хумхантаракан таса шу- 
хӑшлӑ произведени. Ана автор чун-чёререн тӑрӑшоа, хӑйён 
юратнӑ ёҫне пыоӑк вӑй хурса ҫырнӑ. Ҫавӑнпа та в у лакан- 
сем «Таня» поэмӑна юратаҫҫё, пысӑка хурса хаклаҫҫӗ.

Совет халӑхён вӑрҫӑ вӑхӑтёнчи паттӑрлӑхӗ — фронтри 
тата тылри паттӑрлӑхё, вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи ӗҫӗ-хёлё Хусанкая 
ҫӗнё произведениоем ҫырма хавхалантарнӑ. Ёҫчен поэт те
мнее ҫул хушши «Аптраман тавраш» ятлӑ поэмӑ ҫырчӗ 
(жу поэмӑн пёрремёш кӗнеки 1946 ҫулта пичетленсе тух- 
нӑччё.

Поэмӑра пёр чӑваш йӑхӗн — Аптрамансен паттӑр йӑ- 
х ён — темиҫе ёмӗрти пурнӑҫӗпе ёҫне-хӗлне кӑтартса панӑ. 
Поэмӑн пуҫламӑшёнче вулакансем чӑваш колхознике А п 
траман Энтрийё вырӑс рабочийӗпе Виктор Басовпа салтак- 
ра туелӑ пурӑннине кураҫҫё. Вёсем фронтра пӗр-пӗрне пу- 
лӑшаҫҫё, аманоан та, тем пек йывӑр пулсан та, пӗр-пӗрне 
пӑрахмаҫҫё. Вӗсене пёр шухӑш хавхалантарать: Тӑван 
ҫёршыв — анне, ӑна тӑшмансенчен сыхламалла; Тӑван ҫӗр- 
шыв пулмасан -— ирӗж ҫыннӑн пурнаҫё те, чысё те пулма 
пултараймасть.

Тӑван ҫёршыв чысне ирсёр тӑшмансенчен хёҫ-пӑшалпа 
сыхлас ,йӑла пирӗн ҫӗршывра ӑруран ӑрӑва пынӑ. Роесийӑ- 
ри ытти хадӑхоемпе пёрле чӑвашсем те тёрлё тӑшмансене 
хирёҫ сахал мар кёрешнӗ. Сакӑ вӑл Аптрамансен пурнӑ- 
ҫёнчен те лайӑх курӑнать. Энтрин мӑн аслашшё Униҫём 
салтакра ҫирӗм пилёк ҫул ҫӳренё. Униҫӗм несёлёнчен теми- 
ҫе салтак тухнӑ, вӗсем те вӑрҫӑсенче нумай юн такнӑ: 

Тӗрӗкпе те вӑрҫма тивнӗ,
Яппунпа та вёсене.
Энтри ашшӗ хӑй те виҫнӗ 
Польшӑн, нимӗҫсен ҫӗрне.

Энтри ашшӗ, Илле хресчен, граждан вӑрҫинче пулнӑ, 
революци ҫӗнтерӗвӗсене хӳтёленӗ. Совет саманинчен пуҫ-
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ласа Аптраман тавраш ҫёнӗ турнӑҫпа пурӑнма тытӑннӑ. 
Ёлёк Аптраман йӑхӗнчи салтаксем хӑйсем мӗншӗн вӑрҫӑ- 
сенче ҫӳренине ӑнланса илеймен, халё вёсем хӑйсем кёреш- 
ое илнё, тёреклетяё ҫёнӗ пурнӑҫа, совет ҫёршывне хӳтё- 
леҫҫё. Халё Совет Союзёнчи халӑхсем пёр туслӑ йышра 
пурӑнаҫҫӗ, вёсен ёмӗчӗ, тёллевӗ — Тӑван ҫӗршыва пуянран 
та пуян, тӗреклёрен те тӗреклё тавасои, коммунизм туса 
ҫитересси.

П. Хусанкай пултарулӑхёнче халӑхсен туслахӗн идейи 
витёр курӑнеа тӑрать. Халӑхсен туслӑхне поэт темиҫе про- 
изведенире тёрлё майпа каласа парать. Акӑ, тёслӗхрен, 
1930 ҫу.лта ҫырнӑ «Малаллӑх маршё» ҫакӑн тек йӗркесем- 
пе пуҫланать:

Чӑваш-и, вырӑс-и, тутар-и,
Мӗн пурӗ пёр ҫӑлтӑр айне!

«Аслӑ ҫулпа» ятлӑ сӑвӑра (1950) поэт чӑвашпа вырӑс 
халӑхёсен туслӑхё ёмёртен ӗмёре чӑмӑртанса пынн ҫийчен 
ҫырать:

Ак тӑватӑ ҫӗр ҫул аслӑ халӑх 
Хӳтёлет пире хӑй шӑллӗ пек.
Кёрешӳ, ҫёнтерӳ, терт, хаваслӑх—
Пурте унӑн пёрле пирӗипе.

...Сывӑ пултӑр ҫӗнелнӗ Рогсийӑ!
Аслӑ туслӑхӑн ҫурчӗ — Мугкав!
Варкӑшейтӑр Чӑваш ҫёрё ҫийён 
Пур йӑхне пёрлештернё ялав!

П. Хчсанкай хӑйён «Тӑван / ҫёршыв» ятлӑ тоэминче 
(1950), Совет Союзёнче тӑван халӑхсене, республикӑсене 
ырӑ кӑмӑлпа хисеплесе, юратса, совет халӑхёсен туслӑхё 
ҫултан ҫул тёрекленсе, илемленсе пынине кӑтартса парать.

Ҫак патриотла сӑвӑсемте поэмӑсем —  пурте тенӗ пекех 
гражданла сӑвӑсемпе поэмӑсем: пӗрисенче мёнле те пулин 
факта ист op и енчен ҫутатса ҫырнӑ, теприсенче хальхи пур- 
нӑҫри факта илнё те. йёрё ҫухаличчен тенё тек, ҫийӗнчех 
ҫырнӑ. Сӑмахран, 1930 ҫулта Хусанкай «Итле, Германн!» 
ятлӑ сӑвӑ ҫырнӑччё. Унта вӑл Германии Муокаври посоль- 
стви Чӑвашпа Монгсли Республикиеен представителёсене, 
вӑрҫа хирёҫ пыракансен жонференпине кайма виза памасӑр, 
Германне пиша чарнине питленё.

Германи — Генрих Гейне ҫӗрӗ-шывё,
Пёлтср мана: илемсӗр туйанчим 

...........  ЧӑвӑШпала яонголӑн хӗрӗ-ывӑлӗ?.. -
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...Ҫӗр чӑмӑрё икке пайланнӑ чух 
Ҫак ҫылӑхна аса илён эс, Германи.
«Каҫару ҫук сана, каҫару ҫук!»—
Тесе тёнче тӑрӑх ылхав янӑранё.

Ку сӑвва ;ҫырнӑранпа 26 ҫул мртнё хыҫҫӑн та камсем 
монголпа чӑваш 'представителӗсене визӑ паманнине ӗҫ ҫын- 
нисем манмаҫҫё: Германи империалисчӗоем тёнчери халӑх- 
еене пёр-тӗринчен сивӗтме, 1пӗр-пёринпе хирӗҫтерме, вӑрҫ- 
тарма тӑрӑшнӑ. Халё ҫёр чӑмӑрне икке иайлакан чикё 
Германире выртать: Генрих Гейне Германийӗ прогресшӑн, 
демскратишӗн, социализмшӑн, анчах унта, ҫав чиккӗн леш 
енче, тепӗр Германи пур,— унта вӑрҫӑ хатёрлекенсем тар 
пичкисем хушпиинче вутпа выляҫҫӗ.

Хусанкай — поэзи ӑсти, унӑн чёлхе ҫӳпҫи тарӑн, сӑма- 
■хӗоем чӗлхе вёҫне килсех тӑраҫҫӗ. Акӑ вулӑр-ха халӑхсен 
туолӑхне мухтакан «Сӑпка юррине»:

Сём вӑрманё каш та каш,
Сулхӑн ҫилӗ ваш та ваш,
Эс ан ҫуйӑх, ан ҫухраш,
Ҫывӑр, пёчёкҫё чӑваш!
Урупа ан тапкалаш,
Аннӳпе эс ан тавлаш,
Ҫывӑр, Аптраман тавраш!
...Вырӑспа та тӑванлаш,
Тутарпа та эс туслаш,
Пурте — пирён хурӑнташ,
Ҫывӑр, пёчёкҫӗ чӑваш!
Малалла утсан — малаш,
Каялла юлсан — каяш,
Чан ҫултан эс ан аташ.

■Ҫывӑр, Аптраман тавраш!

П. Хуоанкай, чӑваш халӑхӗ ытти мӗн пур халӑхсемпе 
яланах туслӑ пурӑннине, унӑн нихӑш халӑхпа та ютшӑн- 
машкӑн нимле сӑлтав та ҫуккине асра тытса, халӑхсен тус- 
лӑхне хӳхӗм ялава мухтанӑ пек мухтать:

Кам пулсан та — сухаҫӑ, шахтер е салтак. 
Украинец, чӑваш, армянин-и—
Манӑн чыс та, мухтав та малтан вӑлакҫак:
Эп — Советлӑ Союз гражданннё!

П. Хусанкай чёлхе тути-масине лайӑх туять, сӑвӑ ви- 
ҫине ҫирӗп тытса пырать: вӑл хӑш-пӗр поэтсем пек сӑввӑн 
тӗрлӗ виҫисем хушшинче «ҫӗтсе каймасть», еӑввӑн силла* 
бикӑ виҫипе те, тоникӑ виҫипе те ӑнӑҫлӑ усӑ курать; вӑл 
А . С. Пушкинӑн П1роизведенийёсене те аслӑ поэт хай мён- 
ле виҫепе ҫырнӑ, чӑващла та ҫав виҫепех куҫарать;
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В. Маяковский, А . Твардовский, Н. Тихонов сӑввисене те 
ҫавӑн пекех куҫареа паоать. А . С. Пушкин произведенийё- 
оене кусарнӑ чех не пирен поэт пёр паха шухаига асра тытса 
ӗҫлет: Пушкинӑн ытарайми и л ем л ӗ сӑвви чавашла вулакан- 
шӑн та, вырӑс ҫыннине илтӗннӗ пекех, лайӑх янӑраса ил- 
тӗнтӗр, аслӑ поэтӑн гениллӗ шухӑш-жӑмӑлӗ чӑваш халӑхне 
те тӑван сӑмах пекех ҫывӑх пелтӑо.

П. Хусанкай вырӑсларан А . С. Пушкинӑн «Евгений 
Онегин» сӑвӑллӑ романне, «Полтава» поэмине тата ытти 
произведенийёсене ӑнӑҫлӑ куҫарнӑ, ҫавӑн пекех А . Грибое- 
довӑн «Аса пула инкек» комедине, В. В. Маяковскин 
«В. И. Ленин» поэмине те лайӑх куҫарнӑ, Ҫакӑ вӑл чӑваш 
чӗлхин пуянлӑхне палӑртнисёр пуҫне поэтӑн талантне те 
уҫҫӑнах кӑтартса парать. Чӑваш чёлхи— калаҫгу чёлхи кӑ- 
на мар, чӑваш чӗлхи — поэзи чёлхи те, наука чёлхи те. 
Вал — чӑннипех те хӑватлӑ илем л ё чёлхе!

П. Хусанкай чёлхе, сӑмах вӑйё ҫинчен «Чӗре юрри» 
поомӑра, кӗскен ҫеҫ пулин те, ҫакӑн пек каланӑччё:

Эп сӑмах хӑватне ӗненетӗп,
Эп пёлеп: сӑмахпа этеме 
Амантма та пулать, ӳкерме те,
Укнине те пулать ҫёклеме...

Хусанкай хӑш чухне хӑйӗн сӑввисене те тӳрех выросла 
ҫырать. Тепӗр чухне хӑйён сӑввисене хӑех куҫаоать. Х у 
санкай «Нарспи» поэмӑна, Ҫеҫпёл Мишши, С. Элкер, 
Н. Шелести, Я. Ухеай тэта ыттисен сӑввисене вырӑсла ку- 
ҫарнӑ. Ку вӑл Ҫеҫпӗл Мишши традицийё: вӑл чӑвашла 
та, вырӑсла та ӑета ҫырнӑ, ыттисене те ҫавӑн пек ӗҫлеме 
вёрентнӗ.

П. Хусанкайӑн уйоӑм кёнекисене вырӑсла кусарнӑ. Вӗ- 
сем — «Дружба» (1950), «Поют дубравы» (1953), «Дом 
в Горках» (1955). Унӑн произведенийёсене, вырӑсла кӑлар- 
нисёр пуҫне, украинӑ, тутар, латыш, грузин, пушкӑрт, 
мари, мадьяр чёлхисене куҫарнэ.

Маларахра эпир Хусанкай сӑвӑсем ҫырма К. В. Ива- 
новран вёреннё, терёмёр. Тёрёсрех ка лас-так, вал тата 
Ҫеҫпёл Мишшинчен те вёреннё, халё те сав палла поэтс-ен- 
чен вёренет. Хусанкай пирён поэзире К. Ивановен, Ҫеҫ- 
пёл Мишшин паха традиц.ийёсене пуянлатса малалла ‘илсе 
пырать. Хӑшӗсем вӑл «Ҫеҫпӗл шкулён» ҫул-йёрне «малалла 
аталантарать» (е  аталантаракансенчен пёри), теҫҫӗ. «Чӑ- 
ваш пзээийёнче нумай вӑхӑт хушши пынӑ тавлашура Ҫеҫ- 
пёлён тоникӑлла шкулё ҫёитерчӗ-ҫӗнтерчех», тет П. Хусан-
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кай хӑйӗн пер статйинче («Ялав», 8-мёш № , 1954 ҫ.). 
«Ҫеҫпӗл шкулё» е «тоникӑллӑ шкул» тени тӗрӗс-и, тӗрёс 
мар-и ( сам ах май вулакана ҫахна асӑрхаттарар: чӑваш ха
лах псэзикёнче тоникӑллӑ виҫе пуррине В. Сбоев X I X  
ӗмӗрӗн 60-мӗш ҫулӗсенчех кӑтартеа пана),—  зпир хунта ун 
пирки калаешӑн мар. Эпир ҫакна ҫеҫ палӑртасшӑн: чӑваш 
поэзийёнче тоникӑллӑ сӑвван виҫи аталанса пыни пысӑк та 
прогреосивлӑ ӗҫ, вӑл пирён поэзин пуласлӑхӗ мӗн тери 
пысӑккине кӑтартса парать. Анчах чӑзаш поэзишӗн халӗ 
силлабикӑ виҫи те, тоника виҫи те пӗр пекех тӑван, пӗр 
пекех хаклӑ: чӑвашла икӗ виҫипе те чаплӑ -произведенисем 
ҫырма пулать. Ёҫ яланах ӑсталӑхран, поэта хавхалантарса 
таракан шухӑшсенчен жилет. Хуоанкая плес пулсан, вӑл 
икӗ виҫипе те ҫӑмӑл ҫырать,—  поээи 'кӗслин уҫҫипе ӑста 
усӑ курать.

П. Хусанкай — чун-чёрине литературӑна парса ёҫлекен 
поэт-лирик. Юлашки вӑхӑтра вӑл тарӑн шухӑшлӑ, фи- 
лософиллӗ сӑвасем чылай ҫырчӗ. Ку сӑвӑсенче те унӑн 
ӑсталӑхё лайӑх палӑрса тӑрать. Хусанкай пултарулӑхӗн 
ӳсӗмӗсем социализмлӑ реализм вӑйне катартеа параҫҫӗ. 
Социализмлӑ реализм меслечёпе ӗҫлесе пирӗн литература 
ҫӳллӗ шая ҫӗжленчӗ, вӑй-хӑват илчӗ, тёрежлснчё.

П. Хуоанхая чӑваш ӗҫ ҫыннисем юратаҫҫё, хисеплеҫҫӗ. 
Вёсем унӑн нумай-нумай юрри-сӑввисенче хӑйсен шухӑш- 
кӑмӑлне тупаҫҫӗ. Вӗсем халӑх поэчё малашне тата та паха 
произведенисем ҫырасса, парти ҫул-йёрне ҫирӗп тытса пы- 
расоа чун-чёререн шанса тӑраҫҫӗ, ӑнӑҫлӑ ёҫлеме ӑна ырлӑх- 
сывлӑх сунаҫҫё.

Поэт хӑйӗн вӑй-халне шанса, пуласлӑха ёненсе ёҫлет. 
Тӑван халӑха вӑл 'ҫакӑн пек сӑмах панӑ:

Акапуҫё тытса хӑпаланнӑ 
Аллӑма пӗтём халӑх ҫинче 
Партн хёҫ пек перо шанса панӑ,
Эп пӑрахмӑп ӑна виличчен...

1957 суяхи январь

Поэзи пулсан...

(П . Хусанкайӑн «Тилли юррисем» тата «Кун-ҫул
тӳпинчен» кӗнекисене вуланӑ май килнӗ шухӑшсем)

Чӑваш халӑх поэчён Петёр Хусанкайӑн юлашки вӑхӑт- 
ра (1961— 1962 ҫҫ .) пичетленсе тухнӑ икӗ кёнеки пӑхма 
питех те пёчӗккӗ, анчах, пӗчӗкҫӗ пулин те, паха кёнекесем
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шутне (кӗреҫҫӗ. Пер кӗнекине, «Тилли юррисене», поэт- 
1933— 1940 ҫулсенче, теприне, «Кун-ҫул тӳгаинчен» ятлине, 
1953-—1957 ҫулсенче ҫырнӑ.

Эпир хамӑр статьяна, хронолога йӗркине асра тыт-са, 
пёрремӗш кёнехерен пуҫлатпӑр. Ҫаз вӑхӑтрах, 1933— 1940 
ҫулсем хыҫҫӑн поэтӑн шухӑшӗсемпе ӑнланӑвӗсем чылай ҫӳл- 
лӗ пусӑма ҫёхленнине шута идее, «Тилли юрриеем» ҫине 
иккёмёш кёнеке «тӳпинчен» .пӑхатпӑр. Эстетика ыйтӑвӗсене 
тӗпе хуреа пӑхсан, иккёмӗш кёнеке тӳпи —  вал «Поэзи 
пулсан...» -сӑвӑ. Унпа юнашар тӑра.-канни — «К-ун-ҫул тӳпин- 
чен» ятлӑ сӑвӑ. Иккӗшӗ те тарӑн шухӑшлӑ, илемлӗ про- 
изве денисем.

...«Тилли юррисене» вулатӑн та савӑнса ҫапла кала- 
тӑн: ку юрӑсенче — тӑван халӑх юрри-сӑввисен тахҫантан- 
па пухӑнса пынӑ илемӗ, халӑх кӑмӑлӗ, ӑс-хакӑлӗ, чӑваш 
поэзийӗн хӑйне евёрлӗхӗ, вӑйё, поэт ӑсталӑхӗ, тетён, вара ху 
каланӑ сӑмахеене ҫирёплетсе пама, сӑлтавлама, ӑнлантарма 
тытӑнатӑн. Чӑваш халӑх юррисем — паян е ӗнер пуҫданса 
кайнӑ юрӑсем мар. Вӗсем халӑхпа иёрле, унӑн п.улта- 
рулӑхё ӳенӗ май ҫуралиӑ. Тахранхи саманасене мар, ис
то риллӗ ӗмёрсене илсе пӑхсан, ҫакӑ журӑнать: чӑваш ҫы.нни 
уя юуха тума, тырӑ акма кайнӑ-и, улӑха утӑ ҫулма-и, вӑр- 
мана йываҫ касма-и, вӑл, йывӑр ӗҫне ҫӑмӑллатас тесе, 
юрӑ юрланӑ; ӗҫ хыҫҫӑн, пушӑ вӑхӑтсенче, тӑванёсемпе, юл- 
таш-тусёсемпе уяясенче, ӗҫкӗ-ҫикӗсенче пулнӑ-и,— «у чухне 
те хӑйӗн юратнӑ юррисене юрланӑ. Чӑваш хёрарӑмӗсем, 
ӗҫре арҫынсенчен юлмасӑр (тепӗр чухне ирттерсе те) ӗҫле- 
нӗакерсем, уявсенче те «шӑпчак чӗпгаисем пек шӑппӑн» лар- 
ма-н,—юрланӑ та ташланӑ. Чӑваш хӗр-упраҫёсем тата хёллехи 
улахсенче мён тӗслӗ юрӑ юрламан-ши? К-у ҫеҫ те мар-ха. 
Вёсем тата мёнле юрӑсем ҫӗнӗрен хывман-ши? Шӑпӑр-ҫӑ- 
семпе кӗслеҫӗсем мӗнле кёвё, мёнле ҫемё шутласа кӑлар- 
ман-ши?.. Халӑх юррисем сыпӑкран сыпӑка, ёмӗртен ӗмӗ- 
ре куҫса, яиалса, илемленсе пынӑ, пирӗн вӑхӑта ҫитнӗ.

Ҫав юрӑсем тӑрӑх халӑх шухӑшнкӑмӑлне, ас-хакӑлне 
пӗлме пулать. Вӗсем халӑх тӗнчене, пурнӑҫа, ӗҫпе кёрешӗве, 
малашлӑха, туслӑха, юлташлӑха, хитрепе усала мӗнле 
ӑнланнине «ӑтартса параҫҫӗ.

«Тилли юррисем» кӗнеке умсӑмахёнче Илпек Мик1ула- 
йӗ: «Юрӑ вӑл халах чӗринчи куҫа курӑнми хӑват», тет. 
Юрӑсенче, чӑннипех те, куҫа курӑнми хӑват пур. Акӑ, 
чӑвашсем кӗпер хывма тухнӑ, тейӗпӗр. Сӑвай ҫапаҫҫӗ. 
Пурте ыванса ҫитнӗ. Сӑвай юррине юрлаҫҫӗ те, вёсен
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вайе «хутшӑнать»,—  хул какёсем, ал тупа несем ыратни тё 
сисӗммест! Кам пулӑшрӗ-ха сӑвайҫӑсене? Мӗнле хӑват? 
Юрӑ юррӑн жуҫа курӑнми хӑвачӗ!

Ҫарсем, похода-мёне кайсан, инҫе ҫула юрӑпа кёскетнё. 
Юрӑ сӑрт-ту, шыв-шур урлӑ каҫма вӑй панӑ. Салтаксен 
уриоене ҫӑмӑллатнӑ. Юрӑ хаяр ҫапӑҫусенче тӑшмана ҫӗнтер- 
ме пулӑшнӑ...

«Т илли юррисене» вуласан, куҫ умне чӑваш чӗлхин 
хӑвачӗ тухса тӑрать. И. Я. Яковлев чӑваш халӑхӗ «хӑй чӗл- 
хинче ҫӗр пин сӑмах усрать» тенӗ. Вёсенчен нумайӑшӗ 
халӑх юррнсемпе ҫуралнӑ, халӑх юррисенче пурӑнаҫҫӗ.

Чӑваш сӑмахлӑхён йышӗнче «философсем» пуҫарса янӑ 
сӑмахсемпе сӑмах ҫаврӑнӑшёсем те пайтах. («Филоеофсем» 
тенёрен, ҫакна хӑш-пӗриоем вӗҫкён щух.ӑш вырӑнне хума та 
пӑхрёҫ. «|ф|илософсем» теее юунта халӑх ӑслӑлӑхне пуянлат- 
нӑ ҫынсене калатпӑр. Философсем пек ӑслӑ ҫынсем пирки 
сӑмах пырать пулин те, ҫакна палӑртас килет: халӑх ӑс- 
лӑлӑхё, паллах, наукӑпа пёр тан пулма пултараймаоть). 
йӗркеллё ашшӗ-амӑшӗ ҫуратнӑ йӗркеллё чаваш нихҫан та 
ӑсран тайлӑк пулман: ҫавӑн пек чӑвашсем пурнӑҫпа тӗнче 
тытӑмне тавҫӑрса илме, нгухӑш шухӑшлама, тепёр чухне 
тавлашма та, хирӗҫ тавӑрса калама та, тӑшмана сӑмахпа 
ҫапса хуҫма та пултарнӑ. (Чӑваш «философӗсен» ӑслӑлӑхё- 
сене ку вӑхӑта ҫитсе те пухоа йӗркелекенсем тупӑнмарӗҫ- 
ха, чӑваш халӑх философине тӗпчесе ҫыракансем те курӑн- 
маҫҫё-ха).

«Тилли юррисем» ҫинчен сӑмах пуҫласа янӑ май тата 
ҫакна кала.малла: чӑваш халӑх пултарулӑхӗ юрӑ-сӑвӑсемпе 
питех те пуян. Вёсенче куҫа павакан илем те, тарӑн шухӑш 
та iryp. Днчах вёсене тупма, ҫырса илсе, чун-чӗре, ӑс-хакӑл 
внтӗр 'кӑларма пёлес пулать. Ҫыраканӑн чӗри хавшак, ӑсё 
1кӗтӗ.к пулсан, вӑл ырӑпа усала уйӑрса илеймест пулсан,— 
ун пек юрӑсене вӑл тупаймасть, илемне туйса илеймест. 
ЮрлаканЙ те, ҫырса илекенӗ те Тилли пек пулмалла, ҫа- 
вӑн чухне тин юрӑсен вӑйӗ, илемё, кӗрнекӗ упранса юлё, 
халӑх патне тепёр хут ҫитӗ.

«Тилли старик»,— тет Илпек Ми1кулайӗ кӗнеке умсӑ- 
махёнче,— вӑл Петӗр Хусанжайӑн мӑн аслашшӗ. Хусан- 
кай ҫуралса ӳснӗ Сиктӗрме таврашёнче Тилли старик 
юррисене ват ҫынсем халь те пулин нумайӑшӗ ас тӑваҫҫё, 
ачисене, мӑнукёсенс юрла-юрла параҫҫӗ... Юрӑсене Петӗр 
Хусанкай май килнё чухлё илемлетнё пуль, тёллён-пал- 
лӑн хушнӑ та пуль... Сӑвӑҫ ҫав юрӑсене ёнчё суйланӑ пек
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халах ран пёрчён-пёрчён суйласа и лет те вёсене поэзи ян- 
равлӑ майёпе шӗкёлчесе тӑван халӑха каялла тавӑрса 
парать», тет.

Илпек сӑмахӗсемпе килёшёпёр те тата ҫакна асӑрхатта- 
рӑпӑр: «Тилли юррисенче»— поэт ӑоталӑхӗ, вёсенче — чӑн- 
чӑн поэзи. Ҫакна каланӑ май эпир вулакансене Хусанка- 
йӑн «Кун-ҫул тӳпинчен» ятлӑ кӗнекинче пичетленнӗ 
«Поэзи пулсан...» сӑввине аса илтереешӗн:

Поэзи пулсан — ӑш хыпса ҫуннӑ чух 
Выртса ӗҫмелли шыв пек пултӑр;
Кашни сӑвӑпа, савнипе чунпа чун 
Калаҫнӑ пекех, кӑыӑл тултӑр.

Поэзи пулсан — ӗҫлесе ывӑнса 
Сӳсленнӗ ӳте паттӑрлаттӑр;
Хула-ҫурӑма мунчара ҫӑвӑнса 
Тасатнӑн, ҫынна вӑл тасаттӑр.

Поэзи пулсан — тӳшекпе-минтерпе 
Выртса каҫхине эс вулуҫӑн 
Ҫӗклетӗр сана хӑйвӗҫен кавир пек,
Ҫил ҫеҫ вӑркӑшса вёртӗр уҫҫӑн.

Поэзи пулсан — журналсем ун анне 
Хӗссе лартиччен вӑл пӗр тапхӑр 
Пёҫерттӗр наборщик аллин тупанне,
Чунна ҫёнё ҫулӑм хыптартӑр.

Поэзи пулсан — вӑл мантартӑр ёҫке;
Сӑвва сыпкӑмшар ас тивсессён,
Калатӑр этем: «Ку тата тутлӑ-ҫке!
Ҫакна тахҫанах ман ӗҫес-мӗн».

Куратӑр-и, поэзи пулсан —  вӑл мён тери хӑватлӑ вӑй 
пулмалла! Тёнчери аслӑ поэтсен пултарулӑхне, вӗсем поэ
зи ҫинчен вёрентнине илсе пӑхоан, эпир ҫакна iKiypaTinap: 
вёсем поээи хӑйён хӑватне пула пурӑнни, манӑҫа тухман- 
ни, халӑха пулӑшни ҫинчен каланӑ. Ахальтен мар ёнтӗ 
А . С. Пушкин хӑйӗн юлашки сӑввисенчен пёринче халӑх 
унӑн ырӑ туйӑмёсене лирӑпа хуокатса вӑратнӑшӑн ӑна 
манмасоа шанса ҫырнӑ («И  долго буду тем любезен я на
роду, что чувства добрые я лирой пробуждал» тенё вал).

Поэзи пирки калана шухӑша вёҫлес тесе, Хусанкай 
сӑввинчен тепёр йёрке илёпёр:

Поэзи — шырав, кёрешӳ, ӑмӑрту,
Ача йӑл кулли, гени таре,
Им-ҫам, юрату, кӳлешӳ, аркату,
Тёнчемёр нуши, пархатарё.
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«Тилли юррисене», «поээи пулсан...» тесе пахсан— 
эпир ним июхёленмесёрех: вӗсем чӑн-чӑн поэзи шайӗнче 
тӑррҫҫӗ теме пултаратпӑр. 1933— 1940 ҫулсенче ҫырнӑскер- 
сем вӗсем чӑваш поэзийӗн паха тёслёхӗсем шутне кёреҫҫё, 
поэтӑн таланчё тӑван халӑх ӑс-хакӑлӗпе, чун-чӗрипе ҫывӑх- 
ран та ҫывӑх тӑнине кӑтартса параҫҫӗ.

Пёлетпӗр ӗнтӗ, Тилли чӑвашра пурӑннӑ, нумай еӑ- 
вӑ-юрӑ хывнӑ, вёсене халӑх хушшине хӑварнӑ. Ененет- 
пёр. Анчах халӗ вӑл тахҫан пурӑннӑ ҫын мар, вӑл ёнтӗ 
поэт цултарулахне пула литературӑри сӑнар пулса тӑчё, 
тепёр хут пурӑнма тытӑнчӗ. Ёлёкхи Тилли — ҫын, Тилли- 
юрӑҫӑ ҫуралнӑ, пурӑннӑ, вилнё пулсан, Тилли — сӑнар 
вилмӗ, яланах чӑвашсемпе нурӑнӗ. «Тилли юррисене» урӑх 
чӗлхесене куҫарсан, вӗсем вырӑссем, тутарсем... патне ҫи- 
тёҫ. Тилли пурӑнӗ! Чӑваш юррисенче, ӑслӑ сӑм-ахӗсенче 
пурӑнё, ҫёнё ӑрусене иртнё саманасем ҫинчен каласа ҫӳрё, 
чӑваш халӑх пултарулӑхён, поэзийӗн, чӗлхин вӑйӗ ҫинчен 
систерсе тӑрё, чӗресене, ӑссене хуокатса пурӑнӗ.

«Тилли юррисем» кӗнекери юрӑсене юрлакан уйрӑм 
ҫын чӑваш хушшинче чӑнах та пулнӑ-и е пулман-и, поэт 
вёсене Тиллирен ҫырса илнӗ-и е ҫырса илмен-и, ҫапах та, 
вӗсем — халӑх юррисе.м ҫеҫ мар, поэт 1произведенийёсем 
те, вӗсенче, тэтах калӑпӑр, Хусанкай ӑсталӑхӗ, пултарулӑ- 
хё, таланчё сисӗнет.

Знпин, Хусанкайӑн ҫак кӗнекери ӑсталӑхне иалӑртас 
тесе, «Тилли юррисене», вӗсене юрланӑ >ҫын сӑнарне кӗс- 
кен те пулин пӑхса тухар-ха.

Чӑнах та, мӗнлерех-ха Тилли сӑнарӗ? Мӗнлерех-ха 
унӑн юрриоем?

* **

Статья пуҫламӑшёнче эпёр чӑваш «философийё» пир- 
ки ахальтен каламарӑмӑр: чӑваш халӑх ӑс-тӑнӗнче ӗлёкех 
филоссфла шухӑшсем пулнӑ, ҫав шухӑшсене каласа пама 
халӑх .хӑш-пӗр сӑмахсемпе терминсене те шухӑшласа кӑ- 
ларнӑ (аслӑ шкулсенче вӗреннӗ, академисенче ӗҫленӗ ҫын- 
сем пулманни тата ҫав «филссофи» чӑн-чӑн наукӑ ҫӳллӗ- 
шё, «филссофи тӑвӗ» тӳпине хӑпарса ҫитейменни халӑхӑн 
философла шухӑш пулманнине пачах та пӗлтермест).

Акӑ, илер-ха «Тилли юррисем» хӗнекери «Мехел тени 
мён тени?» сӑввах. Вӑл чӑннипех те философилле сӑвӑ: 
унта, ҫут тӗ^чен тӗрлӗ пулӑмӗсене (явленийӗсене) илсе,
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автор философа йен пер ӑнланӑвен тупсӑмне уҫса панӑ, 
ӑнлантарнӑ.

Мехел тени мӗскер тени пулать?
Ыйтсамӑр ҫумӑр пӗлӗчӗсенчен:
Мӗн-ма вӗсем кӑвак уярпала 
Юхаҫҫё ҫӑвӑнмасӑр тахҫанччен?

Мехел ҫитмен.

Мён-ши вӑл «мехел»? Мӗне пёл/терет-ши?
Н. И. Ашмарин профессор «мехел» сӑм ах а ҫапларах 

ӑнлантарать: «Мехел ҫитмесӗр (вӑхӑт ҫитмесӗр) ӑҫтакаян? 
теҫҫӗ». Тепӗр тӗслӗх: «Тӗнченӗн мехелӗ ҫанла 1куран: пёри 
пётнӗ ҫӗре тепри пулоа тӑрать» (выросла: «ко времени 
гибели одного возникает другое»).

Хӑш-пӗр сӑмах ҫаврӑнӑвӗнче «мехел» вырӑнне ҫак сӑ- 
махсем вырӑнлӑ нулма пултараҫҫё: май (возможность), 
вӑхӑт (время), вӑй (сила), пултару (способность). «Ме
хел» сӑмаха философла шухӑшлакан ҫын шухӑшласа кӑ- 
ларнӑ пулмалла. Хуоанкай сӑввине вулакан ҫын, чӑваш 
философине тӗпчесе вёренекен ҫын пулас пулсан, мён тери 
савӑннӑ пулёччё, .савӑннипе:— Эврика! Шыранине тупрӑм, 
тупрӑм! Хисеплёх пахалӑха куҫнине кӑтартакан тёслӗх...— 
тесе кӑшкӑрса янӑ пулёччӗ (чӑвашла кирлӗ таран ӑнланай- 
ман вырӑссене мар, философие университетра вёреннӗ чӑ- 
вашсене «хисеплӗх пахалӑха куҫни» мёне пёлтернине 
вырӑсла куҫарса парӑпӑр: вӑл «переход количества в ка
чество» тенине пёлтерет! К. Маркс ҫапла калать: «...Чисгго 
количественные изменения на известной ступени перехо
дят в качественные различия» *.

Эгашн, ҫумӑр пёлӗчӗсен мехелё ҫитет-и—ҫитмест-и? Ҫи- 
тет. Мӗнле ҫитет? Акӑ ҫулла. Ашӑ кун. Кӑвак тӳпене пё- 
лётсем тухма тытӑнаҫҫё. Тачкаланса, хулӑнланса пыраҫҫё 
весам. Ҫапах ҫумӑр ҫумасть-ха.

Тӑрсан-тӑрсан пётём тӳпене хулӑн пёлӗтсем карса илеҫ- 
ҫӗ. Пёрисем иртме те ёлкӗреймеҫҫӗ — ҫавӑнтах теприсем 
капланса килеҫҫё. Ҫагаах ҫумӑрӗ ҫук-ха. Тумламсем шёпёр- 
шепёр ҫеҫ ӳккелеҫҫё...

Акӑ хайхи тёксӗм пёлётсем кӑвак тӳпене хупласа ху- 
раҫҫӗ. Акӑ ҫиҫём ҫиҫрё, аслати те кӗрёслеттерчё. Ҫумӑр 
халё чёреолетсе -ҫӑвать... Мёншӗн тесен мехелӗ ҫитрё: пу- 
хӑнса, пухӑнса пынӑ ҫумӑр «чӑтаймарё, тӳсеймерё»— ҫуса 
ячё! Ҫажӑ вӑл, пирӗн шугпа, диалектика эаконӗпе пыракан

* К. Мар к с .  Капитал, I т., 206 стр.
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йерке—  унта хисеплех пахалӑха жуҫать (акӑ хайхи фило
софа савӑнтаракан тёслӗх!)

Ҫав сӑвӑранах тепӗр тӗслӗх илер:
Мехел тени мӗскер тени иккен?
Ыйтсамӑр пахчари улмуҫҫирен:
Ма ун ҫеҫки, чӑмӑртаксах ҫитсен,
Тепре ҫӗр каҫатех ҫурӑличчен?

Мехел ҫитмен.

Ашӑ ҫу.ркунне. Пахча тулли улмуҫҫи. Кашниех, паи 
улми ҫитёнтерсе, ҫӗнӗ йывӑҫ ӳстересшӗн. Ҫеҫкисем чӑмар- 
танса тухаҫҫӗ, анчах вӗсем ҫурӑлман-ха, уҫӑлса каяйман- 
ха... Халь-халь куҫесем уҫӑлас пек, чечак сӑнё, илемё 
курӑнас пек силленсе тӑраҫҫӗ. Ҫапах та мехелё ҫитмен те — 
вёсем чечемсем мар-ха, палкасем, ҫеҫкесам ҫеҫ-ха. Акӑ, хай- 
хискер, мехел, патнех-патнех ҫывхарчё, ҫитрӗ — сиссе те 
юлаймарӑмӑр, чечех сиксе тухрӗ, анасларӗ те сарӑлса кай- 
рӗ. Ку вал диалектика законex: хисеплёх пахалӑха куҫни!

Ҫапла, тӗрӗс ҫырать поэтӑмӑр:
Мехел ҫитсессён ҫумӑр ярӑнать,
Ҫунатлӑ чун ҫӳлтен ҫёре анать,
Чечек папки илемлён ҫурӑлать, 
йӗркипелсн юрри те юрланать—

Мехел ҫитсен.

Шутланӑ-ши Тилли старик унӑн юрри-сӑввисем, халӑх 
хушшинче сарӑлса, якалса, илемленсе пырса, мехел ҫитсен, 
поэзи ахахӗ пулса тӑраоса? Тилли юррисенче философла 
шухӑшсем тӑтӑшах тӗл пулаҫҫӗ, ҫапах та вӑл хӑйне фи
лософ тесе шутламан (вал, паллах, философ тесе кама 
каланине те пёлмен): унӑн юррисенче тем чухлё илем, ҫа- 
иах та вӑл хӑйне поэзи ӑсти вырӑнне шутламан. Юрӑҫӑ 
старик пурӑннӑ пурнӑҫра асапне те, хённе те пайтах курнӑ, 
тар юхтарнӑ, куҫҫуль тӑкнӑ,— юрлама пӑрахман: пӗтём 
ёмёрне юрласа ирттернё, ҫавӑнпа унӑн юррисем халӑх чӗ- 
ринче юлнӑ, шухӑшӗсем халӑх ӑс-тӑнне кёнё. Юрӑра ун 
яланах мехел ҫитсе пынӑ.

Юрӑсене вуласан, малтан Тиллин ача чухнехи сӑнарӗ 
курӑнса каять. Мёнлерех-ха вӑл? Тиллисем пиллёкӗн пӗр 
тӑван. Тилли чи кӗҫӗнни, ӑру асси. Пирӗн Тилли ултӑ 
уйӑхра ураланнӑ, тӑххӑралла чӗлхе кӑларнӑ. Ҫуралма вал, 
малтанах каламаллаччӗ, чышкӑ чӑмӑртаса, тёпокпеле ҫу- 
ралнӑ. Тӗп&кне амӑшё ҫӳпҫе тёпне пытарнӑ.

Тилли ача чухвехи вӑхӑта, иртнё кунсене аса илсе 
.юрлать:



Унпа пӗрле пытарнӑ вӑл юрра,
Ҫавна тупса эп халь кёвве хурап.

Сӗвем ҫумне сӗвем тиреп сӑмах,
Пӗр сӑмаххи — мерчеи, тепри — ахах.

Шӑрҫа пек юрӑ ярӑмӗ вара 
Пёр сыпӑксӑр юхать ҫавра-ҫавра.

Эпир, малалла, тепӗр :ик сӑвӑ вулатпӑр та пирӗн ума 
вун улттӑри Тилли чупса тухать. Ҫитӗнсех пырать вал, 
юрӑ хыҫҫӑн юрӑ юрлать, юррисенче тӑванӗсене асӑнать. 
Камсем-ха унан таванёсем? Мӗнле ҫынсем?

Шурӑмпуҫсем килеҫҫё шуралса,
Ват асаннем ларать пуҫ тураса,
Шурӑмпуҫран та шурӑ сурпанне 
Тирпейлён сырӑнать ыр асанне.

Вут ҫутипе вылять пёр чу'рече,
Анне ҫӳрет тёпелён кукринче:
Вӑл чашкӑрта пуҫланӑ ҫатмана,
Юсман шӑрши кӗрет ман сӑмсана.

Чёрик туса илет кӗҫён хапха,
Тнн уявран кёрет иккен аппа...

Инке тӑрса тухать шур кёлетрен,
Шӑлт-шалт кӗвентелет ик шуҫ витре.

Ҫагала, вгун улттӑри Тиллин асла.мӑшпе аслашшё, ашшӗ, 
амӑшё, инкёщӗ, аппӑшё, йӑмӑкё иур. Вёсен пурнӑҫё —  чӑ- 
ваш пурнӑҫӗ, вёсен йӑлисем — чӑваш йӑлисем.

Тилли асламӑшӗ «шурӑмпуҫран та шурӑ сурпанпа», 
инкӗшӗ «шур кёлетре» ҫывӑрать, «шап-шур чӗр ҫиттипе» 
ҫӳрет.

Шурӑ.мпуҫран та шурӑ сурпана, шап-шура чӗр ҫитти- 
пе «унта «нациллё колорит» палли теме пулӗ («колорит» 
пирки эпир маларахра калӑпӑр-ха). Пирӗн шутпа, ҫак шу- 
рӑ япаласем — чӑваш халӑхё тирпейлё, таса пурӑннине 
кӑтартакан тёслёх. Тилли юррисенче час-часах «шурӑ» те
ни ӑнсӑртран персе янӑ сӑмах мар, чӑваш пурнӑҫне палӑр- 
такан паллӑсенчен пӗри.

Тилли ҫитӗнсех пырать, каччӑ пулса ҫитет. Унӑн тӑ- 
ват касра тӑватӑ савни, тӑваттӑшӗ те мерчен тухъяпа, 
анчах хӑрхӑм тӑвас хӗрсем мар, хӗве хупм-алли — пӗри 
кӑна.

Тиллин ёнтӗ мӑшӑрланас шухӑш та пур. Урампа утса 
пыруҫӑн вӑл кӑвак куҫлӑ тухъя пуҫа курать, кӑвак куҫ кӑ-
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чӑк туртса чёнсе илет. Каччӑ хӗр патне кёрет, симёс атӑ 
«унчине ҫитмёл пуелӑх (хальхи шутпа —  20 пуслӑх) кёмӗл 
ярать, шӳт т:уса аттине хывтарать, кӗмӗл укҫа уоайне тух- 
са ӳкет. Кӑвах куҫ, ҫакна курсан, кулкаласа: «Туй кёлечӗ 
мар-ҫке...», тет.

Ҫахсенчен чӑвашсен иртнё саманари йӑлисем курӑнаҫ- 
ҫё. Вӗсем чӑваш халӑхён авалхи пурнӑҫне кӑтартса параҫ- 
ҫӗ. Паллах, йӑласене ӗмӗрлӗхех хытса ларнӑ, ҫёнё «унсем 
витмен, улаштарайман япала вырӑнне хума ҫук. Всвем ул- 
шӑнсах пыраҫҫӗ. Хальхи чӑваш хёресемшён пулсан, шу- 
пӑрсем, тухъясем, симёс атӑ кунчине янӑ кёмӗлсем тата 
ытти те ниме те пӗлтермеҫҫӗ. Анчах ҫав тумс°мпе йӑласем 
иртнӗ вӑхӑтри пуряӑҫра пулнӑ, ҫавӑнпа та Тилли юрри- 
сем тек произведенисенче тёл пулма пултараҫҫӗ те, 
вырӑнлӑ та.

...Еҫ ҫыннисем ыйхӑран ир вӑранаҫҫӗ, ир тӑма юратаҫ- 
ҫё. Тилли асламӑшӗпе аслашшӗ те, амӑшӗпе ашшӗ те ҫа- 
вах — вӗсем шурӑмпуҫ ҫутипе вӑранаҫҫё. Пӗррехинче Т ил
ли амӑшёпе ашшӗ ирех, автансем шарлатоа авӑтма тытӑниӑ 
чух, тӑнӑ та тем пирки сӑмах вакласа лараҫҫё. Тилли итле- 
се выртать:

Мӑнтарӑнсем, ӑш ыйхине татса,
Кянаш тӑваҫҫӗ иккӗш ерипен:
«Хӑш ывӑла парар-ши салтака?
Май ҫук пӗрне памасӑр пиллӗкрен».

Пилӗк ывӑлтан кӗҫённнне салтака пама калаҫса татӑ- 
лаҫҫё стариксем, мӗншён тесен: чи аслине парас — ачи 
нумай; иккёмӗшне парас— мӑшӑрё усал; вӑталӑххи ҫурт- 
р а —• ӑсли самай; ун хыҫҫӑнхи — кӑҫал ҫеҫ авланнӑ...

Тилли, куҫҫульне аран-аран тытоа чарса, ҫав вӑхӑтрах 
хӑйне евӗрлё шӳтлёрех сӑмахпа калать:

«Нвхҫан та манӑн шурӑмпуҫпелен 
Вӑранас мар-мӗн тутлӑ ыйӑхран!»

Ҫакӑн хыҫҫӑн Тилли юррисенче кӑигтах хуйхӑллӑ кё- 
вёсем илтӗнме тытӑнаҫҫё: вӑл тёмеохе тӑпря ҫинчен те шу- 
хӑшласа илет. Ҫапах та, Тилли ялтан, халӑхран юлмасть: 
халӑхра ҫӳрет, туйран туя ҫӳрет, ӗҫ.кӗ-ҫигкёре пулать.

Кашни юрӑрах Тиллин характере уҫӑлоа пырать, сана- 
ре ытларах курӑнать. Ашшӗне вӑл арӑслантта танлашта- 
рать, амӑшне ӑмӑрт кайӑкпа, пиччӗшне — пёрхётпе, инкёш- 
не —  илӗртӳллё хӗрарӑмпа, атшӑшне— акӑшпа, йӑмӑкне—  
йӑпӑртанпа.
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Тилли хӑй кам пек-ши? Унӑн сӑнарё мӗнлерех-ши? 
Салтак ҫулне ҫитнӗ Тилли хӑй ҫинчен акӑ мӗн калать:

Хурчӑкапа тан хам пур:
Кунӗн-ҫӗрӗн юр юриарӑм,
Пёр туйран та эп юлмарӑм,
Чуп туман хёр хӑвармарӑм.

Ҫак строфа тарах, Тилли хурчка пек тейёпӗр, вӑл ҫи- 
вёч 1куҫлӑ, пултаруллӑ ҫын пулни курӑнать. Хурчка пе« 
ҫынсем ниҫта та аяла пулм&ҫҫё. Анчах Тилли хурчкапа 
тан пулсан, пирён нгутпа, «кунӗн-ҫёрён юр юрларӑм» тени 
кунта килёшӳллӗ мар. Хурчка... юрӑ юрлать! Тен, вӑл сӑ- 
нёпе чӑнах та хурчка пек, тен, унӑн кӑмӑлё, характерё па- 
чах урӑхла. Ҫапах та, пӗтӗм ёмӗрне юрласа -ирттернӗ, халӑх 
хушшине илемлӗ юрӑсем хӑварнӑ ҫынна урӑхларах кайӑк- 
па танлаштарас килет.

Тилли юрлать, юрлать те ашшёпе амӑшӗ тата хӑй ҫин- 
чен тепёр хыпар пёлтерет: вал — тёне кӗнӗ чӑваш.

Аттеҫём ман Хусанӑн хуҫи мар,
Аннеҫӗм Питёрпурӑн пики мар,
Эп хам Тилли, пуп хунӑ ят Ҫерук,
Ман пек такмакҫӑ таврара тек ҫук!

Ҫав вӑхӑтрах эпир Тиллиоен кил-йышё кат алии не пё- 
летпёр: аслашшёпе аоламӑшӗ Тилли туйёнче пулаймаҫҫӗ,— 
вёсем ачин ачи туйёнчен, поэт сӑмахӗпе 1калас-тӑк, «тёнё- 
сёр пӳрт» туяннӑ, пёри юман юпа айне, тепри ҫӑка юпа 
айне выртнӑ. Тилли, халӑх йӑлине тмтеа, аслашшёпе 
асламӑшне: ҫӑмӑл пултӑр нӳр тӑпра, тесе асӑнать, пехил 
ыйтса тулли курка тӑкать.

Тилли тавра курӑмӗ малалла тата та анлӑланать, сарӑ- 
лать. Kiy таранччен Тилли-Ҫерук юил-ймш, ҫемье хуйхи- 
суйхи ҫинчен юрлатчё, халё ёнтё вӑл халӑх хуйхи-суйхи 
ҫинчен те юрлать. Урӑхла пулма та пултарайман, мёншён 
тесен вӑл таҫта, темле утрав ҫинче, пурӑнакан ҫын мар, 
Тилли -халӑхпа пёрле пурӑнать. Унӑн юррисене поэтӑмӑр 
вӑхӑта, саманана, халӑх пурнӑҫне асра тытса, туйса ҫырнӑ.

KiypT-ӑмӑр ӗнтё, Тилли Хусана асӑнать, Питёрпур ҫин- 
чен калать. Ун юррисенче Атӑл, Шур Атӑл, Ҫарӑмоан 
тӗл пулать. Сиктёрмене асӑнса юрлани те пур. Ҫаксем Тил
ли ӑҫталла щурӑннине, мёнле самана ҫынни пулнине ка- 
тартса 'параҫҫё. Ҫӗршывра патша пуррине те пӗлет Тилли. 
Вӑл халӑх тамашипе нуши ҫинчен юрлать. Юрри вара, 
юрри — тёлёнмелле юрӑ:
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Хӑпартӑм ҫӳллӗ ту ҫине;
Ҫаврӑнтӑм пӑхрӑм ял енне;
Ялти ватсем-мӗн хупахра,
Алси-калпакӗ саклатра.
Пуш кёленчи умӗсенче,
Сенкер черкки аллисенче,
Чёлёмсем шӑл хушшинче,
Тӗтёмӗсем урайёнче.
Пурак тёпне шаккаҫҫӗ те 
Черкки ҫине пӑхаҫҫё-ҫке:
Ёҫмеллисем — пӗрре сыпма,
Туртмаллисем — пёр сывлама.
Ан хуйхӑрӑр, ватсем, сёрс,
Тавӑрӑрах енчёкӗре.
Калатӑп эп, Тилли, сире:
Ним кӳмесессён те пире,
Патша эрех кӳрех тарё,
Табак кимми килех тӑрё.

Ҫак йёркесем художник ӳкернӗ картина отек. Укерчёк 
ҫинче ҫӳллё ту; унта Тилли тӑрать. Аялта ял. Ялта ху- 
пах. Тёрлё хён-хур тамаша пусарнипе хёсёнсе-пёсёнсе пу- 
рӑнакан чӑвашсем хупаха пухӑннӑ. Хуйхи-суйхине эрехпе 
сӳнтерме шут тытнӑ. Анчах эрехне мёнпе илмелле-ха? Тен, 
вёсен пур-ҫук укҫине тахсанах патша чиновникӗсем сӑптӑр- 
оа кайнӑ? Тен, ҫав ватӑсен тэта та хырҫӑ-марҫӑ тӳлемел- 
ле? Халё вӗсем гаушӑ енчёкёсене тавӑрса пӑхаҫҫӗ, хуйха 
ӳкеҫҫӗ: мӗнле пурӑн.малла-жа пурнӑҫа?..

Тилли чӑваш ялӗн социаллӑ нуши-тамашине тёрӗс ӑн- 
ланать, патша политикине те чухлать. Патша халӑх нуши- 
не эрех ӑшне путарма, эрех ӑшне отутарса хысна таврашне 
гауйтарма шутланӑ, ялсенче, ҫав шутра чӑваш ялёсенче 
те, хупахсем уҫса тултарнӑ (сӑмах май Ҫӗмёрле райо- 
нӗнчи ялсенчен пёри халӗ те-ха «Хупахушкӑнь» тенё ятпа 
отурӑнать. Ҫакӑ вӑл патша правительствин шалти отолити- 
кине кӑтартакан паллӑсенчен пӗри пулмасан, мён пул- 
тӑр-ха!).

Тилли хӑйне пысӑка та, ӑсла та хумасть. Вӑл — патша 
кӳрсех таракан табак киммине пушатса пурӑнакан чӗлёмҫӗ- 
сенчен пёри, енчёкре укҫа тытайман кӗлмёҫё (кёлмёҫрен те 
кёлмӗҫӗ!). Вӑл тӗнчери кёлмёҫсене отёрре к у р пипе х ӑнла- 
нать, хӑй камне те каласа парать:

Эй, эсир, чёлӗмҫёсем,
Тёнчери кёлӗмҫёсем!
Хам та эпё чӗлёмҫё,
Тен, сиртен те кёлёмҫӗ...
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Кёлёмҫӗ пурнаҫ ҫинчен, тӗнче ҫинчен шухашлать, шу- 
хӑшлать те:
* Шӑнкӑрах та шӑнкӑр шӑнкӑрав,

Мӗскер тесе шӑнкӑртатать-ши?—

тесе ыйтать Тилли. Ҫавӑнтах вӑл тупсӑмне те пӗлтерет:
Итлеп, итлетӗп те ӑнкарап:
Тӗлӗнтерет тӗнче тамаши!

Малтан, ҫамрӑкрах чух, Тилли кил-ҫуртри япаласем 
ҫинчен, тӑванёсем ҫинчен юрлатчӗ, унтан ял, ҫёршыв ҫин- 
чен юрларё, халӗ ӗнтё вӑл тёнче ҫинчен юрлама тытӑнчӗ.

Тилли кун-ҫул пирки игухӑшлать те куккукран: «Миҫе 
ҫул эп пурӑнмалла?» тесе ыйтать. Хӑех вара, нумай пу- 
рӑнма ёмётленсе, ответне тупать: «Тем чул, тем чул...» 
Хаваслӑ ёмёт ун чёринче юрӑ хыҫҫӑн юрӑ ҫуратать, ӑна 
хуйхӑ пусса илеймест. «Мён пур хуйха-суйха пуҫра тытсан, 
тухма пулать иккен тӑр ухмаха»— тесе йӑпатать вӑл хӑйне 
хӑй.

Эппин, шав та тӑвар, кёр те тӑвар,
Ёҫер-ҫиер, тӑван, выляр, кулар!
Никам та ик ёмёр пурӑнман,
Никам та ҫук тӗнчене тытакан.

К у йёркесенче хаваелӑх, оптимизм вёресе тӑрать. Т ил
ли халӑх йӑлипе хӑй миҫе ҫул пурӑнасса кукхукран ьштан- 
ҫи пулать, ҫав вӑхӑтрах куккука ӗненмест, хӑйне ҫеҫ ша- 
нать, куккука ёненес пулсан та, вӑл ҫакна аван чухлать: 
тёнчере нихам та ихё ӗмӗр иурӑнса Х|урман, икё ёмёр пу- 
рӑнма май гаулсан, «ырӑ улпутсем» нихҫан та вилмӗччӗҫ, 
халӑха пусмӑрласа пурӑнӗччӗҫ те пурӑнӗччёҫ...

Ҫын, ватӑлнӑ май, улшӑнса пырать: пёри ӑс ду'хма ча- 
рӑнмасть, мён виличченех чипер ӑсгга пурӑнать, ун пекхи- 
сем ҫинчен чӑвашсем: «ват ҫын — тӑват ҫын», т-еҫҫё; теп- 
ри, ӑсран тухса, сӳтёлсе каять, унӑн «хӗнехи ҫӗтёлнӗ», 
теҫҫё халӑхра. Тилли чӑннипех те «тӑват |ҫын». Вӑл ват- 
лӑхра та ҫут тёнче тытӑмӗ пирхи шухӑшлам1а пӑрахмасть. 
Ана кӑвак тӳпен хёррипе варри, тёпё 'пурри-ҫукхи, ҫёр, хӗвел, 
уйӑх, ҫалтӑрсем мёнле пулса кайни, хгура тӑпра, cap хӑйӑр, 
чул мухлашхи тэта ытти те интереслентерет. Анчах ҫут 
тёнче пирхи шухӑшласа пуҫне ҫёмёрнӗ чухне те унӑн 
шухӑшёсем социаллӑ ыйтусем патне ҫаврӑнса тухаҫҫӗ. 
Акӑ вӑл, ҫёрпе, хӑкӑрпа, чул катакёпе «калаҫма» пултара- 
кансхер, хурал пӳртне хурланса хёрегг те, кантур тавра-1



шёсене «уланай чакарттарас тесе йӑлӑнса, урайне вырггнӑ 
хура халӑха тата ӑна тӗрлӗ хырӑҫ-марӑҫшӑн хӗнеме илсе 
килнӗ пёр жупа ҫӗмӗрт хулли гкурсан, йывӑр шухӑша жайса, 
хӑйёнчен хӑй ыйтать:

Тӗнче тытан чӑнах пур пулсан,
Курать-ши вӑл ҫакна куҫӗпе?
Епле-ха ҫын, ҫыннах парӑнса,
Ҫак мӑшкӑла чёмсӗр тӳсеп эп?

Ҫэмрӑкрах чухне юрланӑ юрӑсенче Тилли турра-пӳлё- 
хе, турӑ ҫырнане асӑнать, халӗ вӑл «турра шансан, турат 
ҫине таракан» тет; ӑна халӗ дуп та, мулла та кирлӗ мар, 
вӑл «ан сун мана эс, пуп, леш тёнчесем» тет.

Тилли старике, иртнё ёмёрти чӑваш ҫыннине, хресче- 
не, ёлёкхи саманаран тӑпӑлтарса илое, хальхи ҫын пек сан- 
ласа кӑтартнӑ пулсан, поэт тёрёс мар тунӑ пулёччё. Вун 
тӑххӑрмёш ёмӗр ҫынни — вун тӑххӑрмӗш ӗмёр ҫынниах 
пулмалла: Тилли — ҫав ӗмӗрте пурӑннӑ чӑвашсен сӑнарӗ, 
поэт ӑна ӑста кӑтартса панӑ, ӑна вӑл халӑх ӑс-хакӑлён, шу- 
хӑш-кӑмӑлӗн ҫуттипе ҫутатса кӑтартнӑ. Тилли —  ҫирёп 
сывлӑхлӑ, ҫирёп шухӑшлӑ, ырӑ ӗмӗтлӗ чӑваш хреоченё, 
унӑн шухӑш-1кӑмӑлне халӑх шухӑш-кӑмӑлӗ йёркеленё. Тил- 
лин сӑнё те, ӑсё те пур, чи кирли — унӑн тӳсӗмлёх 
пур, тӳсёмлёхе пула вӑл «вилме манна» ватӑ ҫулне ҫи- 
тиччен пурӑнать, ҫапах та чӑваш ятне ҫӗртмест.

Тилли сӑнне кӑтартса парас тесе, поэт ӑна куҫ кёс- 
ки ҫи.не пӑхтарать. Тилли, хӑйӗн сӑнне курсан, иртнӗ 
пурнӑҫне аса илс-е, хӑй мӗн тери ватӑлнине каласа парать:

...Ac тумарӑм, тантӑшӑм, туймарӑм:
Нар пек хёрлӗ питӗм пӗтёмпех 

'Пёокеленнӗ кайнӑ пёлём пек.
...Пӑрҫа лавӗ евӗр ҫӳҫёмпе 
Кукшаланнӑ юлнӑ йётем пек...

Тилли юрриоенчен тата ҫажӑ курӑнать: Тилли рам- 
рак чухне шӑлӗие тулли пӑтав1кка ҫыртса йӑтнӑ, ҫёнӗ сӳс 
тӑлла ҫыртса татнӑ; унӑн 1куҫё-пуҫё тёлёнмелле пулнӑ, ла- 
шине виҫ ҫухрӑмран палланӑ, тинкерсессён — йывӑҫа хӑрт- 
нӑ, кӑнтӑрла ҫӑлтӑр курнӑ (жу тёлёшпе вӑл чӑнахах та 
«хурчкапа тан» оулнӑ).

Юлашкинчен, Тиллин элчел ҫинчен хунӑ юррине вула- 
сан, 1кӑштах чун хурланать: ҫын ҫуралать, ҫуралсан — пу- 
рӑнать, пурӑнать те, ӗҫлет, ёҫлет те, вӑхӑчӗ ҫитсен— «уҫӗ 
хупӑнать, тетён. Анчах эпир камалсӑр ҫынсем мар, пирён 
пёрле ӳснё, пёрле пурӑннӑ, ӗҫленё тус-тантӑшсем, ырӑ
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юлташсем пур, ял-йыш, хула-йыш шур; вес ем пёр-пёрне тёл 
пулсан, пӗр ҫёре пухӑнсан — пире ырӑ сӑмахпа асӑнӗҫ, 
тетён... Ҫак шухӑш ҫёклет кӑмӑла, хурланса вилме памасть. 
Пурӑнатӑн та шухӑшлатӑн: пурӑноан—-пурӑнас пулать 
пултаруллӑ та илемлӗ! Этем пурӑнӑҫӗ яланах ҫутӑ пул- 
тар. Ҫутти тёттёме ҫутаттӑр, ҫынсен чёрисене ӑшӑттӑр. Кун 
пек ҫынеен сӑнарё пирён литературӑра геур ӗнтё. Вёсем 
йывӑрлӑхеенчен те, тӑшма.нсенчен те хӑрамаи. Вёсем аптра- 
ман, юрлаеа иурӑннӑ,— юрлама вара Тилли пек юрланӑ.

* **
«Тилли юррисенче» пурте вырӑвлӑ: вёсен содержанийӗ 

те, форм и те оригиналлӑ, хитре, пёр-пёр,инпе ним уйрӑлми 
ҫыхӑнса, пёр-пёрне витӗр витсе тӑраҫҫӗ. Вёсем пётӗмпех 
халӑхӑн, ҫав вӑхӑтрах— поэтӑн, Хусанкайӑн; вӗсенче ха
лах пултарулӑхӗпе поэт пултарулӑхӗ пёр ҫӗре пётӗҫсе, тё- 
вёленсе, пӗрлёх пулса тӑраҫҫё, пӗр-пӗрне вӑй параҫҫё. Анчах 
кам та кам: поэта хӑйён пултарулахне халӑх пултаргулаосё- 
пе пёрлештерме ҫӑмӑл, тет,— вӑл йӑнӑшать, мӗншён тесен 
халӑх сӑмахлӑхне, халӑх пултарулӑхне ҫавӑн пак (Тилли 
юррисем пек!) чёртсе яма, чун кӗртме, ҫунат пама пысӑк 
талантлӑ поэт ҫеҫ ггултарать.

«Тилли юррисенче» Хусанкай чӑваш халӑх поэзийӗн 
паха формисене чёртсе янӑ, чун парса ҫӗнӗ шая ҫёкленӗ. 
Вёсем ҫӗнёлле 1янраҫҫё, чӑваш поэзии формисем ггуян та 
пиҫё пулнине тепӗр хут кӑтартоа параҫҫё. Вёсенче чӑваш 
сӑввин виҫи ҫеҫ мар, чӑваш литературин нациллӗ формин 
элеменчӗсем те яр-уҫҫӑн 1курӑнаҫҫё. Эпир чёлхе ҫинчен: 
вӑл —• илемлё произведении пёрремёш элеменчё, тетпёр, 
анчах вӑл нациллё формӑн хӑйне евёрлёхне унӑн ытти пал- 
лисемпе пӗрле ҫеҫ кӑтартш парать. Литература произве- 
девийён форми — вӑл питех те кӑткӑс япала, унта наци 
чёлхин еӑмахӗсен сӑварлӑ йёрки те, «алаҫӑвӑн ритм йӗрки 
те, произведение ҫырнӑ чухне автор ӑсталанӑ еюжетпа ком- 
поз,ици те кёрет. Кусемсӗр пуҫне нациллё фсрмӑна фолык- 
лорӑн, халӑх пултарулӑхён, нациллё литературин тради- 
цийӗсем те кёреҫҫё.

Чӑваш поэзийён формисем пирки В. Сбоев хӑйён 
«Исследования об инородцах Казанской губернии» ятлӑ 
кёнекинче (1856 ҫ.), чӑваш фольклорёнчен илнӗ сакӑр юр- 
pa тёпчесе тухса, ҫакӑн пек ҫырнӑ: «Юлашкинчен, ҫакна 
асӑрхаттарни кирлё тесе шутлатӑп: чӑваш сӑввин тытӑ- 
м ӗ — тоникӑллӑ тытӑм. Чӑвашла сӑзӑ ҫырас йӗркен пёрре-



мӗш условий! тата унӑн никёсё — вӑл логикӑллӑ ударени- 
сем, тепри — сӑмахсен вылявӗпе аллитераци; чӑваш
сӑввинче аллитераци — пирён сӑвӑсенчи рифмӑ вырӑнёнче; 
анчах рифмӑ чӑЕаш оӑвви йӗркин вёҫӗнче мар, малта е вар- 
ринче тулать...»

Рифмӑсене ҫавнашкал йёркепе туиине, оамахран, эпир 
М. Ф. Фгдорсвӑн «Арҫури» халапӗнче куратпӑр. Унта 
аллитерацитте ассснансӑн паха тӗслӗхёсене ггуп.ма пулать *.

уП. Хусанкай «Тилли юррисенче» аллитераципе питех 
те ӑста усӑ курнӑ. У,нӑн сӑввисен хӑш-пӗр йӗркисем янӑ- 
равлӑ рифмӑпа пуҫланаҫҫё, янӑравлӑ рифмӑпа пётеҫҫӗ, 
теприсенче—г рифмӑсем йёрхе варринче.

Акӑ, хорей виҫипе ҫырнӑ, малта рифмӑланакан юнашар 
рифмӑллӑ сӑвӑ:

Хапха умне тайӑлтӑм,
Хапӑл курки эп ӗҫрӗм.

Кил картине тайӑлтӑм,
Килёшу курки ёҫрём.

Пӑлтӑр умне тайӑлтам,
Пӑлчав курки вп ёҫрём.

Пӳрте кётсм, тайӑлтӑм,
Пӳрнё курка эп ёҫрӗм.

Сак халӑхне тайӑлтӑы,
Савӑш курки эп ӗҫрӗм.

Такмакларӑм, тайӑлтӑм,
Тав куркине эп ёҫрём.

Кёрекене тайӑлтӑм,
Кӗрӳ курки эп ӗҫрём.

Юр юрларӑм, тайӑлтӑм,
Юрлав курки эп ёҫрём.

Таш ташларӑм, тайӑлтӑм,
Тӑрлав курки эп ӗҫрём.

Ҫулӑх ҫултӑм, тайӑлтӑм,
Ҫул куркине эп ёҫрём.

К у юрӑра, ӑна васкарах вуласа тухсан, нимех те ҫук 
пек туйӑнма нултарать. Пӑхӑсӑн — вӑл тёлӗнмелле илемлӗ,

* Ҫак кёнекен 51 стр. пӑхӑр.
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янравлӑ юрӑ. Пӑхӑсӑн — унта тем тёрлӗ рифмӑ. Пӑхӑоӑн—  
унта чӑваш поэзийӗн колоричӗ.

«Колорит» тенёрен, ҫакна асӑрхаттара-с килет: коло
рит тени, поэт халӑх пурнӑҫне, йӑлисеве, ӑс-тӑнне пӗлет 
пулсан, вӑл хӑех тупӑнать, ун пек поэт, «колорит» тупае 
теое, хыпеа-ҫунса ҫӳремест. Колорит вал поэт пултару- 
лӑхне нациллӗ тӗс парать, унӑн произведенийӗсен содер- 
жанине те, формяне те ытти халӑх псэчёсен произведени- 
йёсен содержанийёпе форминчен уйӑрса илме май парать. 
Колорит тенине нациллё поэтӑн пултарулӑхёнчен, сӑвви- 
юрринчен уйрӑм илое пӑхма ҫук, вӑл поэт П1ултарулӑхӗн 
содержанийёпе форминче —  этем кӗлеткинчи ӳтпе юн пе- 
кех; вёсене пӗр-пӗринчен уйӑрни — этемён ӳт-тирне каса- 
каоа пӑрахса, юнне юхтарнӑ пекех. Нациллё колорит —"вӑл 
нациллӗ литературӑн, искусствӑн сӑн-сӑпачё, илемӗ, ӑш- 
чикки

«Нациллё колорит» поэзие тем пекех кирлё. Сӑвӑоен 
илем, щухӑш пулмалла. Урӑхла пулоан, вӗоем ҫара ҫерҫи 
пекех. Ун пек ҫерҫи-сӑвӑсен илем мар, ҫара ӳт-тирне вит- 
мелёх мамӑкӗ те, тӗкӗ те ҫгук.

, / Хусанкай сӑввисен хӑйне евёр рифмиоене, вёсен янрав- 
лӑхне «ӑтартса парас тесе, тэта пёр-иК тёслӗх илсе пӑ- 
хар-ха. Акӑ малти тата кайри рифмӑллӑ йӗркесем:

Пиллӗкӗнех эпир, ай, пӗр тӑван,
Пилёкех те пилеш пёр тымартан.

Сӑва йёркисен варринче тунӑ рифмӑсене кӑтартакан 
тёслёхсем (ун пек рифмӑсене р е д и ф  теҫҫё):

‘ Ҫуралнӑ эп ҫурхи чӗрлёхпелен.
Кёрленӗ эп кёрхи кӗрлӗхпелен.

Е тата:
Авал пире — ах, тур!— тетчёҫ,
Мур-шар тивми маттур, теетчёҫ,
Шыва ӳксеи, вута вӑрӑнсан 
Сарӑплами сатур, теетчӗҫ.

Ҫак тёслёхсем Хуоанхайӑн сӑвӑ ӑсталӑхне, унӑн талант- 
не 1кӑтартса параҫҫё. Вӑл кашни сӑмаха, унӑн янравлӑхёпе 
тупсӑмне сӑвӑра туйса ҫырать, сӑмахпа вырӑнлӑ усӑ кур- 
ма пёлет. Унӑн сӑввисене чӑвашсен тупмалли (сутмалли) 
юмахӗсем те, ваттисен сӑмахёсем те, каларёшсем те лайӑх 
кёрсе вырнаҫаҫҫӗ.
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Хусанкай юрри-сӑввисенче ӑсталах, талант ҫиҫсё 
тӑ рать.

Калама канас: асталӑх!.. Асталӑх туянас тесе, поэт мӗн 
терн тӑрӑшнӑ-ши, мӗн чухлё вӑй пӗтернӗ-ши, тар юхтаряӑ- 
ши, ыйхӑ вӗҫтернӗ-ши?.. Мӗн чу.хлӗ, мӗн чухлӗ?..

Калама каиас: талант!.. Хусанкайӑн ӗнтё талант тень 
ҫителёхлех: талант «валеҫнӗ» чухне вӑл, мӗштёр.кки чӑваш 
пек, ҫӑпата сырса юлман. Пахи, нурне те савӑнтараканви 
тата ҫакӑ: талантне вӑл ӗҫре упрать, ёҫре аталантарать.

...«Тилли юррисенчи» уйрӑм вырӑнсене хальхи ҫамрӑк 
вулакансем, тен, тӳрех ӑнланса та илеймӗҫ. Мӗншӗн тесен 
вёоенче иртнё саманан эпир ёнтӗ манса кайнӑ паллисем 
час-часах тӗл пулаҫҫӗ. Хӑш-пӗр ҫӗрте сӑмахӗсем те халь
хи сем мар.

Ёлёк чухне эп хам ӗлӗкчӗ,
Ман пуҫӑмра сӑсар ҫёлёкчё,
Ҫёлёкӗмӗн тӳпи — чӑн тарай,
Чи тӑрринчи ҫӳҫи кёмёлччӗ,—

теое юрлать Тилли. Мёне пӗлтерет-ха «ӗлёк чухне... 
ӗлёкчӗ» тени? Вёсем ниме пӗлтермен сӑмахсем мар-ши? 
Н. И. Ашмарин словарӗнче «ӗлёк чухне» сӑмах ҫаврӑнӑш- 
не ҫакӑн пек пуплевпе ҫирӗплетсе панӑ: «Эпир ёлёк чух
не ӗлӗкчӗ, ҫичё хёл каҫнӑ пӑланччё» (IV  вып., 100 стр.). 
Ҫавӑнтах тэта «ӗлкё» сӑмах пур. Ку сӑмах «тӗслӗх» (обра
зец) тенине пёлтерет; «ёлёк чухне эп хам ӗлӗкчӗ» тени 
елӗк эпӗ маттурччӗ, ҫирӗпчӗ, вӑйлӑччё, илемлӗччё тевине 
пёлтерет. Ҫавӑнпа та Тилли ҫапла юрлама пултарнӑ:

Ёлёк чухне эп хам ёлёкчё,
Пӑшатан пек куҫлӑ йӗкётчӗ,
Кача пӳрнем тулли ҫёрёччё,
Кӑчӑк туртмассерен пёр хёрччӗ.

Ватӑлма пуҫланӑ Тилли хӑйён йыттипе калаҫать:
Ватӑлатпӑр пуль, Сарпайӑм!
Санӑн та куҫ хупанки 
Тӑртанса ёнтё сархайнӑ,
Ман юратнӑ ҫум. ҫакки!

Строфари юлашки йӗрке, инверси меслечӗпе пуплев 
вёҫне пырса вырнаҫнӑскер, мёне пёлтерет-ши? Мӗн-ши вӑл 
«ҫум ҫакки»?

Ана ҫапла ӑнлантараҫҫӗ: ӗлӗх чӑвашсем аякка, хул хуш- 
шине, пӗчӗкҫӗ хутаҫ ҫакса ҫӳрене. Ҫав хутаҫа арҫынсем 
■у|кҫа-т'енкӗ, хёрарӑмсем йеп-ҫип... чикнӗ. Н. И . Ашмарин
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профессор: «Ҫум ҫахки, то же, что ҫумма ҫакмалли, при
цепка», тесе ӑнлантарать (Словарь, X II вып., 234 стр.). 
Тилли хӑйён йыттине, ҫывӑх тусне, «ҫум ҫакки» вырӑнне 
курать.

Хусанкай «Тилли юррисенче» чӑваш чёлхин шкул 
грамматикинче тӗл пулсах кайман формисемпе те ӑста усӑ 
курать (тёслӗх: чӑрманмасса, сӑрхӑнмасса).

Кёвекери пёр юрӑ ҫапла пуҫланать:
Ни Киремет, ни Пӳлёх, ни Хӑрпан 
Мана хӑтараймарӗҫ ватлӑхран.

Паллах, «ни... ни... ни» тенисем, чӑвашсен калаҫу чёл- 
хинче пур пулин те, пирён шутпа, Тиллишён характерлӑ 
пулма пу.лтараймаҫҫӗ. Мёншён тесен вёсем чӑваш чёлхине 
кайрантарах кёнё. Тилли вӑхӑтёнчи ҫын: «Киремет те, 
Пӳлёх те, Хӑрпан та...» тенё пулёччё.

Хусанкай сӑввисем пирки тэта та ҫырма пулать. Вёсен- 
че тӑван чёлхен илемӗ, вӑйӗ, пулаелӑхё пирки калана вы- 
рӑнсем те сахал мар. Сӑмахран, «Кун-ҫул тӳпинчен» кёнехе- 
ре чӑваш чёлхин малашлӑхё поэта ҫакӑн пек курӑнать:

Пӑхӑрпала тӑхлан пӑтрашӑнса 
Илемлӗ, ҫирӗп бронзӑ пулнӑ пек 
Ҫак хамӑршӑн ытарайми таса 
Чӗлхемёр те ҫухалмё пётёмпех.

Ытти чёлхесемпе пёр хуранта 
Вӑл варӑшӗ те пиҫӗхӗ татах;
Юлашкинчен хытсах ларсассӑн та,
Упранӗ, тен, тӗлёнмелле сӑмах.

Ҫак чӗлхенех вӑйне пара-пара,
Поэт хӑватлӑ шухӑш хӑварсан,—
Ун чапё кайӗ пётём ҫёр тавра.
«Камран?» тесессён, калӗҫ: «Чӑвашран!»

* *
*

Эпир хамӑр статьяна Хусанкайӑн «Кун-ҫул тӳпинчен» 
ятлӑ кёнекине асӑнса пуҫларӑмӑр, ҫапах та ытларах «Тил
ли юррисем» пирки сӑмах вакларӑмӑр. Юлашкинчен те 
пулин, «Кун-ҫул тӳпинчен» кёнеке ҫинчен калас пулсан, 
ҫакна палӑртмалла: унта поэтӑмӑр паянхи пурнӑҫ ҫине, 
иртнё самана, чӑваш «ультурин хӑш-пёр ҫыннисемпе вёсен 
ӗҫӗ-хёлё ҫине хальхи кунсен шайёнчен, тӳпинчен пӑхма 
тӑрӑшать. Хальхи дурнӑҫ ҫинчен ҫырнӑ сӑвӑсем: «Ленин», 
«Ленин ҫулёпе», «Ноябрӗн 7-мёшӗ, «Эпё — халӑх», «Ыра
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кӑмӑллӑ тус, сасӑ пар, алӑ пус!» «Ҫӗр юлташӗ ҫаврӑвать», 
«Ҫамрӑксем, малалла, ҫӳлелле!», «Суйлавҫӑсем умӗнче» 
тата ыттисем те. Сӑвӑсен тепӗр ушкӑнӗнче автор наукӑпа 
литература ӗҫӗнчи пултарӑва (творчествӑна) мухтаса 
ҫырать.

«Куя-ҫул тӳпинчен» «ёнекери сӑвӑсем те «умайӑшӗ фи- 
лософла сӑвӑоем. Вӗсенчен чи лайӑххисенчен пӗри тесе 
«Поэзи пулсан...» сӑвва шутлае пулать. Ку оӑвӑ иирӗншӗн 
«Тилли юррисене» виҫмелли виҫе пулчӗ. Ҫапла вара, эпир 
Хусанкайӑн пёрремёш кёнекине, малтанах каларӑмӑр ёнтӗ, 
иккӗмӗш кӗнекин «ҫутипе», уйрӑмах «Поэзи пулсан...» сӑвӑ 
шухӑшёсем енчен пӑхса тухрӑмӑр, ҫав ҫутӑра унӑн пахалӑх- 
не (куртӑмӑр, хӑш-пӗр ҫитменлӗхне те асӑрхарӑмӑр.

«Кунчҫул тӳпинчен» кӗнекере, шел пулин те, ӑнланма 
йывӑр вырӑнсем те дур. Сӑмахран, ун пек вырӑнсем «Пул- 
тару» сӑвӑра (1955 ҫ.), В. Г. Егоров профессора хисеплесе 
ҫырнӑскерсенче, тӗл пулаҫҫё. Этем тӑвакан хаклӑ пурлӑх 
(илемпе чӑнлӑх) ҫинчен ҫырнӑ хыҫ^ӑн автор ҫакӑн пек 
калать:

Ҫав пурлӑха куллен пухса 
Хӑш чух ҫука тӑрса юлатпӑр,
Хӑш чух никам ҫӑвар уҫса 
Сӑмах чӗнменнине куратпӑр.

Суя мухтав ярапине 
Вӗлкӗштерен ҫил хӳрисемшӗн 
Эс — пӗтнӗ ҫын ун пек чухне,
Сана вёсем шыва тёртесшён.

Ҫынсемшӗн темле те, пирён шутпа, i»y йёркесене тёп- 
тӗрёе ӑнланса илме ҫук.

«Ҫурри» ятлӑ сӑвӑра та (1957 ҫ.) ӑнланма йывӑр йёр- 
кесем сиксе тухаҫҫӗ.

Эх-хей! Тёнчен саманисем те саккӑр,
Тамашисем те тӑххӑр, тенӗ пек,—
Апла та вылянать, капла та тапхӑр,
Сасартӑках уйлаймӑн пётёмпех.

|Кунта «апла та, «.аила та» вылянакан тапхар тесе уй- 
рӑм этеме турӑ вырӑнне хунӑ ҫулсене халанӑ пулсан, эпир 
ӑна ҫакӑн пек ӑнланатпӑр: вӑл ӗнтӗ пирён ҫӗршывшӑн ирт- 
нё тапхӑр! Сталина турӑ вырӑнне хунӑ ҫулсем кая тӑрса 
юлчӗҫ, урӑх нихҫан та таврӑнаймӗҫ.

«Кун-ҫул тӳпинчен» кёнеке, пӗтӗмӗшпе илсен, паха кӗ- 
неке пулсан, «Тилли юррисем» кӗнеке, унӑн юррисеие 
уйрӑм «лее пӑхсан, кашниех интереелё те паха.
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«Билли юррисем», терессипе к ала сан,— юрӑсем ҫеҫ мар, 
весам хӑйне евӗр лирикӑллӑ пӗчёкҫӗ энциклопеди, хӑйне 
евӗр поэмӑ. («Энциклопеди» тенёрен хӑшӗ-пёрисем шар- 
тах еикёҫ. Анлантарӑпӑр вёсене: «Тилли юррисем» «энци
клопедии» пулсах ҫитмен пулсан, вӗсене «энциклопеди» 
тума пулатеж!) Унта темиҫе юрӑ, вӗоене уйрӑмшарӑн илсе 
пӑхсан, пурте мар пулсан та, нумайӑшё вӗҫленсе ҫитернӗ- 
скерсем, перле илсе пӑхсан, пурте пёр ҫын пурнӑҫё ҫинчен 
калаҫҫӗ, ҫав вӑхӑтрах халӑх ӗмёт-шухӑшне, ӑнланӑвӗсене 
кӑтартса параҫҫӗ.

«Т илли юррисем»— поээин хӑйне евӗр жанрӗ, поэмӑн 
хӑйне евӗр форми тесен те йӑнӑш пулас ҫук. Ҫавӑн пек 
формапа Митта Ваҫлейӗ «Тайӑр» ятлӑ поэмӑ ҫырма ггытӑн- 
нӑччё. Вӑхӑтрӑр ҫёре кӗнё пирки ҫырса пётереймерӗ. «Та- 
йар», «Тилли»— пер енчен, питех те ҫӑмӑл, тепӗр енчен, 
ҫав тери йывӑр форма. Ҫавна пула хӑшӗ-пӗрисем ку фор- 
мӑн «ҫӑмӑллӑхне» те, «йӑвӑрлӑхне» те ӑнлансах каймаҫҫӗ. 
Тен, шӑпах ҫавӑн пиржи пулё «Тайӑр» произведение уйрӑм 
юлташсем: «Аҫтан вал поэмӑ пултӑр? Вӑл— Митта н хӑй 
ҫинчен ҫырнӑ сӑввисем... татӑк-кёсӗкӗсем...», терӗҫ. Ҫавӑн 
пек критиксем «Тилли юррисем» пирки те: «Вёсенче Ху- 
санкай хӑй ҫинчен ҫырнӑ» теме пултарёҫ. Ҫапах та, ку 
юрӑсем уйрӑм йышши поэмӑ пулнине палӑртмасӑр иртме 
ҫук (тен, вӗсем поэмӑ пулса ҫитеймен пулӗ, ҫапах та 
вӗсене поэмӑ тума пулать). Вӗсенче герой оӑнарё ҫеҫ мар, 
халӑх сӑн-сӑпачӗ те курӑнать. Ку вӑл пёрремӗш юрӑран 
тытӑнса юлашки юрра ҫитичченех курӑнса тӑрать.

«Тилли юррисенче» поэт ахаль сӑмахпа, калаҫупа, про
за чӗлхипе каласа пама ҫук шухӑш-туйӑмсене каласа панӑ. 
Этом ӑс-тӑнӗнче ҫавӑн пек шухӑшсем, чёринче ҫавӑн пек 
туйӑмсем пурри ҫинчен А . И. Герцен «Поврежденный» 
ятлӑ повеҫре ҫапла ҫырнӑ: «Досадно, что я не пишу сти
хов... Стихами легко рассказывается именно то, чего не 
уловишь прозой... едва очерченная и замеченная форма, 
чуть слышный звук, не 'Совсем пробужденное чувство, еще 
не мысль... в прозе просто совестно повторять этот лепет 
сердца и шепот фантазии».

«Кӑшт ҫеҫ илтӗнекен, йӑлтах хускалса ҫитеймея туйӑм, 
пулса тӑрайман шухӑш...»—  чӑн-чӑн поэтсем ёнтё вёсене 
каласа пама пултараҫҫӗ, каласа параҫҫё те. Ҫакӑ вӑл 
«Тилли юррисенче» те аван курӑнать.

...Пирӗн шутпа, «Тилли юррисен», ӑна поэмӑ тесе шут- 
лас пулоан, пёр ҫитменлӗх палӑрать. Тилли — хресчен, ӗҫ
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ҫынни... Эппин, ӑна ытларах ёҫре кӑтартмалла пулнӑ. Хал- 
лёхе вӑл ытларах ӗҫкёрен ёҫке ҫӳренё пек курӑнать.

Ҫӗршывра мӗнл-е ӗҫоем пулса иртнӗ вӑхӑтра пурӑннӑ вӑл? 
Ҫав ӗҫсенчен пӗрине те пулин, пысӑкражхине, Тилли юр- 
ринче иалӑртма ҫук-ши? Тӑван халӑх, ял-йыш ун чуоше 
мӗнпе ытларах тӑрмашнӑ тата- ыт. те.

Тилли старике чӑвашсен асран кайми ажи-сухи ҫинчен, 
утӑ-ҫаран, тыр-пул, ҫӗмел-капан ҫинчен, чӑваш ялёсене тӑ- 
тӑшасх пыра-пыра ҫапнӑ выҫлӑх, «ҫёр вӑрҫи», ял иуҫёнчи 
«хура юпа», «хурӑн ҫул»... ҫинчен юрлаттарас килет. Ан 
тив, вӑл Чӑваш Хвети, Янтуш тага ытти ятсӑр нумай-ну- 
май юрӑҫсен вӗҫленмен сӑвви-юррисене вӗҫлесе, юрласа 
чунне лӑплантартӑр.

Тилли кёрешӳ юррисене те юрлатӑр. Чӑвашоем кӗреҫе, 
сенёк, пуртӑ тытса ӗҫлеме иӗлнипе пӗр вӑхӑтрах пуртӑ, кӗ- 
реҫе, сенӑк йӑтса жӗренгме те пӗлнӗ. Чӑваш халӑхӗ ытти 
халӑхсем тӑшманпа iKepeumHHe пӑхса ҫеҫ тӑман, ҫук, пачах 
та ун нек мар: вӑл хӑй те иреёр тӑшмансене хирёҫ т.ухса 
кёрешнӗ, ытти халӑхоемпе перле тӑреа, пёрле пырса кёреш- 
нӗ. Чӑваш хресченӗсем Степан Разин, Емельян Пугачев 
хыҫҫӑн кай нӑ, патшасен, улпутсен тарҫи-тӗрҫине тытса сил- 
ленӗ, т.ӑпӑлтарнӑ, вӗлернё, пупсене вӑрӑм ҫӳҫӗеенчен тытса 
чиркӳ тӑрринчен пӑрахнӑ.

Тилли еӑнарё тагга та 1кӑмӑллӑрах, паттӑртарах, типлӑ- 
рах пултӑр, халӑх ӑс-тӑнне кӗтёр, чӑвашпа пурӑнтӑр, ёҫле- 
тӗр, кӗрештӗр.

Ҫапла, пирён шутпа, «Тилли юрриоен» ярӑмне ҫёнё 
юрӑсем кӗртее анлӑлатмалла, сармалла пек туйӑнать, вара 
унӑн шухӑшё таранланё, пахалӑхё тага та ҫӗкленӗ, ӳсӗ. 
Вара вӑл чӑншшех лирикӑллӑ пёчёжҫӗ энциклопеди пулса 
тӑрӗ.

Тата ҫакна асӑрхаттарас килет: жӗнекери хӑш-пӗр юра- 
сене юрлама, ҫырма пуҫланӑ ҫеҫ, ҫавӑнпа та Еӗсем, пи- 
сательсен сӑмахӗпе каласан, «заготовжӑсем» пеж жӑна туйӑ- 
наҫҫӗ. Акӑ вӗсенчен пӗри:

Кӑмӑлӑрсем ҫемҫе — кӑпӑк- пекех, 
Чёлхёр-ҫӑварӑрсем чӗкеҫ пекех.
Тав куркине ёҫрём эп тёппи,
Ҫул куркине епле ӗҫёп-ши?

Ку юрӑ юрламалӑх ҫук, пӗр ҫаврӑм ҫеҫ. Юрӑра еахал- 
тан та виҫӗ ҫаврӑм пулмалла. Ҫав вӑхӑтрах юрӑ ютлашши



в арӑм та пулмалла мар. Чӑваш юрри ҫеҫен хир пек сарла- 
ка мар, хирпе пыракан ҫул пек вӑрӑм мар.

«Тилли юррисене» хакласа, вӗсене поэт илем лет ни не 
асра тытса, Илпак Михулайё «...вӗсем тӑван халӑхӑн авал- 
хи юррисене пур пӗрех ҫывӑх тӑраҫҫӗ», тет. Пирӗн тата 
ҫагала хушса калас килет: вӗсем чӑвашсен хальхи юррисене 
те ҫывӑх тӑраҫҫӗ. Мӗнпе? Хӑйсен хаваслӑхӗпе, опт.имизмӗ- 
пе. Тилли пек чӑвашеем, пурнӑҫ тем пек йывӑр пулсан та, 
вилме маннӑ ватӑсен ҫулне ҫитиччен пурӑнма ёмётленнё, 
«пурӑнар-ха пурнӑҫа...» тесе юрланӑ. «Тилли юррисем» 
ӗмӗртен ёмӗре куҫса, илемленсе пынӑ пахалӑхёпе хальхи 
чӑваш поэзине ҫывӑх тӑраҫҫё. Вёсен виҫи халӑх юррисен 
ҫичё 'сьшӑклӑ виҫи ҫеҫ мар, хальхи поэт'сем усӑ куракан 
сӑвӑ виҫи (ямб, хорей, анапест).

Статьяна пирӗн ҫакӑн пек жалаеа пётерес килет: поэзи 
пулсан — вӑл Тилли юррисем пек пултӑр, унтан та вӑй- 
лӑ, илемлӗ пултӑр. Ҫавӑн пек поэзи тӑван литературӑна 
ҫёнӗ те хаклӑ пурлӑх хушать. Поэт калашле, чӑнах та:

Ҫав пурлӑха- кӗве ҫимест,
Шӑши касмасть, хыпмасть вут-ҫулӑм.
Ҫав пурлӑх муртӑхмасть, ҫӗрмест,
Пӗтмест те,— вӗҫӗмсӗр кун-ҫул ун.
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ЯКОВ УХСАЙАН
ХАШ -ПЁР П РО И ЗВЕДЕН И ЙЕС ЕМ  ПИРКИ *

(Юлташ ӗҫне кура пуҫа килнё шухӑшсем) 

П ё р р е м ё ш  с т а т ь я

Юлашки вунӑ ҫул хушшинче (1945— 1955) чӑваш ха
лах поэчё Яков Ухе ай лысӑк произведет! сем нумай ҫыр- 
чё. Унӑн иже произведенийё— «Кёлпук мучи» тата «Ҫул» 
поамисем — пирӗн литературӑра уйрӑмах паллӑ вырӑн йы- 
шӑнчӗҫ: вӗсем, танлаштарса калас-тӑк,—  чӑваш лоэзийӗн 
улӑпӗсем! Ҫавӑнпа ёнтӗ вӗсем, Чӑваш республикинчен тух- 
са, хӑйсен улӑпла утӑмӗсемпе пётём Совет Союзӗ тӑрӑх 
аюайрёҫ, нумай йышлӑ вулакансен юратнӑ кӗнекисем пулса 
тӑчёҫ. Ҫавӑн пек инҫе ҫ;ула жайса, халӑх хушшине са- 
рӑл,мал1кӑн вёсене авторӑн ҫутӑ та вӑйлӑ таланчё ҫунат 
панӑ. Ун пек паха произведениеене халӑх яланах хапӑл 
туоа йышӑнать, ырӑ хак парса мухтать.

Ҫур ёмӗр ӗлӗжрех, патша саманин жӗрки тёттём каҫёнче, 
К. В. Иванов таланчӗ, вутлӑн-хё|мӗн ҫутӑлса кайса, чӑваш 
литературине вилёмсёр «Нарспие» панӑ, анчах «Нарспи» 
поэмӑн чӑваш литератури рамкисенчен тухса пётём ҫёршыв 
культурине «ёрес кунӗсем 30—40 ҫултан асана, пирён сама- 
нара ҫеҫ ҫитрӗҫ. Ҫакӑ вӑл чӑваш литературин ытти халӑх- 
оен вулаканӗсем патне каяс ҫул ҫинчи пёрремӗш утӑмӗ, 
экзаменӗ гаулнӑ. К. В. Иванов поэми ку экзамена питех те 
чаплӑ тытрӗ. «Нарспи» авторё пирӗн хальхи поэтсен аслӑ 
личчёнк; пулсан, унӑн ырӑ жӑмӑллӑ шӑллӗсем малтанхи ха
лах поэчён лаха опычёпе традицине асрах тытса пурӑнаҫҫӗ. 
Сӑмахран, К. В. Иванов традицине пуянлатса, ҫирӗл

* Ҫак нкӗ статья малтан «Я т л и с е н ч е н  ы т л а р а х  ы й- 
т а ҫ ҫ ё» тенӗ ятпа пёри —«Ялав» журналта, тепри —«Тӑван Атӑл» 
альманахра тухнӑ. Статьясенче Я. Ухсайӑн 1955— 1956 ҫулсенче 
тухнӑ поэмисемпе сӑввисем ҫинчен ытларах ҫырнӑ.
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тытса, малалла аталантарса пыракан Яков Ухсайӑн поэми- 
сем, чӑваш литературинче ӳсое ҫитённёакерсем, пётём совет 
литературине «серее вырнаҫрёҫ, ытти халӑхсене хальхи чӑ- 
ваш литературин гаьюӑх утӑмёсам ҫинчен «аласа пачӗҫ. Ҫав 
чаплӑ произведете сея малашнехи 'хуннҫулё такӑр пулас- 
са эпир пурте (хӑш-пёр ҫатӑлти «криткксемсёр» пуҫне) 
шанса тӑратпӑр.

Яков Ухсай пысӑк поэмӑсем ҫырма юратать. вӑл ника- 
мӑн «суха пуҫӗ» ҫитсе перёнмен ҫёре пырса ҫёнӗлле маслет- 
семпе сухалама тӑрӑшать, вырӑнё-вырӑнӗпе сӳрелеое ҫитер- 
ме ёлкёрсех каймасть пулин те, поэзи хирне ырӑ вӑрлӑх 
ахать, ырӑ вӑрлӑхран паха тырӑ ӳсет. Йывӑҫсем лартмалла 
ҫӗре Ухсай вётӗр-шакӑр йывӑҫсем мар, юмансем лартать. 
Вӑл лартнӑ юмансем —  чӑваш совет литера ту рин никӗсне 
кӗме тивӗҫлё юмансем. (Кунта 'каланисем ытлашши пул- 
сан, юлташсем пире тӳрлетӗҫ.)

Юлашки ҫулсенче, чӑваш журналӗсене «шӑнӑҫайми» 
пысак поэмӑсем ҫырнӑ вӑхӑтра, Ухсай сӑвӑсампе «аппалан- 
марё», темелле, ҫавӑн пирки ӗнтӗ унӑн ячё «Ялав» журнал- 
па «Тӑван Атӑл» альманахра ытла курӑнсах каймарӗ,— 
пысӑк произведенисем ҫине вӑй хурса ӗҫлекен поэтан 
пёчӗккисене ҫырма «мехел» ҫитменнинчен нимӗн тӗлёнмел- 
ли те ҫух! Акӑ халё Яков Ухсайӑн ҫӗнё произведеникӗсем 
(ху чухне пёчӗк псэмӑсемпе пёчёк сӑвӑсем) пичетленсе тух- 
рёҫ. Ку статьяра манӑн ҫав сӑвӑсем ҫявчен пӗр-их сӑмах 
жалас килет (поэта кашни произведенишёнех ырлас е ят- 
лас тесе мар, юлташ ёҫне хура пуҫа килнӗ шухӑшсене па- 
лӑртас тесе калас килет,— эппин вёсене халар-ха).

Малтан Яков Ух.сайан 1955 ҫулт.и «Тӑван Атӑлӑн» 
2(55)-мӗш  хӗнекинче пичетленнё «Ленин ҫурчӗ умӗнче» 
ятлӑ пӗчӗк поэмине хӗскен пӑхса тухар.

«Ленин ҫурчё умёнче» поэмӑра автор Ульяновск хулин- 
чи (Чӗмпёрти) В. И. Ленин ҫуралнӑ ҫурт ринчен ҫырать. 
Поэмӑна ҫапла йёркеленё: поэт пёрре каҫхине Чёмпёр ху- 
лине (Ульяновска) пырать, малтан вӑл Ленин вёреннӗ 
гимнази ҫурчё патне, унтан Ленин ҫурална ҫурт патие ҫит- 
се тӑрать, ҫулпуҫӑи тӑван хулинче иртнӗ кунёсене аса илет. 
Поэмӑ шухӑшё Ульяновсен пурнӑҫӗнчи событисемпе ҫыхӑн- 
са тӑрать. Вёсене, сӑмах май 1каласан, ҫакӑн пек «хронсло- 
гипе» катартнӑ: Владимир Ульянов гимназире вӗреннё 
ҫулсем (1879— 1887); Ленин ҫурални (1870); Александр 
Ульянова патша ҫакса вёлерни (1887); юлашки ихё ҫулӗ 
хушшинче (1870 ҫулпа 1887 ҫул хушшинче) Я. Ухсай чӑ-
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ваш халӑхёшён паха событие, вӑтӑр ҫул /кайрантарах пул- 
нӑскере —  И. Я. Яковлев пирки В. И. Ленин Чёмпёре те
леграмма янине (1918) асӑнать. Ҫапла вара, поэмаои 
«хронологи» ҫакӑн пекрех пулоа тухать: 1879— 1887, 1870, 
1918, 1887. Тен, илемлё произведенире хронологие тёп- 
тёрёс тытоа пыни кирлех те мар пулё, тепёр чухне ӑна 
тёрлё «отступленисене» пула, пӑсма та тивет, ҫапах та. 
пирён шутпа, хронологи вӑл, темле ҫырсан та, хронологиех 
пулмалла, унӑн хӑйӗн йёрки пур, ӑна уҫӑмлӑ тытса пырас 
пулать. Вал, сихтеркелесе ҫырсан та, этем анланмалла пул- 
тар, ун тавра пыракан шухӑш уҫӑмлӑ пултӑр. Автор 
«Ленин ҫурчё умёнче» поэмара пёр ҫулӗ (1870) ҫинчен ха
на тёплёрех, йёркеллёрех ҫырнӑ, ыттисем ҫинчен вал, шел 
гоулин те, ун пек ҫырайман,— вёсем поэзи тёлёшпе те 
шупка, вӑйгӑр тухнӑ, ҫитменнине тата ҫав событисем ҫин- 
чен ҫырнӑ йӗржесен чёлхи те яка мар, ҫавӑнпа вӗсене ву- 
ланӑ чухне пёр мая х такӑнса пыратӑн. Кирек. камӑн та пёр- 
пёр ҫулпа пынӑ чухне тикёсрех, якарах вырӑнпа угас хи
лет; жёнеке вуланӑ чухне те ҫавах— кирек камӑн та паха 
чёлжепе, тихёс ҫырнӑ, яка пооизведени вулас килет.

Ленин ҫуралнӑ куна, 1870 ҫулхи апрелён 22-мёшне, аса 
илсе, Яков Ухсай ҫакӑн пех ҫырать.

Впнчӑк пӑр кайма пуҫланӑ 
Схркунне Сӗве ҫинче.
Пӗр чипер ача ҫуралнӑ 
Ватӑ Чёмпёр хулинче.
С яв кервен ача ҫуралнӑ 
Тёнчене кисрентерме.
Ун ҫинчен пёлмесёр ларнӑ 
Хуларн тискер тёрме.

Поэмӑн ҫак строфисемпе пуҫланса каякан сыпӑкне 
«Коммунизм ялавён» 1955 ҫулхи апрелён 22-мӗшёнче тух- 
нӑ номерӗнче пичетленёччӗ. Ку сыпӑка эпир ун чухне чӑн- 
нипех те савӑноа вуларӑмӑр, пётём поэмӑ пичетленсе тухас- 
са кӗгме тытӑнтӑмӑр, поэмӑ пӗтёмёшпех паха пуласса 
шанса пурӑнтӑмӑр.

Яков Ухсай «Ленин ҫурчё умёнче» псэмӑн хаҫатра пи- 
четленнё пайӗнче ҫулпуҫӑн пёчёкҫё чухнехи сӑнарне ӑшӑ 
сӑмахсемпе, чӑннипех те ӑста кӑтартса панӑ:

Сӑпкара пёр пёчёк паттӑр 
Ярӑнса сикни ҫинчен 
Пӗр сӑмах та губернатор 
Хӑлхине пырса ҫнтмен...
...Пӗчёкҫӗ ача сӑнарӗ
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Чемперти ачасенчен 
Уйрӑм-и е уйрӑм мар-и,—
Уйрӑлман ыттисенчен.
Юмахла пӗр пичӗ уйӑх,
Тепёр пичё cap хёвел 
Пулмасан та, тупё хурлӑх 
Тёнчине ишме ӑс-мел.
Вал та пулнӑ пёчёкҫеҫҫё,
Пулнӑ унӑн та кипке.
Ачасем епле ӳсеҫҫӗ,
Ҫавӑн пек вӑл ӳснё-ҫке.
Малашне ҫулпуҫ пулин те,
Вӑл, сӑпка ачи чухне,
Ыттисем пек йёрнӗ ёнтё,
Емнӗ амӑш кӑкӑрне.
Паттӑр ӳснё, паттӑр тӳсӗ 
Тёрмене, сивве, вутта...

Ухоай хунта кӑмӑллӑ сӑмах та, паха сӑнлӑх та тупнӑ,— 
ӑсталӑх ҫитернӗ. Анчах малалла поэт ҫавӑн пек илем-лӗ 
ҫырайман: вал Ленин ҫурчӗ умёнче аса отлнё ӗҫсем ҫинчен 
ҫырма тытӑннӑ, ҫырса ҫитереймен, каласа иртсе кайнӑ. Тӗ- 
рӗссипе калас пулсан, поэт унта вулакансем халиччен пёл- 
меннине, в у лажа нс ем шӗн ҫённине нимех те памасть. Акӑ, 
сӑмахран, Ульяновсем1пе Яковлевсем хушшинчи туслӑха 
асра тытса, поэмӑ авторё пире ҫакна пёлтерет:

Кёркеленё ашшён тусё 
Пирён Яковлев кунта.

Халӑхсен ҫулпуҫё панӑ 
Телеграмма Чёмпёре.

Кг>г фактсем, чанах та, пурте пёлекен фактсем мар-и-ха? 
ЧӑвашСем вёсене тахҫанах пӗлеҫҫё. Поэт вёсене калама та 
тёссӗр сӑмахсемпе ҫеҫ «аланӑ. Поэтӑн ҫак фактсене поэт 
пек илемлӗ ҫырса, сӑнлаоа кӑтартмалла пулнӑ. Поэт вӑл 
ахаль ҫын тупайман сӑмахсене тупать, асран жайми сӑнлӑх- 
сем тӑвать, вёсене пула хӑйӗн шухӑшне ытларах ӑвланмал- 
ла калать, вулэкансем патне ҫӑмӑлраххӑн ҫвтерет. Халӑх 
туйӑмё, шухӑшё, поэт патне ҫитсе, ун чӗринчен, кӑмӑлёвчен 
ҫулӑм пек ялкӑшса тухсан, вӗсем халӑх хушшине ҫёнӗ вӑй- 
па ёмӗрлӗхех сарӑла-ҫҫӗ.

Ульяновсемпе Яковлевсем хушшинчи ырӑ туслӑх чӑваш 
халӑхӗ хушшинче чи паха, чи вӑйлӑ туслӑх вырӑнёнче шут- 
ланать, унӑн идейи чӑваш хушшинче чи илемлӗ, чи хӑват- 
лӑ поэмӑ пек ҫӳрет, кунран кун, ҫултан ҫул ҫёнё вӑй илет. 
Сӑмахран, ҫа.к саманта та пулин аса илер-ха: 1886 ҫулхи
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январей 12(24)-мёшёнче И. Н . Ульянов вилсе кайна, ҫакӑн 
ҫинчен пуринчен малтан И. Я. Яковлев пёлнё; пёлтерекенё 
Володя Ульянов пулна. Тата тепёр тёслёх. 1887 ҫулта 
Александр Ульянова патша влаҫё тёрмене хупсан, Улья- 
новсенчен вёсен Чёмпёрти «тусёсем» команда тарах пӑрӑн- 
нӑ пек пӑрӑннӑ, Ульяновсене паллайми пулнӑ. Ҫав йывар 
та хуйхӑллӑ иунсенче И. Я. Яковлев Ульянов ҫемйинчен 
хӑраса пӑрӑнма мар, ■ Ульяновсен хуйки мен терн лы
сяк пулнине чёрепе туйса илнё, вёсен хуйхише мурӑннӑ. 
Вӑл Н. И. Ильминский профессор урлӑ Александр Улья
нова мёнле те пулин ҫӑлоа хӑварма тытӑнса пӑхнӑ. Мӗн 
терн паха фактсем! Тата В. И. Ленинӑн 1918 ҫулта 
И. Я. Яковлев пирки Чёмпӗре янӑ телеграммиеем пирён ха- 
лӑхшӑн мён терн хаклӑ! Вёсен тарӑн шухӑшне пирён исто- 
риксем ҫаллах тёплён ӑнлантароа параймарӗҫ-ха. Шанас 
килет: историксем вӑй ҫитереймерёҫ -пулоан, поэтсем вӑй 
ҫитерёҫ,— вӗсем ҫав историлле телеграммӑсем ҫинчен ви- 
лӗмсёр поэмӑсем ҫырёҫ! Ку ырӑ тӗслёхсенчен Ульяновпа 
Яковлев пёр-пёринпе мён тери туелӑ пурӑннине, В. И. Л е
нин ашшё хӑйён тусне, И. Я. Яковлева, мён терн хисепле- 
нине «Яковлев кӗркеленё» тенипе ҫеҫ кӑтартса пама ҫукки 
питех те аван курӑнать.

В. И. Ленин ҫинчен, унӑн ашшӗ ҫинчен чӑваш поэчёсен 
лайӑхрах ҫырмалла, халӑх юрлакан юрӑсем, мухтав поэми- 
сем ҫырмалла, анчах «Ленин ҫурчё умӗнче» поэмӑ ҫавӑн 
пек юрӑ, ҫавӑн пек поэмӑ пулайман,— халӑхсен, партии 
ҫулпуҫё ҫинчен ҫырнӑ произведени тирпейсёр пулмалла 
мар! Яков Ухсай лайӑх ҫырма иултарнӑ: унӑн таланчӗ те 
пур, пӗлёвӗсем те, опычё те ҫителёклё, вӑл литература чӗл- 
хине те ӑста пёлет. Аннах «Ленин ҫурчӗ умёнче» поэмӑна 
ҫырнӑ чухне вӑл хӑйён ӑсталӑхне кирлё пек сароа ярайман, 
ҫителёклӗ ӗҫлемен, чӗлхе тирпейлӗхёшён тӑрӑшман тесе 
калас килет.

Эпир ёнтё поэмӑн содержанийё пирки каларӑмӑр, халё 
унӑн илемӗ, чӗлхи пирки, унӑн сӑнлӑх вӑйё пирки пёр-ик 
сӑмах калар. Произведении сӑнлӑх вӑйё чи малтан чёлке- 
рен, унӑн илемёнчен килет, ҫавӑнпа та чӗлхе ыйтавӗ писа- 
телынён яланах тёп ыйтусенчен пёри пулса тӑрать.

«Ленин ҫурчё умёнче» поэмӑн чёлхи таур ҫӗрте те пёр 
пек яка мар: унта час-часах турат пек курӑнса таракан 
вырӑноем сике-сике тухаҫҫё. Поэт ҫакӑн пек ҫырать:

Эп кунта туран, чӑвашӑн
Ҫӗрӗнчен, халь ҫитрӗм те,—
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Ҫил паллашнӑ пек ачашшӑн 
Йӑпшӑнса лекет пите.

Е тата ҫавӑнтах:
Сгмрӑк Ленин чун хавалӗ 
Уснӗ ҫӗр ҫинче паян 
Ҫӳреме эп килтём халӗ 
Чӑвашран, Шупашкартан.

Икӗ стрсфи те яка мар, иккешинче те пёо шухӑшах ка
лама тӑрӑшнӑ («Чӑваш ҫёршывёнчен», «Шупашкартан» 
килни). Сӑмахӗсем те пёр пекех: «халь ҫитрём...», «килтём 
халӗ...» Пёрремёш стрсфари ттуплев грамматика тӗлёшӗнчен 
те, логика тӗлёшёнчен те пулса ҫитмен, ҫавӑнпа та ӑна ӑн- 
ланма йывӑр. Ана вулатан та: мӗн каласшӑн пулнӑ-ши 
кунта автор, тесе ыйтатӑн, ӑнланса илме тӑрӑшатӑн, анчах 
кӑткӑс танлаштарӑва («ҫил паллашнӑ пек ачашшӑн йӑп- 
шӑноа лекет пите» тенине) нимле те пуҫра тытаймастӑн, 
кураймастӑн. «Кураймастӑн» терёмӗр, мӗншён тесен лайӑх 
та вӑйлӑ сӑнлӑх хӑйён илемне пула куҫа курӑннӑ иекех ту- 
йӑнмалла, илемлӗхёпе чуна килентермелле.

Ҫавӑн пек илемлёхе, ҫавӑн пек сӑнлӑха курас тетёр пул- 
сан, акӑ, тёслёх вырӑнне, вуласа пӑхӑр-ха вырӑс поэчён 
Ф. И. Тютчевӑн пёр 'сӑввинчен илнё йӗркесене:

Есть в осени первоначальной 
Короткая, но дивная пора—
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера...
Где бодрый серп гулял и падал ко*ос,
Теперь уж пусто всё — простор везде,
Лишь паутины тонкий волос 
Блестит на праздной борозде.

Ҫак еӑвва хӗлле е ҫулла вуласан та, оанӑн хуҫу умне 
кёрхи К|унсен илемё тухса тӑрать. Тепёр чухне тэта ҫапла 
та пулать: калӑпӑр, кёркунне янкӑр уяр кун, «вата ӑш- 
ши» тенӗ вӑхӑтра, пушӑ у я тухатӑн, хӑмӑлсем ҫинче эреш- 
мен картисем куратӑн, хёвел каҫа.лла сулӑннӑ, сывлӑш уҫӑ 
та сулхӑн... Ҫакӑн чухне Ф . И. Тютчев сӑвви аса килет. 
Чёрере темле туйӑмсем хускалса каяҫҫё, кӑмӑла темскер 
ачашлать пек,—1 ҫук, темокер мар, ӑна илемлёх вӑратнӑ ту- 
йӑм ачашлать!

Каллех Яков Ухоай поэми патне таврӑнар-ха. «Чӑваш- 
ран, Шупашкартан», тенӗ хыҫҫӑн тепёр строфа вулатӑн:

Утнӑ майӑн харпӑр пусӑм 
Шӑплӑхра ян-ян янрать.
Чул сасси те хамӑн тусӑм 
Халь калаҫнӑн туйӑнать.



Кунга сӑнлӑх элеменчӗсем пур, ҫавӑнпа ку строфана 
вулаеа пӗтеричченех: «Кун пекки ӑҫта пурччӗ-ха?» тесе 
ыйтатӑн... Аса илме сӑнлӑх вӑйӗ пулӑшать. Эпир вара ҫак 
поэмӑн чи малти йӗркисене аса илетпӗр:

Атӑл хӗрринчен утуҫӑн 
Эиӗ тухрӑм урама.
Хам ура сасси яр-уҫҫӑн 
Илтёнсе пырать хама.

Вулахан татах хӑйёнчен хӑй ыйтать: «Тата ӑҫта вула- 
пӑччё-ха? Аҫтаччё-ха?» Каллех шухӑшлама, аса илме ты- 
тӑнать... Вулахан хӑйӗн юратнӑ поэчӗсен произведенийссе- 
не тимлӗн вулать, вёсен каш ни сӑмахне аҫ тӑвать. Вулакан 
«у чухне Яков Ухсайӑн 1941 ҫулта уйрӑм кёне1кепе пичет- 
ленсе тухнӑ «Ёмӗт» ятлӑ поэмине аса идет. Унӑн пуҫламӑ- 
шёнче, «Ленин ҫурчӗ умӗнче» ятлӑ сыпӑкӗнче, акӑ мӗн 
ҫырнӑ:

Эп утатӑп, кашни пусӑм 
Шйплӑхра ян-ян янрать,
Чул сассн те ҫывӑх тусӑм 
Калаҫни пек туйӑнать.

Ҫапла, ку строфасенче ггуринче те пёр йышши сӑмах- 
се.мпе, пӗр йышши танлаштарусемпе пӗр шухӑш каланӑ. 
Ҫапа1Х та, 1941 ҫулта ҫырнипе 1955 ҫулта ҫырни хушшинче 
мӗнле уйрӑмлӑх пур-ха? Автор пёрремёш йёркене халё 
улӑштарнӑ: «Эп утатӑп, кашни пусӑм» пулиӑ малтан 
(•15 ҫу,л ӗлёк), халӗ вара: «Утнӑ майӑн харпӑр пусӑм» тесе 
тӳрлетнё, тӗрӗосипе каласан, пӑснӑ. «Харпӑр пусӑм» тени—  
поэт чӗлхи мар, япӑх куҫаракан тӑлмач чӗлхи. Виҫҫӗмёш йӗр- 
ке икӗ строфинче те килӗшӳсёр илтёнет («Чул саоси те ҫы- 
вӑх тусӑм...»: «Чул сасси те хамӑн туоӑм...») Тӑваттӑмӗш 
йёркене илрмлетнӗ: ...«калаҫнӑн туйӑнать» тени «калаҫни 
пек туйӑнать» тенинчен аванрах.

|Пӗтӗ|мёшпе калас-тӑк, поэт кунта пӗр шухӑш ҫинчех та- 
пӑртатса тӑрать.

1955 ҫулхи поэмӑра поэт ытти хӑш-пёр йёркесене те 
1941 ҫулта ҫырнӑ поэмӑран илнё. Акӑ вёсем:

Тӳпере сап-сарӑ уйӑх,
Сӑиё — Атӑл ҫийёнче.
Тёлёрет мӑн Атӑл уйё 
Улӑхра, утрав ҫинче.

Тӳпере сап-сарӑ уйӑх,
Сӑнё — Атӑл ҫнйёнче.
Ҫывӑрать вӑрман та улӑх,
Хнр те Атӑл леш енче.

12. В. Долгов, 1 7 7



Кӑҫал ггачетленнё текстра авторӑн чӗлхи якарах, илем- 
лёрех, анчах шухӑшӗ малтанхинчен нумаях улшӑнман.

Поэмӑн 1941 ҫулта пичетленнӗ тексчёнче ҫакӑн ггек 
строфа пур:

Янраса кӗпер кӗрлерӗ,
Ҫутӑ поезд-мён кёрет.
Чёнтёрлё Чёмпӗр кёперё 
Ш авла пулнӑ ёлёкрен.

Мёнешкел илемлӗ строфа! Сӑвӑри сӑмахсем янраса, 
кӗрлесе кӑна тӑраҫҫё. «Чӗнтӗрлӗ Чӗмпёр кӗперӗ» тенине 
вгуласан, Чӗмпӗр кӗперё жӗретёнех куҫа курӑнать, хӗрленё 
пек туйӑнать. Кунта поэт аллитераци меслечёпс чӑннипех 
те ӑста усӑ курнӑ. Анчах та мёншӗн-ха Чёмпӗр кӗперӗ 
«шавлӑ пулнӑ ёлӗкрен»? Ҫак ыйту поэт пуҫне пырса кёнё 
те эпир халё ҫеҫ илсе кӑтартнӑ строфана вӑл ҫапла у.лӑш- 
тарнӑ:

Чёнтёрлё чугун кёнерӗ—
Ҫутӑ пуйӑс кёнёрен—
Янраса кёр-кёр кӗрлерё 
Васкамасӑр, ерипен.

Сӑмахсен ҫыхӑнӑвё енчен, р.ифмӑсем енчен пӑхсан, пи
рен шутпа, пӗрремёш строф1И иккёмёшёнчен (ҫённинчен) 
пахарах, янравлӑрах. Чӑнах та, иккёмёшӗнчи ҫак рифма- 
сем: «хӗнёрен» — «ерипен» пёр шайра тӑмаҫҫӗ, пёр пек 
янраймаҫҫё. Кунта икё йӗр1юинчен те— «рен» сыпӑкпа вёҫле- 
некен сӑмахсем пулнӑ пулсан, питех те аван пулнӑ пулӗччӗ.

Ҫа1К тёслӗхсенчен мён курӑнать-ха? Пёрре каланӑ 
шухӑшах тепёр хут калани курӑнать. Анчах мёнле пулма 
пултарнӑ-ха вӑл? Пирӗн шутпа, ку «инкек» акӑ мӗнле лулса 
тӑнӑ: поэт хӑйён 1941 ҫулта пичетленге тухнӑ произведе- 
нине 1955 ҫулта ҫӗнетме, юсама шут тытнӑ: юсанӑ, юса- 
нӑ... поэмӑн сюжечё йӑлтах улшӑнса кайнӑ, анчах унӑн 
«1кӑшкарё» 'кӑштах юлнӑ, хӑш-пёр стрсфасем, йӗркесем ним 
улшӑнмасӑрах ҫӗнӗ текста кёнё.

«Ленин ҫурчӗ умёнче» поэмӑна (хальхи вариантне) ҫёнё 
прсизведени теме пулать-и? Пулать. Мӗншӗн тесен унӑн 
сюжечӗ йӑлтах урӑх, ҫёнӗ сюжет. Ҫапах та в^л вӑйлӑ произ- 
ведени мар,—  Ухоай лайӑхрах, вӑйлӑрах ҫырма пултарнӑ. 
Талант пур ҫинчех ҫавӑн пек ҫителёксӗр тӑрӑшнине тӳрре 
кӑларма нимле сӑлтав та ҫук.

«Ленин ҫурчӗ умёнче» поэмӑна тата ҫак енчен кӑштах 
«тиркес» килет: авторӑн, Ленин ҫурчё ҫине каҫхи куҫпа
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мар, кӑнтӑрлахи кур па пӑхмалла пулнӑ. Поэмӑри «герой» 
(ӑна автор теме ire ггулать; хӑшӗ-пӗрисем пек калаоан, ӑна 
«лирический герой» теме юрать) Ульяновск хулине ҫӗрле, 
ҫур ҫӗр иртсен, пырса кёрет; вӑл «кёмёл уйӑхлӑ ҫӗрле» 
«сап-сарӑ уйӑх» ҫуттинче ҫӳрет, малтан Ленин вӗреннё 
гимнаэи патне, уитан Ленин ҫуралнӑ ҫурт патне ҫитет. 
Поэмӑ валли илнё вӑхӑт — хулана каҫпа пырса «ёни, кар
па ҫӳрени — автора хӑйён ӑсталӑхне кӑтартма, шухӑшӗсене 
сарма, тарӑнлатма, пирён шутпа, нихӑш енчен те пулӑш- 
масть; кӑнтӑрлахи, хӗвел ҫутти йӑлтӑртатса тӑнӑ чухяехи 
вӑхӑта илнё пулсан, автор курнисем анлӑрах, ытларах пул- 
нӑ пулёччёҫ, ҫапла вара, унӑн «лирический геройӗ» нумай- 
рах журнӑ, ытларах сӑнанӑ пулёччё. Каҫпа вӑл ҫуртсене 
ҫеҫ курать, пёр ҫынна та тёл пулмасть, шӑплӑхра хӑйён ури 
сасси (кӑна илтёнет... Ҫапла, кунта автор хӑйне хӑех пӳлнё, 
шухӑшне ансӑрлатнӑ, ӑшӑхлатнӑ. Поэтӑн 'историлле пёлӗ- 
вӗсем поэмӑна кёреймен, пултарулӑх фантазийӗ ҫунат илей- 
мен, поэмӑра искусствӑпа истори пёрлешеймен.

Этемлёх 19-мӗшпе 20-мӗш ӗмёрте ҫуратнӑ гений ҫин- 
чен, историре никам курман-илтмен хӑватлӑ теоретик ҫин- 
чен, вы рас халӑхён ӑслӑран та ӑслӑ ывӑлӗ ҫинчен, халӑхӑн, 
Коммуниотсен партийён ҫулпуҫё ҫинчен ҫырнӑ произведе- 
нисем чи хӑватлӑ, чи паха произведенисем пулмалла,— 
ҫакӑн пек ыйтать пирён халӑх.

* • *
•

Халё тэта Яков Ухоайӑн «Ялав» журналти (8-мёшпе 
10-мёш нсмерсем, 1955 ҫ.) сӑввисене кӗскен пӑхса тухар. 
Пӗтӗмпе вун тӑватӑ сӑвӑ, анчах вӗсем, пӗр ҫын ҫырнӑскер- 
оем нулин те, пачах та пёр пек мар: чӑннипех те паха сӑ- 
вӑсем хушшинче якатса ҫитерейменнисем те пур; пахисенче 
Ухсай таланчӗ ҫиҫсе тӑрать, начаррисенче—  поэт васкани, 
ӑсталӑх ыйтӑвёсене манса кайни, чӗлхе илемлӗхёшён тӑрӑш- 
сах кайманни кл^оӑнать.

Я. Ухсайӑн «Ялав» журналӑн 8-мёш номерёнче пичет- 
леннё сӑввисенчен чи пахи — «Вӑштӑр-вӑштӑр ҫил вӗрет» 
тенӗ йёркесемпе пуҫланакан ятсӑр сӑвӑ. Унта ӗҫ хаваслӑхӗ- 
пе илемё чуна савӑнтарать. Сӑвви те янӑравлӑ, хитре. А н 
нах вулакан ҫапах та: «Ку сӑвӑра хӑҫанхи ӗҫе кӑтартса па
на?» тесе ыйтма пултарать. Тёрӗс ку! Мӗншӗн тесен 
ҫак сӑвӑра самана сӑнӗ, вӑхӑт сӑнё ҫукпа пӗрех. Чёлхе тӗ- 
лӗшпе илсен, ку сӑвӑра та тёрёсех мар вырансем тел 
пулаҫҫё. Акӑ пёр тӗслӗх:
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Халӑхпа куккук пӗрле 
Килӗшсе кӗрле-кӗрле 
Юрласа нлсен...

Ҫак йӗркесен содержанийё пирки поэт шухӑшласа пӑх- 
ман пулмалла, вӑл хунта форма хыҫҫӑн, янравлӑх хыҫҫӑн 
кайнӑ пулмалла. Чанах та, халӑхпа куккук «килӗшсе жӗрле- 
кёрле юрланине» мёиле ӑнланмалла-ха? Халӑх «жӗрле-кар
ле» юрлама пултарать, тейӗпӗр, ун пек калани шухӑш ен- 
чен те, сӑмахёсем енчен те вырӑилӑ та тёрёс. Анчах куккук 
«кӗрленкёрле юрлать» тени тёнчере пулм-а пултарайман 
япала: куккук жёрлемест те, юрламасть те, «чӑваш кукку- 
кё» планах авӑтать (ахальтен мар чӑваш халӑх юрринче: 
«Вун и>к кукжук пёр карӑш авӑтаҫҫӗ пӗр харӑс», тенӗ). Вы- 
рӑссем те автан «юрлать» теҫҫё пулин те, куккук юрлать 
темеҫҫё, вёсем «петух поет», «кукушка кукует», теҫҫӗ. Чӑ- 
вашсем «автан авӑтать», «-куккук авӑтать» теҫҫё. Мӗн тӑ- 
вас-ха? Халӑх чёлхи ҫавӑн пек, халӑх чӗлхине хирёҫ 
кайма ҫук.

Ҫакӑн пек пӗчёк ҫитменлӗхсем пур пулин те, Ухсай ку 
сӑвва тӑрӑшса ҫырни журӑнать. Унта чӑн-чӑн ӑсталӑх 
сисёнет:

Вӑштӑр-вӑштӑр вёр те, ҫил,
Лӑпкӑ-лӑпкӑ шӑл та ил 
Пит ҫинчи тара!
Аслӑ улӑх варринче 
Ҫӳллӗ ҫирёк тӑрринче 
Савӑк вӑхӑтра 
Авӑтать куккук,
Чӑп-чӑпар куккук.

Ку йёркесем, жӑшё-пӗр-исем калашле, чӑннипех те «шыв 
пек юхса» пыраҫҫӗ. Шывё вар-а «тӑрна куҫё пех таса», 
шӑнкӑрав саслӑ!

Паха сӑвӑсенчен тепри — «Хёр юрри». Шухӑшё ҫакӑн 
пек: халь ҫеҫ жиле таврӑннӑ еалтакӑн чунне ял урамӗ сар- 
лака пулни «касать», анчах ӑна ял урамё м-ар, cap хёрпе 
калаҫма пёчёк сад, пёрле ларм-а хӑма оак жирлё пулнӑ; -ҫа- 
пах та, хёрпе каччӑн ырӑ юратӑвёшён -сарлака ур-ам кирлӗ, 
мӗншён тесен вёсен мӑшӑрланмалла, туй тума-лла. Хӗрпе 
жа-ччӑ пётём ялпа туй ту-оа, халӑх умне тухса, мӑшӑрланма 
шутлаҫҫӗ пулсан, вёсен юратӑвӗ чӑннипех те ҫирӗп юрату 
пулмалла. Хальхи хӑш-пёр каччӑсем халӑх умёнче псрре 
шеп туй туса хӑйӗн мӑшӑрёпе ватӑличчен пӗрле пурӑнас 
вырӑнне, ашшё-амӑшне те пулин систермесӗр, ҫич-сакӑр
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«туй» тӑваҫҫё, анчах ҫирёп ҫемье таваймаҫҫӗ... Кун пек хат* 
ланни ӗҫ ҫьшнисене нихҫан та килӗшмеи, вӑл нихӑш сама- 
нара та халӑха юрӑхлӑ йӑла пулман. Социализм саманинче 
вара ун песк хӑтланни капитализм е феодализм оаманинчи 
аскӑнчӑк этемсен ирҫёр йӑли юлашкийёсем палӑрнине ҫеҫ 
пӗлггерме пултарать. Яков Ухсай сӑввине вуласан, пирӗн 
ҫамрӑхсем чипер ӳсчӗр, ҫитёнччёр, пӗрне пӗри юратчӑр, тӑ- 
ванӗсене, пёлӗшӗсене, тусёсене чӗнсе туй туччӑр, таш- 
лаччӑр, юрлаччӑр, тесе калас килет. Ырӑ яланах ырра вё- 
рентет. Ырӑ сӑвӑ та ҫавах: вӑл вулакансене ырӑ шухӑш 
парать, чунне уҫать, ырӑ ӗҫ тума хаваслантарать.

«Хӗр юрри» сӑввӑн ҫитменлӗхё пирки калас пулоан, кал- 
лех вӑхат санё пирки асӑрхатт-арас пулать: оисӗнмест вӑл!

Вӑхӑт сӑнне хӑш чухие сӑвӑ шухӑшӗ кӑна мар, унти ӗҫ- 
сем кӑна мар, сӑвӑри сӑнлӑхсем, сӑмахсем лайӑх кӑтартса 
параҫҫё. Тепӗр чухне пёр сӑмах та сӑвӑ мёнле вӑхӑта кӑ- 
тартнине калаоа хӑварать. Акӑ, сӑмахран, Ухоайӑн «Пӗлӗт- 
оем» ятлӑ сӑввинех илер-ха. Мӗн ҫинчен каланӑ унта? Пӗ- 
лӗтсем Чӑваш ҫёршывӗ ҫине ҫитсен, анлӑ Атӑлпа Сӑртан 
шыв илни ҫинчен, ҫапла вара, пирён патӑмӑрта ҫумӑр ҫу- 
ма пуҫлани ҫинчен, унтан ҫумӑр Йошкар-Олана, Хусана, 
Пушкӑрт ■ҫӗршывне ҫитни ҫинчен каланӑ. Поэт чӑвашсен, 
марисен, тутарсен, пушкӑртсен тыр-пул вӑйлӑ пуласса 
шанать, ҫак шухӑшпа хавасланса сӑвӑ ҫырать. Ку вӑл — 
совет халӑхӗсем хушшинчи ч тслӑх идейи. Пушкӑрт ҫӗрӗ 
ҫине ҫумӑр пӗлӗчӗсем ҫитни ҫинчен:

Ман тус Сайфи Кудаш
Пӗлтерӗ хӑйён сӑввинче,—

тет чӑваш поэчӗ. Ҫапла вара, пушкӑртпа чӑваш поэчӗсем, 
вёсен халӑхӗсем пӗр-пӗринпе туслӑ иурӑннине, Сайфи К у
даш вӑхӑтне (хальхи вӑхӑта) куратпӑр. (Сайфи Кудашӑн 
икӗ сӑввине кӑҫалхи «Ялавӑн» 7-мӗш номерне кӗртнӗ; вё- 
сене Митта Ваҫлейӗ питё ӑста куҫарнӑ).

Произведенири ӗҫсемпе ҫынсем тарах, вёсен шухӑшё 
тарах самана палӑрать, вӑхӑт сӑнӗ тужса тӑрать. Ҫавна 
кура эпир: ку писатель иртни ҫинчен е хальхи ҫинчен ҫ.ы- 
рать, тетйӗр. Тепӗр чухне ним те калама пӗлместпёр, мён- 
шӗн тесен произведенире ним те курӑнмасть: унӑн щухӑшё 
те ӑшӑх, форми те шупха, вал пушӑ пучах яек ҫеҫ курӑнса 
тарать. Шел пулин те, кун пек сӑвӑсем хӑш-пёр чухне пи
рён литературӑра тӗл пулаҫҫӗ-ха. Тепӗр чухне сӑвӑ кӑна 
мар, калав та вӑхӑт ҫинчен калаймасть. Тӗслӗх вырӑнне
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И. Тукташӑн «Пурнӑҫ пуҫламӑшӗ» ятлӑ кал а вне илме пу  ̂
лать. Калавё лайӑх, илемлё. Анчах унта рево;ЛЮцичченхи 
мӗнле вӑхӑт, -мёнле тапхӑр ҫинчен ҫырни пачах та паллӑ 
мар. Калав геройёсен нацилле характере те курӑвмасть. 
Ҫавӑнпа та хӑш халӑх ҫинчен сӑмах пынине «те пёлме хӗн. 
Ун пак произведенисене (калава та, сӑвва та) пӗр чӗлхе- 
рен тепӗр чёлхене жуҫарма та йывӑрах tMap, мӗншён тесен 
тӑлмач умӗнче ку чухне праизведенин кацилле формине, 
унӑн нацилле колоритне упраеа хӑварас йывӑр та кӑткӑс 
задача тӑмасть. Произведении нацилле фор.ми пуян та паха 
пулоан, ӑна тепӗр чӗлхене вдуҫарма йывӑртарах, анчах вӑл 
тепӗр чёлхене куҫарсан та хӑйён илемлӗх вӑйне те, шухӑш- 
сен витёмлёхне те ытлашши ҫухатмаоть.

Яков Ухсайӑн «Ҫул ҫинче» сӑвви, пысӑкс1кер, ыттисем- 
пе танлаштарсан, нумай тирпейсёртерех. Поэт паха шухӑш 
тытнӑ, анчах тӗплё ҫырайман. Чёлхи— сӑвӑ чёлхи мар, 
ҫӳпёллё чёлхе. Сӑвӑ тени вӑл вуланӑ чухне чёлхене ан та- 
кӑнтартӑр, сӑвӑ тени шӑранса, ярӑнса, юрланса пытӑр. Вы- 
рӑссен ӑслӑ критикӗ Н. Г. Чернышевский кашни сӑвӑ 
юрлама юрӑхлӑ пултӑр тенӗ. Анчах Ухсайӑн ку сӑввине 
юрлас пу1лсан,— ах, ҫырлах!— мёнле юрламалла-ши? Унта 
ҫакӑн леек йӗркесем те тел пулаҫҫё:

Тем пек Тӑван ҫӗршывӑма 
Чӗре тулли тэта, тата 
Нумай пӗлме, нумай курма 
Ҫӳрерём эпӗ ҫу хута.
Пӗр уйӑх та, ҫулталӑк та,
Вуншар ҫулсем хушши те кай.
Тухса ҫӳре, анчах малта 
Курас тени тата нумай.
Тата та тепёр ҫӳреме,
Илтме, пӗлме хисте-хисте 
Васкатӗ чун, пур илеме 
Курасшӑн пуле пур ҫёрте.

Мёне пёлтерет «чёре тулли тата, тэта...» тени? Мӗнле 
илем пур ҫав ҫине-ҫинех каланӑ «татасен»? Ҫакӑ вӑл сӑмах 
купи мар-и? Ҫӳпӗ мар-и? Хӑш чухне вырӑнсӑр лартнӑ пёр 
«тата» та пуплеве пӑоать, унӑн сӑнне, оассине илемсёрле- 
тет. Сӑва тумӗ илемлё пулмалла, ӑна тӗрлӗ «татасемпе» 
сапласа тумалла мар. Ҫётёк-ҫатӑк сӑхман пек сӑмах тӗр.ки 
сӑвӑ тумтирё пулма пултара|ймасть.

Ку сӑвӑра «висячая строка» тенӗскероем нумай (чӑвзш- 
ла вёсене «ҫакӑнса тӑракан йӗркесем» тенёччӗ пӗри; пирён
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шутпа ӑна «ҫакӑнчӑк йӗркесем» тесен лайӑхрах пек). Акӑ 
вёсем — ҫакӑнчӑк йӗркесем:

Ума тухса тӑрать таса
Ҫаран таврашӗнчи вӑрман.
Пӑхса тӑратӑп, шухӑша
Кӗртетӗп эп йӗркесене.

Ҫакӑн пек йӗркесем, вырӑна кӗртсе (лартса) ҫитерей- 
мен «ҫакӑнчӑк кёркесем», Ухсайӑн, шел пулин те, ытти 
произведенийёсенче те час-часах тӗл пулаҫҫӗ. Хӑш чухне 
вӗсем рифмӑ тӑозас тенипе сӑвва кёрсе каяҫҫӗ, тепӗр чухче 
поэт хӑйён сӑввисен ҫитменлӗхӗсене туйса илеймен пир- 
ки пулаҫҫё. Акӑ пӗтӗмӗшпех ҫавӑн йышши йёркесенчен 
тунӑ строфасем:

Пёр ик ҫёр ҫитмӗл миллион 
Ҫул ёлӗк тинёс тӗпӗнче.
Капланнӑ нефть—хӑватлӑ юн—
Нумай чӗр-чун кӳлепинчен.

Совет науки хушнипе 
Аста ҫынсем паян кунта 
Чаваҫҫӗ ҫивёч пӑрипе 
Ик ҫухрӑм тарӑнӑш шалта.

Кунта кӑларнӑ бензинпа—
Ҫеҫен хнрти чи хӑвӑрт ҫил 
Хуса ҫНтми — нумай ҫулпа 
Ҫӳрет пиншер автомобиль.

Чӑннипех калӑпӑр: сӑвӑ мар ку, начар проза кӑна! 
(Прозаиксем ан кӳренччӗр! Эпир лайӑх прозӑна хурла- 
мастпӑр, начаррине— сӑвва та, калава та йышӑнмастпӑр!) 
Паллах, автор ку сӑвва та рифмӑсемпе ҫырнӑ, ҫапах та 
савӑ пу)лайман, мёншён тесен рифмӑланипе кӑна сӑвӑ пул- 
масть: рифмӑланӑ сӑмахсем илемлӗ пулмалла, вӗсем пёр- 
пёр паха шухӑш тумӗ пулмалла, янраса тӑмалла. Унсӑрӑн 
вёсене шуҫра тытса хӑварма ҫук, унсӑрӑн вёсем «сӳтёлсех» 
пыраҫҫё.

Ухеайӑн ҫак сӑввинчи шухӑшӗ — «нефть философнйӗ»— 
тёрёсех мар. Нефть пӗр 270 миллион ҫул  ӗлӗк тинёс тёпён- 
че кап1ланнӑ, тет вӑл. Анчах унта вӑл ӑҫтан пырса кап- 
ланнӑ-ха? Хими вӗрентнё тӑрӑх, нефть таҫтан пӗр тӑрук, 
тӳрех пырса капланман, магӗпен пухӑнса пынӑ (нефть про- 
цессӑр пулнӑ япала мар). Нефть «нумай чӗрчун кӳлепин- 
чен» пырса «капланнӑ» тени те тёрёсех мар, мӗншӗн тесен 
нефть пуринчен ытларах йывӑҫ-курӑк юлашкисенчен пулса 

, кайнӑ. Ҫгкна М. В. Лсмсносов 1763 ҫултах кӑтартса панӑ. 
Ку шухӑша геохими халё те тёрёс тесе шутлать.
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Поэт нефть кӑларнӑ чухне ҫӗре мён тарӑнӑш чавнине 
те -каласа парать («их ҫухрӑм т-арӑнӑш»), Ҫа/кн-а ас-ӑрхат- 
тармалла: хунта «чав-аҫҫӗ» сӑмах м-ар, «пӑралаҫҫӗ» -сӑмах 
вырӑнлӑ. Тепёр енчен тата мӗншён «икё -ҫухрӑм» ҫеҫ? Халё 
икӗ ҫухрӑм кӑн-а мар, 5,5 километр тарӑнӑш те пӑралаҫҫӗ.

Малтарахра илсе кӑт-артнӑ виҫӗ -строфаран юд-ашки 
строфике калама ҫу-к «искусственна» тунӑ. Чӑнах та, ҫак 
и-уплев (предложени) йёркеллӗ пуплев пулма пултарать-и- 
х-а: «Кунта кӑларнӑ бепзиипа ■— ҫ-еҫен хирт-и чи -хавӑрт ҫил 
хуса ҫитми —  нумай ҫулпа ҫӳрет пиншер автомобиль?» 
Ҫакӑнчӑк йӗркесем прозӑра та ( «ашапатман карчӑк» шӑлӗ- 

' 'сем гтек) оулланса тӑмаҫҫӗ-и?
Вырӑосен аолӑ позчӗн А . С. Пушкииӑн сӑввисем шыв 

пек кххса лыраҫҫӗ, теҫҫё. Тӗрёс! Ҫавӑнпа ӗнтӗ вёсене вула- 
м-а ҫӑмӑл. Вӗсем цёр-ик хут вуласаиах пуҫа кӗрсе юлаҫҫё. 
А . С. Пушкин вырӑс чӗлхине питех те лайӑх пӗлнӗ, никам- 
ран та лайӑх туйнӑ, ҫап-ах вӑл никамран та гаума-й ӗҫленӗ, 
тӑрӑшоа ҫырнӑ, ҫёнӗ рифмӑсем шыранӑ, сӑвӑ техншшне 
ҫёнетме тӑрӑшнӑ. Вӑл 20-мёш ҫулсенче «чаплӑ Онегин стро- 
фине» тӗпчесе тупнӑ пулсан, ЗОнмёш ҫулсенче оӑввӑн ҫӗнё 
В1иҫи-сем, ҫӗнӗ йӗркисем пирки шухӑшлама тытӑннӑ.

Четырехстопный ямб мне надоел:
Им пишет всякий. Мальчикам в забаву 

_ Пора б его оставить. Я хотел
Давным-давно приняться за октаву.
А в самом деле: я бы совладел 
С тройным созвучием. Пущусь на славу!
Ведь рифмы запросто со мной живут;

, Две придут сами, третью приведут.

Ку йёркесем А . С. Пушкин оӑвӑсене мен тери тӑрӑшса 
ҫырни ҫинчен калана вӑхӑтрах аолӑ -поэт рифмӑсене ҫӑмӑл- 
лӑн тупн-и ҫинчен, мёнле сӑмах юрӑхлине питё хӑвӑрт 
туйса илни ҫинчен каласа параҫҫё.

Вырӑссен поэчӗоем нумайӑшӗ Пушкинран вӗреннӗ. Сӑ- 
махран, Пушкин традицийӗсене тытоа пыракан вырӑс поэ- 
чё-сенчен пёри — А . Майков хӑйӗн пӗр 1сӑввинче «сӑвӑ 
музыки пирки» ҫакӑн пек сӑмахсем ҫырнӑ:

Гармонии стиха божественные тайны 
Не думай разгадать по книгам мудрецов:
У брега сонных вод, один бродя, случайно, 
Прислушайся душой к шептанью тростников, 
Дубравы говору, их звук необычайный 
Прочувствуй и пойми... В созвучии стихов 
Невольно с уст твоих размерные октавы 
Польются звучные, как музыка дубравы.
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Хӑшӗ-пёрисем: кунта сӑмах сктавӑ (сакар йӗркеллё 
сӑвӑ) ҫинчен пырать, яланах октавӑ ҫырма ҫук, тейёҫ. Тӗ- 
рӗс! Анчах кирек мёнле пулсан та поэтӑн чёлхешён, сӑвӑ 
техниосишӗн, илемёшён тӑрӑшмалла. Ҫакӑ вӑл, паллах, 
сӑвӑ техникипе «.илӗрсе каймаллине», рифмӑ тӑвассишӗн 
«ҫунса», сӑмахсене мӑкӑлтамаллине пёлтермесгг. Сӑвӑ тени 
вӑл яланах сӑвӑ пек нултӑр, чӗлхи этем чёлхи пек пултӑр, 
ӑна ҫамрӑкки те, ватти те юрапса вулатӑр, савӑнтӑр. Бу
лана чухне юр ласа ятӑр!

Пирӗн Ҫеҫпӗл Мишши Пушкин пек ӗҫленӗ, сӑввӑн ҫӗнё 
виҫине, ҫёнӗ рифмисене шыранӑ, тупнӑ, тоникӑ системи чӑ- 
ваш сӑввишён юрӑхлине жӑтартса панӑ. Анчах вӑл нумаях 
ёҫлеймен, чӑваш совет поэаийӗн пархатарлӑ ӗҫне пуҫ- 
ланӑ ҫеҫ. Апла пулсан, ҫак ёҫе хальхи поэтсен малалла туса 
пымалла, тӑрӑшмалла, вӗренмелле, пӗлекеннисен пёлменни- 
сене вӗрентмелле.

1830 ҫулта А . С. Пушкин: «Эпӗ пичетленме тытӑннӑ- 
ранпа 16 ҫул ҫитрё ӗнтӗ, критиксем манӑн сӑввӑмсенче 
5 грамматика йӑнӑшӗ тупрӗҫ», тенё. Ыйтасчё: пирӗн поэт- 
сенчен хӑшӗ ҫавӑн пек калама пултарать-ши? Тен, Х у- 
санкай калӗ... тен, Алка... Тен (ну тата кам?)... Ш ел пу- 
лин те, ҫавӑн пех калама пултаракан поэтсем пирён питех 
те, питех те сахал-ха. Каллех калатпӑр: сӑвӑ вӑл чӑннипех 
те сӑвӑ пултӑр, сӑвӑра чёре, ас, илем пултӑр,— унсӑр вӑл 
ҫунатсӑр кайӑк. Сӑвӑ ҫынсен чӗрине хумхантартӑр, ӑсне 
вӑрат.тӑр, ялем пунӑмӗсене ҫӗклетӗр, кёрешёве чӗнтӗр.

Хӑшӗсем: «Статья авторё Пушкинран, Майковран вё- 
ренме чӗнни вырӑнсӑр. Тупнӑ камран вёренмсллине...»— 
тесе хирӗҫлеме пултараҫҫё. Анчах чӑвашсен Пушкинсем 
пулман пулсан, мӗншӗн вырӑс пушкинёсенчен, вырӑссен 
Ы.ТГИ поэчӗсенчен вӗренес мар? Мӗншӗн вёсен опытне, ырӑ 
традицийӗсене тиркес?

...Яков Ухсай хӑйён ҫак ярӑмри икӗ сӑвиинче поэзи ын- 
тӑвӗсене хускатнӑ. Поэзи ыйтӑвёсем иирки ҫырнӑ сӑвӑсем 
вырӑс литературинче те час-часах тёл пулаҫҫё. А . С. Пуш
кин, М. Ю. Лермонтов, Н. А . Некрасов, В. В. Маяков
ский тата ытти псэтсем те ҫавӑн пек сӑвӑсем ҫырнӑ, хӑйсем 
поэзи ҫине мӗнле пӑхнине каласа панӑ. Ҫав произведенисем 
тӑрӑх эпир вёсен эстетикӑлла ӑнланӑвёсене пӗлетпёр.

Ҫеҫпӗл' Мишши хӑйӗн эстетикӑлла принципёсене «Ти- 
нӗсе» ятлӑ сӑввинче каласа панӑ:

Ҫен поэт ака та тутӑр,
Утӑ ҫултӑр,
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В.утӑ ҫуртӑр,
Ёҫлесе ҫӗн юрӑ хутӑр,
Туй пулсан,— ташлатӑр, култӑр...

Ку йёркесен тӗп шухӑшё ҫакӑн пек: поэт (ҫӗнӗ поэт, со
вет поэчӗ) халӑхпа ҫыхӑнса тӑмӑлла, халӑх ӗҫне тумалла, 
халӑх гаурнӑҫӗпе ӗҫне, кёрешӗвне хисеплесе, мухтаса ҫӗнё 
юрӑ хумалла.

Эпир статьяра асӑннӑ сӑвӑсенчен пёринче Яков Ухсай 
темле каппайчӑк поэта хурласа, тӑрӑхласа ҫырать. Мал- 
танхи йӗркерех вӑл: «Поэт теме ӑҫта чӗрӳ кӑварӗ», тесе ый- 
тать. Ку ыйту —  вырӑнлӑ ыйту: поэтӑн «чӗре кӑварё» пул- 
малла (Ҫеҫгаӗл поэта «вут-кӑварлӑ чёре» тенӗ). Ухсай 
тиркесе ятлакан поэтӑн ҫавӑн гаек чёре ҫук пулмалла. Ух- 
оай «чӗре кӑварӗ» пулманнине намӑс вырӑннех хурать, 
урӑхла пулсан, мёншӗн-ха вӑл поэта: «Питӳ ҫунмаеть-и 
халӑх умёнче?» тесе ятлатӑр? «Кӑвар чёре» пулманнга 
айӑп ту ни не пёлтермест, вӑл ҫав поэтӑн илемлёх туйӑмӗ 
мӑка пулнине е пачах ҫуккине ҫеҫ пёлтерет, вӑл поэт пул- 
ма ҫуралманнине ҫеҫ пёлтерет. Хирёҫламӗпӗр, ҫавӑн пек 
«поэтсем» хӑш чухне литературӑра тӗл пулаҫҫё-ха. Ҫавӑн 
пек «гаоэтсем», хӑйсен чӑн-чӑн ҫулне тупайман ҫынсем, 
ҫыркалаҫҫӗ-ҫыркалаҫҫӗ (ҫырассинчен ытларах кӑшкӑраҫҫӗ- 
кӑшкӑраҫҫӗ те), поэзире ӗҫ ӑнманнине аран-аран ӑнланса 
илеҫҫё, вара урӑх ёҫе тытӑнаҫҫё: хӑшӗоем учитель, агроном, 
врач, инженер пулмашкӑн вёренме тытӑнаҫҫӗ, лайӑхах вӗ- 
ренеҫҫё, вӗренсе тухсан, хӑйсен чӑн-чӑн хастарлӑхне, та- 
лантне кӑтартса параҫҫё; теприсем — инженер е агроном 
пулмасӑрах усӑллӑ ӗҫ тӑваҫҫӗ, обществӑна пулӑшаҫҫӗ. Об- 
щеотвӑшӑн тӑрашса ӗҫлекенеене пирӗн халӑх хисеплет, вё
сен ёҫри ӳсёмёсене ырӑ кӑмӑлпа йышӑнать.

Ухсай каланӑ тӑрӑх, ҫав каппайчӑк поэтӑн шухӑшӗ те 
ҫук:

Ҫӳҫӳ арпа. Пуш-пушӑ унӑн айӗ.
Пӗрех те пёрчё шухӑш ҫук унта.

Ҫапла пулин те, сӑвӑ 1авторё калана тӑрӑх, вӑл «тарӑн 
шухӑша» кайоа тарать. Мёнле-ха вал «пёр пёрчё шу- 
хӑшоӑр» ҫын тарӑн шухӑша кайтӑр? Тарӑн шухӑш ӑс пул
нине пёлтерет, ним ӑссӑр, ним шухӑшсӑр -ҫын нихҫан та 
тарӑн шухӑша каймасть: вёсене ҫав тивёҫе ҫутҫанталӑк 
(природа) паман,— тарӑн нгухӑш вал ӑолӑ ҫын пахалӑхӗ, 
тӑр-ухмаха пӳрмен япала.

Малалла Ухсай ҫав чёре кӑварёсёр, пёр пёрчё шухӑш-
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cap каппайчак «поэта» чӗнсе, пулӑҫсен вучахне кӑтартсӑ, 
ҫапла калать:

Поэзи сивӗнӗ, сана пӑрахӗ,
Илемлӗ хёр качча пӑрахнӑ пек.
Куратӑн-и, шыв урлӑ инҫетре 
Ҫунать тарменлӗ пулӑҫсен вучахӗ?

Ҫакна пёлтернё хыҫҫӑн Ухеай (Ҫеҫпӗл Мишши шухӑш- 
не аоа илсе пулас) «каппайчӑка» пулӑҫсем патне чӗнет:

Атя каяр! Пире ҫӗрле унта 
Шыва чӑмса ишме хаваслӑ пулё,
Сӗрекепе сӗрсе кӑларнӑ пулӑ 
Сиккелё, авкаланӗ умӑнта.

Сӑвӑ авторе хунта поэтӑн халӑхпа ҫыхӑнса тӑмалла тесе 
1каласшӑн пулнӑ пулмалла, анчах ӑна этем ӑнланмалла ка- 
лайман. Тёрӗсоипе илсен, ҫак сӑвӑра пирён поэт ҫённине 
нимех те парайман, Ҫеҫпёл 35 ҫул ёлёкрех каланӑ шухӑш- 
сене ҫеҫ аса илнё, вӗоене те пулин пӑтраштарса, такамран 
тарӑхса, такам а вит лесе каланӑ.

* **
«Ялав» журналӑн 10-мӗш номерёнче Яков Ухсай сӑвӑ- 

сен ярӑмӗ пичетлесе кӑларнӑ (пётёмпе 6 сӑвӑ, сӑввисем пур- 
те ятсӑр). Ку сӑвӑсене автор тӑрӑшарах ҫырнй «урӑнать, 
вёсен юлашки йёркисем автор шухӑшне лайӑх вӗҫлесе 
параҫҫӗ.

Пӗр сӑввине автор иртнё вӑрҫӑ кунёсем ҫинчен ҫырнӑ. 
Поэт кёрхи ҫёрле хӑватлӑ ҫиллӗ ҫ:умӑр кёрленё чухне, тёт- 
тёмре вут сикнӗ вӑхӑтра, хӑйён тӑван килне аса илет.

Ун чух пире хӗвел пек ӑшӑтатчӗ 
Киле аса илни ҫеҫ снвёре,—

тет поэт. Пирён шутпа, иккӗмӗш йӗр1кере «ҫеҫ» вырӑнне 
«те» тесе ҫырмаала пулнӑ, вара сӑвва вёҫлекен шухӑш вы- 
рӑнлӑрах, тёрёсрех пулнӑ пулёччё.

Иккёмёш сӑвӑ илемлё. Амӑшё хӑйён ачине ҫутӑ уйӑхлӑ 
!каҫсенче ҫывӑратмашкӑн сӑпкана вырттарма тӑрӑшнӑ, ача 
урама туха-туха тарнӑ. Халё поэт, уйӑх ҫине пӑхсан, ҫав 
вӑхӑта аса илет, сӑввине вара ҫакӑн пек паха сӑнлӑхпа 
вӗҫлет:

Халь те манӑн уйӑх сӑнё пур:
Ҫӳҫём тӑнлавсем ҫинче шап-шур.

Виҫҫёмӗш сӑвван юлашки сӑмахёсем афоризм пулса тӑма 
та пултараҫҫӗ;
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йывӑр ӗҫсенче этем чёри паха.
Ҫавӑнта шыратӑп эпӗ туслӑха.

Тӑваттӑмёшӗ— тир-пейлё, илемлӗ. Сӑнлӑх мён иккенне 
ӑнлантарса панӑ чухне ӑна тӗслёх вырӑнне илме теюрать:

Лартрӑмӑр зпир санпа пӗрер йӗкел.
Савнӑ тусӑм, ан вӑтан та ан хӗрел:
Пнрён ачасем юман пекех парка,
Иккёшин те хул пуҫҫийё сарлака.
Ҫулҫӑсем пекех ачаш чӗлхисемпе 
Калаҫса иртеҫҫё ял урамӗпе.

Пиллӗкмӗш -сӑвӑра автор к-аллех поэзи ыйтӑвне хуска- 
тать. «Сар шывлӑ, шӑршӑллӑ кӳлленчёкре» пурӑн-акан, 
«шуйттан вӑкри пе-к мӗкёрсе» кӑшкӑракан шыв вӑкри ятлӑ 
нӑрӑ ҫинчен ҫ-ырс-а паыӑ хыҫҫ.ӑн поэт литература ыйтӑвӗсем 
патне «уҫать:

Ун пек ултавлӑ саслӑ вӑкӑрсем 
Поэзире те пирён пулкалаҫҫӗ.
— Пӗрре те эп, тепре те эп,— тесе 
Пёри кӗрлет те ҫухӑрать хӑрушӑ,
Анчах тытса Вулатӑн пикенсе:
Сасси ытла та мӑн, тӗшши пуш-пушӑ.

Кун пек поэтсем Ч|ӑваш Л1итературинче те 1курӑнкалаҫҫӗ- 
ха. Хӑшӗ-пӗрисен шшӗнле еӑпайлӑх та ҫук: (Еӗсемшӗн юл- 
таш та юлташ мар, коллектив та коллектив мар, хӑй ҫеҫ 
этем, анчах тӗрӗссипе илсен, вӑл — ним йёркесёр, асар-ии- 
сер, анархиоТ|Ла, улпутла этем. Ҫавӑн пек поэт никамшӑн 
та ырӑ тёслёх гаулма пултараймасть, никама -та ырӑ шухӑш 
парайм-асть, мёншён тесен поэтӑн, вӑл ырӑ шухӑш калас 
тет пулсан, чи малтан хӑйен ырӑ шухӑшсем пулм1алла, этем 
чёрн пулмалла, вал вара чӑннипех чунсен инженерё пулма 
пултарать.

Яков Ухсай ытти поэтоен ҫитменлёхёсене кӑтартса па- 
ма, вёсене юлташла тёксе -илме, хӑш чухне ҫивӗччӗн кри- 
тиклеме юратать. Акӑ пёр тёслёх:.

Ҫыратӑн вӑтӑр ҫул ытла та ёнтё 
Хёрсем ҫинчен, хӗрсем ҫинчен кӑна.
Тархасшӑн, тусӑмҫӑм, пёрре пулин те,
Сӑвва кёртсе хӑвар-ха арӑмна!

Ҫавӑн нек по-этсене ҫапла тӑрӑхлаоа, кулса ҫырнипе 
такам та ки-лёшме пултарать. Ун пек поэтсем пур-ха, х-ӑш 
чухне вёсем, тӑнлавёсем ҫинчи -ҫӳҫё шап-шур пулин гге, туя- 
па, аран-аран ҫӳреҫҫӗ пулин те, «юрату» сӑввиоем ҫырса, 
ватӑ чунне йӑпатаҫҫё:
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Янкӑр ҫутӑ уйӑхлӑ урам.
Мӗншӗн-ха килте пёччен ларам?
Савнӑ хёрӗн ҫурчӗ умёпе
Эп иртем-ха шурӑ кёпепе.

Шурӑ уйӑх пӑхнӑ урама
Ҫамрӑк хёр питне ҫеҫ кӑтартма.

К у сӑвӑсем иккӗшё те пире килӗшеҫҫё, паха сӑвӑсем 
вёсем. Эпир Ухсай шухӑшне те ӑнланатпӑр: вӑл лирика 
мӗнне ӑнланман поэтсенчен кулать (ун пек поэтсем вара 
пурах!). Вӗсем хёрсем ҫинчен ҫырнӑ сӑввисене лирикӑ теҫ- 
ҫӗ. Анчах хӗреем пирки ҫерҫи пек чӗвӗлтетое ҫырнӑ сӑвӑ- 
сем лирика яхӑнне те пыраймаҫҫӗ, вёсем юрату лирики 
патне те ҫывхараймаҫҫё. Лирикаллӑ сӑвӑсём ҫырас тетӗн 
пулсан, сӑввусене «чёре кӑварне» пар, ҫынсен ырӑ туйӑмё- 
сене хускатма пултаракан сӑмахсем туп, хуйхӑ-суйха ман- 
тар, ҫынсене оавӑнтар, юрлаттар,— вара всё те Пушкин 
пек калама пултаратӑн:

...Чувства добрые я лирой пробуждал...

Эпир ытла нумай ҫырса тултартӑмӑр пулас, шухӑшсене 
пётӗҫтерме те вӑхӑт ёнтё. Энтин иӗтӗҫтерер, статьяна 
вӗҫлер.

Яков Ухсайан «Ленин ҫурчё умёнче» поэми вулакансе- 
не ҫырлахтарма пултараймасть: ӑна тирпгйсӗр ҫырнӑ; «Ҫул 
ҫинче» ятлӑ сӑвви те •ҫавӑн пекех тирпейсӗр. Вёсенче ав
тор чӗлхе культуришӗн, псэзи пахалӑхёшӗн тӑрӑшоах кай- 
манни курӑнать. Тен, вӗсене ҫавӑн пек хаклани поэта ки- 
лӗшсех каймё, анчах ваттисем калашле, тӳрё сӑмахӑн, 
чӑн сӑмахӑн — оуйи ҫук.

Ухсай— пысӑк талантлӑ поэт, вал хурапа шурра та ну- 
маи курнӑ, нумай вёреннё (шкулта вёреннинчен ытларах 
пурнӑҫран вёреннӗ), ҫапах та ку вӑл вӗренӳ ҫийе халё алӑ 
сулмаллине пёлтермест. Ваттисен те, ҫамрӑккисен гге вё- 
ренмелле,—  Ухоайӑн та вёренмелле! Вырӑс халӑх сӑмахё 
кашни |ҫыннах: ёмёр пурӑн — ёмӗр вёрен, тет. Ку вӑл — 
кивелми сӑмах.

Ухсай таланчё — малалла аталанса, ҫёк ленсе пыракан 
талант. «Кӗлпук мучи» поэмӑпа «Ҫул» роман пе.к вӑйлӑ 
произведенисем ҫырнӑ поэт хӑйён талантне чакармӗ, вӑй- 
сӑрлатмӗ, ҫёнё те паха произведенисем ҫырё, пархатарлӑ 
ӗҫӗпе халӑха савӑнтарсах тӑрё. Ҫавӑн пек пуласоа шансах
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тӑратпӑр, кётетпёр! Ҫапла пулин те, юлташа тӳрё сӑмах 
калас нилегг: ятлӑ поэтсен ытларах тӑрӑшмалла, мёншӗн 
тесен ятлисенчея нумайрах ыйтаҫҫӗ!
1956

И к к ӗ м ӗ ш  с т а т ь я

Эпир «у статьяра каллех Якав Ухоай произведенийё- 
сем ҫинчен ҫыратпӑр. Статьян ячё те пёрремёшённи пекех: 
«Ятлисенчен ытларах ыйтаҫҫё». Мӗншён ҫавӑн пек ят? 
Эпир ӑна пӗрремёш статьяра ӑндантароа параймарӑмӑр, 
ҫавӑнпа та халӗ ун пирки яӗр-ик еӑмах калама кирлӗ тесе 
шутлатпӑр.

Яков Ухсай —  ятлӑ поэтсенчен пёри. Ана Чӑваш рес- 
публикинче кашни хуларах, кашни ялтах пӗлеҫҫё, унӑн 
произведенийӗсене шкулсенче вӗренеҫҫё. Ку ҫеҫ те мар, Ух- 
оайӑн вырӑсла куҫарнӑ кӗнекисем («Стихи», «Дед Кель- 
бук», «Перевал») пётӗм Совет Союзёпех еарӑлнӑ.

Ухсай тесен, пирӗн нуҫ умне вун пилӗк-ҫирём «ёнеке 
тухса тӑрать, Тутимӗр, Кӗлпук мучи, Калля тата ытти ну- 
май геройсем курӑнаҫҫӗ. Кашни вулаканах Ухсайран ҫёнё 
те паха произведенисем кётет. Урӑхла пулма та пултарай- 
масть: ку вӑхӑтчея ӑнӑҫлӑ ёҫлесе пынӑ поэт малашне те 
ӑнӑҫлӑ ёҫлемелле, ӑнӑҫлӑ кӑна мар, нумай ӑнаҫлӑрах, ла- 
йӑхрах ӗҫлемелле. Ҫавӑн пек ёҫлеме Ухсайӑн опыт та, пёлӳ 
те пур. Талант «валеҫнё» чухне вӑл «ура сырса» юлман, 
ҫав талант1а аталанта рас тёлёшпе урке нее пурӑнман.

Поэт ёҫё-хӗлё —  пёр хӑйён ёҫӗ ҫеҫ мар, вӑл — халӑх пу- 
лӑшнипе, халах хавхалантарнипе пулса пыраюан ёҫ. Ҫавӑн- 
ча та халӑх хӑй ҫитӗнтернё, вёрентнё, аппа пуянлатнӑ поэт- 
сенчен ытларах ыйтать, вёсене асрах тытать, кёнекисене 
алран ямасть. Халӑх хӑй юратнӑ писательсен ӗҫ-хӗлне, вё
сен литературӑри утӑмёсене, ҫёнё кёнакясене тимлён сӑнаса 
та рать, ашшё хӑйӗн ы вӑлӗн е хёрӗн ӗҫне сӑна нӑ пек сӑнать. 
Писатель ӗҫне халӑх ҫавӑн пак санами совет еаманинче ни- 
хӑҫанхинчен те вӑйлӑ пулса пырать. Халё ҫав ӗҫ мён тери 
сарлака пулнине кӑшт та пулин ӑнланса плес тесен, ҫакна 
калани те ҫителӗклё: революцичченхи вӑхӑтра (тёрёсрех: 
революци умёнхи вӑхӑтра) чӑвашоем хушшинче xiyr пӗле- 
кенсен шучӗ аран-аран 18 процента ҫитнё, халё ҫав про
цент темиҫе хут ӳснё, халё кашни ҫын тенё пекех кёнеке 
вулать. Ҫакӑ вал, чи малтан, совет ҫынниюен культури ус
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ни не, весен ӑс-тӑнӗ, пёлёвёсем пуянланнине 1кэтартса па- 
рать. Кёнеке вулакан ҫын кёнеке вуланипе хӑйсен пиеате- 
лёсен ёҫне тӗрӗслет, ҫав вӑхӑтрах хак парать: паха кёне- 
кешён еавӑнать, начар кёнекешён хурланаггь (тарӑхать те). 
Писатель ёҫё — халӑха ҫӗнӗ шухӑшсем параоси, халӑхӑн 
ырӑ туйӑмёсене, ӑс-хакӑлне аталантарасси, ёҫре пулӑшас- 
еи. Ку ӗҫе тума тарӑн та ырӑ шухӑшлӑ, ӑста ҫырнӑ прсиз- 
веденисем кӑна пултасаҫҫё.

Кашни пиоателён Н. А. Некрасов ҫырнӑ ӑслӑран та 
ӑслӑ сӑмахоене, Ҫеҫпӗл Мишши пек, аора тытса ӗҫлемелле: 

Сейте разумное, доброе, вечное...

«Ҫеҫпӗл Мишши пек...» терёмёр, мёншён тесен Ҫеҫпӗл 
аслӑ поэтӑн сӑмахӗсене хӑйён сӑвӑ тетрачён хуплаш!ки ҫине 
ҫырса хунӑ пулнӑ, вёсене хӑйён девизӗ тесе шутланӑ. Вӑл 
ытти поэтсене те ҫавӑн пек ӗмёр-ӗмӗрех пурӑнакан, аслӑ та 
ырӑ шухӑшсем сарма хушнӑ.

Ҫак тёлёшпе те тӑван халӑх хӑйӗн ятлӑ писапгелёсенчен 
ытлар^х ыйтать. Ҫавӑнпа та ятлӑ поэтӑн тӑрӑшарах ҫыр- 
малла, творчество шайне чакармалла мар.

*  *
*

«Самана» — поэмӑсен 1кёнеки, унта тӑватӑ поэмӑ: 
«Ленин ҫурчё умӗнче», «Чапаевпз тел пулни», «Халӑхӑн 
ылтӑн кӗнеки» тата «Телей ҫинчен хунӑ юмах». Ҫырасса 
вёсене тӗрлӗ вӑхӑтра ҫырнӑ (1937— 1955). Ку произведе- 
нисем ҫинчен пирён хаҫат-журналсенче ҫырман мар,—  ну- 
май ҫырнӑ! Анчах эпир ку статьяра ҫав авторсен шухӑшё- 
сене тепёр хут каласа парас тёллеве мар, хамӑр шухӑша 
ҫырса парас тӗллеве тытса пыратпӑр. Статьян тепёр тӗл- 
лавӗ — 1автора пулӑшасои. Ҫапах та, пирён статья —  кри- 
тижӑллӑ статья: унта «ӗнеке авторне ырлани те, юлташла 
ятлани те пур; ҫапах та ьфланинче те, ятланинче те пӗр 
шухӑш ҫип ҫапнӑ пек курӑнса тӑрать: Ухсай -— ятлӑ поэт, 
ятли^енчен ытларах ыйтаҫҫё!

«Ленин ҫӳрчё умӗнче» поэмӑна эпир пёрремёш статья- 
рах !кӑштах тишкӗрсе тухнӑччӗ. Халӗ эпир ҫав поэмӑна 
тепёр хут вуланӑ чухне цуҫа килнӗ шухӑшсене ҫеҫ каласа 
парӑпӑр. Ку псэмӑ — Ленин ҫурчӗ умёнче чӑваш поэчё мӗн- 
мӗн шухӑшлани ҫинчен калакан произведени:

Ёлӗкхн хула гимнази 
Пулнӑ ҫуртӑн умӗнчен 
Иртнӗ чух, мёнле кӑна-ши 
Калӑп туйӑмӑм ҫинчен?
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Тухакан хӗвел тымарӗ 
йӑмӑхать тӳпе ҫинче.
Шухӑшӑм мана ямарё 
Чаплӑ ҫуртӑн умӗнчеп.

Ирхине урам шӑпран шӑп,
Вӑранман-ха ыйхинчен.
Эпӗ пуҫ тайса тӑратӑп 
Ленин ҫурчё умёнче.

Поэт Чӗмпёре (Ульяновска) ҫур ҫёр иртсен пырса 
кӗрет те хӗвел тухнӑ вӑхӑтра тухса каять. Ҫакӑн чухне вӑл 
Ленин ҫурчӗ умёнче пулать, анчах шала кёрсе кураймасть. 
Ленин ҫуртне тулашран курниггех те поэт шухӑшӗн «хӑ- 
вачӗ оарӑлать» (поэмӑн иккёмёш строфине вулӑр). Ҫурт 
ӑшне кӗрсе, Ульяновсем пурӑннӑ пӳлёмеене, Ленин утса ҫӳ- 
ренӗ урая, ларнӑ тенкелсене, вӑл тытнӑ япаласене, вуланӑ 
кёнекесене тата ыт. курнӑ пулсан, поэт шухӑшён хӑва- 
чӗ, тен, ытларах оарӑлнӑ пулёччё. Унта вӑл, сӑмахран;
Н. Г. Чернышевскин саралса ;кайнӑ «Мён тумалла?» ятлӑ 
кӗнекине (ӑна Володя Ульянов юратса вуланӑ), Н. А . Нек
расов сӑввисене, ҫавӑнтах —  Карл Маркс «Капиталке» 
кур нӑ пулӗччӗ. (Маркс «Капиталне» Александр Ульянов 
Питӗртен илсе килнё, В. ^Ульянов ӑна Чёмпӗртех, вун ҫичӗ 
ҫултжжер, вуланӑ). В. И. Ленин ҫамрӑклах хӑйне рево
люционер пулма, халӑх телейёшён кёрешметкӗн хатӗрлеме 
тытӑннӑ. Анчах В. И. Ленин халӑхеен телейё ҫӗр ҫине хӑй 
ӑссён килесое кӗтмен, ӑна кёрешсе илме рабочи класа ха- 
тӗрленё, унӑн партине организациленё..

Я. Ухсай хӑйӗн поэминче ҫамрӑк Ленина Чёмпёрти 
чӑваш шк.улёпе ҫыхӑнтарса, унӑн сӑнарне кӑтартоа парас 
тесе, ҫакӑн гаек йӗркесом ҫырать:

Шурӑмпуҫ хуллен пуҫларӗ 
Кӗмёл чаршавне карма.
Аслӑ Ленинӑн сӑнарӗ *  *

Чёррӗн тухрё ман ума.

Ҫамрӑк Ленин канкаланӑ '
Чёмпёрти чӑваш шкулне.
Юратса вӑл алӑ панӑ 
Ҫӑпаталлӑ ҫынсене.

Мёскёнсеи телей ҫӑл куҫё 
Сёр ҫине тухассине 
Халӑхссн пулас ҫулпуҫё 
Витӗр курнӑ ун чухне.
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Мӑшкӑлпа асап путланӗ,
Пур ҫынна та кирлӗ чыс...
Пысӑк шухӑш шухӑшланӑ 
Сарӑ ҫӳҫлӗ гимназист.

Тёрӗссипе каласан, кунта ҫамрӑк Ленин сӑнарне кӑ- 
тартса парайман, ҫавӑнпа та «аслӑ Ленин сӑнарӗ чёррӗн 
тухни» курӑнмасть. Ҫак тӑватӑ строфара Левин сӑнарне 
палӑртакан йёрке пёрре ҫеҫ («сарӑ ҫӳҫлӗ гимназист»). (Дын
ная сӑварне, паллах, унӑн шухӑшӗсем те, кӑмӑлё те кӑтарт- 
'Са парать, анчах ҫӳлтерехре илнё йёркесенчи хӑш-пӗр шу- 
хӑшсем пирки автора ҫакӑн пек асӑрхаттарас килет: 
«мӗскёнсен» (кунта «мӗскёнсем» тесе чӑвашсене калавӑ) 
«телей ҫӑл куҫё» мӗнле майпа ҫёр ҫине ҫавӑн пек (хӑй ӑссё- 
нех) тухма пултарать-ха? Кунта «хӑй ӑссӗнех» шухӑшӗ ӑҫ- 
тан лекнӗ-ха? Пирён шутпа, ҫаксем акӑ мёнтен килнё: ҫӑл 
куҫне илес пулсан, вӑл пёр-пёр ҫӗрте (ҫӗр ҫинче) яланах 
хӑй ӑссӑнех тухма тытӑнать (ахальтен мар ӗнтё чӑвашсем: 
«Тухас ҫӑл куҫ ҫул таваткалёнче те ггулать», теҫҫӗ); пирён 
поэт «ҫӑл куҫ» сӑмаха илнӗ те, ун ҫумне тепӗр сӑмах хуш- 
са, «телей ҫӑл «уҫӗ» туса хунӑ; ҫапла вара, «телей» сӑмаха 
«ҫӑл куҫ» сӑмахӑн пёлтерӗшне пӑхӑнтарнӑ (ку вӑл сисмен 
ҫёртенех пулнӑ темелле, мёншӗн тесен ҫав икё сӑмахӑн ҫа- 
кӑнти пӗлтерёшён килӗшёвӗ, форма енчен илсен, йёркеллех 
пырать, вёсенче логика та пур). Анчах общества историйё, 
революциллё вёрентӳ хӑйённех (тёрёссинех!) калать: «те
лей ҫӑл куҫё» класлӑ обществӑра хӑй тёллӗнех тухмасть, 
кёрешме пултарайман мёскӗнсем ҫеҫ телей хӑй тёллён ту- 
хаооа (килессе) шанса ларма пултараҫҫӗ. «Мӑшкӑлпа асап 
та» хӑй ӑсеёнех вутланмасть. Вёсене путлантараҫҫӗ, пӗ- 
тереҫҫё! «Путлантараҫҫё», «пӗтереҫҫё» тени грамматика 
форми кӑна мар, вӑл — ёҫён активлӑхне палтерекен форма. 
Ҫав активлӑх кунта — кёрешӳ. Кёрешӳ темле пулсан та, 
вӑй хумасӑр, активлӑксӑр пуле а пы масть.

В. И. Ленин сӑнарне кӑтартса парас тесен, вал проле- 
тарилле революционер пулнине асра тытас пулать; ҫамрӑк 
Ленин ҫинчен кала с пулсан, вал пролетарилле революцио
нер иулма хатёрленнине кӑтартса пама тӑрӑшас пулать. 
Владимир Ульянов гимназия аслӑрах класёсенче вёреннё 
чухнех революциллё шухӑш-кӑмӑлпа пурӑнма тытӑннӑ. Ҫав 
шухӑш-кӑмӑл унӑн шкулта ҫырнӑ сочиненийӗсенче те си- 
сённӗ. Сӑмахран, пӗррехинче ҫавӑншӑн ӑна гимнази ди
ректоре хӑтӑрса та илнӗ. В. Ульянов ҫырнӑ сочиненине 
каялла панӑ чухне директор ҫилӗллё сасӑпа:. «Зоир кунта
13 В. Долгов. 193



мӗнле пусмӑрта пурӑнакан жлассем ҫинчен ҫыратӑр, вӑл 
мён тума кирлӗ?» тенё.

Ҫакӑ вӑл В. И. Ленин вёреннӗ гимнази ҫуртёнче гаулоа 
иртнӗ. Ҫав ҫурт патне пырсан ёнтё пирён поэт умве «аслӑ 
Ленин сӑнарё чӗррён тухнӑ». В. И. Ленин Чёмпӗрте пу- 
рӑннӑ чухнех Карл Маркс кёвекине вуланӑ, ҫав чаплӑ кӗ- 
некере пусмӑр тёнчине мӗнле аркатмалли ҫинчен калакан 
вёрентӳ пулнине пӗлнё

Я. Ухсай поэминче В. И. Ленин ҫинчен «титан», «re- 
ни», «халӑх утаманӗ», «пулас ҫулпуҫӗ», «малашне ҫулпуҫ 
пулин те...» тесе ҫырнисем «вообще» (пётёмёшле) каланӑ 
сӑмахсем кӑна пулса тӑраҫҫӗ.' Вёсем, тӗрёссипе илсен,— 
Ленин сӑнарне ахаль сӑмахсемпе кӑтартса пама авторӑн 
ӑоталӑхӗ ҫитейменни ҫинчен калакан тӗслёхсем.

В. И. Ленин ҫинчен кирек мӗнле произведени ҫырнӑ 
чухне те унӑн пурнӑҫёнчи фактсене лайӑх пёлес нулать, вӗ- 
сене пӑсмалла мар. Я. Ухсай поэминче хӑш-пӗр фактсемпе 
ирӗклӗнтерех усӑ курнӑ.

1887 ҫулта Ульяновсен ҫемйине пысӑк инкек пырса 
тивнё: мартӑн 1-мёшӗнче Петербургра Владимир Ильич 
пиччёшне —  Александр Ульянова— III-мӗш Александр 
патшана вёлерме хатёрленё ҫёре хутшӑннӑшӑн арестленё. 
Ҫав' ҫулхи майӑн 8-мёшёнче Александр Ульянова тэта унӑн 
ҫав ёҫре пулнӑ юлташӗсене Ш лиссельбург крепоҫёнче ҫакса 
вӗлернё.

Александр Ульянов народоволец пулнӑ. Народоволец- 
сем патшана хирёҫ террор меслечӗпе кёрешнӗ, патша влаҫ- 
не тытса тӑракан уйоӑм ҫынсене рӗлерсе пётерсе. ҫёнё 
йёрке тума шутланӑ. Ҫакӑ вӑл — йӑнӑш ҫул пулна, Ленин 
ӑна йышӑнман, унӑн ҫулё —  рабочи клас ҫулё, пролетарил- 
ле рево<люни ҫулё пулнӑ. Пиччӗшне ҫакса еёлерни ҫинчен 
пёлсен, В. И. Ленин: «Ҫук, эпир ун пек ҫулпа каймӑпӑр. 
Ун пек ҫулпа мар каймалла!» тенӗ. («Н ет. мы пойдем не 
таким путем. Н е таким путем надо идти1»)*

Я. Ухсай ку сӑмахсемпе (тэта А . И. Ульянов ӗҫёпе) 
ҫавӑн пек усӑ курнӑ:

Пиччйшне патша хурахе 
Р^леони сипчен хь’пар 
Ҫитнӗ кун таса ахахӑн 
Ҫуннӑ ун ӑшра кӑаар.

* «Ленин, Владимир Ильич. Краткая биография». Иккӗмӗш изд.,
1955, 7 стр.
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Харсӑр пиччӗш ёлкёрмерё 
Чӑи-чӑн тёрёс ҫул тупма,
Юрамасть пӗрер-пӗрерён 
Ҫапӑҫу хирне тухма.

— Урӑх ҫул тупатпӑр,— тенӗ 
Самрӑк Ленин амӑшне,
Ҫав ҫулпа кайма пилленӗ 
Амӑш паттӑр ачине.

А . Ульянова ҫакса вёлернё патша палачне «хурах» те
ме пулать. анчах Ухсай поэминче «патша хурахё» (хурах — 
вор, разбойник, бандит) тени ытла пётёмётле пулса тухнӑ. 
Сахал вёреннё е анчах вёренекен ҫыншӑн (ку поамана Ух
сай а часам валли ҫырнӑ, ҫавӑнпа та ачасемшён темелле) 
«патша хурахё» тени уса л «тётре» кӑна, эппин, вулакан 
ҫав поэмӑна ҫёр хут вуласан та, «патша хурахё» А . Улья
нова мёншён, ӑҫта, мёнле вёлернине пёлмесёрех юлать 
(юмах ёнентернё тарах, хурахсем сём варианта ҫӳреҫҫё, 
мӑн ҫул ҫинче вёлереҫҫӗ). Поэмӑра Владимир Ульянов 
ниччёшён ятне те пулин каламан-ҫке. Ахӑртвех, ку поама
на поэт вул'гкансене асра тытмасӑртарах ҫырнӑ пулмалла.

Александр Ульянова вӑлерни ҫинчен калакан хыпара 
мёнле сӑнласа пани те вулакана иккёлле шухӑшлаттарма 
пултарать.

...хыпар
Ҫнтнӗ кун таса ахахӑн 
Ҫуннӑ ун ӑшра кӑвар,—

тенё ҫёргте сӑмах Ленин ҫинчен пыоать. Пирён шутпа, 
ку — туса ҫитереймен сӑнлӑх (образ). Кӑвар хӑй ҫунмасть, 
кӑвар —  вӑл ҫуиакан кӑмрӑк, кӑмрӑк ҫунни; ахах та дун- 
масть, ахах — вӑл чул (халӑх хушшинче «ахах пак ҫунать» 
тенине илтме пулать, анчах ку ахах «ҫутине» ҫеҫ пӗлтерет). 
Я. Ухсай ҫав йёркесенче «ӑшри кӑвар» тенипе те Ленин 
хуйхи ҫинчен. те унӑн ырӑ (таса) шухӑшё ҫинчен калать,—  
пелме ҫук. Шухӑшё ҫинчен пулоан, ҫакӑн пек асӑрхаттарас 
квлет: унӑн шухӑшӗ вӑл кун кӑна мар, планах «таса ахах» 
пек пулнӑ.

Ҫапла, эпир тишкёрнӗ стрсфари сӑнлӑх пулса ҫитменни 
уҫҫӑнах курӑноа тӑрать: вӑл тулашран пӑхсан— паха, ӑш- 
не кёрое пахтан — суя ахах пек ҫеҫ.

Малалла. В. И. Ленин урӑх ҫул ҫинчен вӑл мёнле ҫул 
пулнине пёлсе калана, Ленин ӑна тупнӑ. Ухсай поэминче 
сӑмах ӑна тупасси ҫинчен кӑна пырать. Ҫапах та «амӑш 
паттӑр а чине» ҫав ҫулпа кайма пиллет.
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A . Ульянова патта палаче ҫакоа вӗлерни ҫинчец, 
В. И. Ленин урӑх ҫул пи ржи кала ни ҫинчен В. В. Маяков
ский хӑйӗн «Владимир Ильич Ленин» ятдӑ поэминче ҫакӑн 
пек ҫырнӑ:

Подготовщиком
цареубийства

пойман
брат Ульянова,

народоволец
Александр.

Одного убьешь—
другой
во весь свой пыл

пытками
ушедших

переплюнуть тужится.
И Ульянов 

Александр
повешен был

тысячным из шлиссельбуржцев.
И тогда

сказал '
Ильич семнадцатигодовый—

это слово
крепче клятв 

солдатом поднятой руки.
— Брат, мы здесь

тебя сменить готовы,
победим, но мы

пойдем путем другим!

Эпир илсе кӑтартнӑ тёслёхсенчен икӗ поэтӑн пултару- 
лӑх меолечӗ курӑнать. Вӗоем иккёшӗ те пӗр фажтпах 
усӑ кураҫҫё, анчах вёсен ӑсталӑхё ижё тӗрлӗ палӑрать. 
В. В. Маяковский ҫЫрни вулаканеемшён пётӗмиех ӑнлан- 
малла, Я. Г. Ухсай ҫырни ун пек мар.

B. В. Маяковский хӑйён произведенийёсенче час-часах 
В. И. Ленин оӑмахӗсемпе усӑ курать, анчах вёсен тёп шу- 
хӑшне, тупсӑмне ниҫта та пӑсмасть («Нет, мы пойдем не 
таким путем»,— тенё В. И. Ленин; «...Мы пойдем дру
гим!» — тет Маяковский) *.

«Ленин ҫурчӗ умёнче» поэмӑна пётёмёшле хак парас 
шутпа энир хамӑрӑн пёрремӗш статьяри сӑмаксене те- 
пёр хут каласшӑн (вулакансем каҫарччӑр пире уншӑн):

* В. В. Маяковский кун пек чухне мен тери тимлё пулнине эпир 
ятарласах сӑнаса тухрӑмӑр. Анчах ӑна тёплёнтерех ҫырасси — урӑх 
тсмӑ, тепӗр чух ҫырмалли тема.
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этемлӗхӗн прогрессивлӑ вӑй-хӑвачӗ ҫуратнӑ пени ҫинчен, 
историре никам курман-иАтм-ен революционер, теоретик 
ҫинчен, вырӑс халӑхӗн ӑслӑран та ӑолӑ ывӑлё ҫинчен, 
халах-сен, Коммунистсен партийӗн ҫулпуҫӗ ҫинчен ҫырнӑ 
проиэведенисем чи хӑватлӑ, чя паха пулмалла. В. И. Ленин 
пурнӑҫӗпе ёҫёсем ҫинчен пули-пулми произведени ҫырма 
юрамаеть.

Халлёхе чӑваш литературинче Ленин ҫинчен ҫырнӑ 
чап-лӑ произведени-сем ҫук-ха. Чӑваш писателӗсем ҫулггуҫ 
ҫинчен ҫавӑн пек праизведенисем ҫыраеса эпир ёненетпёр.

*  *
*

«Чапаевпа тӗл яулн.и» позмӑн ячё хӑех те унта мён 
ҫинчен сӑма.х пыи.ине кӑтартса нарать. Анчах Чапаевпа 
кам, ӑҫта, хӑҫан тэта мӗнле тёл пулать-ха? Ҫак ыйтусене 
ответ ииарсан, -поэма шухӑшӗ -хӑй ӑосёнех уҫӑ-лса ,каять.

Пс-змӑр-а «лее кӑтартнӑ ӗҫаемпе событи-сем 1919 ҫулта 
Пушкӑрт ҫӗршы-вёнче пул-са иртнё. Ҫакӑ вӑл— граждан 
-вӑрҫи вӑхӑчӗ, ҫамрӑк Совет Ҫарё, ҫӗр-шыври мӗн -пур ӗҫ 
ҫ-ынниеем Совет влаҫне, Тӑш-ан 1ҫӗр-шыва ирсёр тӑшмансен 
тапӑнӑвӗоенчен ,-ҫӑлоа хӑварас тесе кӗрешнӗ вӑхӑт. Ку ёнтӗ, 
паянхи кун енчен пӑхсан, тахҫанах историлле вӑхӑт нулса 
т-ӑчӗ, ҫ-ав таяхӑр хушшинче ҫӗнӗ ,ӗҫсе-мпе -ҫӗнӗ событисем 
пулса иртрёҫ, вӗсем историе тэта та пуянлатрёҫ.

-Поэм-ӑ авто-рё хӑйён умне граждан вӑрҫин пётём тап- 
хӑрне кӑтартса парас тӗллеве мар, пёр эпизода — чӑваш 
ялне Чапаев -хӑйӗн салтакӗсемпе пыроа кён-ине кӑтартоа 
пара-с тӗллеве л-артнӑ.

...Выҫӑпа 'аптранӑ чӑваш ачисем -серте татоа таврӑнаҫ- 
ҫё. Ҫав !кунх1иве унта шурӑ гв-ардеецсемпе Хёрлё Ҫар ча- 
ҫӗоем хушшинч-е хаяр ҫапӑҫу пуҫланоа каять. Ҫапӑҫу Пе- 
лепей х-у-л-ине шуррисенчен ирёке кӑларассишӗн пырать. 
(Ҫавӑн чухне, 1919 ҫ-улхи майӑн 17-мӗшӗнче, Хӗрлӗ Ҫар 
Пеленай хулине ирӗк-е кӑларн-ӑ). Ҫак ҫаяӑ-ҫу вӑхӑтӗнче Ча
паев хӑйӗн дивизийёпе пӗр чэваш ялё ҫывӑ-хӗнче канма 
чарӑн-ать. Серте татса ҫӳрекен ачасем -весам патне йывӑҫ 
чёрессемпе ҫӑл -шывё ӑсса пыраҫҫӗ. Чӑваш эчисене ча- 
паевецсенчен пӗри поход хуранё патне «лее каять, ҫарти 
повар вё.сене пӑтӑ ҫи-терет, хӑналать.

• Какайлӑ тутлӑ пӑтӑ ячӗ
Салтак
Ҫӑка чёресӗме 
Пёр ҫӑпала,
Тата пёр пысӑк чӗлӗ
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Ҫӑкӑр пачӗ.
Мӗскер калас?
Пӗлместӗп вырӑсла.

Ытти ачасене 
Кунта чёнтерчӗ 
Ҫак ырӑ ҫын,
Вара брезент сарсах 
Ҫерем ҫинче 
Хӑна туса ҫитерчӗ 
Пурне те
Шурӑ шупӑрлӑ салтак.

Ҫакӑн пек кӗокен жаласа парас ггулсан, «Чаггаевпа тёл 
дулни» поэмӑн содержанийӗ. Тёрӗосипе, илсен, унта вакан
тен ытларах каламалли урӑх ним те ҫук,— унӑн содержа
ли йӗ анслт та кёске.

Поэмӑ валли илнё ӗҫсене ҫич-оакӑр ҫулти ача курӑм- 
туйӑмӗпе (кӑштах тэта хальхи «уҫла пӑхса) кӑтартоа 
панӑ. Ача-гаӑча — ача-пӑчах ҫав, хӑйсем выҫӑ, ҫапах та 
выляҫҫё, аш1кӑнаҫҫё, ҫерем ҫинче ҫарран чупаҫҫӗ:

Чупса ырсан,
Хашка-хашка сывлатпӑр.
Канса ларатпӑр 
Пӗр самант хушши,
Чӗре сури—
Кӑшкар ути чӑмлатпӑр.
Пиртен перет 
Ыхра-сухан шӑрши.

Поэт (кунта ялти чӑваш ачисен сӑн-сӑпатне ҫажӑн пек 
кӑтартса панӑ хыҫҫӑн, хальжи вӑхӑта жуҫоа, авалхи, хӑй ҫу- 
ралнӑ вӑхӑтри, саманана «хаклама» тытӑнать (анчах халех 
пӗр ҫитменлӗхе 1асӑрхаттарса хӑварар: хӑй мёнле сама на ра 
ҫурални ҫинчен «политграмота» чёлхипе ҫине-ҫинех пёр 
шухӑша темя-ҫе хут калани — вӑл сакӑр ҫулти ача чӗлхи 
мар):

Эпир
Хаяр саманара (!) ҫуралнӑ
Шӑй-шай,
Кӗрлев те итлеме,
Ачаранах
Каҫса кайсах юратнӑ,
Сехре хӑпсан та,
Вутлӑ илеме (!)

Вёри куҫҫуль те юн 
Ёмсе ҫӑрална 
Тӑпра ҫинче 
Хаяр саманара (!)
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Эпир
Синкер те терт 
Курма ҫуралнӑ,
Пӳрне ёмсе 
Йӑпаннӑ выҫлӑхра.

Кёр те кёр аслатиллё 
Сивӗ ҫумӑр 
Хӑратрё
Кёрленай вӑрманёнче.
Аҫа ҫапсан та,
Шанмё пирён шӑнӑр:
Эпир ҫуралнӑ (!)
Тертлё ҫулсенче.

Пире хӑрушӑ мар.
Пире пурте пёр.
Пире ҫуратпӑ (!)
Ҫапӑҫу курма.
Эпир герте шӑрши илсе
Кёретпёр
Мӑян яшки
Шӑршилле урама.

Эпир хаяр саманара 
Ҫуралнӑ (!),
Пире ачашлакан 
Никам пулман,
Нумайӑшне 
Аттемёрсем хӑварнӑ.
Киле килмен-ха 
Халь те вӑрҫӑран.

Кунта ёнтё поэмӑри ача мар, хӑйӗн ача чухнехи куне- 
сене аоа илнё пысӑк ҫын калаҫать. Сакӑр ҫулти ача кала- 
ҫать тес пулсан, вӑл 1910— 1911 ҫулсенче ҫуралнӑскер, 
ытла та «ӑслӑ» пулни курӑнать, анчах «вутлӑ илеме» «кас
са кайоах юратни» ӑс ҫинчен мар, тёрӗосипе илсен, ним 
ҫмнчен те каламасть. Мён вӑл «вутлӑ илем»: революци-и е 
граждан вӑрҫи-и? Е ахаль гаушар кӑна-и? Пёлме ҫук!

«Хаяр оаманара» ҫурални ҫинчен виҫ-тӑват хут кала- 
ии ( эотир ку цитатӑсене «Самана» кёнекен 17, 21, 25, 28, 
40 стр. илтёмёр) вулакана мён парать-ши ? Нимён те па- 
масггь, ӑса та, чёрене те пуянлатмасть. «Шӑй-шай», «кёр- 
лев» итлеме, «линкер те терт курма», «ҫапӑҫу курма» 
ҫуралнӑ тенине тӑватӑ строфара мар, пёр строфара калана 
пул сан та ҫителӗклӗ пулнӑ пулӗччӗ. Пёр шухӑшах теми- 
ҫе хут калани — вӑл мана ӑнланаймӗҫ тесе шухӑшланӑ 
пирки пулнӑ япала. Ҫавӑн пек чух вара лайӑх шухӑшах 
ӗненмелле мар пулса тухать, «сӳсленсе каять».
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Поэт «хаяр саманара ҫуралнӑ» ачасен ваййисем ҫинчен 
те ҫырать:

Эпир шавра
Вӗреннӗ вӑйӑсем илемлӗ.
Теттемӗрсем 
йӗсрен те тӑхланран,
Пуканесем (?) те пирӗн 
Сӑр шинеллӗ,
Вёсен хӗҫпе пӑшалӗ 
Пур паян.

Каллех «ӑслӑ ача...» (ҫук, ачасем мар, весен ггукани- 
сем!), каллех «шав» ҫеҫ, сӑвар ҫук,— анчах шав вӑл куҫа 
та курӑнмасть, хӑлхана та ачашламасть, шав «поэзийё»— 
поэзи мар. «Аслӑ ача» вулакана ҫапла калаоа ӗнентерес- 
шӗн: «Куратӑр-и —i эпир мёнле ачасем, пуканесем те пирӗн 
ҫӗнӗ самана йёркипе килёшсе тӑраҫҫӗ, .вёсем cap шинеллё, 
хӗҫ-пӑшаллӑ, ӑслӑ...». Вӗсемпе пӗрле поэт та ҫавӑн пекех 
калаошӑн, ҫавӑн пекех ӗнентересшён. Пирӗн вара поз
нана вуланӑ чух ҫакна ӗненмелле, граждан вӑрҫи вӑхӑтӗн- 
чи ачасен ӑнланулӑхӗ мӗн тери ҫӳллӗ шайра тӑнӑ тесе 
тёлёнмелле... Анча.х пирён ёненес те килмест, тӗлӗнес те 
килмест, мӗншён тесен поэмӑ пачах та ёнентермест,— унан 
ёнентермелёх художествӑллӑ вӑйӗ ҫук! Поэт сӑмахӗ вӑл кӑ- 
мӑла пыроа тивтӗр, туйӑм-сене хус.каттӑр, куҫа курӑнса 
кайтӑр, шухӑшлаттартӑр,— чӑнах та, пуртӑр-мён, Митта 
Ваҫлейӗ калашле, поэзин виҫё хӑват:

Пӗри вӗсенчен 
Чӗлхен чӑн илемӗ;
Тепри — чун-чӗрен 
Хёвеллё хӗлхемӗ;
Ҫунатлӑ ӑс, теҫҫӗ,
Мӗн, виҫҫӗмӗшне.

Я. Ухоай поэминче «хаяр саманара ҫуралнӑ» ачасемсёр 
пуҫне урӑх никам та ҫук, ялти хресченсем ҫинчен жалани- 
сем — пётёмӗшле каланӑ самахсем ҫеҫ. Ак-ӑ поэт акӑнмасӑр 
юлнӑ анасене асӑнать:

Ун пек анасене 
Пӑхас сухаҫӑ 
Ҫӳрет е вилнӗ 
Вӑрҫӑ хирӗнче.

Ку вӑл схема кӑна. Граждан варҫи вӑхӑтӗнчи пурнӑҫ 
нумай К|ӑткӑсрах пулнӑ. Граждан вӑрҫи тапхӑрёнчи ял 
ҫинчен ҫырас пулсан, хресченсем ҫинчен ҫырмасӑр иртме
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ҫук. Ун чухнехи ялта чухан та, ватам та, кулак та 
пулнӑ, унта хёрлисем май ли сем те, шуррисем майлисем те 
пулнӑ.

Граждан вӑрҫи историй! 1919 ҫулхи май уйӑхёнче Пе- 
лепей ҫывӑхӗнче шуррисем пе хёрлисем хушшинче хаяр ҫа- 
пӑҫу пулнине, Чапаев салтакӗсене хресченсем чун-чёререн 
кётсе илнине катартса парать. Чапаева кашки ялтах хрес- 
чен халӑхӗ ҫӑкӑр-тӑвартга тел пулнӑ (Ухсай: «Ун чухне 
выҫлӑх пулнӑ», тейё,—  поэмӑра та вӑл пысӑк выҫлӑх ҫин- 
чен ҫырать-ҫке!); хресченсем Чапаев патне ялӗ-ялӗпе пынӑ, 
унӑн дивизийёпе перле шуррисене хирёҫ вӑрҫма фронта 
кайнӑ. Муокав универеитетенче вёреннё чухне пире Чапаев 
дивиаийёнче пулнӑ М. А . Попова юлташ (Аяка-пулемёт- 
чица) питех те интереса! факт ҫинчен. каласа кӑтартре. 
Пӗррехинче чапаевецсем, вӑйлӑ ҫапӑҫу хыҫҫӑн, ҫывӑхри 
яла пырса к! не. В. И. Чапаев хӑй ун чухне урӑх ҫёрте пул- 
нӑ, Унӑн салтакӗсене кётсе илме пётём ял халӑхё са- 
вӑнеа тухнӑ. «Сывӑ пултар Совет влаҫё! Сывӑ пултӑр 
Чапаев!»— тесе кӑшкӑрнӑ хресченсем. Вёсем Василий Ива
новича курасшӑн пулнӑ. Чапаёвецсем аптраеа ҫитнё. Вара 
пӗри ним тӑвайман пирки: «Чапаев — эпё...» тесе хунӑ, ҫак 
салтаж урапа ҫинче тӑрса пынӑ-мён. Пӗтём халӑх чапаевец 
патне кӗпёрленсе пынӑ, ӑна хупӑрласа илнё, кашниех Ча- 
паевпа 1калаҫса пӑхма ёмётленнё. Хӑшё салтакӑн аттине 
тытса пӑжнӑ, тепри унӑн шинелён архиве чуп тунӑ. Савӑн- 
нипе ташла.нӑ... Пирӗн шутпа, ку факт Российӑри пӗтӗм 
хресчеисен шухӑш-жӑмӑлне кӑтартса парать. Чӑваш хрес- 
ченӗсем те ҫавӑн пек шухӑш-кӑмӑлпах пурӑннӑ. Вёсем, Ок
тябрь™ революцие пула ирёке тухнӑскерсем, Хёрлё Ҫара 
хӑйсен тӑван ҫарё тесе шутланӑ, ӑна иулӑшнӑ, паттӑр 
ывӑлёоене оалтака панӑ. Совет влаҫне пӗтӗм вӑйпа хӳ- 
тӗленё.

1919 ҫулта Пушкӑрт ҫӗршывӗнче Хёрлё Ҫар, тӑшмансе- 
не аркатса, питӗ хӑвӑрт малалла кайса тына: майӑн 17-мӗ- 
шёнче (шӑпах Я. Ухсай поэминче кӑтартса панӑ вӑхӑтра) 
Пелепей хулине ирӗке кӑларнӑ, июнён 7-мёшёнче Шур 
Атӑл урлӑ каҫнӑ, июнён 9-мёшёнче Епхӳ хулине ирёке кӑ- 
ларнӑ. Чапаевпа унӑн салтакёсен паттӑрлӑхне палӑртса, 
Республика Реввоенсовечӗ 1919 ҫулти июнӗн 14-мӗшёнче 
приказ ҫырса кӑларпӑ. Унта ҫакӑн пек калана вырӑн пур: 
«Всегда предводительствуя своими частями, он храбро и 
самоотверженно сражался в передовых цепях, неоднократно 
был ранен и контужен, но всегда оставался в строю».
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«Настойчивыми и -стремительными ударами и искусны-1 
ми маневрами он остановил наступление противника и в 
течение полутора месяцев овладел городами Бугуруслан, 
Белебей и Уфа, чем и спас Среднее Поволжье и возвратил 
Уфимско-Самарский хлебный район».

Поэмӑна «Ча-паевпа тел пулни» тесе ят панӑ. Апл-а пул- 
сан, поэмӑна в-уласа тухиччен, унта Чапаев ҫинчен, ун оал- 
такёсем ҫинчен ҫырни ытларах пуле тесе шутлас -к-илет. 
Аннах ун пек мар: автор хӑй ҫинчен ытларах ҫырать, вал 
унта хӑй мӗнле саманара ҫурални ҫ-инчен кӑна мар, хӑйӗн 
аслашшӗсем ҫинчен те ҫырать. Акӑ илер-ха каллех хӑй 
ҫура-лни ҫинчен к-аланӑ вырӑна:

Пыратӑп саккӑрта.
Кӗтет телейӗм,-
Анне каларӑш,
Малашне мана.
Кӗпеллӗ, тет, ҫуралнӑ эп.
Кӗпепе йӗм
Паянлӑха
Шӑла пиртен кӑнз.

Кун пек шухӑшлӑ строфана эпир «Кёлпук мучи» поэ- 
мӑра куряӑччё. Кёлпук мучи ҫинчен ҫырнӑ чухне «кӗпепе 
ҫуралнине» асӑнни интереслё пулнӑ. Анчах к у поэмӑра вӑл 
тёшмёш пек кӑна курӑнса тӑрать. К-унта Ухсайӑн хӑй ҫин- 
чен ҫырнӑ ытти вырӑноем те, хӑшё-пӗрисем, поэмӑна тёш
мёш ле хутӑшсемпе ҫӳпӗлеҫҫё.

Акӑ ҫав тӗшмёш ҫӳпписем:
1. Вут-тар чиртен 

Сыхлать, тесе калаҫҫӗ.
Пистертӗр!
Патронсен гильзисенчен 
Илсе тар хунӑ 
Пӗчёк пир хутаҫӗ 
Ҫакса ҫӳретпёр 
Кӑкӑр ҫумёнче.

2. Ҫурхи тёнче,
Пире хёрхен, тархасшӑн!
Эпир ырхан вӑя 
Пухатпӑр ӳт-тирте,
Ҫакатпӑр
Вилёме тытса чарасшӑн 
Мӑя
Таса пилеш пётевё * те.

* Кунта Я. Ухсай ҫакӑн пек асӑрхаттарать: «П ё т е в — чир-чёр- 
1 ен сыхланас тесе, тӗшмёшлё чӑвашсем мӑйне пилеш йывӑҫ татӑкне 
ҫакса ҫӳренӗ» (24 стр ).
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3. Хёп-хёрлӗ хӑмачран 
Ҫӗленӗ ҫӑлтӑр 
Ахаль тетте пек 
Туйӑнман пире.
Инкек-синкексенчен 
Пире вӑл ҫӑлтӑр,
Сӑвап та ырлӑх,
Патӑр тёнчере! *

Тӳрех калас пулать: чиртен, вилӗмрен хӑтӑлас тесе, тар 
хутаҫӗ, пилеш йывӑҫ татӑкӗ ҫакса ҫӳресси — ача-пӑча йӑли 
мар; ҫавӑн пекех ггата инкек-синкексгнчен ҫӑлтӑр, тёнчере 
(«леш тӗнчере» мар-и?!) «сӑвап ырлӑх патӑр» тесе, хӗр- 
лӗ ҫӑлтӑр ҫӗлени те ача-пӑча йӑли мар, тёрлё тӗшмёш ӑшне 
путнӑ карчӑк-хырчак йӑли. Ача-пӑча валли ҫырнӑ поэмӑна 
ҫавӑн пек тёшмӗш ҫӳпписемпе т.ултарни усӑсӑр кӑна мар, 
сиенлӗ, «хӗрлӗ ҫӑлтӑра» «пилеш пётевё» вырӑнне хурса, 
вӑл пире тёрлё инкаксенчен ҫӑлӗ тесе ҫырни традици те 
мар, нацилле колорит та мар, ҫӗнӗ тӗшмӗш шухӑшласа 
кӑларма тӑрӑшни ҫеҫ.

1 ӗшмӗш нацилле колорит пулма пултарать-ши? Пирӗн 
шутпа, нацилле колорит вӑл — «пилеш пӗтев» ҫакса ҫӳре- 
нине кӑтартса панинче мар, «хӗрлё ҫӑлтӑра» тёшмёшле ӑн- 
ланнинче те мар, халӑхӑн пётӗм пурнӑҫёпе ҫыхӑнса тӑракан 
ырӑ йӑлиоене, нацилле уйрӑмлӑхёсене тёрёс кӑтартеа па
нинче. Ҫа1В|ӑн пек колорит художеотвӑлла сӑнлӑх тума, 
пурнӑҫ ттупсӑмне уҫоа пӗлме, ҫынсен характерна курма 
пулӑшать.

«Чир-чёртен» сыхланас тесе, пилеш йывӑҫ татӑкӗ ҫакоа 
ҫӳрес йӑла — тахҫап-адзал (капитализм саманичченеас, чӑ- 
ваш халӑхё хушшинче христиан ств;ӑ сарӑличченех) пулна 
йӑла. Эпё ҫакна лайӑх ас тӑватӑп. 1917— 1918 ҫулоенче ми
рён ялта (Хутар оалинче, Ҫёмёрле р.) пӗр ҫын пилеш 
йывӑҫ татӑкӗ ҫакса |ҫӳретчӗ. Ҫав мӗскён хӑй те ӑслӑ-пуҫлӑ 
ҫын майлӑ марччӗ: вӑл хӑйӗн ҫӳҫёпе еухалне нихҫан та кас- 
тармастчё; «кассаи—  чир-чӗр ерет»,— тетчӗ. Унӑн йӑли- 
сем пӗтӗмпех урӑхлаччё. Тен, Яков Ухоай хайӗн поэминче 
илсе кӑтартнӑ вырӑнта ҫавӑн пек этемсем ытларах пулнӑ 
пулӗ, тен, вёсен ачисем те пилеш пёггев ҫакса ҫӳренё пу- 
лё... Тен... Ҫапах та ӗненес килмест, мӗвшён тесен вӑл — 
ХХ-мӗш ӗмёрти чӑваш халӑхӗшён типлӑ явлеви мар, вӑл 
халӑхӑн нацилле традицийӗ пулма пултараймасть. Тради
ци вал— халӑхӑи ӑруран ӑрӑва пыракан пурнӑҫпа ёҫ

* Ку тёслӗхсене «Самана» кёнекен 24 тата 26 стр. илнӗ.
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йӗркисем, йӑлиоем, хӑйне еҫре, кӗрешӳре тыткалас майсем, 
пӗлӗвӗсем, шухӑшёоем, идейисем; «нацилле колорит» тени 
ҫав йӑлаоен-е, пӗлӳсене, идейӑоене литература, живопиҫ, 
музыкӑ произведенийӗсенче ӑсталӑх майёсемпе кӑтартса па
ни пулать; вӑл ҫав явлениоен илемне, вёсен ырӑ туртӑмӗ- 
сен чӑн-чӑн ҫыхӑнӑвӗсене, хутшӑнӑвӗсене кӑтартса пани 
пулать. Нацилле колорит вал — нацилле литературӑн, ис
ку оствӑн сӑн-сӑгаачӗ, илемӗ, ӑш-чикки *. Хӑш-пёр писатель- 
сем «кслоритшӑн» ыта.х «ҫунаҫҫӗ» пулсан, тӑван халӑхӑн 
ӗҫпе кёрешӳ традицийӗсене тӗплӗрех вӗренччӗр, сӑначчӑр, 
ҫав традицисем^ историлле условисене пула улшӑнса пы- 
нине ӑнланма вёренччёр, хӑйсен пултарулӑхён ӑсталӑхне 
ӳстерсе пыччӑр... Халӑхсӑр, -ҫӗршывсӑр итурӑнакан ҫын ҫук. 
Робинзон кӑна ҫавӑн пак пурӑнма пултарнӑ, анчах робин- 
зоноен оамани тахҫанах иртое кайнӑ. Робинзон пек ҫынсе- 
не шухӑшлаоа кӑларас тесен, малалла мар, каялла кайса 
пыракан фантази кзирлӗ. Анчах ырӑ фантази яланах ма- 
лалла кайса пырать, ҫупатланса вёҫет. Произведенире яла- 
нак пӗр-пӗр халӑх ҫинчен, унӑн ҫыниисем ҫинчен, вӗсем 
пурӑнакан ҫӗршыв, вӑхӑт ҫинчен, вӗоен ӗҫӗпе кӗрешӗвӗ 
ҫинчен сӑмах пырать. «Папуаела теорие», урӑхла каласан, 
чӑвашсем пек халӑхсем яланах кая голса пыраҫҫӗ тесе каля
кай «теорие» шухӑшласа кӑларма ӑс пуянлӑхӗ кирлӗ мар; 
ӑна сӗтёрсе пыма ӑс та, вӑй та кирлӗ мар, авчах нацилле 
традициоем мӗншӗн улшӑнса пынине, хӑшӗ вёсенчен про- 
грессивлӑ, хӑшӗ реакциллӗ пулнине ӑнланса илме витӗр 
куракан ӑс кирлӗ, марксизм-ленинизма лайӑх пӗлни, унпа 
усӑ курма пултарни кирлӗ.

Халӗ тэта В. И. Чапаев сан-сапатне поэмӑра мӗнле 
кӑтартса пани ҫинчен тепёр ик сӑмях калар.

Василий Иванович шурӑ утпа килет:
Чӗмчен ҫеремлӗ вырӑнта 
Хулленҫӗ 
Юртса килет 
Ҫинҫе те шурӑ ут...
...Лаша ҫинчи

* Н. Г. Чернышевский ҫакӑн пек ҫырнӑ: «Без местного колорита 
в обстановке, без национального элемента в действующих лицах никак 
не могут обходиться настоящие романы, настоящие повести. Без 
местных красок и без национальных обычаев, мыслей, национальных 
характеров в действующих лицах нет ни вида реальности — правдо
подобия — в действии, ни осязательности в действующих лицах. 
А без этих условий нельзя обходиться романам, повестям».
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Cap мӑйӑхлӑ этемён 
Сике-сике
йёнҫр пусси ҫинче 
Шеп кӑйкӑр кайӑк евёр 
Пынӑҫемён 
Вёҫет тир буркӑ 
Ҫурӑм хыҫёнче.

Cap мӑйӑхлӑ этем патне
Пыратӑп
Именерех
Тулли чёресёмпе...
.:.Ут -тирӗ аттенни пек 
Типшӗм унӑн,
Ялти Митрюк Еккимё 
Евёр-ҫке
Устернӗ мӑйӑхне,
Вёҫне вӑл тунӑ
Кӑтралатса
Ик ункӑ пӗтёркке.

Ку йӗркесенче эпир Чапаев сарӑ мӑйӑхлӑ пулнине ку- 
ратпӑр. Анчах «ӳт-тирё аттенни пек типшём...» тени вула- 
кана ним те памасть, мёншён тесен .вулакан авторӑн ашшӗ- 
не курман, пӗлмест (ку авторшӑн ҫеҫ паллӑ); «Ялти 
Митргок Еккимё евӗр...» тени те вулаканшӑн пушӑ сӑ- 
мах ҫеҫ, мёншён тесен вулакан ӑна та курман, пӗлмест. 
Митргак Еккимё сӑнё пирӗкшён пачах та пал-лӑ мар, 
Чапаев сӑнне эпир, Митркж Еккимӗпе танлаштармасӑрах 
пӗлетпӗр, эпир унӑн тёрлё портречӗсене темиҫе те курнӑ. 
Чапаева «инокартинасенче те курнӑ, ун ҫинчен кӗнакесем 
вуланӑ, лекцисем, докладсем итленӗ. Ҫапла, Чапаев сана- 
рӗ — халӑхшӑн тахҫанах йёркеленее ҫитнӗ сӑиар, вӑл — 
вилёмсёр сӑнар.

Митркж Еккимё мёнле сӑнлӑ пулнине Чапаев еӑнё ур
ла ҫеҫ пӗлме пулать, анчах ку вулакана пачах та кирлӗ 
мар, вулакан Чапаев сӑнне курасшӑн. «Митрюк Еккимӗ 
евӗрлӗ-ҫке» тени Чапаев еӑнарне анлӑлатмасть, ун ҫумне 
нимле паллӑ та хушмасть.

Нихҫан курман ҫыннӑн ятне асӑнмипех унӑн сӑнне окур- 
ма ҫук. Чӑнах та, ҫак шухӑша ӑнланмалларах тӑвас тесе, 
пёр-пӗр ят ҫырса хурар-ха, сӑмахран, вӑл Рахмул пултӑр. 
Ҫак ят унӑн сӑнне мён чухлӗ те пулин кӑтартса парать-и? 
Ҫук, па масть.

Рахмул яга эпир шухӑшлаоа кӑларман, вал, чӑннипех 
пурӑннӑ ҫын ячё. Рахмул Петр Иванович —  Хутар сали 
ҫынни, вал 1771— 1774 ҫулсенче Пугачев юхӑмне хутшӑннӑ.
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хӑйён юлташӗсемпе пёрле (вӗсем 30 ытла пулнӑ) Хутар 
пупне ҫакса вӗлернӗ.

Халӗ ёнтё эпир Рахмул ӗҫне куратпӑр, ҫапах та сӑнне 
кураймастпӑр.

Емельян Пугачева илес пулсан. эп.ио унӑн ӗҫне те, сӑн- 
не те пёлетпёр (куратпӑр тя!). Мӗншён тесен, унӑн ятне 
асӑнсанах, пирён куҫ умне Пугачев портречё тухса тӑрать. 
Ҫякӑнта, сӑмах май, Ухсай меслечёпе усӑ курса. Пугачев 
«Рахмул евёрлё-ҫке» теер-ха. Ҫакӑн пек «аланипе Пугачев 
сӑнарӗ мӗн чухлё те пулин пуянланчӗ-и-ха? Ҫук, ним чух- 
лё те пуянланмарӗ, Пчгачев портречё мёнле пулнӑ. ҫавӑн 
пекех юлчё. «Рахмул Пугачев евёрлё» тесен, Рахмул сӑнё 
мӗнлине каласа пама пулать. Анчах ку чухне эпир Пугачев 
сӑнне асра тытса калатпӑр, Пугачев сӑние Рахмул ҫине 
куҫаратпӑр.

Чапаевпа Пугачев сӑнарёсем халӑх ӑе-тӑнёнче пурӑнаҫ- 
ҫё, вӗсене халӑх нихган та мэнас ҫук,— Чапаев па Пугачев 
вилёмгёр! Вё^ене Митрюк Еккимёсемпе танлаштаони —  
ӑнӑггӑр ӗҫ кӑна: вал автора та, ву лака на та пулӑшмасть.

Малэлла Яков Ухсай «Чапаев» хушамат ӑҫтан тухса 
кайннне «ӑнлантарса пама» тӑрӑшалгь.

...Сялтак хаваслӑ пӗлтерет
Мухтявлӑ
Чяпай пире
Хӑна туни ҫинчен.

Апла иккен,
Чяпрян Чапаев тенё (?)
^ӑнях та
Тӗрӗ'- ячё чӑвашла.
Учччен ҫак ят 
Кёрге тухса ҫӳрене 
KvHTa килтен киле,
Ялтан яла.

Паллах, Чапаев хушамачё «чаи» сӑмахран пулса кайнӑ 
тенине ёненме ҫук,—  ӑна пикам та тёпчесе тухман-ха, 
кӑтаотса паман.

Кунта тэта каллех хресченсем пирки сӑмах хускатас 
килет. Чапаев ячё ялтан яла, килтен киле «кёрсе тухса ҫӳ- 
ренё» пулсан, мёншён-ха апла Чапаев патне хресченсем 
тухмассё, мӗншӗн вир-тӑват ача ҫеҫ тухать? Ча°аш хресче- 
нёсем Чапа era кӑмӑлламан тесе калама пирён нимле сӑлтав 
та рук. Чапаев — халӑх герсйё, ӑна пётӗм халӑх юратнӑ, 
унӑн ячё чӑннипех те ялгган яла, килтен киле ҫӳренё, ха-
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лах чӗрине кӗрсе вырнаҫнӑ. Анчах Ухсай хӑй пёчёк чух
не хӑй таврашӗнче мён -курнӑ, ҫавӑн ҫинчен кӑна ҫырнӑ: пе
чек ачан тавра «урӑмӗ питах те ансӑр, вӑл ҫав тавра курӑм 
«картинчен» тухайман, типлӑ явленисене, ҫынсене ку- 
райман, теме пултараҫҫё. Чӑн та, Ухсай чапаевецсен ӑшӑ 
кӑмӑлне лайӑх кӑтартоа панӑ. Ҫав салтаксене ӗҫ хресченӗ- 
семпе тӗл пултарса, калаҫтарса «ӑтартнӑ пулсан, вёсен 
кӑмӑлёпе характерё тата та уҫҫӑнтарах, анлӑрах курӑннӑ 
пулӗччё. Ҫапла вара, Чапаев сӑнарё те вӑйлӑрах тухнӑ пу- 
лӗччӗ, чӑваш хресченёсен шухӑш-кӑмӑлё те лайахрах сисён- 
чӗ пулӗччё. Поэмӑна ача мар, Ухсай ҫырнӑ, ӑна вӑл лайах
рах ҫырма та ггултарнӑ, ҫапах та тёрӗссине калас пулать: 
Ухсай ку поамӑна ҫырнӑ чухне хӑйӗн пултарулӑхне кирлӗ 
таран сарса ярайман.

«Чапаев па тёл пулни» поэмӑра, ятарласах ача-пӑча 
валли ҫырнӑскерӗнче, тӗрлӗ тёшмёш юлашкисене каларса 
пӑрахсан та, ачасемшӗн юрӑхсӑр вырӑнсем тёл пулаҫ- 
ҫё. Сӑмахран, ҫак строфа ачасене ырра вёрентме пулта- 
рать-и?

Ат-те-янне курман чухне 
P v p T p e  м ӑ к  
Ҫӑлса туртатӑп эп,
Анчах та ман,
Чӑваш ачин,
Турат ҫинче сасартӑк 
Кулас килет 
Каппайчӑк тӑшманран.

Поэт мён 1каласшӑн пулнине цитата тарах ӑнланма ҫук, 
мёншён теоен эпир ӑна шухӑш йӗркинчен «тӑпӑлтарса» 
илтёмёр (хӑш-пёр писатвльсем, крйтижсене хирёҫ калас-тӑ- 
вас пулоан, яланах «тӑпӑлтарнӑ» сӑмахпа усӑ кураҫҫё), 
ӑнланмалла пгултӑр тесе, авторӑн шухӑшӗ мён ҫинчен пы- 
нине малаш парар. Ҫапӑҫу нӑхӑтёнче оакӑр ҫулхи ача пах- 
чари йӑмра ҫ -̂не хӑпареа лапать, унта вал шуррисам тарни- 
не сӑнать... Ҫакӑн чухне ёнтё чӑваш ачи «пӳртре мӑк 
ҫӑлса туртнине» аса илет, ҫав вӑхӑтоах тэта унӑн «каппай- 
чӑк тӑшманран» куласои килет. Тёгёссипе каласан, ҫак 
«турат ҫинчи» аса илӳ поэмӑ urwanrene пачах та ҫыхӑиса 
тӑмасть, вӑл — ытлашши япала. (Пӳртре мӗн ытлашши?— 
Ҫӳпӗ! теҫҫё чӑвашсем).

Ҫак вырӑна та поэмӑра ытлашши тесе калас пулать:
Ман тусӑм 
Кӳпӗцсе тертленчӗ,
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Варне тытса 
Шӑри-шари саспа 
Йӗретчӗ вӑл.
— Анне вёлер-ха!— тетчё,—
Анне, пуҫран тиверт-ха 
Пуртӑпа.

Мӗнле ача хӑйӗн пуҫне пуртӑпа кастартӑр? Мёнле амӑ- 
шӗ юратнӑ ачине пуртӑпа кастӑр? Кунта выҫӑпа аптра
на ача ҫинчен самах пырать, тейёҫ. Килӗшетпӗр. Ҫак ача 
выҫӑпа тертленсе шыҫӑнса кайнӑ. Ҫапах та вӑл ка лакан 
сӑмахсем — ача сӑмахёсем мар. Ҫын ҫуралсанах унӑн пур- 
нӑҫенче вилӗм гтуҫлакать, пурнӑҫпа вилём пӗрлӗх пулса 
пурӑнать, теҫҫӗ философсем. Ҫын, темле йывӑр пулсан та, 
пурнӑҫ ҫинченех шухӑшлать, ача-пӑча вара вилёме ӑнлан- 
масть, пёлмест, хӑйне вёлерме, пуҫран пуртӑпа тивертме 
чёнмест. Ухсай ҫавӑн пек чӗннине ӑҫта та пулин «кур- 
нӑ», тейёпӗр, ҫапах та ун ҫинчен ҫырни никама та кирлӗ 
мар, мӗншён тесен вӑл, ҫынсен жӑмӑлёнче ырӑ туйӑма та, 
хаярлӑха та хускатмасть, ӑша йӗклентерет кӑна, мёншён 
тесен вал ҫӗр процектлӑ натурализм («натурализм — ре
месло фотографов...» тенӗ М. Горыкий).

«Чапаевтта тел пулни» поэмӑра «музыкӑллӑ» «niapan- 
панлӑ» сценӑоем те пур. Шуррисем параппан ҫапса 
тараҫҫё:

Э-хе, кусем иккен!
Эпир паллатпӑр.
Хаваслӑ
Тӳнкӗр-тӳнкёр параппан 
Кёрлевёнче
Вӗсем питех те паттӑр 
Асанчёҫ
Пелепей еннс кунтан.

Хёрлисем оркестрпа килеҫҫё:
Сунтал ҫинче шакканӑ,
Хӗрлӗ хурҫӑ 
Хӗмленнё пек 
Ялавё анӗнче 
Пыраҫҫӗ
Виҫӗ ҫамрӑк юлан угҫӑ

йёс чӗлӗхлӗ 
Оркестр шавёнче.

Ҫакна вуланӑ чухне пире Шупашкарти «Родина» кино- 
театрта вӑрҫӑ кӑтартакан фильм курса ларнӑ пек туйӑнса 
кайрӗ (паллах, кино музыкӑсӑр пулмасть, вӑрҫӑра та му-
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зьикӑ тав ранге пулатех!), анчах эпир ёнтё вӑрҫӑ ӗҫне лайӑх 
пёлетпёр: пирӗнтен аслӑраххисем граждан вӑрҫинче пул- 
чӗҫ, эпир хамӑр 1941 — 1945 ҫулсенчи Аслӑ вӑрҫӑра пултӑ- 
мӑр. Пирӗн .самана музыкӑпа килмерӗ, тупӑ саосипе, вут- 
ҫулӑмпа килчӗ, пётӗм тӗнчене кисретсе, ҫӗр ҫӗмӗрсе, хӗлхем 
такса этемлӗх историне кёчӗ. Таракансем те параппан ҫап- 

«га мар, .ик урине ку.та тивертое, иуҫёсене ҫухатса тарчӗҫ. 
Роосийӑра революци тӑваюси, революцие сыхласа хӑварасси 
ҫӑмӑл пулмарӗ, йывӑртан та йывӑр ӗҫ пулчӗ.

«Кинофильмра» вӑрҫӑ калама ҫук ҫӑмӑл пулса пырать 
(тӗслӗх вырӑнне Пелепей патӗнчи наступление те илме 
юрать):

Ҫыхса пёр ункӑ тунӑ 
Сӑр шннелӗ 
Кашнн салтакӑн 
Хул пуҫҫи ҫинче.
Тӳме ҫинче
Вылять ҫу кун хёвелё,
Сикет
Штыкпа затвор ҫинче.

Пурте пёр ушкӑн 
«По морям» юрлаҫҫё 
Тата хушса калаҫҫӗ 
«По волнам!»
— Нам-нам!—• тесе 
Вара вӑрах янраҫҫӗ 
Сӑртри вӑрман,
Ҫыран та,
Вар,
У рам.

Ҫакӑнта идее кӑтартнӑ йёркесем, хальхи крйтикӑран 
пёр термин илое калас-тӑк,— лакировка, урӑхла каласан, - 
пурнӑҫа, кӗрешӗве нимёвле йьгвӑрлӑхсемсёр кӑтартни ну- 
лать. Г раждан вӑрҫинче каши и салтакӑн «ҫу кун хёвелё 
выл.якан тӳмеллӗ» тумтир нудна теме ҫук, вёсене час-часах 
тёрлё йышши тумтир тӑхӑвма, ҫӑпатапа ҫӳреме те тивнӗ 
(ҫакна ас тутарма пулать: чӑваш халӑхӗ ҫавӑн чухне ҫар 
вал,ли миллион мӑшӑр ҫӑпата туоа панӑ!).

Чапаев ди1виз;ийӗнче комиссар пулнӑ Д. А . Фурманов, 
писатель-боец, коммунист, хӑйӗн «Чапаев» яггла произве- 
денийӗн «До Белебея» тенӗ сыпӑкӗнче (шӑпах Ухсай кӑ- 
тартса панӑ салтакоем ҫивчен) ҫакӑн пак ҫырнӑ: «По го
рам, по узким тропам, бродом переходя встречные реки,—  
мосты неприятель взрывал, отступая,— и в дождь, и в 
грязь, по утренней росе и в вечерних туманах, день сытые,
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два голодные, раздетые и обутые скверно, с натертыми но
гами, с болезнями, часто раненые, не оставляя строя, шли 
победоносно они от селения к селению,—' неудержимые, 
непобедимые, терпеливые ко всему, гордые и твердые в 
сопротивлении, отважно смелые и страшные в натиске, 
настойчивые в преследовании»*.

Ухоай чёлхи, пётёмёшие плоен,— пуян чёлхе. Анчах 
«Чапаевпа тӗл пулни» поэмӑра чёлхе пуяилӑхӗпе кирлё пек 
уел  курайман: автор те ытлашши ваоканӑ, те ывӑноа ҫитсе 
чӗлхе илем не ҫителӗклё туйса илейми пулнӑ.

Акӑ тёслӗхрен, ҫак строфара, пирӗн шутпа, грамматика 
йӗрки мар, шухӑш йӗрки те ҫук:

Таса ыраш капанӗ пек
Сап-сарӑ
Хӗвел ҫутисене
Кӗлте-кӗлте
Пӑрахрё те
Вёри хӗрте пуҫларё
Ҫынна,
Ҫурта, хире те пур ҫёрте.

Тата ҫак строфана ӑнланма ҫӑмӑл-и?
Ҫӑл шывё валакран ӳксе
Пиншерӗн
Саланнӑ
Йӑлтӑркка пӗрчисенчен 
Пулса ҫӗкленнӗ 
Асамат кӗперё 
Шап-шур ҫеҫкеллӗ 
Ҫӗмёртсем ҫине.

Ҫакна та ӑнланма хӗн:
...Ҫынсен сасси...
Ш урӑ сывлӑш витӗр 
Пёр харӑс илтӗнет 
Хускалура.

Аллин ӑшши алла 
Кёртсе хӑварчӗ 
Уте хӑват,
Куҫа тулли кӑвар.

Кунта поэт питӗ «ӑслӑ» калама, питё «илемлё» ҫырма 
тӑрӑшнӑ, анчах ун пек ҫырнинче илем те, ӑс та курӑнсах 
каймасть. Илемпе ӑс чёлхене, унӑн йеркине пӑсоа, муталаоа,

* Д. А. Ф у р м а н о в .  Сочинения в трех томах, т. I. Чапаев. 
ГИХЛ. 1951. Стр. 197'
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ирёхсёрлесе ҫырнинче мар, ӑнлавмалла ҫырнинче,— этеме 
этем чёлхипе ҫырнӑ произведени кирлӗ, этем этем чӗлхине 
ҫеҫ ӑнлавать.

Илемлё чӗлхешён тӑрӑшасси — кашни писатель ӗҫё. Ят- 
,лӑ поэтӑн чӗлхе илемӗшӗн, тирпбйлёхӗшӗн ытларак тӑрӑш- 
малла, (мёншӗн тесен ун пек поэтран ҫамрӑк поэтсем 
вёренеҫҫё. Вӗренакеноем лайӑх тёслӗхсенчен вёренесшӗн, 
хӑйсене вёрентекенсенчен иртсе каясшӑн, лайӑхрах ҫырас- 
шӑн... Апла 'пулсан, пурин те тӑрӑшса вёренмелле, вёрен
мелле, вёренмелле! К у сӑмахсене эпир темиҫе хут та ка- 
ланӑ ёнтё, ҫапах та, паян тата тепӗр хут калатпӑр, мӗншӗн 
тесен писатель вӗренмесен, литературӑра пӗр утӑм та тума 
пултараймасть. Пушкинсем, Гогольсем, Тургеневсем тӑ- 
рӑшса ӗҫленё, вӗреннё пулсан, пирён, паллах, вёсенчен ыт- 
ларах вёренме тӑрӑшмалла *.

«Чапаевпа тӗл пулни» поэмӑ пирш юлашкинчен ҫакӑн 
пек калае килет: пирён шутпа вӑл —  пулеа ҫитмен произ- 
ведени; ҫитменнине тата ӑна ытлашши тӑсоа кайнӑ; унӑн 
сюжетне йӗркелесе ҫитереймен; шухӑшё пӑтранчӑк; автор 
ытларах «экзотика» шыранӑ. Ҫак ҫитменлёхсен сӑлтавӗ 
пёрре кӑна: автор ҫанна тавӑрса, тар юхтарса ёҫлеме ча- 
рӑннӑ, хӑйӗн юлташӗсен, критика асӑрхаттарӑ весене шута 
илме пӑрахнӑ. Тен, кун пек калани пирӗн ятлӑ поэтӑмӑра 
килёшмё, тен, вӑл аллине сулё те мӑн кӑмӑллӑн калё: «эпӗ 
Пӑртта таврашӗ...» «Сивё критик мён ӑкланӗ?», тейё **. 
Вара эпир тӑван поэта итлёпӗр, итлёпёр те ирёксӗрех ҫап- 
ла калӑпӑр: хӑвна Партта таврашӗ тетён пулоан, ҫырма та 
Пӑртта таврашё пекех ҫыр, Пӑртта таврашён, Константин 
Ивановен, ырӑ традицине малалла аталантарса пыр. Яков 
Ухоайӑн ҫавӑн пек ёҫлеме, ҫырма вӑйё те, пӗлёвё те, талан- 
чё те п>ур. Апла пулсан, чӑннипех гпе Пӑртта таврашё ггек 
ӗҫлемелле!

•  **
«Халӑхӑн ылтан кёнеки» поэмӑна ҫырнӑранпа кёҫех 

ҫирӗм ҫул ҫитет (1937— 1957). Тёрёссине тӗрёс калас пу- 
лать: ҫак поэмӑ чӑваш совет поэзийӗн ылтӑн фондне кёрсе

* И. С. Тургенев ҫакӑн пек ҫырнӑ: «Коли Пушкины и Гоголи 
трудились и переделывали десять раз свои вещи, то уж нам, ма
леньким людям, сам бог велел. А  то придет порядочная мысль 
в голову, поленишься обдумать ее хорошенько, да обделать как сле
дует,— и .выйдет какая-то смутная чепуха. Это со мною не раз 
случалось,—• и я дал себе слово вперед не позволять себе этого».

** Ку самахсене Я. Ухсай произведенийӗсенчен илнё.
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вырнаҫрӗ. Унта И'кӗ оамана пурнӑҫне, икё сама на н социал- 
лӑ сӑн-сӑпатне тӗлӗнмелле вӑйлӑ кӑтартса панӑ. Унта чӑ- 
ваш халӑхён шухӑшё, ӗмёчӗ тагоса тӑрать. Унта чӑваш чёл- 
хин янравлӑхё кӗмӗл саслӑн илтёнет.

«Халӑхӑн ылтӑн хёнекине» ҫырнӑ чухне поэта совет ха- 
лӑхён 1917— 1937 ҫулсевче тунӑ ҫитёнёвёсем хаваслантар- 
нӑ, чун-хавалне, шухӑш-кӑмӑлне, лултарулӑхне ҫунат парса 
ҫӗклентернӗ. Совет халӑхӗ, ҫав историлле ҫӗнтерӳсен итог- 
не пӗтӗҫтерсе, Конституци ҫырна, ӑна малтан хуласенче 
рабочисен пухӑвӗсенче, университетсенче, Тӗпчев инсгпи- 
тучёсенче, ялсенче — хресченсен пухӑвёсенче сӳтсе явнӑ. 
Ҫапла вара, ӑна 1936 ҫулхи декабрей 5-мёшёнче Совет- 
сен Пӗтӗм Союзри Чрезвычайлӑ съездёнче йышӑвнӑ. 
Ҫакӑн хыҫҫӑн вӑл совет государствин Тӗп Законӗ пулса 
тӑнӑ.

Эпир Яков Ухсай поэми ҫинчен ҫакӑн пек калама 
пултаратпӑрах: вӑл —  совет халӑхӗ хӑйён Конституцийён 
проектне сӳтсе явнӑ чухне поэт тӑван халӑхӑн иртнё 
пурнӑҫӗпе хальхи кун-ҫулӗ ҫинчен шухӑшланӑ щухӑшсен 
итоге, чӑваш халӑхӗн историйӗпе гоурнӑҫё ҫинчен каланӑ 
шухӑшсене хӑш-пёр таран пётёҫтерекен кёнеке, унта халӑх 
ӑслӑлӑхӗпе философийён паха тёслёхӗсем чуна савӑнтараҫ- 
ҫё. «Халӑхӑн ылтӑн кёнеки» гражданла поээи вӑйёпе, халӑх 
ӑснхакӑлӗпе ялкӑшса тӑрать. Ҫавӑнпа ёнтӗ вал, чӑннипех 
те, кивелми, тӗксёмлевми произвсдевисен шутпе кӗчё.

...Поэт, поэмӑн малтанхи йёркине ҫырнӑ чухне, патша 
саманине, патша саккунне аса иксе: «Саккун тесен, сехре 
хӑпатчё...» тет. Малалла вара ҫав саккуна пула патша вла- 
ҫӗ тунӑ ирсӗрлёхоене каласа парать: патша вӑхӑтёнче «сак- 
кун тесе», жалӑхӑн ҫич хут тирне сӳнӗ, сӑпкасенчи ачасене 
чӳречерен вӑркӑнтарнӑ, ашшёсене вӑрҫа хӑшалаеа кайнӑ, 
куланай(семшён кил-ҫуртне ҫаратна, выльӑх-чӗрлёхне сут- 
нӑ, тумтирёсене хывса илнӗ, хӗрарӑмсене мӑшкӑлланӑ, ку- 
ҫёсене шӑтарнӑ... «Саккун тесе», халӑха улталанӑ, выҫӑ 
хӑварнӑ, иусмӑрланӑ, таптанӑ, лутӑрканӑ, юнне юхтарнӑ. 
Патша саккунӗ хёсвипе гоин-пин ҫын ҫёре кёнӗ. Вӗсене халё 
аса илсен, поэт калашле:

Ума килет пӗлӗт пек халӑх,
Тухаҫҫё шӑмӑ этемсем.

Патша тарҫи-тёрҫисем, урядниксемпе тиаксем, старши- 
наеемпе старостӑсем пур ирсӗре те «саккун» тесе тунӑ:
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Саккун тесе, пире вырттарна 
Харам пыреем хӑма ҫине,
Чӗр хулӑпа вӗтсе кастарнӑ,
Сӳтернё ҫурӑмӑн тирне,
Хӗненӗ хыҫҫӑн сирпӗнтернё 
Пйре хура тӗп сакайне;
Куштан ҫынсем туйра йӗртернӗ 
Эпир юратнӑ хӗрсене.

Халӑх культурные те «саккун тесе» путарса, хӑртса 
пынӑ:

Саккун тесе, лӳппер ҫӳренӗ 
Патша вёренёнчи ёне,
Ялан ҫӑтса ярса кавленё 
Чӑваш чёлхи кёнскине.
Ҫут ылтӑн мӑйракаллӑ выльӑх,
Ҫӗр ҫӑтмӑш сехремет ёне,
Пур халӑхсем те ас тумалӑх 
Чылай варланӑ тӗнчене.

Иккёмёш строфан пӗрремӗш йӗркинчи «лӳппер» сӑмах, 
тен, вырӑнлах та мар пулӗ, мӗншён тесен чӑваш халӑхӗн: 
«Чӑваш кӗнекине ӗне ҫинӗ» текен сӑмахне тёпчеое пӑхсан, 
унта (мӗнле ёне пирки калани уҫҫӑнах курӑнать; ҫав «ёне»— 
ахаль ёне мар, вӑл 1икӗ ураллӑ, медальсем ҫакса ҫӳрекен, 
ҫыноене саламатпа хӗнекен, патша саккунёшӗн хӑйён ашшӗ- 
амӑшне, чунне сутма хатӗр «ӗне» пулнӑ,— вӑл ахаль ӗне 
мар, патша чиновникё пулнӑ. Ҫав чиновник «лӳппер» ҫӳ- 
ремен, хурах пек вашкӑртса ҫӳренӗ, кёнеке пулмасан — 
ҫынсене те 'ҫинӗ...*

Поэт чӑвашеен патша вӑхӑтӗнчи кун-ҫулне тёлёнмелле 
вӑйлӑ кӑтартса панӑ. Поэмӑн окашни строфинчех пирӗн ха
лах 1пурнӑҫӗн мёнле те пулин саманчӗ 1к:урӑнса тӑрать. Акӑ, 
сӑмахран, ҫак сӑмахсене вулаоан, кӗлетке тӑрӑх ю,н сӑркӑл- 
татса каять:

Эпир чура та тарҫӑ пулнӑ 
Авал мӑн Атӑл хёрринче.
Пире тытса йытран йӳн сутнӑ 
Таҫти-таҫти пасарсенче.
Патша та, тӑрӑн та турхан 
Пире такан ҫине ҫактарнӑ,
Кӑвар пек куҫсене ҫӑхан 
Сӳнес чухне сӑхса кӑларнӑ.

* «Чӑваш кёнекине ёне ҫинё» сӑмаха ҫакӑн пек те ӑнлантарса 
параҫҫё: чӑваш кёнекине патша чнновникёсем пёрмаях хёсёрленё,
ҫавӑнпа та чӑвашсем ӑна ёне хырӑмне пытарнӑ, тет. Питех те тёплӗ 
пытарнӑ-мӗн хӑнсен кёнекнне чӑвашсем!
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RaiM кана чавашсене хёсёрлемен, ттусмӑрламан?.. Вӗсене 
тёрлё вӑхӑтра тӑрӑнсем, мурэасем, турхансем, улпутсем, 
кулаксем, куштансем, усламҫӑсем, сутӑҫсем пусмӑрланӑ, вё- 
сене патша, унӑн чиновникӗоем пусмӑрланӑ, капиталист- 
семпе банкироем пӑвса пурӑннӑ,— пурте халӑх юнне ӗҫнӗ! 
Анчах халӑх ҫёкленчё. 1917 ҫулта мён пур харам иырсене 
ӗнсе ҫинчен сирпӗнтерсе ячӗ, ҫёнё оак1К1ун тӑвас ҫул ҫине 
тухрё.

«Халӑхӑн ылтӑн жёнеки» поэмӑра патша саккунён ир- 
сӗрлёхне кӑтартса панӑ жыҫҫӑн автор ҫёнӗ саккун (Совет 
Конституцийё) ҫинчен жавасланса ҫырать. Уншӑн халӑх 
мӗнле кёрешнӗ, ӑна ҫырса хатӗрлесен, ҫирёплетсен мён те
рн савӑннӑ, мёнле тивӗҫлӗхсем туяннӑ,— ҫаксене поэт ман- 
малла мар сӑмахсемпе каласа парать:

Ахаль юхмарӗ халӑх юнӗ,
Кётни ахаль иртмерё ун:
Умне хӑпарчё ҫутӑ кунё,
Килчех телейлё чӑн саккун.
Ик пуҫлӑ ӑмӑрт кайӑка 
Октябрьти кӑвар ҫунтарчё,
Ҫӑва тёпне те аякка 
Кӗлне вёҫтерчё те пытарчё.

Ҫӗнё саккуншӑн тухрё халӑх 
Хӑватлӑ граждан вӑрҫине,
Ҫёклерӗ вӑл тӗнче курмалӑх 
Ҫӗршывӑн хёрлё ялавне—
Хирте те хулара хӑпартӑр,
Ҫилпе хумхантӑр вӑш та ваш1 
Туслашрёҫ вырӑс та, тутар та,
Грузин та, пушкӑрт та чӑваш.

Кунта эпир ҫёнё сашкуншӑн совет халӑхёоем мёнле кё- 
решнине, мён тери «умай вӑй хунине, пӗр-пӗрне пула шпи
не куратпӑр. Ана поэт пиггех те ӑста кӑтартса панӑ. Ҫапах 
та «унта, сӑмах май, автора пӗр тӗрёсех мар вырӑн пирки 
кӑштаж систерес килет. «Ик пуҫлӑ ӑмӑрт кайӑка» 1917 ҫул- 
ти ф-евральтех сирпётсе антарнӑ, ӑна «ҫунтарасси» «Ок
тябрьти кӑвар» задачи пулман, Октябрьти революци за
дачи капитализма, буржуаэие ҫагаса |ҫӗмёресси пулнӑ. Поэмӑ 
каланӑ пек пулнӑ пулсан, Февральпе Октябрь революци- 
йёсем хушшинче уйрӑмлӑх та пулман пулӗччё.

Пирён кёрешӳ йывӑр кёрешӳ пулчӗ. Юн та нумай юх- 
рӗ, ҫынсен пурнӑҫёсем те отайтах пётрёҫ, вӑй питти ҫынсем,
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ҫамрӑк юлташсем вӑхӑтсӑрах ҫёре жёчӗҫ. Кун пирки по&т 
ҫакӑн пек ҫырать:

Ҫ ӗ н ӗ  с а к к у н ш ӑ н  х а л ӑ х  ю н ӗ  
Т у м л а р ӗ  в ӑ р ҫ ӑ  х и р ё н ч е .
У й  в и т ӗ р  ҫ у т  м а л а ш л ӑ х  к у н ё  
П и р е  к ё п е р  п е к  к у р ӑ н ч ё .
Т ы р р а  ӳ с м е ш к ё н  ҫ у м ӑ р  к и р л ӗ ,
Ҫ ё н т е р ӗ в е  —  х ӑ в а т  т а  ю н .
Э п и р  к ӗ р е ш р ӗ м ӗ р  п и т  в и р л ӗ ,
Ю н п а  ҫ у р а л ч ё  ҫ ӗ н  с а к к у н .

Сӑмах май, жаллех тегтӗр тӗрӗсех мар йёрке пирки асӑр- 
хаттарса хӑвармалла. «Тырра ӳсмешкӗн ҫумӑр кирлӗ...»— 
ку тӗрӗс, к у :— ҫутҫанталӑк саккунё. «Ҫӗнтарӗве хӑвапг» 
кирлӗ тени те тӗп-тӗрӗс, анчах «ҫёнтерӗве юн» кирлӗ тени 
ҫутҫанталӑк саккунӗ пек кирлӗлёх (необходимость) пулма 
пултарайма1сть. Историре юнсӑр пулса иртнё ҫӗнтерӳсем те 
сахал мар пулнӑ. Пирӗн халӑха граждан вӑрҫинче юн тӑк- 
ма тиврё пулсан, вӑл ажӑ мӗнрен жилнӗ: ҫав вӑрҫа контрре- 
волюцилле вӑйсем пуҫарса янӑ, вӗоем ӗҫ ҫыннисене жал- 
лех пусмӑра кёртсе ӳкересшӗн пулнӑ,—  ҫапла вара, хаяр 
кёрешӳ иуҫланса кайнӑ, юн тӑкӑннӑ.

«Ленинизм,— тет Н. С. Хрущев,— ҫажӑн оек вӗрентет: 
пуҫ пулса тӑракан классем влаҫа хӑйсен ирёкёпе памаҫҫӗ. 
Анчах социализма куҫнӑ чухне кӗрешӳ ‘ҫивӗчлёхӗ вӑйлӑрах 
е вӑйсӑртарах пула оси, вӑйпа ирӗксӗрлени пуласси е нулас 
ҫунски пролетариатран ыггла эк с п лу атат о р с ем мӗнле хирӗҫ 
тӑнинчен, эксплуататорла классем хӑйсем вӑйиа ирёксӗрле- 
нинчен жилет»*.

Тепёр асӑрхаттару: Яков Ухсай, граждан вӑрҫи ҫинчен 
ҫырнӑ чухне, япгаун салтакёсен эшкерён тискер ёҫёсем пир
ки кӑна калать (35-мёшпе 36-мёш строфасене пӑхӑр). Ин- 
тервентсен граждан вӑрҫи тапхӑрёнчи тискерлёхӗсем ҫинчен 
калас пуЛ'Сан, акӑлчансемпе американецсбм мӗн-мӗн хӑт- 
ланнине те кӑтартса памалла, мёншён тесен вӗсем ирсёр 
ӗҫсем тӑвае тӗлёнше ягтунсенчен кайра тӑман. Вёсем пурте 
Российӑна, унӑн халӑхёсене ҫаратас, пӑвас шутпа килнё.

«Халӑхӑн ылтӑн кёнежине» чӗлхе енчен илес пулсан, 
впир пёр ижкӗленмесёрех ҫапла калама пултаратпӑр: ®ӑл 
Уксай творчествинче чи лайӑх произведениеен шутӗнче

* Н .  С .  Х р у щ е в .  О т ч е т н ы й  д о к л а д  Ц е н т р а л ь н о г о  К о м и т е т а  
К П С С  X X  с ъ е з д у  п а р т и и .  Г о с п о л и т и з д а т ,  с т р .  4 3  ( Ч ӑ в а ш л а  и з д . ,  
Ч а в а ш г и з ,  4 3  с т р . ) .
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тӑрать. Пирен шутпа, хӑш-пёр строфасене чӑваш поэзийӗн 
классикӑлла чӗлхипе ҫырнӑ теме те юрать (чӑваш поэзийӗ 
ҫине нигилистла пӑхакан пӗр-пӗр этем, ҫакна вуласан, шар- 
тах сикё те тавлашма тытӑнӗ. Мӗн тӑвас ӗнтӗ, нигилистӑн 
йӑли ӗмӗрех ҫавӑн пек-ҫке!).

«Халӑхӑн ылтӑн кӗнеки»— гражданла лирикӑ произве- 
денийӗ, унта чӑннипех те халӑх ӑсё, философийӗ, поэт пгу- 
хӑш-кӑмӑлӗ, ӑсталӑхӗ пӗр-пӗринпе пӗрлешсе тӑрать.

* **
«Телей ҫинчен хунӑ юмах»:—«Самана» кӗнекери произ- 

веденисенчен чи пысӑкки. Ку юмаха эпир 10— 15 ҫул ёлё- 
кех вуланӑччё: унӑн пӗрремёш кӑларӑмӗ хыҫёнче автор 
1937— 1938 рулсене кӑтартса панӑ, хальхи кӑларӑм хыҫне
1937—  1955 ҫулсене лартнӑ. Ҫакӑ вара поэмӑна 15— 17 
ҫул хушши ҫырнине пӗлтерет пулмалла, вӑл, сахалтан та,
1938—  1955 ҫулсенче тепӗр хут тӳрлетсе, юсаса ҫырнине 
пёлтерет. Поэмӑ ятне юлашки жӑларӑмра улӑштарнӑ: ёлёк 
«Телей юмахё» пулнӑ, халӗ — «Телей ҫинчен хунӑ юмах».

«Телей юмахне», автор пӗлтернӗ тӑрӑх, «1934 ҫулта 
Пушжӑрт республикинчи, Пишпулак районёнчи Ҫирӗклӗ 
ялӗнче ҫырса илнё»* (хальхи 1кӑларӑ|Мра иун пек асӑрхат- 
тарни ҫук).

«Ҫырса илнӗ» тенине ёненес те жилет, ӗненес те кил- 
мест,—  «у юмахра халӑх творчествипе пёрлех поэт творче- 
стви те пур. Ҫавӑнпа та «ҫырса илнӗ юмаха сӑвӑласа панӑ» 
(е «ҫырнӑ») тенё пулсан, тӗрӗсрех пулнӑ пулӗччӗ. *

Вӑрҫӑчченхи вӑхӑтра К. В. Иванов юмахёсем пирки 
тавлашу тухса кайнӑччӗ. Ҫавӑн чухне пёрисем: К. Иванов 
чӑваш юмахӗсеве ним улӑштармасӑр илнё, терӗҫ; тепри- 
сем —  улӑштарса ҫырнӑ, вёсен тупсӑмие ҫивёчлетнё, тесе 
хирёҫлерӗҫ. Чӑнах та, халӑхран ҫырса илнӗ юмаха улӑш- 
тарма юрать-и? Ҫак ыйтӑва ответлесе эпир: Констан
тин Иванов хӑйён юмахёсемпе халапӗсене ҫырнӑ чухне 
А . С. Пушкин пек ӗҫленё», тенӗччӗ.

А . С. Пушкин мёнле ёҫленине А . М. Горький питеХ те 
лайӑх каласа панӑ:

«...Пушкин был первым русским писателем, который 
обратил внимание на народное творчество и ввел его в ли
тературу, не искажая в угоду государственной идее «на

* У  х с а  й  Я к к ӑ в ӗ .  
1947, 123 стр.
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родности» и лицемерным тенденциям придворных поэтов. 
Он украсил народную песню и сказку блеском своего та
ланта, но оставил неизменными их смысл и силу»*.

Яков Ухсай юмахне илес пулсан, ҫакӑн пек кала с пу- 
лать: вал Пушкин пек ,те, Иванов пек те ёҫлемен, Ухсай— 
Ухсай пек ёҫленӗ. Унӑн ӗҫри меслетне кӑтартса шарас те
сен, малтанхипе хальхи жӑларӑмсене илес пулать. Вёсем 
хушшинче ытла та пысӑк уйрӑмлӑх пур. Юлашки :Кӑларам
пе «юсанӑ» ( ? ) , — ку сӑмаха кавычкапа ыйту паллисёр 
нимле те калама ҫук, мёншён тесен Ухсай юмахё юсанӑ 
хыҫҫӑн нумай ҫӗрте никам та ӑнланмалла мар пулса тух- 
нӑ. Юмахне ачасем вал ли ҫырнӑ, анчах ӑна ачасем мёнле 
вулам!а пултарассине автор шута илмен.

Юмахӑн ятне те пулин пӑснӑ: лайӑх ята кӑнттам ятпа 
улӑштарнӑ,— «Телей ҫинчен хунӑ юмах» тени чӑваш чӗл- 
хине пӗлмен тӑлмач чӗлхи пек (чӑвашсем: юмах ярать, 
теҫҫӗ).

«Телей юмахне» Яков Ухсай Н. А . Некрасовӑн «Кому 
на Руси хить хорошо» ятлӑ поэми пЬкрех пуҫласа ярать:

А с а п  п а т ш и  ҫ ӗ р ӗ н ч е ,
В ы ҫ л ӑ х к а с с -й  я л ӗ н ч е ,
А в а л т а н а х - ё л ё к р е н  
Ҫ ӗ р  п е к  п ы с ӑ к  х ӗ н л ё х р е  
Ш а в л а - ш а в л а ,  к ӗ р л е с е ,
А с а т т е с е м - в ё р л е с е м  
Т ӑ с н ӑ  м ӗ с к ӗ н  ӗ м ё р е ;
Х ё с ӗ р т е н  х ӗ с ӗ р  ҫ ӗ р е  
Ч ӗ р н ӗ  с у х а  ш ӑ р ч ё п е .
Й ӗ п п е  п у с ӑ  а л т н ӑ  п ек  
Й ы в ӑ р  п у л н ӑ  п у р ӑ н ӑ ҫ ,—
Н н ҫ т а  т а  ҫ у к  п ӑ р ӑ н ӑ ҫ .
А н ч а х  а с л ӑ  ҫ у р т с е н ч е  
Ю м а н  с ё т е л с е м  ҫ и н ч е ,
П у я н  к ӑ м ӑ л н е  у ҫ с а ,
Я н ӑ р а н ӑ  ҫ у т  у к ҫ а ,
П ӳ л м е  т у л л и  т ы р ӑ с с м  
Н и х ӑ ҫ а н  т а  и к с ӗ л м е н ;
Х у р а  в ӑ р м а н  в а р р и н ч е ,
Й ы в ӑ ҫ с е н  х ӑ в ӑ л ӗ н ч е ,
С ӑ в ӑ с л а н  м а р , в а к ш а  м а р —
П ы л  п ы л л а н ӑ  х у р т - х ӑ м ӑ р  * * .

* М .  Г  о  р  ь  к  и  й. И з б р а н н ы е  л и т е р а т у р н о - к р и т и ч е с к и е  с т а т ь и . .  
1 9 5 4 ,  7 9  с т р .

* *  У х с а й  Я к к ӑ в ӗ .  С ӑ в ӑ с е м п е  п о э м ӑ с е м . Ч ӑ в а ш г о с и з д а т .  
1 9 4 7 ,  1 2 3  с т р .
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Ку йёркесене автор «Самана» кӗнекери ҫене каларамра 
пётӗмпех улӑштарнӑ, хӑшё-пёрисене ҫёнӗрен ҫырнӑ:

А с а п  п а т ш а  ҫ ӗ р ӗ н ч е ,
В ы ҫ л ӑ х к а с с и  я л ӗ н ч е  
Е л ё к р е н - а в а л т а н а х  
М ӑ я н р а н  ю р с а  ҫ ӑ м а х  
Ҫ и н ӗ  п и р ё н  т ӑ в а н с е м —
А п ӑ р ш а  а с а т т е с е м ,
А к ӑ ш -м а к ӑ ш  х ё н л ё х р е  
Х ё с ӗ р т е н  х ё с ё р  ҫ ёр е  
С у х а л а н ӑ  ҫ у л с е р е н ,
Ҫ у л с е р е н ,  ё м ё р с е р е н —
Ҫ у л с е р е н  к а й м а н  и н к е к ,
Й ё п п е  п у с ӑ  а л т н ӑ  п ек ,
И ы в ӑ р  п у л н ӑ  п у р ӑ н ӑ ҫ ,
Н и ҫ т а  т а  ҫ у к  п ӑ р ӑ и ӑ ҫ .
П ы с ӑ к  к а т м а р  ҫ у р т с е н ч е ,
С ӑ р л ӑ  с ё т е л с е м  ҫ и н ч е ,
П у я н  к ӑ м ӑ л н е  у ҫ с а ,
Я н ӑ р а н ӑ  ҫ у т  у к ҫ а ,
П ё р  с а м а н т  т а  и к с ё л м е  
П у л т а р м а н  п у я н  п ӳ л м е ,
С ё м -с ё м  в ӑ р м а н  в а р р и н ч е , 
й ы в ӑ ҫ с е н  х ӑ в ӑ л ӗ н ч е  
Ю р с ӑ р - в а р с ӑ р  ҫ ы н ш ӑ н  м а р  
П ы л  п ы л л а н ӑ  х у р т - х ӑ м ӑ р .

Н. А . Некрасов хӑйён поэмине халӑх творчеств и пе усӑ 
курса ҫырнӑ пулоан, Я. Ухсай «Телей юмахӗнче» халӑх 
творчествиле те, Некрасов поэмипе те усӑ курать (аса 
илер-ха, унти ялсен ячӗсене: Заплатово — Саплӑккасси, 
Дырявино — Шӑтӑккасси, Разутово — Ҫарракасси, Зноби- 
шино — Шӑнкаоси, Горелово — Ҫункасси, Неелово —  Выҫ- 
лӑхкасси...).

Выҫлӑхкасои ҫинчен Некрасовла каланӑ хыҫҫӑн Я.  ̂Ух
сай хӑйён юмахне пуҫлас умён пӗр яланхи картинӑна ӳкер- 
се кӑтартать. Вӑл ҫуллен-|ҫулах ҫуркунне аслат'ИЛ1лё вӑйлӑ 
ҫумӑр ҫуиине, ҫырма-ҫатра, вӑйлӑ шывпа тулса, ҫыраноене 
аоар-писер ҫёмӗрсе юхнине, ҫырансен тӑприне илсе кайни- 
не, ҫапла вара, ҫыран хӗрринче «сарӑ хӑрӑк шӑмӑсем» тух- 
са выртнине кӑггартса парать. Поэт, «Кётӳҫ вилли» (мал- 
танхи кӑларӑмра «Ваҫка вилли сӑрчӗ») текен ансӑр сӑрт 
ҫинче пӗччен сёнксе тӑнӑ вӑхӑтра, тахҫан авал ҫӗре кёнё 
ҫыннӑн пуҫ купташкине тытоа, «пысӑк шухӑша» каять:

М ё с к ё н  ҫ ы н н ӑ м !  С а м а н а  
Л у т ӑ р к а н ӑ  т а  с а н а ,
Х ӑ р с а  к а й н ӑ  х и р с е н ч е ,
К а с с а  в ӗ р н ё  ҫ н л  ҫ и н ч с
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й ӗ п х ӗ м  х у р а  ҫ ӳ ҫ ӳ с е м  
Л а р н ӑ  ю р  п е к е х  тӗ с е .
М ӗ н ш ӗ н  э с ӗ  т ё н ч е н е  
К и л с е  х у н ӑ  ӗн с ӳ н е !
Э т е м  п у л с а  ҫ ӳ р и ч ч е н ,
Х у р а  х а л ӑ х  ҫ ӗ р ё н ч е  
П у л м а л л а ч ч ӗ  х у р  х у х х и ,
К у р м ӑ т т ӑ м  к у н -ҫ у л  х у й х и ,
М а м ӑ к  п у л с а  в ӗ ҫ ё т т ё н ,
Х ё р  м и н т е р н е  л е к ё т т ё н .

Халӗ тата малтантарах и лее кӑтартнӑ йӗркесенче, пи
рен шуттаа, чёлхе енчен те, шухӑш енчен те ҫыпӑҫуллах мар 
вырӑнсем пу.р. «Ҫӗр иек пысӑк хёнлӗхре» тенине тӳрлетни- 
пе автор тёрӗс тунӑ, мёншён тесен ку танлаштару —  кӑнт- 
там танлаштару. «Ажӑш-макӑш хӗнлёх» тени лайӑхрах. 
Анчах автор тӳрлетмеллисене тӳрлетсе ҫитереймен. «Ниҫ- 
гга та ҫук  иӑрӑнӑҫ» тенё йӗрке икё кӑларӑмёнче те тӗп шу- 
кӑшпа килёшее тӑмаоть: «йывӑр 1пурнӑҫ» ҫинчен «ниҫта та 
ҫук пӑрӑнӑҫ» тени, ҫӑмӑл пурӑнӑҫ |ҫинчен каланӑ пек 
туйӑнать.

Малтанхи кӑларӑмра «сӑвӑслан мар, вакша мар» тени, 
шухӑш енчен илсе пӑхсан, ниме те пӗлтермест,—  янӑравлӑ 
сӑмахсем кӑна. Анчах тӳрлетнине те автор туса ҫитернё 
теме ҫук. Чӑнах та «юрсӑр-варсӑр ҫыншӑн мар, пыл-иыл- 
ланӑ хурт-хӑмӑр» тени мӗне пёлтерет-ха? Сӗм вӑрман вар- 
ринчи пыл хурчӗсем те пуянсемшён ёҫленӗ тесе каласшӑн 
мар-и автор? Ҫавӑн пек пулсан, ку вӑл хурт-хӑмӑр ӗҫне 
социалла ӑнлантарма пӑхни пулмасть-ши?

Малалла тэта ҫакна асӑрхаттармалла: «Зтем пулса ҫӳ- 
риччен... пулмал \аччӗ хур хуххи...» тенипе «илӗш.ме ҫук. 
Ку шухӑш прогрессивла литература этем ҫинчен вёрентни- 
пе килӗшсе тӑмасть. Мӗнле пулсан та этем — этемех, тӑлӑх 
чёрчун мар вӑл. Пирӗн классик, ҫамрӑк Константин Ива
нов, чаилӑ гуманист, этемён пурнӑҫри вырӑнне Горький 
пек ӑнланнӑ:

Ҫ а к ӑ  ҫ у т ӑ  т ё н ч е р е  
В ӑ й л и  ҫ у к  т а  э т е м р е н :
Ш ы в с е м  ҫ и н ч е , ҫ ё р  ҫ и н ч е  
Х у ҫ а  п у л с а  в ӑ л  т ӑ р а т ь .

Я. Ухсай, авалхи ҫыннӑн пуҫ «у пташки не тытса, тата 
тепӗртак «философиленӗ» хыҫҫӑн телей ҫулӗ ҫинчен юмах 
«хывма» тытӑнать (тинех «Телей юмахё» пуҫланса каять!):

А с а п  п а т ш и  ҫ ё р ӗ н ч е  
В ы ҫ л ӑ х к а с с и  я л ё н ч е
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Е л ӗ к р е н - а в а л т а н а х  
М ӑ я н т а н  ю р с а  ҫ ӑ м а х  
Ҫ и с е  э п и р  х ӑ р т ӑ м ӑ р ,
У т с ӗ р  ч у н л ӑ  п у л т ӑ м ӑ р , 
К у т а м к к а  х ы ҫ а  ҫ а к с а , 
С е н ё к -п у р т ӑ  т а  т ы т с а  
Ч е л е й  ш ӑ п и  ш ы р а м а ,
В и л е с  п у л с а н  —  c a p  ш ӑ м м а  
Ҫ и ч ё  ю т р а  х ӑ в а р м а  
А с л ӑ  ҫ у л а  т у х р ӑ м ӑ р ,  
У н л ӑ н - х ы ҫ л ӑ н  у т р а м ӑ р .

Пирӗн шутгаа, ку вырӑн—  юмах пуҫламӑшӗнчи илемлӗ 
вырӑнсенчен пёри, анчах ун пек паха вырӑнсем юмах тек- 
стӗнче сахалтарах, унта ӑнланма мывӑр вырӑнсем нумайрах.

Телей шыра.кансем чӑваш халӑхӗн телейӗ ӑҫтине мал- 
т-ан уйӑхран ыйтаҫҫё, унтан, кайсан-кайсан, шӑпчӑкран, 
хӗвелтен ыйтаҫҫӗ, вӗсем мён каланине асра ты.тса, малалла 
Ж1аяҫҫӗ. Хӗвел ҫул кӑтартса парать. Вӑл »ҫул —  ҫӳллӗ ту 
хёррипе пыракан ҫип-ҫинҫе те «тӑвӑр сукмак».

Телей шыракан чӑвашсене хёвел акӑ мён калать:
. .П и т ӗ  т ӑ в ӑ р  п ё р  с у к м а к ,
П с р -п ё ч ч е н  у т м а  с у к м а к .
Е р т с е  к а й ё  в ӑ л  с и р е  
Ё м ё т л е н н ё  т ё л ӗ р е —
К у р ӑ р  ҫ у т ӑ  ш ӑ т ӑ к р а  
Т а р ӑ н  й ы в ӑ р  ш у х ӑ ш р а  
Л а р н ӑ  и к ё  с т а р и к е .
В ы р т ё  ы л т ӑ н  к ӗ н е к е  
С а р л а к а  с ё т е л  ҫи н ч е .
Ҫ а к  ҫ ы н с е м  ҫ ы р н и с е н ч е  
Т ё м ч е с е  ш ы р а  т а  к у р —
Ч ӑ н и и п е  т е  ч ӑ н л ӑ х  п у р .

Хайхиакерсем, пырсан-пырсан, чӑнах та «хулӑн ылтӑн 
кӗне-ке вулакан» икё старик патне ҫитеҫҫё. Вёсен ҫӳҫё кёр- 
кунне кӑн-кӑва1к т-аса ирпе лӑпӑснлӑпӑс ӳкнё пӗрремёш юр 
пек шап-шурӑ. Акӑ телей шыратноем «ҫутӑ шӑтӑкра» икӗ 
стари1кре:н телей ӑҫта тупмаллине ыйтса тӑраҫҫё:

Х а р п ӑ р  х а й  ш ӗ л е п к и н е  
Х ё с т е р т ё м ё р  х у л  ай н е ,
П и л ё к  т а р а н  п у ҫ  т а й с а ,
К а к ӑ р  ҫ у м н е  а л  т ы т с а ,
Х а м ӑ р  м ӗ н ш ӗ н  к и л н и н е ,
Х а м ӑ р  м ё н ш ё н  ю р л и н е  
К -’л а с а  п ӗ л т е р т ё м ӗ р :
А ҫ т а -ш и  т е л е й ӗ м ё р ?
П у р - ш и , ҫ у к - ш и ? —  т е р ё м ё р .
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Мал аллмме ӑнланма вара пит ex те йывӑр. Малтанхи 
каларамша хальхи кӑларӑма танлаштарса вулаоан ҫеҫ, юма
хай шухӑшне кӑшт ӑнланоа илме иулать (телей ту  пса па- 
раканё— ӑслӑ ӑмӑрт кайӑк).

Вула1К1ансем ҫакӑн пек ыйтаҫҫё: икё старик — камсем, 
мӗнле ҫынсем? Пӗрисем: икё старик — Маркспа Энгельс, 
теҫҫё. Ҫав старикеем, ылтӑн кёнеке вулакансем, чӑвашсене 
тӗрёс ҫул кӑтартса параҫҫӗ. Логика енчен пӑхсан, ҫавӑн 
пек шухӑшлама сӑлтав та ntyp. Аслӑ ӑмӑрт кайӑк — Ленин. 
Поэт хӑй те юмахӑн пӗрремёш кӑларӑмӗнче ҫавӑн пек шу- 
хӑшлама май панӑ. Унта вӑл акӑ мён ҫырнӑччё:

Пӗрре сарӑлчӗ хыпар:
Амӑрт кайӑк чӗрӗ мар.
Шартлама сивӗ хёлле 
Хаяр ҫиле хирӗҫле 
Ҫара пуҫӑн пурсӑмӑр 
Пӗр чёнмесёр утрӑмӑр.
Ватӑран та ваттисем,
Ю р пек шурӑ ҫӳҫлисем,
Мён тӳсмен те мён курман,
Ннхӑҫан та макӑрман,
Анчах вёсен ҫакӑ ҫул 
Пӑчӑртанчӗ тӑр куҫҫуль.
Халӑх пуҫӗ ҫнйёнче 
Хуласенче, ялсенче 
Явӑнаҫҫӗ вёлкёшсе 
Хура сӑнлӑ ялавсем.

...Сана, сан ҫинчен,
Амӑрт кайӑкӑмӑр, ялан 
Аса нлӗҫ юрӑсенче,
Асӑнёҫ юмахсенче,
Ленин! Эс — хӗвелӗмӗр.
Ленин! Эс — телейёмёр! *

Хальхи каларӑмра ҫак йёркесене йӑлтах улӑштарса пё- 
тернӗ, ӑнланмалла мар тунӑ. Ҫапах та поэтӑн сӑмахӗ халӗ 
те ӑмӑрт кайӑк вилни ҫинченах пырать:

Амӑрт кайӑк сывӑ мар,
Вӑл вилни ҫинчен хыпар 
Ш артлама хӗлле пӗрре 
Сиксе тухрё тӗнчере,
Шӗкӗр Мускав хулинчен 
Ҫитрӗ юр кӗрчӗсенче 
Путса ларнӑ ялсене,
Пирӗн халӑх чёрине 
Пысӑк хуйхӑ пӗлтерме...

* У х с а й  Я к к ӑ в ӗ .  Сӑвӑсемпе поэмӑсем. Чӑвашгосиэдат.
1947, 138— 139 стр.
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Аслӑ ҫулпуҫӑмӑр В. И. Ленин ҫинчен ҫыриӑ, эпир «ун
та и л се кӑтартнӑ йёркесем пурте хитре. Унта халах хуйхи- 
не ӑста кӑтартса шнӑ.

Поэт ытла васканиле пулас, унӑн пронз в е д ени йёсен че 
пысӑк шӑйрӑксем тӗл пулаҫҫё, хӑш-пёр вырӑнсенче, шел 
ггулин те, чёлхе йёрки те, шухӑш йёрки те (логина) ҫук,— 
чӗлхепе шухӑш ҫыхӑнӑвё, пёрлӗхӗ ҫук. Пулса, йӗркеленсе 
ҫитнӗ шухӑша ҫырса пама та ҫӑмӑл, ӑна вулакансем те ла- 
йӑх ӑнланаҫҫӗ. Йӗркеллӗ шухӑш хут ҫинче те йёркеллӗ 
тукать, яр уҫҫӑн курӑнса тӑрать.

Я. Ухаай юмахёнчи телей шыршсан чӑвашсем хӗвелпе 
тёл пулнӑ хыҫҫӑн сӗм вӑрман «итӗр ҫичё уйӑх утаҫҫӗ. Вё
сен уринчи ҫӑпатисем ҫӗтӗлсе пётеҫҫё, «вӗрлё чуллӑ тӑпрара» 
(79 е .)  ҫара урисем аманаҫҫё (малта1нхи кӑларӑмра: «Хьгҫа 
юлать юнлӑ йӗр», тенёччё). Ҫапа1х та, телей шыракансем, 
икё ватӑпа калаҫсан, хӑйсем халран кайнине, урисем аманса 
пӗтнине пӑхмасӑрах, «тӑпӑр-тӑпӑр-тӑпӑртӑ|к ташласа» 
(82 с .) ,  тажмак каласа пыраҫҫё:

— Хура вӑрман — хуйхӑмӑр,
Унӑн витӗр тухрӑмӑр.
Ана сирес кӑмӑлпа 
Вӑрӑм ҫулпа, ҫак ҫулпа 
Ку таврана килтӗмӗр.
Хурама пек пӗвӗмёр 
Ҫичӗ уйӑх хушшинче 
Пулса тӑчё ҫип-ҫинҫе.
Халӗ ёнтӗ, ку чухне,
Ырхан ёнсе пугӑкне 
Алтӑр шыв та кёмёлле —
Лартсан — ҫарӑк ӳсмелле.

Ку йёркесенче телей шыраса ывӑннӑ ҫынсен, ҫагаах та 
«тӑпӑр -тӑпӑр -тӑпӑ ртӑк» ташласа пыраканскерсен, сӑн-сӑ- 
иатне кӑтартса панӑ. Ҫавӑн пек та1шлами юмахӑн тӗп шу- 
хӑшӗпе ҫыхӑнман,— вӑл армак-чарма.к турат пек курӑнса 
тӑрать.

Хӑш чухне Я. Ухоай ваттисен сӑмахне идет те ӑна хӑй- 
не май ӑнлантарса пама тӑрӑшать. Кун пек тӗслёхеем «Те
лей винчен хунӑ юмахра» та пур. Сӑмахран, чӑваш ватти
сен сӑмахӗ: «Халӑхсене телей валеҫсе панӑ чухне чӑваш 
урине сыреа юлнӑ», тет. К у сӑмахпа поэт акӑ мёнле усӑ 
курнӑ:

Тахҫанах ёлёк-авал 
Кирлё чухлё ӑраскал 
Турӑ хӑй валеҫнё, тет—
Ҫавӑн пек халап ҫӳрет.
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Имӗш ун чухне чӑваш 
Анкӗ-минкӗ те йӑваш,
Тӑр лӳппер пулайнӑран 
Ҫӑпата аран-аран 
Сырса ларнӑ сак ҫннче,
Хӑрӑмланнӑ пӳртӗнче.
Телее валеҫиччен 
Вӑл ҫитме ӗлкӗреймен.

Ыйтас к и лет: ҫав ура сырса ларнӑ чӑваш мёнле чӑваш 
пулнӑ-ши? Тӗрӗссипе илсен, халӑхсене «телей валеҫсе панӑ 
чухне» чӑваш мӗнле халах пулнӑ-ш,и? Чӑвашеем ытти ха- 
лӑхоенчен мёнтае уйрӑм тӑнӑ-ши? Катӑк жалӑх пулман-ши?.. 
Ухсай каланӑ тӑрӑх, чӑвашсем «аикӑ-минжё», «йӑваш», 
«лӳппер» халӑх ггулнӑ. Ваттисен сӑмахӗнче чӑваш халӑхӗ 
ҫинчен мар, уйрӑм чӑваш ҫинчен калана пулсан, «анкӑ- 
минкӗ» оӑмаха пӗтём халӑх ҫиве сарма юраманни уҫҫанах 
курӑноа тӑрать. Тёрӗссипе каласан, халӑх нихҫан Tia анкӑ- 
минкӗ пулмасть. Халӑх в ӑ л ----пин-ггин пуҫ, пин-пин ӑс.

Пӗрчпёр Обломов йышши юлхав этем ҫинчен, унӑн ӑс- 
пуҫё ҫинчен каланӑ чухне «лӳппер», «анкӑ-минкё» тени 
вырӑнлӑ. Анчах Обломов —i вӑл халӑх сӑнарӗ мар. Унӑн 
йӑлисене халӑх ҫине сарма юрамасть; Обломов ӑсён шайё 
халӑх ӑсне виҫмелёх ҫук,— ҫитменяине, х.алӑх йене О бло
мов ӑсӗн ииайёпе виҫни элек кӑна пулма пултарать.

«Телей юмахёнчи» шухӑшпа чёлхе шӑйрӑкёсем лирки 
сӑмах пуҫларӑмӑр 'пулоан, тата тепӗр ик тёслӗх и лее кӑтар- 
тас жилет. Юмажра ҫакӑн пек вырӑн пур:

Чике старик — Хурсухал 
Пурӑнать, тет, пит усал.

«Пит уоал» пурӑнать тенине мёнле ӑиланмалла-ш:и? 
Пирён шутпа, пит пуян, лит чухӑн пурӑнать теме лулать. 
анчах «отит усал пурӑнать» тёни вырӑнлӑ сӑмах мар.

Йӑлт вӗрентӗ пӗтӗмпе 
Хӑйӗн аслӑ ӑсӗпе,—

тенё тепёр ҫӗрте. «Йӑлт» тата «пӗтёмпе» сӑмахсен пӗлтерё- 
шё пёр пек, яирама ҫеҫ вёссм тёрлё янраҫҫӗ.

Тӑрнасем ҫинчен ҫакӑн пе:к ҫырнӑ:
Кик-как, кик-как тӑрнасен 
Виҫ кӗтеслӗ картисем...

Кунта шухӑшлам1а хур кайӑксем ҫивчен шухӑшланӑ, 
ҫырма тӑрнасем ҫинчен ҫырнӑ,— урӑхла пулсан, тӑрнана 
хур кайӑк сассине пӑтраштарма ҫук.
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Кайӑксем цирки сӑмах хускатнӑ май тепёр тӗслӗх 
илер-ха:

Шӑпчӑксем ҫннҫен-ҫинҫен 
Шӑрататчӗҫ юррине...

Шӑпчӑк ҫинҫен-ҫинҫен юрламасть, унӑн сасси ҫинҫе 
мар,—  автор кунта та урӑх кайӑк ҫинчен шухӑшласа ҫырнӑ 
пулмалла.

...«Телей ҫинчен хунӑ юмаха» пётӗмӗшпе илсен, ҫакӑн 
пек калас пулать: вӑл — «юмах», анчах халӑх юмахӗнчен 
уйрӑлса кайнӑ «юмах», кивё юмаха «ҫӗнетме» хӑтланса 
пӑснӑ томах. Халӑх юмахне ҫырса идее пулоан, ӑна сӑвӑ- 
лаоа ҫырас пулсан. унӑн тӗп шухӑшне тӗрёс тытса пырас 
пулать. Юмах шухӑшё томах тётри ӑшне кӗрсе ан ҫухалтӑр, 
тӗтрене кёрсен те, унӑн ҫути «урӑноа тӑтӑр.

Юмаха ггуринчен ытларах ача-пӑча юратать. Ача томах 
юратни унӑн фантаэи пуррине кӑтартоа парать, поэзи ен- 
нелле илсе пыракан туйӑм пуррине пёлтерет. Юмахсене 
ача-пӑча юратоа вулать ггулсан, ҫырса илемлетнё юмах- 
сем — чи ҫӑмӑл, чи ӑнланмалла произведенисем пулмалла, 
сӑвӑллӑ юмахсенче поэт таланчӗ ҫиҫое тӑмаЛла. Шел пулин 
те, «Телей ҫинчен хунӑ юмахра» халӑх юмахё юлман,—  
автор ӑна пётернё, ҫёнӗ произведени тӑвайман (ку юмахӑн 
«чунё те ҫук, юнӗ те ҫук»).

«Телей ҫинчен хунӑ юмахра», ӑна «ҫӗнетме», «ю,сама» 
хӑтланнине пула, «тенденциозность» тенӗ япала, урӑхла ка- 
ласан, автор хӑйён шухӑшне вулакансене ирёксёрех пама 
тӑрӑшни сисёнсе тӑрать. Авторӑн художествӑлла майсемпе 
кӑтартса пама вӑй ҫитмесен, ялан тенӗ пекех, каласа парас, 
вулакана «ирӗксӗрлес», хистес меслет ҫиеле тухать. Ҫавӑн 
пек чухне Biapa автор пуҫӗнчен пӗр шухӑш тухма пёлмест. 
«Эпё ёненмелле мар ҫыратӑп пулоан та, эсӗ ёненме тӑ- 
рӑш,— эпӗ ҫырписем пурте тӗп-тӗрёс!»— ^текен шухӑш вӑл, 
Анчах вгулакана ҫап-ҫара шухӑш мар, тум тумланнӑ шухӑш 
«ирлё, ӑна ӑс-пуҫне, чӗрине хускатакан илемлё произведе- 
ни кирлӗ. Произведенире шухӑш пуянлӑхӗ, туйӑм хӑвач< 
пулмасан,— вӑл вӑйсӑр!

«Телей ҫинчен хунӑ юмахӑн» тёп шухӑшне Яков Ухсаи 
хӑйён «Халӑхӑн ылтӑн кёнеки» ятлӑ поэминчех каласг 
панӑ:

Эпир хирте, тусем ҫннче 
Ҫӑлтӑр ҫутисене тӗпченӗ,
Урапасен таврашӗнче 
Выртса ҫёр каҫнӑ, ӗнтӗркенӗ.
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Телей шӑписӗр ачасен 
Сӑпкисене ҫилсем силленё,
Эпир чӗлхе такӑниччен 
Ҫнллеслё юрӑ кёвёленӗ.

Эпир ҫӳле пӑхса йӗрленӗ 
Чӑвашӑн хӑйён ҫӑлтӑрне,
Ксл тунӑ, ҫичӗ ҫӑлтӑр, тенӗ.
— Хӑҫан тухать-ши тӳпене?
Уйран уя, хиртен хире 
Эпир асап курса танкканӑ,
Ҫич ёмёр урлӑ тёнчере 
Ҫуллен-ҫулах телей шыранӑ.

«Самана» сборнике 1кӗртнӗ поэмӑсем пирки, юлашкин- 
чен, пётёҫтерое калас жилет: вёсен художествӑллӑ пахалӑхё 
пёр пек мар, тӑв!атӑ поэмӑран пёри кӑна ( «Халӑхӑн ылтӑн 
кёнеки») чӑннипех те паха та вӑйлӑ. «Самана» тенёрен, 
ҫак кёнекере пӗр1пёр самана сӑнне журас килет (сӑмах май, 
ҫакна та асӑрхаттарса хӑвармалла: «самана» сӑмаха пӗле 
тӑркачах вырӑсла тӗрӗс мар 1куҫарнӑ: «время» тени «вӑ- 
хӑт» тенине пёлтерет), анчах «Самана» кёнекере темиҫе 
саманана пёр купана йӑв1антарнӑ, пӗр ҫӗре купаланӑ (унта 
сахалтан та ҫичӗ ӗмёр ҫинчен ҫырнӑ: чӑвашсем «уйран уя, 
хиртен хире» ҫӳренӗ саманаран пуҫласа 1955 ҫула ҫитнӗ).

«Ленин ҫурчӗ умӗнче» позмӑра кӑштах ёлёкхи самана 
сӑнӗ те, хальхи самана сӑнё те пур. Поэмӑн тёп тёлле- 
вё В. И. Ленинӑн ача чухнехи (Чӗмлӗрти) пурнӑҫне кӑ- 
тартса парасси пулнӑ, ҫавӑнпа та унта !вӑл Ленин ҫинчен 
ытларах ҫырнӑ. Апла пулин те, самана паллисене вӑйлӑрах 
палӑртмалла пулнӑ.

«Чапаевпа тӗл пулни» поэмӑра «хаяр сам1авара ҫурал- 
ни» ҫинчен виҫ-тӑват хут 1каланӑ пулин те, «хаяр самана» 
сӑнё курӑнмасть, ӑна тёрлё «тёшмёшсем» те кӑтартса па- 
маҫҫё. «Телей ҫинчен хунӑ юмахра» вара самана тёлли-пал- 
ли йӑлтах 1пӑтрашӑнса кайнӑ: унта Хур сухал «оаманин- 
чен» (? )  пуҫласа ҫырнӑ, телей панӑ ӑмӑрт кайӑк Муокавра 
вилнӗ «оамавапа» пӗтернӗ,— ку вӑл шутсӑр нум!ай вӑхӑт, 
анчах кунта та нимле сампана палли те ҫук.

Юма1хӑн малтанхи каларамёнче ӑмӑрт :кайӑк чурасене 
сӑнчӑрёсене татма чӗнат, юлашки 1кӑларӑмра автор ку 
шухӑша кӑларса пӑрахнӑ та юмаха ҫапла вёҫленӗ:

Вӑл тёреклӗ ҫулёнче 
Вӑхӑтсӑр вилни ҫинчеы 
Хурлӑх пырё тӗнчерв 
Тата нумай ӗмӗре.
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Мӗн ку? Самана палли-и? Пирӗн щутпа, пӑтранчак 
пуплев кӑва: «Вӑхӑтсӑр ви-лни ҫинчен хурлӑх» пырать те
н и — чӑвашла мар, начар тӑлмачла калаиӑ сӑмах ҫаврӑнӑ- 
шӗ. «Ху.рлӑх» вырӑнне «хыпар» сӑмах пулнӑ таулоан, ҫавӑн 
пак ҫырни тёрёс пулнӑ 'пулёччӗ. Темле пулоан та «хурлӑх... 
тата нумай ёмӗре» пымалла мар. Самах чӑннипех те аслӑ 
■ҫулпуҫӑмӑр Ленин вилви ҫинчен пырать пулсан та, эпир 
поэтӑн ҫав еӑмахёпе килёшме .пу.лта р а й маотпӑр: иирӗн ҫёр- 
шыври тата иётём тёнчери ӗҫ ҫыннвсем Владимир Ильич 
ячёпе хӑйсен мён пур ҫёнтерёвёсене ҫы1хӑнтараҫҫӗ,— ҫакӑ 
вӑл ленинизм ӗмёрех 1чёрё, хаваслӑ вё ренту пулнипе, 
унӑн революцилле тупсӑмӗпе килёшое тӑрать. 1955 ҫулччен 
Эпир В. И. Ленин вилнё жуна, январей 21-мёшне, гоаллӑ тӑ- 
ваттӑмӑр, 1955 ҫултан тытӑнса, вӑл ҫуралнӑ куна, апрелён 
22-мӗшне, паллӑ тума тытӑнтӑмӑр. Мӗншён тесен ҫулгтуҫ 
вилнине пӗтём ҫёршывӗпе асанни хурлантарать, траур тёс- 
не кёртет («накладывает печать траура и скорби...», те- 
нёччё КПСС Центральнӑй Комитечё «О дне памяти 
В. И. Ленина» ятлӑ п о ста н о в л ени ре).

«Самана» 1кёнек©р1е, тёрёосипе кала с-тӑк, темиҫе самана 
ҫинчен ҫырнӑ. Пёри — Ленин еамани. Акӑ вал:

Ҫӗнӗ саккуншӑн пулчӗ Ленин 
Ҫап-ҫутӑ ирӗк ҫӑлтӑрё.
Эпир ун витёр ҫул тӗлленӗ,
Утатпӑр ҫавӑ ҫул тӑрӑх.
Утатпӑр яланах телейлё,
Инкек-синкексёр тӗнчере, <
Нихҫан сӳнми саккун хёвелё 
Ачашшӑн ҫупӑрлать пире.

Тепри — патша сама ни. Ун ҫинчен поэт ҫакӑн пак 
ҫырать:

Саккун тесе, хӑпса килетчӗҫ 
Тнексемпе урядниксем.
Кӑкӑрӗсем ҫинче ҫиҫетчёҫ 
Упне ҫӑпан пек тӳмисем.
Куланайсем пухса. сутатчёҫ 
Тӳнсе каяс пек пӳртсене;
Чӳречерен вӑркӑнтаратчёҫ 
Сӑпкасенчи ачасене.

Ытти саманисем пирки калаҫоа тӑмӑпӑр. Ҫакна ҫеҫ ка- 
лӑпӑр: Ухсайӑн тӑнатӑ ноэминчи саманасеичен ;ик1кёшӗ —  
патша оаманнпе совет оамани —i вулакан куҫ умне уҫҫӑн 
тухса тӑраҫҫӗ, ыттисем, тахҫан авал пулниоем, тӗлли-пал- 
лисёр пӑтрашӑвоа, пӗрре курӑнса, тепре ҫухалса пыраҫҫе.
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Ҫак тёслёхсем кёнекене «Самана» теме май памаҫҫӗ. 
«Самана» темешкён унта пӗр самана ҫинчен ҫырнӑ произ- 
веденвсем пулмалла, вёсенче самана сӑнӗ, самана паллисем, 
ҫынвисем, аелассем, вёсен ёҫёсем, событисем курӑнса 
тӑмалла.

«Самана» («Время») жёнакери хӑш-пёр произведенисе- 
ве ку вӑхӑтчеи 2— 3 хут (е ытларах та!) !кӑларнине, юлаш- 
К'И 1кӑларӑм валли мён-мён «тӳрлетнине» асра тытса, эпир 
ха м ӑрӑн статья на пӗр а в алх и халаппа пётересшён.

...X V I-мёш ӗмӗрте Германире Лейпциг х у л и т е  пёр Иван 
Балгорн ятлӑ ҫын кёнеке жаларса пурӑннӑ, тет. Ҫав жӗне- 
кеҫё пёррехинче букварь жӑларнӑ имӗш. Ун чухнехи йӑла 
тарах, букв!арь хуплашки ҫине автан жёлетжи туса ху- 
нӑ. Каштах вахӑт иртсен, букваре ижжёмёш кӑларӑмпа кӑ- 
ларма шут тытнӑ. Анчах икжӗмёш хут жӑларма букваре 
юсамалла, ҫитменлёхсеие пӗтермелле, йӑнӑшсеве тӳрлетмел- 
ле... Хайхисжер букваре чӑнах та «юоаса» кӑларнӑ. Кӗнеке 
хуплашки ҫине: «Иван Балгорн тӳрлетсе кӑларна», теое 
ҫырса хунӑ. «Тӳрлетме» ҫакӑн пек тӳрлетнӗ-мён: автана 
яланхи пекех чакавпа (жачана) туса жӑтартас вырӑнне ча- 
мансӑр тунӑ, автанпа юнашар икё ҫӑмарта ӳжерсе хунӑ. 
Ҫавӑнпа ёнтё нимёҫсем Иван Балгорн пек «тӳрлетнине» 
(тӳрлетес вырӑнне пӑсса 1пӑрахнине V erballhonuilg теҫҫӗ). 
К у сӑмаха В. И. Ленин вырӑсла чёлхеве «обалгорнивавие» 
тесе куҫарнӑ *, чӑвашла ӑна балгорнлатни е Балгорн пеж 
юсаса кӑларни теме пулать...

Тем пулсан та, пӗр-пӗр произведение ҫӗнёрен жӑларнӑ 
чухне пӑсас марччё: юсаеан — лайӑхрах кюасчӗ.

Тэта тепӗр сӑмах жалас жилет: юлашки вахӑтра Яков 
Ухсай вулакансен шухӑшне, критикоен кӑтартӑвёсене шута 
илме пӑраха пуҫларё. Тен, критиксемпе килёшме, ҫитмен- 
лёхсене, йӑнӑшсене йышӑнма чанах та йывӑр, анчах, темле 
йывӑр пулоан та, ҫитменлӗхсене пётерни, йӑнӑшсене тур- 
лет, ни яланах ҫӗнё ҫитӗнӳсем тума пулӑшать, вӑй-хала ҫёк- 
лентерсе ярать.

Ҫёнё ҫёкленӳсем пулмасан, поэт пӗр вырӑнта тапӑртат- 
са тӑратъ е жаялла каять. Яков Ухсай —  пысӑк талантлӑ 
поэт. Тӑрӑшсан, вӑл ыттисенчен малта пыма пултарать,—  
ҫак сӑмах пушӑ сӑмах ан пултӑрччё, тёрёсе тухтӑрччё.

Ятлисенчен ытларах ыйтаҫҫё пулсан, Ухсайран та

* В. И. Л е н и н .  Соч., 5 т., 381 стр.
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ҫавӑн пекех нумай ыйта-ҫҫё, эпир ҫакӑнпа килӗшӗпӗр те 
стать я на В. В. Маяковский самахёсемпе пётерёпёр:

Дайте крепкий стих
годочков этак на сто, 

чтоб не таял стих,
как дым клубимый, 

чтоб стихом таким
звенеть

и хвастать
перед временем,

перед республикой, 
перед любимой.

Яков Ухсай, пирён юратнӑ поэтӑмӑр, ҫавӑн пек паха та 
«ҫирёп сӑвӑ-юрӑоем», поэмӑсем ӗнтӗ оахалмар ҫырчӗ, тӑват 
халӑха пачё. Вёсем ҫӗр ҫул мар, ытларах та пурӑнӗҫ. Ҫапах 
та Ухсай: «Зпӗ мён ҫырас тенине ҫыртӑм, халё ыттисем 
ҫырччӑр. Мана ҫитет...» тесе йӑпаноа пурӑнмё. Вӑл ҫӗнё т« 
паха, илемлё те хӑватлӑ, классикла произведенисем ҫырас- 
са шанас килет. Иккёлевмӗпӗр: ҫырӗ вӑл, чӑннипех те 
классикла ҫырё, классик пулса тӑрё!



Стихван Шавли ҫырнӑ «Киев пионере» тага «Матур 
Якур» поэмасенче * иккёшӗнче те 1941 — 1945 ҫулсенчи А с-  
лӑ вӑрҫӑ асунёсене кӑтартса панӑ. Вӑл ж|у.иоем кая тӑрса 
юлчёҫ ёнтӗ, |унтанпа нумай вӑхӑт иртрӗ, анчах ҫав тагахӑрти 
1кунсемгае ҫулсене эпир нихҫан та манас ҫук. Вӑрҫа пирён 
ҫёршьгвӑн, пётём халӑхӑн пурнӑҫӗпе историйӗнче хӑйӗн 
паллӑ йӗрёсене хӑварчё. Ҫав вӑхӑт кашни совет ҫыннин 
пурнӑҫӗнче мёнле те пулин майпа палӑрса юлчӗ. У рӑхла 
пулма та пултараймасть: Тӑван ҫӗршыв ҫине ирсӗр тӑш- 
ман килсе тапӑнсан, ӑна хирёҫ гааттӑр совет жалӑхё улӑпла 
ҫӗкленчё, алла хӗҫ-пӑшал тытоа, вӑй-халне, ӑс-тӑнне пёр 
тёллеве пӑхӑнтарчӗ, хаяртан та хаяр ҫапӑҫусенче тӑшмана 
ҫапса аркатрё. Мӗн гтур совет ҫьгвнисем, аслӑ ҫёнтерӳшён 
кӗрешее, Тӑван ҫӗршыва чапа кӑларчёҫ.

1941 — 1945 ҫулсенчи вӑрҫӑ пирён ҫёршывӑн хальхи вӑ- 
хӑтри иеторине сорвет халӑхён паттӑрлӑхӗ жалима ҫук вӑйлӑ 
ҫёюленнё тапхӑр пулса кёрсе юлчӗ. Ку вӑл литература ис- 
торийёнче те ҫавах: ҫёршыври кашни халӑхӑн литературин- 
че, жашни совет писателён ггулт а рул ӑхӗн че вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи 
кунсем, ӗҫеем, щухӑш -жӑмӑ леем паллӑ тапхӑр пулса тӑраҫ- 
ҫё. Чӑваш совет литератури ҫинчен те ҫавӑн пекех калас 
пулать. Чӑнах та, пур-и-ха ,пирён Аслӑ вӑрҫӑ ҫинчен мён
ле те пулин произведеви ҫырман писатель? Ун пеж писа
тель пирён ҫук. Чӑн-чӑн писатель, писатель-патриот пётём

* С т и х в а н  Ш а в л ы .  Матур Якур. Поэмӑсем. Чӑвашгос- 
издат, 1953. (Ку кёнекене икё поэма кёртнё: «Киев пионере» тэта 
«Матур Якур». Пирён статьян тёллевё — ҫав поэмӑсене тишкёрсе 
тухасси).

С Т И Х В А Н  Ш А В Л И  Ҫ Ы Р Н А  И К Ё  П О Э М А
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халӑх кёрешӗве ҫекленнё асунсенче ӑҫтан-ха ним шарламӑ- 
сӑр пурӑнтӑр! Писательсенчен кашниех хӑйён талантне, ме- 
хелне кура ҫырнӑ, пултарулӑхве халӑха панӑ, вӗсем: ыл- 
ханнӑ тӑшмана ҫӗнтеретпӗрех!— тесе ёҫленё. «Тӑшмана 
ҫӗнтеретпӗрех!» тени — вӑл патриотла идейӑ, совет ҫынии- 
сен вӑй-халне, шухӑш-кӑмӑлне ҫёклекен, ӑна хӑват паракан 
идейӑ. Чӑваш совет литератур и не ҫак енчен илсе пӑхоан, 
эпир ним иккӗленме сёрех ҫап,ла калама пултаратпар: пирён 
литературӑ Тӑван ҫёршывӑн вӑрҫи вӑхӑтӗнче асирек хӑш 
вӑхӑтринчен те ытларах пурнӑҫа ҫывӑх тӑнӑ, пурнӑҫпа пер
ле уггса пынӑ, совет патриотизмӗн идейисем.пе хавхаланнӑ. 
Елёк-авал: «тупӑсем кёрленӗ чухне муаӑсем шарламаҫҫё», 
тенё, анчах пирӗн вӑхӑтра, Тӑван ҫёршыв вӑрҫи кунёсенче, 
тупӑсем ни1хҫанхинчен те хӑватлӑрах кӗрлерёҫ, музӑ та вара 
хӑйён оассине ҫухатмарӗ: совет поэзийён сасси вӑйлӑн ил- 
тёнсе тӑч ё— пирён воинсен вӑй-халне 'ҫӗклентерсе пычӗ.

*  *
*

Чӑвашсен хальхи поэчёсенчен пӗрин — Огихван Шав- 
лин (Степан Антонович Шумковӑн) творчествинче 
1941— 1945 ҫу.лсенчи вӑрҫӑ вӑхӑчӗ хӑйне евёрлён палӑрчё. 
Вӑрҫӑчченхи тапхарта пётёмӗшлерех, абстрактлӑрах сӑвӑ- 
сем ҫырнӑ поэт — Стихван Шавли вӑрҫӑ ҫулӗсенче, вӑр- 
ҫӑ хыҫҫӑнхи вӑхӑтра 1Конкретлӑрах ҫырма тытӑнчӗ. Ҫак 
шутхӑша унӑн «Киев пионерӗ», «Маттур Якур», «Зоя» 
поэмисемпе ытти нумай сӑввисем те ҫирӗплетсе лараҫҫӗ. 
Паллах, вӗсем Шавли творчествинче чи ҫӳллӗ шай пулса 
тӑмаҫҫӗ, вӗсем, чи лайӑх пулсан та, творчествӑри утӑм ҫеҫ; 
вёсенче пысӑк ҫитменлёхеем те тёл пулаҫҫӗ (тепёр енчен 
тэта, Шавлин вёсенчен пахарах сӑвӑсем те пур), ҫапах 
та эпир пӑхса тухма тытӑниӑ «Киев пионерёпе» «Матур 
Якур» поэмӑсем, ахальтен мар ик-виҫ хут пичетленсе тух- 
нӑокерсем, поэтӑн пархатарлӑ ёҫне кӑтартса параҫҫё.

«Киев пионерёпе» «Матур Якур» поэмӑсенче поэт вӑр- 
ҫӑ кунёсенчи уйрӑм ёҫсене, гтуринчен ытларах ачасен пат
риотла ӗҫне ҫутатса пама тӑрӑшнӑ. Пирӗн ҫамрӑк ӑру пурнӑҫ 
ту.ма, тӳрё ӗҫшён кӗрешме аслӑрах ӑрусенчен, халӑхран, 
ӑна ертсе выражай Коммунистсен партийӗнчен вӗренет. Ҫа- 
кӑ вӑл гаирӗн пурнӑҫӑн кашни утӑмёнчех палӑрса тӑрать. 
Литература пурнӑҫа кӑтартса парать пулсан, ку вара уй- 
рӑм проиэведенисенче те палӑрмаллах ӗнтӗ,-— палӑрать те.

Шавли поэтӑн поэмисене ҫак ҫӳлте каланӑ шухӑшсем 
енчен илсе пӑхсан, мӗн куратпӑр-ха? Мёнле-ха вёсен иде-
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йӑллӑ пуянлӑхё? Мӗнле-ха тэта вёсен художествӑлла паха- 
лӑхӗ? Ҫамрӑк ӑрӑва ырра вёрентме пултараҫҫё-и вӗсем?

Малтан «Киев пионерӗ» поэмӑна илер. К у праизведе- 
,вире сӑмах полк ялавё ҫинчен пырать. Вӑрҫӑн малтанхи 
кунӗсенче, пирён ҫар чакса пынӑ вӑхӑтра, пӗр аманнӑ сал- 
так Киевра Николай Лещук пионера полк ялавне хамӑр 
чаҫсем каялла таврӑниччен пытарса усрама парса хӑварать. 
«Эпӗ хам, гген, вилӗп»,— тет салтак, анчах вӑл Совет Ҫарӗ 
тӑшмана ҫӗнтерессе, вёсен полкён ялавӗ каллех хӑйсен ча- 
|ҫӗнче пуласса, вӑл малалла чӗнессе шанать. Киев пионерён 
шухӑшӗ ,те ҫавӑн пекех: Коля Лещук полк ялавне пытарса 
усрама самая парать. Пионер пара ялава ҫӑл пуссине пы- 
тарать, ӑна икӗ ҫул сьгхлать. Пионерён пёр ёмёт:

Киле, тет вал, киле 
Пирӗн Хӗрлӗ Ҫар.
Фашиста вал силлё,
Вӑхӑт инҫе мар!

Ку йёркесенче Киев пионерён шухӑшне кана мар, ун 
чухне нимёҫ захватчикёсем йышӑнса илнё вырӑнсенчи мён 
пур совет ҫыннисен шухӑшне те каласа панӑ поэт. Вёсем 
цурте ҫав шухӑшпа пурӑннӑ, паттӑр Совет Ҫарё фашистсен 
ҫарне тёп тӑвас ӗмӗте ҫухатман.

Полк ялавне уорасаи ҫинчен ҫырни — пирён литерату- 
рӑра ҫёнё тема мар, тейӗҫ хӑш-пёр юлташсем. Тёрёс, вӑл — 
ҫёнӗ тема мар. Ҫак темӑпа нумай ҫырнӑ, малашне те ҫы- 
рӗҫ. Шав.ли ҫырнӑ яек мар, кашни урӑхларах ҫырё, лайӑх- 
рах та ҫырёҫ, анчах, пӗтёмӗшпе илсен, вёсене хавхалантара- 
кании— Шавлине хавхалантарнӑ щухӑш пеккиех пулӗ: 
полк ялавне, темле йывӑр килсен те, тӑшман аллине памал- 
ла мар. Ҫар чаҫӗн ялавёнче —* ҫав чаҫён пётӗм чысӗ, ҫар 
чысё, халӑхпа ҫӗршыв чысё. Киев пионерён паттӑр ёҫӗ шӑ- 
пах ёнтӗ ҫак патриотла пгухӑша пирён ҫамрӑк ӑру ӑнланса 
.илнине кӑтартса парать. Фашистсем Коля Лещука ирӗк- 
сёрласе ҫичӗ юта илсе кайма тӑраҫҫӗ, анчах вӑл тыткӑнран 
тарать. Киева тӑшманран ирёке кӑлареан, Лещук полк 
ялавне совет генералне парать. Генерал харсӑр ачана тав 
тӑвать, ашшӗ пек чуп тӑвать.

Николай Лещук отек пёчёк паттӑрсем Тӑван ҫёршывӑн 
Аолӑ вӑрҫи вӑхӑтӗнче нумай пулнӑ. Вёсен ёҫё мён пур совет 
ачисен шухӑш-жӑмӑлне, вёсен ёмёчёсене кӑтартса парать. Вё
сене ҫавӑн пек пулма ашшӗ-амӑшё, халах, парти вёрентет, 
ҫапла- вара, пионероем, ҫитӗнсе пыракан ӑрусем, аслӑрах 
ӑрусен ӗҫне, ijaxa традицийёсене пуянлатса пыраҫҫӗ.
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Стихван Шавлия иккёмёш поэминче («Матур Якур») 
кӑтартса панӑ ӗҫсем т е — вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче пулеа иртнё ӗҫсе- 
мех. К  у поэмӑн тӗп геройӗ — чӑваш ач;и Якур. Унӑн тусӗ — 
Украинӑран эвакуаци йӗркипе килнё Остап. «Киев пионе- 
рё» иоэмӑн геройё вӑрҫӑ пынӑ вырӑнта полк ялавне хӑ- 
тарнипе чапа тухать пулсан, иккёмӗш поэмӑн геройё урӑх 
ҫӗрте, инҫетри ггылра, Чӑваш ҫӗршывёнче, хӑйён ёҫёпе 
фронта пулӑшса, чапа тухать.

Якур хӑй печек ача пулнишӗн пӑшӑрханать.
Енер выртсассӑн куртӑм тӗлӗк:
Эп улӑп пулнӑ. Пит хастар 
Тытап та фашиста — пӑватӑп,
Тиреп те сӑннӑмпа — сулап,
Урхамахпа таптаттаратӑп,
Хӗҫпе каса-каса ваклап.
Тӑратӑп та — вун иккӗре эп,
Хушасчё тепёр улттӑшне!—
Вара чӑнах вӑрҫа кёреттём,
Кӗреттём варкӑш вут ӑшне.

Ача ёмӗтне, шухӑш-кӑмӑлне тёлӗк урлӑ кӑтартса пани, 
тен, тӗрӗсех мар пулӗ, анчах вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче Якур пек 
ӗмӗтленнӗ ачасем сахал мар пулнӑ. Вёсем ӗмӗтленнипе ҫеҫ 
чарӑноа тӑман, тёрлё ӗҫе хутшӑнса, тӑван халӑха, Совет 
Ҫарне пулӑшнӑ. Шавли хӑйён «Матур Якурне» ҫырнӑ чух
не, ҫак шухӑша тытса пырса, чӑваш ачисен вӑрҫӑ вӑхӑтён- 
чи ырӑ ёҫне кӑтартса inapaic задача лартнӑ. Анчах мӗнле 
татса панӑ-ха ӑна? Вун иккӗри Якур хӑйӗн юлташёсене 
тырӑ вырма, кӗлте ҫыхма, пучах яухма ертсе тухать. Вёсем 
выртмара пулаҫҫё, колхоз конюхёсене пулӑша-ҫҫӗ. Кёркун- 
не ҫитсен, ачасем колхоз пахчинче ӗҫлеҫҫӗ, купӑста, хӑяр 
йӑтаҫҫӗ, вӑрманта кӑмпа татаҫҫё...

Якур — ҫёнёрен ҫёнӗ ёҫ пуҫарма юратакан ача. Акӑ 
унӑн тепёр паха ёҫё:

Ҫуртран ҫурта ҫӳрет Якур,
Пӗрне те канӑҫ кӑтартмасть:
— Эй, камӑн тимӗр-тӑмӑр пур?
Ахаль ҫёртмешкён юрамасть.

Якур пуҫарнипе чӑваш ачисем тата кёл, чӑх тислёкё 
Н1ух!аҫҫё, вӗсене колхоз уй-хирне кӑлараҫҫӗ, уйра юр тытнӑ 
ҫёрте ӗҫлеҫҫё тата ыт. те. «Пулас лаша тихаран паллӑ, пу- 
лас ҫын ачаран паллӑ», тенё ваттисем. Вёсем ӗнтӗ шӑпах 
Якур пек ачаоене мухтаса калана ҫак сӑмаха. Якурӑн 
ёҫӗ сарӑлса пырать. Пӑхӑр-ха: вӑл уйра пучах пухассинчен
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йуҫларё те ӑҫта ҫитрӗ —- пысӑк ҫынсенчен пёрре те юл- 
масть. Ана Головатый колхозник ӗҫӗ хавхалантарать. Ҫап- 
ла вара, Якурӑн патриотизме тэта та вӑйланать, ӑна тепӗр 
шухӑш малалла чӗнет: тӑшмана хӑвӑртрах ҫёнтермешкӗн 
фронта пулӑшма у.кҫа пухмалла. Якур пуҫарнипе ҫак пат- 
риотла ӗҫе шкулта вёренекен ачасем пурте хутшӑнаҫҫӗ, 
пӗтёмпе вара вунӑ пин тевкӗ укҫа пухӑнать. Пархатарлӑ 
ӗҫшӗн ҫамрӑк патриотсене ҫар командованийӗ тав туса 
саламлать.

Эпир юриех ҫа.к поэмӑсен содержанийӗ ҫинче ытларах 
чарӑнса тӑтӑмӑр, мӗншён тесен произведение хаклас тесен, 
малтан унӑн содержанине тӗрӗс ӑнланса илмелле, идейине 
уҫса 'кӑтартмалла. Шавли поэмисем тара содержани енчен, 
автор хӑйӗн у  мне лартнӑ задачӑсем енчен илсе пӑхсан — 
лайӑх произведенисем. Вёсенче калана шухӑшсем, вёсем 
вулакана паракан идейӑсем— килёшӳллё шухӑшсемпе иде- 
йӑсем. Ҫавӑнпа та «Киев пионерӗпе» «Мат.ур Якур» поэ
ма сем ҫамрӑксене коммунистла воспитани парас ёҫре тивӗҫ- 
лӗ вырӑн йышӑнасса шанас килет. Паллах, вёсен ҫав тивёҫлӗ 
вырӑнӗ произведенисенче калаеа панӑ шухӑшсенчен, вёсен 
содержанийӗнчен килнисёр пуҫне, вёсен 1иламлёхӗнчен те, 
чёлхе пахалӑхӗнчен те, мён тери ӑста ҫырнинчен те килет. 
Паха шухӑшлӑ, ӑота ҫырнӑ произведени нумай дурӑнать, 
у.н ҫигае 1кунсемпе ҫулсен кирёкӗ лармаеть, кирёк ларман 
произведени — вилёмсёр. Анчах ‘чӑннине калас пулать: 
«Киев пионерё» те, «Матур Якур» та ун пек произвёдени- 
сен шутие кӗреймеҫҫӗ-ха. Ҫавӑн пек произведенисем ҫырас 
тесен, поэтӑн нумай-нумай ёҫлес отулать, ӑсталӑхне тэта та 
ытларах аталантарса, вӑйлатеа пырас пулать, хальхи са
мана шухӑшӗсене ӑса и.лсе, вӗсемпе, поэт каларӑш, кӑвар 
пак ялкӑшса пурӑнас пулать.

Халё тэта Шавли поэмисене ӑсталӑх енчен и лее пӑхар, 
поатӑн ӑсталахӗ пиркя пӗр-ик сӑмах калар. Икё поэми те 
оюжетлӑ произведенисем. Сюжетлӑ произведени тесе эпир 
событисен ҫыхӑнӑвёсем ҫинче, вёсен системи ҫинче тытӑн- 
оа таракан произведение калатпӑр. А . М. Горький: сю 
жет —* вӑл «ҫых-ӑнусем, хирӗҫӳсем, симпатвсем, антипати- 
сем, ҫынсен хутшӑнӑвӗсем — пёр-пёр характер, сӑнар ӳснин, 
вӑл организациленнин историйё», тесе ҫырнӑ.

Шавли поэмисен сюжечӗсем ытла 1кӑткӑсах мар. «Киев 
пионерӗ» поэмӑн сюжечё ҫакӑн пек ҫеҫ: 1) вӑрҫӑн малтан- 
хи кунёсевче Совет Ҫарӗ каялла чакать; унтан Biapa, тӑш- 
мана ҫёнтерсе пырса, каллех Киева килет; 2) Коля Лещук

233



аманнӑ салтака тёл пулать, салтак ана ялав парса хӑварать; 
Совет Ҫарӗ тӑшмана Киевран хӑваласа кӑларсан, Коля 
полк ялавне генерала па рать,— ҫакӑн пек ҫьгхӑнса тӑраҫҫӗ 
поэмӑри событисем, ҫакӑн пек унти ҫынсен «историйӗ». 
Ҫав событисене пӑхса тухсан, эпир Николай Лещукӑн ха
рактере мӗнле ӳснине, мёнле ҫирӗпленнине куратпӑр. «Ма- 
тур Якур» поэмӑн сюжечӗ «хроника» пекрех ҫыхӑнса 
пырать. Унти ӗҫсем пӗрин хыҫҫӑн тепри, «ир пулать те каҫ 
пулать», тенё пек пулоа иртеҫҫӗ. Вӗсене автор ытла ӑстах 
ҫыхӑнтарайман. Ку поэмӑра хӑш-пӗр вырӑнсенче лирикӑллӑ 
отступленисем те пур, диалогсем те тёл пулаҫ-ҫӗ. Ҫапах та, 
пирӗн шутва, поэт Kiy тӗлёшпе ҫӗннине нимех те парайман. 
Шагали хӑйӗн хӑш-пёр сӑввисене питех те хӑйне евёрлӗ, 
оригиналлӑ ҫырнӑ, анчах эггир халӗ пӑхса тухнӑ поэмӑсене 
вӑл ун пек ҫырайман.

Ыйтас килет: ку мёнрен килнё-ши? Васкан.инчен килнё 
вӑл! Тӗрёсрех каласан: ваокаса ҫырнипех чарӑннинчен 
килнӗ. Ҫапла каланипе килӗшмесӗр, пёр-пёр критик: эоир 
хӑвӑрах «Шагали поэмисене ик-виҫ хут пичетленсе тухнӑ- 
скерсем», тенӗччё мар-и?— тейё. Халё урӑхла калатӑр, 
васкаса ҫырнипех чарӑннӑ, тетӗр, ҫапла, эсир хӑвӑра хирӗҫ 
калатӑр, теме пултарать. Чӑн та, ку поэмӑсем ик-виҫ кӑла- 
рӑмпа та шичетленсе тухрёҫ. Авторӗ кашни кӑларӑм (из- 
дани) валли вӗсене урӑхлатнӑ. Ҫапла, поэт ёҫленӗ, ёҫлемен 
мар. Анчах, ҫапах та, ваоканипех чарӑннӑ. Паллах, писа
тель ёҫӗнче васкани те пулмал.лах: сюжет тупӑясан, пуҫа 
лайӑх шухӑш пыроа кӗрсен, чӗре канлёх памасть пулоан, 
чӗлхе вёҫне сӑмах килсех тӑрать пулсан, -поэт, вас- 
ка, ҫыр!.. Анчах малтанлӑха «ҫыроа пӗтерсен», ҫакӑнпах 
ан чарӑн: мён-.мӗн ҫырнине тепрер хут тӗплӗ юсаса ҫыр, 
тёрёсле, якат,—  ан чарӑн, ывӑна пӗлмесёр якатса ҫыр. Ҫап- 
ла ёҫлесен вара ӑсталӑх хӑех ҫуралать, поэт таланчё ҫиҫме, 
ялкӑшма тытӑнать... Шавли поэмисенче юсаса ҫырман, 
якатса ҫитермен, тёрӗслемен, тӗплӗрех шухӑшласа пӑхман 
вырансем сике-сике тухаҫҫё те ирёксӗрех пара: «васканипех 
чарӑннӑ», тетӗн. Поэмӑсенче, танлаштарса калас-тӑк, хитре 
вырӑнсемпе пынӑ вӑхӑтрах ҫӳп-ҫапла, тункатал \ӑ ҫёре ҫит- 
се тухатӑн (васкаман пулсан, вёсене тасатма йывӑр пул- 
ман; вёоенекёнеке р^дактарӗ те аяккалла ывӑтма пултарна. 
Васканӑ пулӗ ҫав Н. Ильбеков юлташ та!).

Малтан хитре вырӑнсене илсе пӑхар. Вёсенче авторӑн 
пултарулӑхӗ, ӑсталӑхӗ К(урӑнать.

«Киев пионерӗ» поэмӑн пуҫламӑшёнчи тӑватӑ йёркене
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йуласан, куҫ умне кӗрхи ҫанталӑк жартииИ — «ылтӑн кӗр- 
кунне» сӑнӗ тухса тӑрать:

Кӗркунне те ҫитнӗ 
Сарӑ тумтирпе.
Кайӑк хур та иртнӗ 
йышлӑ картипе.

Ку йӗркесем —• чӑн-чӑн поэт ҫыркӑ йёркиоем. Хӗл ҫин- 
чен те поэт лайӑх калана:

...Сив хӗл ҫывхарать те 
Тӑлӑп тӑхӑнать.
Пӗчёк ҫын тухать те 
Сукмакпа утать.

Совет Ҫарӗ Атӑл хӗрринче, Волгоград патӗнче, фаши
сте ен ҫарне аркатоа тӑксан, тӑшман тар ни не Шавли ҫакӑн 
пек кӑтартса на рать: «Халь ҫаралнӑ 1К1аш.кӑр каялла та- 
пать» (19 отр.). Совет ҫарӗ нимёҫ захватчикёсене хӑвала- 
нине те лайӑх сӑнласа ҫьграть поэт: «Хыҫалта пехотӑ 
пӗлӗт пек пырать», тет (21 стр.).

«Матур Якур» поэмӑра выртмари каҫ ҫинчен лайӑх 
ҫырнӑ. Акӑ выртмари ачасем вӑрманти ӗшнере вут умӗнче 
лэраҫҫё:

Чёртеҫҫӗ пёчёкҫӗ вучах,
Улма хураҫҫӗ кӗл ӑшне,
Шӑкӑлтатаҫҫӗ те кӑштах,
Выртаҫҫӗ пёр хӑва айне,
Ват конюх, ывӑннӑ пирки,
Харлаттарма та тытӑнать.
Якурӑн та пӗтет йӗрки,
Пуҫне вӑл лӑнк! усса ларать.
Сисмест вӑл хӑй те, пуҫ айне 
Хурать ҫемҫелнё аллине.
Шенкер тӳпе ҫеҫ тӗлёрмест,
Пин-пин куҫне хупса илмест.

Ку йёркесене ҫырнӑ чух автор ахаль сӑмахоемпе ҫеҫ 
уоа журнӑ, 1чӗлхене «илемлӗ» тӑвас тесе шутламан та пулӗ, 
ҫапах та сӑнлӑхсем вулаканеене килӗшмелле пулса тухнӑ. 
Вал йёр'Кесенчен юлашки икӗ йӗрки пушшех те илемлӗ, вӗ- 
еем поэт шухӑшне щӗҫлесе ҫитереҫҫӗ, поэт ӳкерсе панӑ кар- 
тинӑна 1ис1кусствӑ вӑйӗ кӗртеҫҫӗ.

Пирён шутпа, ҫак вырӑн та илемлӗ:
Вӑрман тулли пилеш-палӑн 
Кӑвар шӑрҫа пек курӑнать.

Каллех танлаштароа калае пулсан, ҫакӑн пек йӗркесем 
поэмӑсенче те «кӑвар шӑрҫа пек» курӑ-наҫҫё. Ку тёслӗхсем
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поэт паха сӑнлӑхсем тума пёлни ҫинчен, тӑрӑшсан, илемлё
чёлхепе ҫырма пултарни ҫинчен (ҫак пултарулӑх ҫӳллё 
шая ҫӗкленме пултарасой ҫинчен) калада. Ҫав вӑхӑтрах 
поэмӑсенче рифмӑланӑ прозӑна аса илтерекен вырӑнсем те 
тӗл пулаҫҫӗ. Вёсене вулатӑн та ирӗксёрех: «акӑ хайхи вас- 
каоа ҫырнӑ йёркесем», тетён. Сӑмах пушӑ ан пултӑр тесе, 
пёр-ик тӗслӗк илер.

Чӑваш а ч и — пӗчӗк Якур ҫакӑн иек чёлхепе калаҫать:
Пире мухтарӗҫ райкомра,
Пире мухтарӗ секретарь.
Анчах та пирён колхозра 
Культурӑ тӗлӗшпе начар.
Сӑмах—

чӑнах.
Спектакльсем сайра хутра 
Эпир лартатпӑр-ха клубра.
Ҫитмеҫҫё лайӑх пьесӑсем,
Сахал ҫыраҫ писательсем.
Савса юрлатпӑр юррине,
Савса вулатпӑр хаҫатне.
Ҫук, хамӑр вулани сахал,
Хаҫат вулатӑр пётём ял!
Ҫёнё хыпарсӑр кун иртмест,
А пирӗн радио — чёнмест.
Ку йӑлана пётермелле,
Мён хушнӑ — йёркелемелле!
Тухар комсомолпа патвар,
Эпир пёрле тӑрӑшмалла,
Малти шутра ҫеҫ пулмалла!

Пирён поэзи чёлхи ҫакӑн пек ҫеҫ пулас пулсан, кам 
вулё-ши ӑна, кам итлё-ши?

«Анчах та пирён «олхоэра .культурна тёлӗшпе иачар»,— 
тет Якур. Ку пионер хӑйён чёлхине вырӑсларан яка куҫа- 
райман тӑлмачсем куҫарнӑ кёнекесене вуланипе пӑснӑ пул
малла. Ун пек тӑл1ма1чсем хӑйсен чёлхи чухӑн пирки 
«тёлёшпе» сӑмахсӑр пӗр утӑм та яроа пуоаймаҫҫё. «Тӗлёш- 
пе» сӑмах «хӑв!ат»е» пула ҫав тӑлмачсем кирек мёнле йы- 
вӑрлӑха та «ҫёнтереҫҫё»: алгебрӑ кӗнекине те, тимёр-тӑмӑр 
пухмалли хутоене те, классик романне те, политика, эко
номика, философи, медицина ыйтӑвӗсемпе ҫырнӑ произве- 
денисене те... тем те, тем те куҫарарҫӗ. Илемлё произведе
ние алгебра чёлхипе куҫарада, алгебрӑна вара никам 
ӑнланайми чёлхепе куҫарса парада... Кун пек чёлхерен 
сыхланас пулать пирён! Мёншён тесен поэтсемпе писа- 
тельсен чёлхинчен, илемлё литература чёлхинчен халӑх 
хӑйён тӑван чёлхине вёренет, вёсен проиэведенийёсене
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вуласа, пирен чёлхе мён терн хӑватлине, иле мл и не, янрав- 
лине туйса идет, пуянлӑхне пёлет.

Якур сӑмахёнче чёлхе кӑлтӑкёсемсёр пуҫне тёрӗсех мар 
шухӑш та пур. Ялта пӗтём ёҫе пионерсем пуҫарса пынӑ пек 
тухать. К у ялта учительсем те, камсомолецеем те, ком- 
мунистсем те пур (поэмӑна вуласан, ҫакна аванах туятӑн), 
анчах «культура тёлёшпе» темшӗн пиоверсем ҫеҫ «ӗҫлеҫҫё».

Каллеос чӗлхе ҫинчен тепёр и,к сӑмах калар. Магпур 
Якур — чӑваш ачи — Мускава ҫыру ҫырать. Поэт калана 
тӑрӑх, вӑл, хитре ҫырас тесе, ик-виҫ листа хут ҫырать, сӑ- 
махӗ тупӑнсах пырать пулин те, пӗри те кӑмӑла каймасть. 
Юдашкинчсн Якур: «Хитре ҫырма эпӗ сӑвӑҫ мар», тесе 
хурать. Анланмалла шухӑш: поэт чӗлхи вӑл— хитре чёлхе, 
вӑл — пуян та илем-лӗ чӗлхе. Шавли поэмисенче ҫавӑн пек 
паха вырӑнсем пулнине эпир (кӑтартса патӑмӑр ёнтё. Ҫав 
вӑхӑтрах поэт хӑш-пӗр танлаштарусене ӑнаҫлах тӑвайманни 
те курӑнать.

«MiaTyp Якур» поэмӑра чӑваш ӗҫ ҫынни юрлани ҫинчен 
калакан сыпӑк пур. Акӑ вӑл:

Инҫе-инҫе, лере-лере 
Чӗтрет ҫӗр ӗҫлекен юрри.
Ҫав юрӑра хаваслӑх пур,
Вӑл тинёс хумӗ пек шавлать,
Ҫав юрӑра хаярлӑх пур,
Вӑл тӑвӑл евӗр капланать.

«Юрӑ 'чӗтрет» тени, ӑна уйрӑм идеен, вырӑнлӑ, хитре. 
Ку ёнтё ҫав ҫын хуллен те лӑпкӑн, ерипен шӑрантарса юр- 
ланине кӑтартса парать. Чӗтренсе таракан юрӑра «хавас- 
лӑх пур» тени те вырӑнлӑ, тӗрёс,— анчах ку илемлӗ вырӑ- 
на поэт хӑех пӑсса ярать: чётренекен юрӑра— хаваслӑх, 
«тинёе хумё пек шавлать», хаярлӑх «тӑвӑл евӗр капланать» 
тенисем «чётренекен юрӑ» тенё ӑнланӑвӑн рамкисене шӑ- 
нӑҫмаҫҫё, мӗншён тесен кайранхи икӗ танлаштару пёрремё- 
шёнчен («чӗтрет» тенинчен) вӑйлӑрах, анлӑрах: «чӗтрет» . 
тенин «сассине» тинӗс хумӗн шавё, тӑвӑл капланавӗ хупла- 
оа 1лартать, пётерсе хурать.

Ҫёр ӗҫлекенён юрри поэмӑра ҫакӑн пек пуҫланса каять:
Малалла пӑхап—

Советсен ҫӗрӗ!
Каялла пӑхап—

Советсен ҫёрӗ!
Сылтӑма пӑхап-—

Советсен ҫӗрӗ!
Сулахая пӑхап—

Советсен ҫёрё!
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Ку юрӑ малалла та ҫакӑн пекрех, ҫитменнине тэта вал 
ытла та вӑрӑм. Поэмӑн ҫак сыпӑкӗ чӑннипех те паха юрӑ 
пулнӑ пулсан, пирӗн композиторсем ӑна тахҫанах асӑрханӑ 
пулӗччёҫ, музыки не ҫырса панӑ пулёччёҫ. Мам щутпа, ҫак 
юрӑра талти пӗрлёх ҫук, ҫавӑнпа та вӑл оаланоа каять. 
«Юрӑран сӑмах кӑларса пӑрахаймӑн», теҫҫё, анчах ку юрӑ- 
ри сӑмахсем нумайӑшӗ хӑйсемех тухса ӳкеҫҫӗ — вӑл юрӑ 
мӑйӑрӗсене тытайман курланкӑ пекрех.

Поэмӑ чёлхи пирки сӑмах «ускатнӑ май тата ҫакна та 
асӑрхаттарас к и лет: Шавли, халах юррисем майлӑ ҫырма 
тӑрӑшса, ытла шухӑшламасӑр-тумасӑрах хӑйӗн поэмисене 
«та», «те» союзсем кӗртсе тултарнӑ. Вӗсем поэмӑсен уйрӑм 
йёркисене, строфисене |ҫӳпӗлесе янӑ. Акӑ, тӗслёхрен, «Ма- 
тур Якур» поэмӑ пуҫламӑшё:

Якур питне салху сӑн ҫапрё,
Ик ҫӑлтӑр куҫӗ те кулмасть.
Чёрн те ун васкавлӑн тапрё,
Пуҫне те шухӑш кантармасть.
Утти те унӑн хӑвӑртланчӗ,
Пиҫиххине те тӑп ҫыхать.

Кун пек «та»-«те»-сем «Киев пионерӗ» поэмӑра та 
час-часах тёл пулаҫҫё. Хӑш-пёр строфасенче вёсенчен риф- 
мӑсем те тунӑ («Тарӑхать-мӗн шыв та» — «тёпренет-мён 
чул та» )-.

Чӑн та, халӑх юррисенче пеун пекрех сӑмах ҫаврӑнӑшӗ- 
сем пур (былинӑсем куҫарнӑ чухне Шавли вёсемпе лайӑх 
усӑ курнӑ), анчах вёсем ку поэмӑсенче имитаци пекрех, 
халӑх юрри майлӑ ҫырма хӑтланнӑ гтекрех тухнӑ. Хатӗр 
тӗслёх тӑрӑх ҫырасси, тӗрӗссипе каласан, вӑл ытла йывӑрах 
мар, анчах халӑх юррисемпе чӑцнииех те пултаруллӑ усӑ 
'курасси, вёсен ахах тюк те мерчен пек паха элеменчёсене 
илемлё произведении «ӳчӗпе юнне» кёртсе вырнаҫтарасой — 
ҫӑмӑл ёҫ мар. Урӑхла ӑҫтан пултӑр-ха вӑл, мёншӗн тесен 
литература ӗҫё, поэма е роман ҫырас ёҫ нихҫан та ҫӑмӑл 
ӗҫ пулман. Произведевире халӑх пултарулӑхӗнчен илнё 
элементсем пачах та сисӗнмелле мар, поэт ҫырнисемпе 
ним уйрӑлми тачӑ ҫыхӑнса тӑмалла.

Танлаштаруоем ҫинчен калама палӑртнисене эпир iny- 
хӑшсем ытти ыйтусем ҫине куҫнӑ пирки калаоа пётерейме- 
рёмёр. Шавли хӑш чухие, сӑмах пёлтерӗшне тёплӗн ӑнлан- 
ма тӑрӑшмайрах, танлаштару туоа хурать. Акӑ пёр тёслӗх:

Куккукӗ ячӗ авӑтса
Йӗс шӑнкӑрав пек сассипе.
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Паллах, жу йёркесене ҫырнӑ чухне автор ытла шухӑш- 
лаоах тӑман. Куккук авӑтнине «йӗс шӑнкрав еассипе» тан- 
лаштарма ҫук, мӗншӗн тесен кукжук оасси — йӗс шӑнкрав 
пек сасӑ мар.

Ҫӗр кайӑк харӑссӑн юрлать 
Ҫӗр ҫухрӑма илтӗнмелле,—

тенӗ тепёр ҫӗрте. Хирёҫлемёпёр: ҫак йӗркесем «хитре» янӑ- 
раҫҫё, илемлё пек курӑнаҫҫё, анчах... шухӑшласа пӑхӑр-ха, 
мёнле 1кайӑк юрри ҫёр ҫухрӑма илтёнме пултарать? Ҫар 
ҫыннисем (каланӑ тарах, чи вӑйлӑ тупӑ сасси те ут.мӑл 
километртан ытла илтёнмест. «Ҫёр ҫухрӑма илтёнмелле» 
теки — гипербола, анчах гипербола, пирӗн шут па, ҫын ӑс- 
тӑнне вырнаҫмаллаакер пулмалла. М. Горький ку ыйту 
пирки хӑй вӑхӑтӗнче поэтсене пёрре кӑна мар асӑрхаттар- 
нӑ, лайӑх канашсем панӑ.

Шавли поэмисенче чӑнахах тӗрӗс мар вырӑнсем те тӗл 
пулкалаҫҫӗ. Сӑмахран, вӑл нимӗҫсен «вун икӗ пырлӑ ми- 
номечёпе» «тӑват ҫёр тёрлӗ пулемечӗ» (40 стр.) ҫинчен 
калать пёр тӗлте. Тӑватӑ ҫӗр тӗрлё пулемет нимёҫ фашис- 
чӗсен кӑна мар, тӗнчери пёр ҫарӑн та пулман.

Киев пионерке, хӑюллӑ та хастар герой туаа кӑтартма 
шутлаоа, Шавли паха та ӗнеитерӳллӗ, ҫамрӑк паттӑрӑн сӑн- 
не куҫ умне кӑларса тӑратакан оӑмахсем каланӑ вӑхӑтрах, 
килёшӳсёр танлаштарусемпе усӑ курать.

Чарӑнчё сасартӑк 
Пнрён янавар (?):
Халь ёнтӗ тарсан та 
Внлӗм инҫс мар.

«Янавар» сӑмах кунта вырӑнлӑ мар. Вӑл ҫыннӑн мёс- 
кёвлёхне, хӑюсӑрлӑхне, хӑравҫӑлӑхне жӑтартоа пана чухне 
юрӑхлӑрах. Якавар —  выльӑх. Янаварпа мӗокён те айван 
ҫ ынна та нлаяпта ра ҫ ҫё.

'Ҫак тӗолӗхеене эпир Шавли поэмисене тиркесе тӑкас 
тесе илмен. Ун пек шухӑш отирён ҫук. Тӗрёосипе калас-тӑк, 
«Киев пионерё» тата «Матур Якур» поэмӑсен чӗлхи —  
вӗреннӗ ҫын чёлхи, хут ла^ӑх пёлекен ҫын чӗлхи. Поэмӑ- 
сенчи пуплевсем тёрёсех, вӗсенче пӑнчӑсем те, хӗрӳллӗ пӑн- 
чӑсем те хӑйсен вырӑнёсенчех лараҫҫӗ, кирлё ҫёрте кӑшкӑ- 
ру паллисемпе ыйту каллисем те пур. Поэмӑсенче илемлё 
вырӑнсем, паха танлаштарусем те ҫук мар. Анчах лите- 
ратурӑра тахҫантанпах ӗҫлекен поэтран нумайрах ыйтас 
килет, унӑн умне пысӑкрак требованисем лартас килет,
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усемсемшӗн, сӑвви-юррисемшӗн савӑнас килет. Поэзи чӗлхи 
пётемпех ӑнланмалла чёлхе, таса та илемлё чёлхе, пуян та 
витӗмлӗ чӗлхе пулмалла. Шавли — вӑл ятлӑ поэт, ятлисен- 
чен пирӗн ыт ларах ыйта!с к и лет. Ыйтмалла та!

Ҫаж вырӑна ҫырса ҫитоен, таире П. Хусанжайӑн «Поэт 
ӗҫё-хӗлё» ятлӑ етатйи аса килчё. Унта вӑл питех те вырӑн- 
лӑ ҫьгрнӑччё, пирёнпе пёр вӑхӑтри вырӑс поэчӗ Александр 
Твардовсжий хӑйшён чи ырӑ ят, чи пысӑк чап тесе мӗне 
шутланине каланӑччӗ: ан тив, пёр-пӗр вулакан .ман кӗне- 
жеоене тыттӑр та ҫакӑн пек калатӑр:

Сӑвӑ ак, сӑвӑ пулин те—
Пӗтӗмпех ӑнлаималла,
Пётӗмпех ку вырӑсла...

Аслӑ сӑмахсем! Вёсем пирки, П. Хусанкай каларӑш, 
пирӗн пёр шухӑш ҫеҫ пулмалла: эпир хамӑршӑн пулсан, вы- 
рӑс поэчӗн 1кайранх:и йёркинчи пёр сӑмахне ҫеҫ улӑштарма 
гоултаратгоӑр:

Пӗтёмпех ку чӑвашла!—

тетӗр чӑваш вулаканё. Ҫакӑ вара поэтӑн пысӑк талант не 
пӗлтерекен, халӑх ӑна ӑнланнине кӑтартса паракан паллӑ- 
сенчен пӗри пулӗ.

Чӑваш вулаканё чӑвашла сӑвӑ вула.ма тытӑноан, ҫапла 
каласа вулатӑр: «Сӑвӑ пулин те — пӗтёмпех ӑнланмалла!»

Юлашкинчен мён калас-ха? «Киев пионерёпе» «Матур 
Якур» поэмӑсен шухӑшё, содержанийӗ паха. Анчах вёсен 
форм1И, чӗлхи, вёсен тумё пирки ун пек калама хӑюлӑх 
ҫитмест. Автор, ,ку поэмӑсене темиҫе хут юсаюа ҫырнӑ 
пулин те (эпир малтанах каларӑмӑр: кун пирки пёрре те 
иккёленместпёр), вёсен илемлӗх шайӗ, пирён шутпа, поэт 
ҫырма пултарнӑ чухлё ҫук.

Иокусстван чӑн-чӑн произведенийёнче идейӑллӑ содер- 
жанипе художествӑллӑ формӑн уйрӑлми яёрлёхӗ п|улмалла, 
теҫҫё критиксем. Тёрёс калаҫҫӗ. Ҫавӑн пек пӗрлӗх про
изведение вӑй парать, чӑн-чӑн искусства произведенийӗ 
туса хурать. Произведенире паха шухӑшсем пулсан та, унта 
ку чухнехи ыйтусене лартсан та, ҫав произведении форми 
ҫителёксӗр пулсан,— унта паха ыйтусем те, паха шухӑш- 
сем те -к-ирлё таран вӑйла 1пулаймаҫҫӗ, ҫапла вара, произве- 
дени хӑй те вӑйлӑ пулаймасть.

Ҫакӑ вӑл — пётёмёшле ыйту,. пӗтӗмёшле калаҫни, ҫавӑн- 
па та ӑна хӑварса, Шавли поэмноем патне каялла таврӑнар 
та вӗсем пирки конкретлӑрах калар: «Киев пионерӗпе»
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«Матур Якур»— поэт творчествинче малтанхи ёҫ те мар, 
юлашки ёҫ те мар, .вёсем поэта н малтанхи произведенийё- 
сенчен нумай пахарах, ҫапах та творчествӑри утӑмеем 
ҫеҫ-ха. 1

Стихван Шавли —  пӗр вырӑнта таракан поэт мар. Вал 
малаллах утать,— у на н сасси илтёнсех тӑрать!

Шавли ҫырнӑ поэмӑсемпе сӑвӑсенчен чи лайӑххисене 
суйлаоа илес теоен, чи малтан, унӑн ҫак произведенийӗсе- 
не кӑтартоа парас пулать: «Ҫиҫём ҫиҫет» (поэмӑ), «Тӑван 
ҫӗршыв», « И . Н. Ульянов уҫнӑ Хутар шкулӗ», «Аслӑ 
урам», «Шкул ҫутисем», «Литвечер», «Константин Ивано
вен юлашки сӑмахё», «Ватӑ оалтак» тата ыттисем те. Ҫак 
произведенисем чӑннипех те поэтӑн ҫирӗп утӑмӗсем пулса 
тӑраҫҫё. Вӗсем хӑйсен хакӗпе, шухӑшёпе, илемлӗхёпе, пёл- 
терёшӗпе чӑваш совет поэзине паха произведенисем пулса 
кӗреҫҫё. Вёсенче — Шавли поэтӑн оасси илтӗнет, унӑн ли- 
тературӑри пултарулӑхӗн сӑн-пичӗ «урӑнать. Ҫак еӑвӑсен 
ҫулёпе каймалла поэтӑн, анлӑлатоа пымалла ӑна. Вӑл —  
унӑн творчества ҫулё.

Стихван Шавли ҫинчен: «вӑл Маяковскирен вёренет», 
теҫҫё. Ҫак сӑма|Хсем вырӑнлӑ пулюан, вёсен тёрёслёхне халӗ 
ҫеҫ асӑннӑ сӑвӑсем тепӗр хут ҫирӗплетсе параҫҫӗ. Ҫапла, 
Стихван Шавли вёренет, вырӑс поэчӗсенчен, чи малтан 
Владимир Маяковокирен вӗренсе пырать, анчах вӑл хӑй 
чӗлхипе ҫырать, хӑй саосипе юрлать. Ҫакӑ ӗнтӗ поэт ҫитён- 
ее ҫитни ҫинчен, сасеи ҫирёпленни ҫинчен, вӑл «хӑйне туп- 
ни» ҫинчен калать, унӑн таланчё чӑмӑртанса ҫитнине кӑ- 
тартса парать. Ҫаксене асра тытоа, юлаткинчен, Шавлине, 
творчества ӗҫёнче ӑнӑҫлӑхсем сунса, хӑйӗн сӑмахӗсемпех 
ҫапла калас килет:

1953

...Ан хӗрхен, 
поэт, вутна,—

кӑвар пек ялкӑш!

16. В. Долгов.



ПОЭТ ЁҪЁ — КАНАҪСАР ЕҪ *

(Н. Евстафьевӑн «Ҫӗршывӑмҫӑм, тӑван анне» ятлӑ 
кӗнекине вуланӑ май)

1955 ҫулта Николай Евстафьевӑн «Ҫӗршывӑмҫӑм, тӑ- 
ван анне» ятлӑ сӑвӑсемпе поэмӑсен кёнеки пичетленсе тух- 
рӗ. Ку кӗнеке цирки хаҫатсенче статьясемпе реиензисем 
те пулчӗҫ. Сӑмахран, Александр Алка «Коммунизм яла- 
вёнче» (180-мӗш №, 1955 ҫулхи сентябрён 11-мӗшё) пысӑк 
статья ҫырса кӑларчӗ. Автор хӑйӗн етатйине Н. Евстафье- 
вӑн ҫак сӑмахӗсемпе пуҫлать:

Мӗн тери телейччё маншӑн—
Эпё ҫырнӑ йёркесем 

Пурнӑҫра кӳрсессӗн усӑ 
Манӑн тантӑшӑмсене!

Ку сӑмахсем мёне пӗлтернине ӑн хантарас шутпа А. Ал- 
ка: «Поэтӑн ёмёчӗ ырӑ та пархатарлӑ»,*—тет. Эпир те, 
статья авторӗпе килӗшсе, ҫавӑн пекех каласшӑн, анчах ҫав 
вӑхӑтрах пӗр-ик сӑмах хушса хурасшӑн: поэт ҫырнӑ сӑвӑ- 
сем хӑйӗн тантӑшёсене ҫеҫ мар, пурне те — ваттине те, 
вӗттине те, хальхи ӑрусене те, пулас ӑрусене те, пёр сӑ- 
махпа каласан, пётём халӑха усӑ памалла. Сӑвӑсем пётём

* Ку статья «Сӑвӑ ҫырасси тӑрӑшмасӑр пулмасть, сӑвӑ ҫырасси—■ 
канӑҫсӑр ёҫ» тенё ятпа 1956 ҫулта «Ялав» журналта пичетленнё. 
1928 ҫулта мана X. поатпа пёрле пӗррехинче Мускавра ҫёр выртма 
тиврё. Каҫ кӳлёмёпе поэт сӑвӑ ҫырма пуҫларё. Ҫырчӗ-ҫырчё, вун ик 
сехет те ҫитрё, иртсе те кайрё. Поэт ҫаплах ҫырать: пёрре ларать, 
тспре тӑрать, утса ҫӳрет, ҫырнине вуласа пӑхать, хуратса хурать... 
Ҫывӑрма выртса пӑхрё, ҫывӑраймарӗ— часах сиксе тӑчӗ, каллех ҫыр- 
ма тытӑнчӗ. Унтан тепре выртрё, кӑштах вӑхӑт иртсен —- татах тӑчё, 
ҫырнисене хуратса тӑкрӗ... Ирчченех ҫавӑн пек ёҫлерӗ, ҫӗрёпех чӑлӑм 
куҫ хупмарӗ. Эпӗ, поэт юлташ мёнле ёҫленине аса илсе, ҫак статьян 
ятне «Поэт ёҫӗ — канӑҫсӑр ёҫ» тесен лайӑхрах пулӗ, терём.
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халӑха усӑ паракан пулччӑр тесен, вёсем тарӑн шухӑшла, 
илемлӗ произведенисем пулмалла. Сӑвӑ-юрӑсенче халӑх шу- 
хӑшё, туйӑмӗ, -кӑмӑлӗ пулсан, вӗсем халӑх чӗрипе ӑсӗ патне 
хӑйсемех ҫул тупаҫҫё, халӑх пурнӑҫёпе пӗрлешсе каяҫҫӗ. 
Халӑх пурнӑҫёпе, йӑлипе пӗрлешсе кайнӑ произведенисем 
ӗмёр-ёмӗрех П1урӑнаҫҫӗ. Ку вара чӑннипех те пысӑкран пы- 
сӑк телей, «у вара кӗмёлтен те, ылтӑнтан та хаклӑ.

Николай Евстафьев 1934— 1935 ҫулсенче ҫырма тытӑн- 
яӑ. Ҫапла ӗнтӗ вӑл ҫирӗм ҫул ытла сӑвӑ-юрӑ ҫырать, вӗсе- 
не ха ҫат - жу р на л се н ч е кӑна мар, уйрӑм кӗнекесенче те 
пичетлесе кӑларать.

«Ҫӗршывӑмҫӑм, тӑван анне» кӗнекене поэтӑн 
1941 — 1945-мӗш ҫулсенчи вӑрҫӑ хыҫҫӑн ҫырнӑ сӑввисемпе 
поэмисене кёртнӗ.

Мӗнлерех-ха ҫав произведенисем?
* *♦

Поэт хӑйён оӑв,висем.пе поэмисене кашнине тенӗпе пӗ- 
рех хальхи пурнӑҫран илнӗ темӑпа ҫырнӑ. Ҫакна сӑвӑсен 
ячӗсем те аван кӑтартса параҫҫӗ: «Юратнӑ парти», «Хӗ- 
вел пек вилӗмсӗр Ленин», «Мускавра», «Мавзолейре», 
«Пирӗн ҫёнтерӳ», «Совет Конституцийӗ», «Мухтав, хёрлӗ 
ҫӑлтӑрлӑ ҫарӑмӑр!», «Хуларан механик килчӗ» тата ытти- 
сем те. Хальхи пурнӑҫ ыйтӑвӗсене ҫутатоа пама тӑрӑшнине 
ырлас пулать: Н. Евстафьев тахҫан ӗлёк иртсе кайнӑ ӗҫ- 
семпе аппаланмаеть, ӑна ытларах хальхи пурнӑҫ темнеем 
и нте р ес ле нте р еҫ ҫӗ.

Акӑ «Ҫӗнӗ ҫул каҫ» ятлӑ сӑвӑ. Ҫӗнӗ ҫул ҫинчен ҫырнӑ 
сӑвӑ кашни поэтӑн пур темелле. Кашни поэтах ун ҫинчен 
хӑйне май ҫырса парать. Н. Евстафьев хӑйӗн сӑввинче 
Ҫён ҫул тӗлне колхоз ҫӗнӗ клуб уҫни ҫинчен, унта Ильич 
ламписем ҫутӑлса кайни ҫинчен ҫырать. Колхоз председа
теле, колхозниксен савӑнӑҫне палӑртса, сӑмах калать, пӗр- 
лехи ӗҫе мухтать:

— Татах пӗр ҫул ак иртрӗ 
Ёҫпе кӗрешӳре.
Эпир пӗрле ӗҫленӗ,
Пёрлех — кӗрекере.

«Кёрхи кунсем» сӑвӑра «ӗр мӑнтӑрне, кёр пуянлӑхне 
лайӑх кӑтартса панӑ. Унта тӑван ялсен, уйсен сӑн-оӑпачӗ 
курӑнать.

«Сад пахчинчи улмуҫҫи...» сӑвва автор халӑх юрри
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майлӑрах кёвёпе ҫырнӑ. Сӑвӑ илемлӗ тухнӑ, юрӑ тума та 
юрать темелле.

«Ҫар гарнизонӗнче, каҫхине» сӑвва та лайӑх сӑвӑсен 
шутне кёртмелле. Анчах ку сӑвва пӗр сӑмах пӑсать: автор 
сӑвва чип-чипер тытса пынӑ ҫӗртех, хӑйӗн юррине салтак- 
сем стройра юрлани ҫинчен каланӑ май, сӑвва вӗҫлесе ҫа- 
кӑн пек ҫырать:

Улӗм пулӑшӗ ватмашкӑн 
Пархатарсӑр тӑшмана!

Кунта «пархатароӑр» сӑмах юрӑхсӑр, мӗншӗн тесен, 
автор «логики» хыҫҫӑн каяс пулсан, «пархатарсӑр тӑшман» 
теме кӑна мар, «иархатарлӑ тӑшман» теме те пулать (пар- 
хатарлӑ ҫын, пархатарсӑр ҫын, тетпӗр-Ҫ|Ке!),— ҫапах та ҫын 
пирки ҫавӑн пек калама юрать пулсан та, тӑшман пир.ки 
калама юрамасть: тӑшман пархатарлӑ пулмасть пулсан, 
ӑна «иархатарсӑр» тени те килӗшӳллӗ мар.

Лайӑх сӑвӑсем Н. Евстафьев кёнекинче татах та пур. 
Анчах вёсенче, хӑшӗ-пӗринче, пёр е ик сӑмах пӗтӗм сӑвва 
пасса хурать. Автор ҫавӑн пек сӑмахсен пёлтерёшне хаш 
чухне те ӑнланмасть, те тёрёс мар анланать тёлли-пал- 
лисёр ҫырать те вёсене, сӑвӑ шухӑшне мӑкӑлтаса па рахат ь, 
пӑсса я рать.

Сӑмахран, «Хёвел пек вилёмсӗр Аенин» ятлӑ сӑвӑран 
пёр тёслёх илме пулать. Акӑ вӑл:

Эсӗ тунӑ аслӑ Партипе 
Коммунизм ҫутӑ ҫулӗпе 
Халь пыратпӑр—Улӑп ҫарӗ пек.

Ленин тунӑ аслӑ парти «Улӑп ҫарё пек» ҫеҫ пулсан, 
коммунизм ҫулӗпе пырасси ҫинчен шухӑшламалли те ҫук. 
«Улӑп ҫарё» коммунистсен партийёпе нимӗнле те таилаш- 
ма пултараймасть. Ҫитменнине тата, Улӑпӑн ун пек «ҫар» 
пулмӑн: авалхи паттӑрсем, Улӑпсем — нумай чухне пёччен- 
шерӗн кёрешеҫҫӗ, урӑхла пулсан, вӗсем паттӑрсем те пул- 
ман пулӗччёҫ. Коммунистсен партине мӗнле те пулин ^ар- 
па танлаштарас пулсан, ӑна чи ҫирёп, чи хӑватлӑ, чи вӑйлӑ 
ҫарпа танлаштарас пулать. «Улӑп ҫарё»— ытла та кивӗ 
япала, киввин хӳрешки (вырӑсла калас-тӑк: атриб'ут ста
рины!). Паллах, эпир «Улӑп» сӑмахпа пачах усӑ курмалла 
мар тесшён мар. Усӑ курмалла. Анчах тёрӗс усӑ^урмалла 
Кирлё ҫёрте вӑл сӑмах питех те вырӑнлӑ, усӑллӑ. ^

Н. Евстафьевӑн партипе Ленин ҫинчен ҫырнӑ сӑввисем, 
унӑн ытти сӑввисемпе танлаштарсан, шел пулин те, ну-
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май на чарта pax. Шупка. Вёсем челхи енчен те ҫара, шухаш 
енчен те ӑшӑх. Сӑмахран, «Юратнӑ парти» ятлӑ сӑвӑ шӑ- 
пах ҫавӑн пек пулса тӑрать. Пуҫламӑшне те пулин илер-ха:

Тӑван ҫёршывӑмӑр 
Таҫтан-таҫтан
Выртать мӑнаҫлӑн сарӑлса.
Уйри cap тыррӑмӑр 
Хӑех пёр океан—
Чуна ҫӗклет ялан,
Ҫилпе чӑштӑртатса.
Юратнӑ Парти! ҫак пуянлӑха 
Эсӗ патӑн халӑха!

Ку йӗркесене оӑвӑ тес пулоан, сӑвӑ ҫырма ытла та ҫӑ- 
мӑл пулӗччӗ. Анчах вӗсене сӑвӑ теме ҫук: вӗсем — сӑвӑлла 
кар|ка,л1анӑ сӑмахсем кӑна. Вӗсем сӑвӑ мар,— прозӑ, ҫит- 
менкине — начар проза.

Сӑвӑ вӗҫёнче тэта ҫакӑн пек йӗркесем пур:
Тӑван ҫӗршывӑмӑр 
Тус-тӑванне
Шута илеймён ҫёр ҫинче 
Хисепсёр йышӑмӑр1

Тем каласшӑн кунта автор— ниепле те ӑнланма ҫук. 
Этем ывӑл-хӗрё еӑвва ӑнлантӑр тесен, поэтӑн хӑйӗн шухӑшӗ 
уҫӑмлӑ пулмалла. Кам уҫӑмлӑ шухӑшлать, вӑл яланах уҫӑм- 
лӑ ҫырать.

Совет халӑхне, пӗтём ҫёршыва ертсе пыракан тӑван 
парти ҫинчен ӑнланмалла мар ҫырнӑ сӑвӑсене кӗнекене 
кӗртни вулакансене тӗлёнмеллипех тёлӗнтерет.

Н. Евстафьевӑи парти ҫинчен ҫырнӑ сӑввисен чёлхи 
ытла та «кӑткӑс» (! ) , тӗрёссипе калаоан, «лемлӗ литерату
ра чӗлхи мар. Чӑнах та, ҫак йӗркесенче поэзи пур-и, вёсем 
илемлӗ литература чёлхи пулма пултараҫҫӗ-и-ха?

Конструктор эс, тӑватӑн кӑткӑс (1) аппарат— 
Хӑватлӑ атома цехра ёҫлеттэресшӗн;
Тепри — Мичуринҫӑ, лартать ав ҫёнё сад,
Чаваш ҫӗршывӗнче лимон туса илесшён.
Анчах та ёҫё кӑткӑс (!), ҫёнё япала;
Ана тӑвас-тӑк — кирлӗ тем пёлни те,
Вӑл та ҫитмест, кӑна та тумалла;
Васкавлӑ пирён вӑхӑчӗ те питё...
Пур Аслӑ Парти тёнчере — сан ёмётне,
Сан ёҫӳнти чӑрмавсене вӑл йӑлт курать.
Таҫтан ятна пёлет тата, аҫу ятне!
Шав ӑслӑ, кнрлё канашсем парать.
— Хӑюллӑрах пул, пулӑшӑпӑр, тет...
Ҫёнтерӳпе вара ёҫ сан вёҫленет.
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Саввӑн теми — хальхи тема, анчах васкаоа ҫырнӑ сӑвӑ. 
Илемлёх тӗлӗшпе ку сӑвӑ питех те вӑйсӑр, ҫавӑнпа та вӑл 
чёрене те, ӑса та хускатаймасть. «Конструктор», «Мичу
риной» тенипех, ҫёнӗ тема илнипех паха произведени ҫыр- 
ма ҫук ҫав, паха произведени ҫырас тесен, нумай-нумай 
тӑрӑшмалла, илемлӗ те вырӑнлӑ сӑмахсем тупмалла. Про
изведении пахалӑхӗ чи малтан ӑсталӑхран килет: ӑсталӑх — 
вӑл тӑрӑшни, тӑрӑшмасан — ҫӗнӗ темӑ та пулӑшаймасть.

Литература ӗҫё —  ҫӑмӑл ӗҫ мар, вӑл — чи йывӑр ӗҫсен- 
чен пӗри. Чӑн-чӑн литература ёҫӗ ӑсталӑхсӑр ниме те 
тӑмасть. Литературӑри ӑсталӑх — вӑл сӑнлӑхсем тума, вӗ- 
сене палӑртма пӗлни. Сӑнлӑхсем тума пӗлмен писатель — 
писатель мар.

Н. Евстафьев сӑввисенче стандарт пулса тӑнӑ сӑмах- 
семпе танлаштарусем нумай. Вёсене поэт хӑй те сисет, те 
сисмест, анчах вӗсем унӑн «ёнекинче сӑвӑран сӑвва куҫса 
пыраҫҫё.

Пӗрремёш теслёх «мӑнаҫ» сӑмах.
Кашлать тайган м ӑ н а ҫ  вӑрманӗ (3 с т р .) .
Вӑл пирӗн чи чаплӑ шӑпа,
Чи м ӑ н а ҫ  ҫӗнтерӳ (19 с.).
Этемӗн м ӑ н а ҫ  прависемшён (20 с.).
М ӑ н а ҫ керменгем кармашаҫ пёлёте.
М ӑ н а ҫ  океан хумёсем пек (21 с.).
Тухать м ӑ н а ҫ л ӑ н  Атӑл тинёсе ( ҫ а в ӑ н т а х ) .
Епле илемлё те м ӑ н а ҫ л ӑ  (30 с.).
Ирпе хёвел тухайтӑр ҫеҫ м ӑ н а ҫ л ӑ н  (53 с.)-
Итем тавра м ӑ н а ҫ  хула пек (56 с.).
Мён терн илемлӗн те м ӑ н а ҫ л ӑ н  (109 с.).

«Мӑнаҫ», «мӑнаҫлӑ» сӑмах (тӗрӗсрех: «М|ӑнаҫлӑн») ыт- 
ларах куҫару чӗлхинче тёл пулать. Н. Евстафьев вӑл сӑма- 
ха виҫӗ майлӑ ҫырать («мӑнаҫ», «мӑнаҫлӑ», «мӑнаҫлӑн»). 
Тёрёссипе 1каласан, «мӑнаҫ» тени чёлхене жёрсе ҫитмен-ха 
(кӗмест те пулмалла), «ӗрсен те вал «-лӑх» суффикспа кӗ- 
рет пулмалла («манаҫлӑх»). «Мӑнаҫлӑн» сӑмах чёлхене 
кёчё, наречи пулса тӑчё, халлёхе ӑна политикӑллӑ литера
тура куҫаракан тӑлмачсем юратарах параҫҫё.

Иккӗмӗш тӗслӗх— пёр йышши сӑмахсем: «хисепсӗр», 
«вёҫсӗр», «чикесёр».

Х и с е п с ё р  йышлӑ, пӗр тӑванлӑ (4 стр . )
Халӑх, халӑх, в ӗ ҫ с ё р йышлӑ халӑх (13 с )
Х и с е п с ё р  ҫӑлтӑр туйё (14 с.)
Тэтах та в ӗ ҫ с ӗ р  ёмёрӳ сан (22 с.)
Вӑрҫӑра х и с е п с ё р  йывӑр (41 с.)
Пёр в ё ҫ с ё р  типӗ ҫилччё (51 с.)
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В ё ҫ с ё р  ҫеҫен хир (64 с.)
Яланах ш е л л е в с ӗ р  (65 с.)
Тӳпе ч и к е с ӗ р  таран та таса (111 с.)

«Стандартна» сӑмахсем Н. Евстафьев еӑввисенче тата 
та нумай (сӑмахран, «в>ут пек ҫунать», «хӗвел пек», «вёрин 
чуп турӗ» тэта ыт. те).

Кремль ҫӑлтӑрӗсем ҫинчен ҫырнӑ «Аелӑ ҫӑлтӑр» ятлӑ 
сӑвӑра поэт ҫакӑн пек калать:

Ҫук унран ҫут ҫӑлтӑр тӗнчере,
Кунӗн-ҫӗрӗн вӑл ҫунать хитре;
Тӗттӗм каҫ та, cap хӗвел ҫути те,
Ҫумӑрпа тӑман та, тӑвӑл-ҫил те 
Тӗксӗмлӗх кӳреймӗҫ ӗмӗрне 
Аслӑ Кремлӗн ҫутӑ ҫӑлтӑрне.

«Хитре» сӑмах чӑнах та хитре. Ҫапах та «у сӑвва вӑл 
хитрелетмест: вӑл кунта санлӑх тумасть, пачах урӑхла — 
сӑнлӑх вӑйне чажарать, чарса лартать. «Кунӗн-ҫӗрӗн ҫу- 
нать...» тени куҫ умне явлени (пулӑм) кӑларса тӑратать, 
анчах вӑл пулӑм конкретлӑ мар-ха, унӑн сӑнё курӑнмасть- 
ха (сӑнлӑх ҫук-ха!). «Кунӗн-ҫӗрён ҫунать вал хитре» тени 
те сӑнлӑх туса памасть. Сӑмахран, «хитре» вырӑнне «вут 
пек» (е «ахах пек») тесе ҫырсан, пирӗн пхутпа, сӑнлӑх 
пулать.

Малалла: «тёттӗм каҫ та, cap хёвел ҫути те... тёксёмлӗх 
кӳреймӗҫ...» тени — сӑмах пуххи ҫеҫ. Чӑнах та ҫакӑн пир- 
ки шухӑшласа пӑхӑр-ха: поэт «Ҫутӑ ҫӑлтӑр» ҫинчен, ӑна 
«хӗвел ҫути те» тёксӗмлӗх кӳрейменни ҫинчен калать, 
тӗрӗссипе унта та, кунта та — ҫутӑ ҫинчен каланӑ. Эппин 
«ҫутӑ» «ҫутта» ӑҫта «тӗттёмлёх» кӳтӗр-ха»?..

Тепёр асӑрхаттару: «Тӑвӑл-ҫил» тени — вайсӑр, тӗрёс 
мар. Чӑвашсем: ҫил-тӑвӑл, теҫҫё. Н. Евстафьев хыҫҫӑн каяс 
пулсан: «кун-ҫул» вырӑнне «ҫулнкун», «чун-чёре» вырӑнне 
«чёре-чун», «ӑс-тӑн» вырӑнне «тӑн-ӑс» тесе ҫырма та пу
лать, анчах эпир, тӑван чӗлхене хисеплеме вӗреннёокерсем, 
ун пек хӑтланмастпӑр. Чӗлхен саккунсем пур, ҫав саккун- 
сене пӑосан — чёлхен вӑйӗ те, илемӗ те чакать. Писательсен 
задачи — чёлхе илемне, хӑватне упрасои ,кана мар, аталан- 
тарасси, тёрекл1етесои пулать.

Поэт чёлхинче тирпейлӗх пулмалла. Шел пулин те, 
Н. Евстафьев сӑввисенче ҫавӑн пек тирпейлӗх сахал-ха. 
Чӑвашсем илемлё те тирпейлё хёрсене «пӑрчакан пек», «чӗ- 
кеҫ пек» теҫҫё. Сӑвӑ 1илемлёхё, тирпейлӗхё иирки те
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«пӑрчакан» пекрех танлаштару тупасчӗ те мён каламаллине 
каласчӗ...

Юлашки вӑхӑтра хӑш-пӗр поэтсем сӑввӑн хакне (укҫа 
енчен мар, унӑн пӗлтерӗшё енчен!) йӳнетсе ячӗҫ: кашни 
лармассерен виҫ-тӑват сӑвӑ ҫыраҫҫё, теприсем ҫыраҫҫӗ кӑ- 
на та мар,— купалаҫҫё! Анлантарасчӗ, ӗнентересчӗ вӗсене: 
оӑвӑ —  вӑл сӑмах купи мар, творчества! Кашни поэтӑн 
творчествӑшӑн кёрешмелле, нулакансене сӑвӑ 1купалани мар, 
творчества кирлӗ. Кашни поэт литературӑна, унӑн истори- 
не хӑйӗн творчествипе кӗрет. Ҫакӑ вӑл — пурте пӗлекен 
чӑнлӑх, ҫапах та хӑш-пӗр чухне пурте пёлекен чӑнлӑха аса 
илки те вырӑнлӑ.

*
*

«Ҫёршывамҫӑм, тӑван анне» кӗнекене, сӑвӑсемсӗр пуҫ- 
не, виҫӗ поэмӑ жӗртнӗ («Ҫула тухсан», «Пӗрремӗш ҫуркун- 
не», «Икӗ тёнче»). Ҫак поэмӑсенче автор тёрлё ыйтусем 
хускатнӑ: эпир унта тёнчери лару-тӑру ыйтӑвӗсенчен пуҫ- 
лаоа... юрату ыйтӑвӗсем таранах куратпӑр. Каллех ыйтас 
килет: пирӗн поэт мёнле ҫутатса (сӑнлаоа) панӑ-ха ҫав 
ыйтусене?

«Пӗрремёш ҫуркунне» ятлӑ поэмӑра автор 1946 ҫулхи 
ҫуркуннене (вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи ялти, колхозри ҫуркуннене!) 
кӑтартса пама шут тытнӑ. Анчах ҫителёклӗ кӑтӑртса па- 
райман. «Поэмӑн» ячӗ ҫеҫ поэмӑ: чӑннипе илсен, ӑна ҫырса 
пётермен поэмӑ, темелле; унӑн содержанийӗ те, форми те 
пире ҫырлахтараймасть.

...Куҫуков Антун тӑван ялне ҫартан таврӑнать. 
Виҫӗ кун иртсен, вал колхоз членёсен пухӑвне каять. Пу- 
хура колхоз председательне Викторов Караҫа ятлаҫҫё. 
Колхозниксем: «Эртелри йӗркесёрлёх йӑлтах Кар>аҫран та 
Хӑяхран пуҫлаичӗ...» теҫҫё.

Хӑях Кӗркуҫё те — салтакран таврӑннӑ колхозник. А н 
нах вӑл ёҫке ерсе кайнӑ.

Пухура Куҫуков сӑмах тухса калать. «Пулӑшни ҫеҫ 
кирлӗ вӑрҫнӑ хыҫҫӑн, пулӑшсан этем тем те тӑвать...», тет. 
Ҫапла вара, Викоторова председательтех хӑвараҫҫӗ: пу- 
лӑшсан — юсанё, тӑрӑшса ёҫлӗ, теҫҫё. Кӑштах вӑхӑт иртсен, 
колхозра виҫӗ коммунистран парторганизаци тӑваҫҫӗ. Ку- 
ҫуков бригадир пулса тӑрать. Викторов та лайӑх еҫлеме 
тытӑнать. Кун хыҫҫӑн вара пётӗм хирёҫӳ Куҫуковпа^ Хӑях 
Кёркуҫӗ хушшине куҫать. Анчах кайрантарахпа Хӑях та 
колхоз ёҫне хутшӑнма шут тытать.
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Ҫаксемсёр пуҫне поэмӑра тата виҫ-тават хушамат тёл 
пулать: вёсем— Петров бригадир, Уртемеев тимӗрҫё. Ку- 
ҫуков ашшӗ — Назар, арӑмӗ — Кулине, Хӑях Макарё.

Кунта асӑннӑ геройсене пёрне те лайӑххӑн кураймастӑн, 
пӗрин сӑнарне те ҫителёклё кӑтартоа паман. Вёсен ячӗсем- 
сёр пуҫне — ним те ҫук. Назар старик ҫинчен кӑна вӑл 
шурӑ сухаллӑ, тенӗ. Геройсен характерёоем те сисӗнмеҫҫӗ. 
Куҫуковӑн характерне кӑштах кӑтартса пама тӑрӑшнӑ, ан- 
чах кӑштах ҫеҫ. А на та пулин тӗплӗ кӑтартайман. Геройсем 
пурте чухӑн чёлхепе калаҫаҫҫё.

Акӑ, тӗслёхрен, Куҫуковпа Комбаков мёнле калаҫтше 
илер-ха:

Комбаков вара, пуху пӗтсессӗн,
Антуна чӗнсе, ун аллине
Хыттӑн-хыттӑн чӑмӑртарё:
— Эсё
Коммунист вёт!
— Коммунист.
— Тинех
Колхозра эсир халь пултӑр виҫҫён,—
Парторганиэаци тумалла.
Секретаре пуласси — сан миҫҫи.
— Ман анчах?
— Епле каламалла...
Ёҫ майне-шывне аван чухлатӑн.
Вӑл ёҫре ёҫленӗ, ас ҫарта—
— Ротӑри парторгчӗ...
— Халь ялта
Парторгах (?) пулмашкан шӑп юратӑн.
Предколхоз вӑл пӗчченҫи ялта,
Эс каларӑш, вӑйсӑр ҫын анчах-ха,
Партисӗр ни Викторов юлташ,
Ни тепри ҫёклеймӗ колхоза халь...

Пётём поэмӑна ҫакӑн пек шупка чӗлхепе ҫырнӑ: поэзи 
мелӗсемпе усӑ курнӑ вырӑнсем ҫукпа пӗрех унта. Хӑш-пӗр 
ҫӗрте ҫеҫ ҫавӑн пек усӑ «урма хӑтланоа пӑхнӑ та сӑнлӑхсе- 
не туоа ҫитереймен. Вырӑнӗ-вырӑнёпе «миҫҫи» пек сӑмах- 
семпе ҫӳпӗленӗ. Кунта «миҫҫи» сӑмаха автор рифмӑшӑн 
кӗртсе янӑ. Ҫапла вара «паха» рифмӑсем пулоа тӑнӑ: «виҫ- 
ҫӗн»— «миҫҫи».

Пирён шутпа, «рифмӑна» рифмӑшӑн кӑна тумалла мар, 
рифмӑ — форма, жанр палли кана мар: рифмӑ произведе
нии илемне, идейине, автор шухӑшӗсене вӑйлатмалла, вӗсене 
вулакансемшӗн ҫӑмӑллатмалла, ӑнланмалла тумалла. Риф- 
мӑшӑн илнӗ «миҫҫи» сӑмах патне ҫитоен (тӗрӗссипе калаё- 
тӑк, ҫитсе такӑноан!), вулакан: «Ку мӗнле сӑмах-ши, ӑиа

249



мёнле ӑнланмалла-ши ?» тесе шухапилама тытӑнать. Ним 
тӑвайман пирки тӗрлӗ словарьсене пӑхма пуҫлать, анчах 
«миҫҫи» сӑмах чӑвашла словарьсенче те, вырӑсла еловарь- 
сенче те ҫук. Пысӑк тавҫӑруллӑ вулакан ҫеҫ ӑнлаиса илме 
пултарать: «миҫҫи» сӑмах «миссия» сӑмаха пӑсса ҫырнипе 
пулнӑ сӑмах и1К1кен! Ҫапла, поэт ку сӑмахпа усӑ курнӑ чухие 
унӑн содержанийӗпе форми пирки пачах та шухӑшласа 
пӑхман, вулакансем пирки те шух-ӑшл!аман.

Тепёр тӗслӗх: Антунпа ашшё хушш!инчи калаҫӑва автор 
ҫакӑн пак ҫыроа парать:

...Ун кӑкри ҫинчи виҫ ҫӑлтӑртан
Куҫӗпе тӗллерӗ вӑл пёрне;
— Ну-ка,— терӗ,— Антун, ӑнлантар,
Мӗншӗн панӑччӗ сана ҫакна?
Мёншён тетёп-ҫке1 Кала, ан тун.
Ответле-ха ватӑ аҫуна...
— Ку — Дон урлӑ ҫӗнтерсе каҫнишӗн;
Ку — Варшавӑ хулине илнишён.
Берлинра та пулнӑ-ҫке Антун:
Виҫҫӗмёш палли — Берлиншӑн ун.

Кунта автор 1каллех, фор1мӑ хыҫҫӑн кайоа, шухӑшсене 
пӑсоа ярать. Кунта «Антун! — ан тун» рифмӑсем лайӑх, 
анчах ҫав рифмӑллӑ йӗркесен шухӑшё поэмӑн тёп шухӑшёпе 
килӗшсе тӑмасть. Ашшё Антунпа вырӑнсӑрах тавлашать, 
ятлаҫать, вырӑнсӑрах «ан тун» тесе вӑрҫать, ывӑлӗ айӑпа 
кёнӗ пек, наградисене тивёҫлё ёҫшӗн илмен пак пулса 
тухнӑ.

Тэта «виҫ ҫӑлтӑр» тени мёне пӗлтерни те паллӑ мар: 
унта те орденсем ҫинчен, те медальсем ҫинчен калана,—  
пӗлме ҫук. «Варшава хулине илнишён», «виҫҫёмёш палли — 
Берлиншӑн» тенё вырӑнсене асра тытас пулсан, сӑмах ме- 
дальоем пирки пырать, темелле (анчах мӗншён-ха вӗсем 
«ҫӑлтӑр?»).

Чӗлхе тӗлёшпе тата ҫакна асӑрхаттарас килет: «каҫнӑ- 
шӑн», «илнӗшён» тесе калас вырӑнне мӗншён «каснишён», 
«илнишён» тесе каламалла? Мӗншӗн «пуҫланишён», «ту* 
нишён» тесе каламалла?

Автор нумай ҫёрте прозӑ чӗлхинчен иртеймест, тӗрёс* 
рех талас-тӑк, начар проза чёлхине рифмӑласа (е рифмӑ- 
лакалаоа) ҫырать. Акӑ ҫаква кӑтартоа паракан тӗслёхсен* 
чен пёр-иккӗшӗ:

Кинё тӗлёнет атийенчен:
— Ак стари-ик! Аҫтан вӑйне тупать!
Кунӗн-ҫӗрён сад, колхоз ҫинчен!--



Антун та ҫав ашшёпех супать.
Антун мар — Аркаш та. ҫавӑн пекчё,
Еҫ тесен— хыпса ҫунатчӗ-ҫке!
Сӑн-питрен хӑй — ытарми чечекчӗ...
Хӑрчӗ ҫав ман янавар ҫеҫке!

Кунта Кулине сӑмахёсене ҫырса панӑ (сӑмах Антун 
ашшӗпе ывӑлё ҫинчен пырать). Чӑвашсем «атийӗнчен» те- 
меҫҫӗ, «ашшӗнчен» теҫҫӗ. «Супать», «я навар», сӑмахсем те 
кунта вырӑнсӑр. Халӑх хушшинче ӑсран тайӑлнӑ ват ҫын- 
на «В'ЭТ супнӑ» теҫҫӗ е ӗҫке ернё ҫынна «супса ҫӳрет» теҫ- 
ҫӗ (Н . Евстафьев хӑй те ӗҫке ернё председатель ҫинчен 
^авӑн пек калать: «Председатель эрехпе супать», тет). 
«Янавар» тесе мёекӗн выльӑха е ухмах ҫынна жалаҫҫё.

Ҫак йёркесене те поэзи теме ҫук:
Кӗр калчисене тӑрантармалӑх 
Тоннипе сёнеҫ суперфосфат.
Станцӑна вӑл килчӗ те — им-ҫамӗ.
Пилёк ҫул ӑна вртел курман.
Халь илес пулать. Анчах та самӑр 
Лашасем-ҫке кирлё турттарма.
Ҫулё йывӑр, пылчӑк акӑш-макӑш—
Кустӑрма кёпчекёсем таран.
Ешне урлӑ утма ҫул сукмакё 
Апла мар вара,— унта утма аван.
Ҫичӗ ҫухрӑм... Ҫирӗм ҫын ярсассӑн,
Михӗпе пӑтшар йӑтса килсен...
...Председатель шухӑшне пёр саслӑн 
Йышӑнчёҫ правлени членёсем.

Ку строфа, чӑннипе каласан, протокол чӗлхипе пётет. 
Ҫитменнине протсколне ҫыраканӗ те чёлхе тёлӗшпе ӑстах 
мар пулмалла. Анчах протокол ҫыракан секретарьсен ӗҫне 
тиркесси пирӗн ӗҫ мар. Протоколӑн— хӑйӗн чӗлхи, поэзин 
хӑйӗн чӗлхи. Пире поэзи чӗлхи ытларах интереслентерет. 
Поэзи чёлхи вӑйлӑ пулсан, протокол чӗлхи те голсах каймё.

Поэмӑри хӑш-пёр йӗркесене япӑх «куҫару чӗлхипе» ҫыр- 
нӑ. Вӗоем чёре патне те, ӑс патне те пымаҫҫӗ. Тӗслӗхсем 
нумай илсе кӑтартма пулать, анчах эпир ик-виҫ тӗслёх 
кӑна и.лсе кӑтартатпӑр:

1. Ҫул ҫннчен канман фронтовика 
Ни канма, ни шӑп ларма памаҫ.

2. Ку ыйту та — хёсёкрех участок.
2. Савӑнӑҫран чӗри каллех ун пуйрё.

Антун вёрин чуп турё арӑмне.

Поэмӑ авторӗ вырӑнӗ-вырӑнёпе чӑваш сӑмахӗсен пӗл- 
терӗшне пачах та туймасть. Тёслёх вырӑнне ҫак йёркесене 
илме пулать:
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Ак сехет вун иккё шаНлаттарчё,
«Ҫитӗ, как-ха!»— тенё пек ҫемҫен.

Мёнле сехет-ши вал «шанлатта ракан» сехет? Акӑш-ма- 
каш пысӑк оехет тейё автор. Чиркӳ чане пек тукмаклӑ се- 
хет,— хушса хурё вулакан. Апла пулоан, «ҫемҫен» тени 
«шанлаттарчё» тенипе килӗшее тӑмасть. Ҫакна автор туй- 
са илеймен, редактор асӑрхайман (кёнеке редакторё —
С. П. Павлов).

«Пӗрремӗш ҫуркунне» поэма — ҫыроа, якатса ҫитерей- 
мен поэма, тёрёсеипе каласан, черновик кӑна. Поэма тесен, 
поэмӑн шухӑшё те, илемё те пултӑр, вулакана аавӑнтартӑр, 
унӑн шухӑшӗсене, туйӑмӗсене пуйтартӑр. Поэмӑ пичетлен- 
се тухни литературӑшӑн событи пулмалла. «Пӗрремёш ҫур- 
кунне» ҫавӑн пек событи цулса тӑраймарӗ. Айӑпӗ никамра 
та мар айӑпё авторта ҫеҫ!

«Икё тӗнче» поэмӑ та автор ӑсталӑх тёлёшпе тимлемен- 
ни ҫинчен «алать. Пирён шутпа, ку поэмӑ «Пёрремёш ҫур- 
кунне» поэмӑран та кайра тӑрать.

• Автор социализм тёнчипе капитализм тёнчи ҫинчен ҫы- 
расшӑн пулнӑ. Анчах поэмӑ пулайман, схема кӑна пулса 
тухнӑ. Ку схема, автор сӑмахёсемпе калас^гӑк, ҫакӑн пекрех: 

Икё тёнче,
Ҫёрпе кӑвак тӳпе пек,
Икӗ полюс пек, пёр-пёринчен 
Уйрӑлса тӑраҫҫӗ...
...Чикё леш енче—
Хёвел те урӑх...

...Чикё леш енче—
Ҫанталӑк та урӑх;
Пёри туй тӑвать,
Тепри — вилет,
Пёрисемшён—
Ташласа ҫеҫ пуран,
Теприсене выҫлӑх шёкёлчет.

Икӗ тӗнче — пёр шывӑн 
Икё ҫыранё майлӑ:
Лере вӑрҫӑ, внлём,
Пирён — пурнӑҫ, мир.
Хамӑрӑн ҫёршывӑн 
Хӑватне сӑпайлӑ 
Еҫпеле хушатпӑр эпир.

Ку схемӑра тёрёсси те, тёрӗс марри те пур. «Чикё леш 
енче —  хёвел те урӑх» тенине кам ёненё? Хӗвел никама та 
пӑхӑнмасть, хёвел вӑйё, хёвел ӑшши общества йёркинчен
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килмест. Тен, ӳлём, пӗтӗм тёнчипех коммунизм туса ҫитер- 
оен, хёв'ел вӑйӗпе, ӑшшипе урӑхла уоӑ курма тытӑнёҫ, нау
ка «у тӗлӗшпе тӗлӗнмелле пысӑк ҫитёнӳсем тӑвӗ, пӗтӗм тӗн- 
чене тӗлӗнтерё. Ҫапах та халлӗхе ун пек мар^ха: хӗвел 
пире пӑхӑнмасть!

«Чикё леш енче — ҫанталӑк та урӑх» тени те кулӑшла 
шухӑш. Ҫанталӑк ӑҫта мӗнле тӑни пачах та государства 
чиккисенчен килмест. Хӑш-пӗр гоеударствӑра, сӑмахран, 
Совет Союзёнче, тем тёрлӗ ҫанталӑк та тӗл пулать; тепри- 
сенче — ҫанталӑк талккӑшпех пёр пек тӑрать.

Кунта хускатнӑ ыйтусене, пирӗн шутпа, Н. Евстафьев 
та лайӑх пӗлет. Анчах вӑл поэмӑ ҫырма схема шухӑшласа 
жӑларнӑ та ҫав схема хыҫҫӑн жайса тем те пёр ҫырса тул- 
тарнӑ. Ҫапах та пире ку статьяра хёвел е ҫанталӑк «проб- 
леми» мар, чёлхе, ӑсталӑх ыйтӑвӗсем ытларах интереслен- 
тереҫҫӗ. Ҫавӑнпа та каллех поэмӑ гаирки тепӗр ик сӑмах 
калас килет.

Н. Евстафьев капитализм тӗнчинче ӗҫ мён тери йы- 
вӑрри ҫинчен ҫырать: «Индуссем ӗҫлеҫҫӗ кунӗ^кунӗпе»,— 
тет. Йывӑр ёҫ! Капитализм ҫӗршывёсенче рабочисене, хрес- 
ченсене тӗрлӗ майсемпе эжсплуатацилеҫҫё, вӑй-халне, 
ӑс-шухӑшне сӑрхӑнтарса илеҫҫӗ...

Поэт совет ҫыннисем мӗнле ёҫлени ҫинчен те ҫырать, 
хӑй сисмен ҫӗртенех ниме юрӑхсӑр сӑмахсем каласа хурать. 
Автора ӗненес пулсан, совет ҫынниеем «юнпа шӑварнӑ 
кироене тарпа йӗпетсе (? )  тулӑ тӑваҫҫё», «ал тупанёсем 
оуриччен» (? !) ӗҫлеҫҫё. Паллах, к и рек мӗнле ӗҫ те ҫӑмӑл 
мар, анчах поэт пуҫ тавра шухӑшласа пӑхмасӑр ҫырать.

«Икё тёнче» поэмӑри хӑш-пӗр пуплевсене ӑнланма та 
ҫук. Сӑмахран, ҫак пуплеве кам та пулин ӑнланать-ши?

Марсель порчӗ 
Тӗрлӗ ӑпӑр-тапӑр 
Сахал мар илсе килнӗ 
Америка карапӗ.

Ку йёркесене сӑвӑ тесе вуламалла ёнтё, вёсене поэзи те- 
мелле ёнтё, анчах вӗсем поэзирен ытла та инҫе тӑраҫҫӗ. 
Сӑвӑ тени вӑл ӑнланмалла пултӑр, хитре пултӑр, вулакана 
савӑнт1артӑр, уса патӑр (поэт хӑй те тантӑшёсене усӑ кӳ- 
ресшӗн мар-и!).

«Ҫула тухсан» ятлӑ поэмине автор «лирикӑллӑ поэмӑ» 
тенё. Малта тишкёрсе тухнӑ поэмӑсемпе танлаштарсан, 
ку поэмӑра поэзи ытларах теме юрать. Ҫакӑ вӑл,
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Н. Евстафьев тӑрӑшоан, паха я палаеем ҫырма пултарни 
ҫинчен калать. Ҫапах та «Ҫула тухсан» поэмӑра та чёлхе 
кӑлтӑкӗоем нумай, автор чӑваш 1сӑмахӗсен пӑлтерёшне хӑш 
чухне туй.манни паларать. Поэмӑ пуҫламӑшёнче ҫакӑн пак 
вырӑн пур:

Чӗремҫӗм поездран та шухӑ 
Вӗҫет сана хирӗҫ. Пин шухӑш 
Пуҫа киле-киле тухаҫҫӗ.
Хутран-ситрен сана вёсем 
Каҫхи хунар пек ҫутатаҫҫӗ — ҫав

шухӑшсем.

Сӑмах «унта вӑрҫӑран таврӑнакан салтакпа вӑл юрата- 
кан хӗрарӑм ҫинчен пырать. Пирён шутпа, чёрене поездпа 
танлаштарни илемсӗр, «чӗремҫӗм поездран та шухӑ» тени 
пушш ех те и л ем сё р.

«Пин шухӑш пуҫа киле-киле тухаҫҫё» чӑвашла мар; 
«тухаҫҫӗ» вырӑнне «кӗреҫҫё» тесен аванрах. Тепёр енчен 
тата ҫакна та палӑртмалла: «Пин шухӑш... тухать» (кё- 
рет!), темелле, кунта «тухаҫҫё» («ӗреҫҫё) тени чӑваш чӗл- 
хине ҫӳпёлекен сӑмах ҫаврӑнӑшӗ. «Пин шухӑш» тени ну- 
майлӑх хиоэпне пӗлтерет пулин те, «кӗрат» глагол пӗррелёх 
хисепёнче пулмалла, мёншӗн тесен нумайлӑх хисепё «пин 
шухӑш» сӑмахсенче пытавса тӑрать, вӑл шалта, ҫавӑнгаа та 
ҫав сӑмахсене глаголпа пёрлештерсен те нумайлӑх хиоепӗ 
шалтах юлать, курӑнмасть.

«Хутран-ситрен сана вёсем каҫхи хунар пак ҫутатаҫҫё» 
тенинче «хутран-ситрен» сӑмахсем илеме чакараҫҫӗ, пӑсаҫ- 
ҫё, «прозӑлантарса» яраҫҫё.

Строфа хыҫне «ҫав шухӑшсем» тесе ҫырса хуни ытлаш- 
ши йёрке, вӑл хӑрӑк турат пек ҫаюӑноа тӑрать.

Тепёр тёслёх:
Эп сыввӑн тухрӑм. Халь тӑратӑп 
Телей ҫырмин ҫӑл куҫӗнче,—

тет поэт. «Телей ҫырмин ҫал «уҫӗнче» ытлашши «хитре» 
ҫырма тӑрӑшнипе пулнӑ, ҫапах та унта хитри ним те ҫук,—  
«телей ҫырми» те, унӑн» «ҫӑл куҫё» т е — сӑмахоене туйма 
пӑрахнӑ тӑлмач чӗлхи1нчен илнё сӑмахсем. Поэмӑ вёҫёнче 
ҫакӑн пе« каланӑ:

Вӑл вӑхӑтра Тӑван ҫӗршывӑн 
Шӑпи ҫине тӑшман ӑмсанчӗ.
Ун чух вара мён пур хёр-ывӑл 
Пёр кӑмӑлпа вӑрҫа ӑсанчӗ.
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Каллех на чар жуҫару! Кунта «ҫине» сӑмах ҫырни чӑ- 
вашла мар, «ӑсанчӗ» те чӑвашла мар,— тёрӑооипе жаласан, 
вырасла та мар («зявырттарза»... хуракан тӑлмач чӗлхи 
пек ҫеҫ!)

Пирен шутпа, ҫак виҫӗ поэмӑран пӗрне те тӑрӑшса ҫыр- 
нӑ паха произведет! теме ҫук. Вёсенче пӗринче те вулакан 
асӗнче юлма цултаракан тарӑн шухӑшсем, хитре йӗркесем, 
еӑнлӑхсем ҫук. Вӗсене вулатӑн та ирӗксӗрех .ҫажӑн пек шу- 
хӑшлатӑн: халӑха нимле ҫёнё шухӑш та, пёр ҫӗнё сӑмах та 
шаман праизведенисене пичетлесе кӑларма кирлё-щи? Пу- 
ли-пулми произведенисем ҫырса, поэт ятне яма кирлӗ-ши? 
Икё ыйтӑвне те пёр ответ дама юрать: кирлё мар! Поэт- 
сем лайӑхрах ҫырччӑр тесен, каллех ҫапла калас жилет: 
вёсенчен ытларах ыйтмалла!

Константин Иванов пёр поэма ҫырнипех халӑха тёлӗн- 
мелле паха, таран шухӑшсем жаласа пана. Ененес жилет: 
виҫё поэмӑ пичетлесе кӑлараканӑн виҫё хут ытларах, виҫё 
хут пахарах жалас пулать. Ҫапла пулин те, хӑш-пёр поэтсем 
вун ик поэма пичетлесе кӑларсан та, халӑха К. Иванов 
чухлӗ усӑ жӳреймеҫҫё. Начар поэмӑсем вун иккё пичетлесе 
кӑлариччен пёр поэмӑ, анчах чӑннипех те паха, хаватлӑ 
поэма пичетлесе кӑларасчӗ, ӑсталах тёлёшпе К. Иванэвран 
ирттерсе ярасчё. Поэма тени — чӑн-чӑн поэмӑ пултӑр, ка- 
лаҫтартӑр, тавлаштартӑр, савӑнтартӑр, историе жёр.се юл- 
тар. Чи малтан ҫажна ӑнланса илмелле: поэмӑ ҫыраоси — 
вӑл творчества ӗҫӗ!

Юлашкинчен кёнеке ячё пиржи пёр-иж сӑмах. «Ҫӗршы- 
вӑмҫӑм, тӑван анне»— питех те лайӑх ят. Шел пулин те, 
кёнежене жёртнё сӑвӑсемпе поэмӑсем унӑн хаклӑ та паха 
пӗлтерӗшёпе тивёҫсе тӑраймаҫҫё. Тӑван ҫёршыва парне па- 
рас пулсан, чаплӑ парне парас пулать. Ытах, парнӗр чап- 
лах мар пулсан, сӑпайлӑрах пулма пӗлёр,— тесе ӑс парёччӗ 
кун пек чухне пёр-пӗр ватӑ.
1955

*  *
*

Р. S. Ҫак статьяна эпир пӗлтёрех ҫырса пётернёччӗ. 
Анчах ӑна вӑхӑтра пичете иараймарӑмӑр. Халё, «Ҫёршы- 
вӑмҫӑм, тӑван анне» кӗнеке пичетленсе тухнӑранпа ижё ҫу- 
ла яхӑн иртнё пулин те, ӑна «Ялав» журнала пичетлеме 
патӑмӑр пулсан, эпир ӑна ҫажӑншӑн ҫеҫ патӑмӑр: асӑннӑ 
жёнежери сӑвӑсенче тӗл пулакан ҫитменлёхсемпе жӑлтӑксем
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пек тӗслӗхсем Н. Евстафьевӑн кӑна мар, ытти хӑш-ггӗр 
поэтсен сӑввисенче те палӑраҫҫӗ. («Ҫӗршывӑмҫӑм...» цирки 
хамӑр мён шухӑшланине эпир уҫҫӑвах каларӑмӑр. Уҫҫӑн 
каланине ним те ҫитмест,— урӑхла калама эпир пӗлмест- 
пӗр!) Уйрӑм поэтсем хӑйсен произведенийёеен пахалӑхӗ- 
шӗн ытла тӑрӑшсах каймаҫҫё (эпӗ кунта «ҫунсах «аймаҫ- 
ҫё» тесе «аласшӑн пултӑм!). Тӗрӗссипе маласан, тӑрӑшман 
(ҫунман) поэт —  поэт мар. Сӑвӑ ҫырасси ӳрёк-сӳрёк ёҫле- 
нипе пулмасть: сӑвӑ ҫырасеи вӑл —  чӗрене ҫунтаракан, 
ӑс-Пуҫа 1канлӗх паман ёҫ, вӑл — канӑҫсӑр этем ёҫӗ. Ватӑ 
поэт Н. И. Шалепи ахальтен мар пулё хайӗн ӗҫӗ ҫинчен 
ҫакӑн пек каланӑ:

Эх, сӑввӑмсем, савнӑ юлташӑмсем,
Епле эпӗ сире юратрӑм.
Сирӗн хӑватӑра шыра-шыра,
Нумай шурӑ хута хуратрӑм.
...Выртнӑ вырӑн ҫинчен тӑра-тара,
Ҫыру ҫинче лартӑм ҫёрӗпе,
Темле йывӑр хён-хур курсан та,
Пурӑнма тӑрӑшрӑм тӳрёпе;
Хӑш-хӑш чухне ӑшӑм ҫуннипе,
Хӑш чух савӑннипе юрларӑм.
...Тӑван чёлхен тӑван ҫырулӑхшӗн 
Мён пур вӑйӑма хурса ёҫлерём...
Мӗскер тӑвас тени чӑиах пулчё,
Мён шыранӑ ҫавӑ тупӑнчӗ...
Ёмётленнё ёмёт пулса тӑчё,
Еҫ халӑхӗ ёҫе йышӑнчё.

Ҫапла, сӑвӑ ҫырасси тӑрӑшмасӑр пулмасть,— поэзи 
сӑвӑ-юрӑ ҫырасеи — чӑннипех те 1канӑҫсӑр ёҫ. Поэт ёҫне 
халӑх йышӑнни —  пысӑкран та пысӑк телей, поэт ятне хи- 
сепре усракан чап, вилӗмсёрлёх.

Юлашкинчен тата ҫакна палӑртмалла: поэта талант 
тени кирлӗ! Поэт таланчё творчествӑлла ёҫре уҫӑлса, ата- 
ланса, сарӑлоа пырать; ҫырмасан, тӑрӑшм1асан, ӗҫлемесен — 
талант уҫӑлмасть, курӑнм-асть. Кашни чӑн-чӑн поэт талан
чё — хӑйне евӗрлӗ, хӑйне ҫеҫ тивӗҫлӗ талант. Поэт талант- 
не, унан хайне евӗрлёхне ниҫта та мар, поэт творчествинче 
шырамалла, творчествӑра тупаймасан, урӑх ҫӗрте шыра- 
ни —  уеӑсӑр ёҫ. Тӗрӗсоипе каласан, вӑйлӑ таланта шырама 
та кирлё мар: вӑл хӑех те ахах пек ҫиҫсе тӑрать!
1956
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ВАСИЛИЙ А Л ЕН Д ЕИ ЕН  ХАШ -ПЁР САВВИСЕМПЕ 
КАЛАВЁСЕМ ҪИНЧЕН

1. Ача-пӑча валли ҫырнӑ сӑввӑн шухӑшё те, чӗлхн те 
тӗп-тёрӗс пултӑр

Кӑҫал (1953) ҫамрӑк поэтӑн Василий Алендейӗн «Пи
рен кил» ятлӑ еӑвӑ кӗнеки пичетленсе ту хрё. Кӗнекере пё- 
тёмпе ҫирём пилӗк сӑвӑ. Вӗсем — пурте ача-пӑча вал ли 
ҫырнӑ сӑвӑсем. «Пирӗн кил» кёнекене вуланӑ чухне пире 
ҫакӑн пек шухӑшсем канӑҫ памарӗҫ. Кашни ҫыннӑн ача 
чухне чи пуҫласа вуланӑ сӑвӑ, калав, повеҫ пур, малтанхи 
хут вуласа тухнӑ кӗнеке пур. Ҫав сӑвва, калава, кӗнекене 
хамӑр вула1нисене эпир халӗ те ас тӑватпӑр, сӑвӑ йӗркисе- 
не, калав содержаниве тӗп-тӗрӗс каласа паратпӑр.

Мӗншӗн-ха вӑл ҫавӑн пек?— акӑ хайхи канлӗх ггаман 
шухӑшсенчен пӗри. Ача чухне курни-илтнине ҫын час ман- 
масть, хӑшӗ-пӗрисем мён ватӑлса виличченех манмаҫҫё. 
Ҫакӑ вӑл ҫыннӑн ача чухнехи кӑмӑл-туйӑмӗ (впечатление) 
вӑйлӑ, сисӗмлё пулнинчен, ачан асӑмӗ (память) нумая 
пынинчен «илет пулмалла. Чӑнах та, пӗр-пӗр ватӑ ҫын ӗнер 
мён пулса иртнине те манать, анчах ҫитмӗл ҫул ӗлёкрех, 
хӑй пилӗк-улт ҫулта чухне, курни-илтнине лайӑх ас тӑвать. 
Тата ҫакна та палӑртас пулать: ҫав ача чухне пирӗн алла 
малтанхи хут лекнё сӑвӑсемпе калавсем паха произведеви- 
сем пулнӑ, ҫавӑнпа ӗнтӗ вӗсенчи сӑнлӑхсем пирӗн кӑмӑл- 
туйамра, асӑмра, ӑс-тӑнра пысӑк йӗр хаварма пултарнӑ, 
вӗсем шухӑшлаттарнӑ, хумхантарнӑ, чӗре хёлӗхӗсене хус- 
катнӑ. Шухӑшлаттаракан, илемлӗх туйӑмӗсене хускатакан 
произведеиине манма ҫук, ӑна ҫёр ҫула ҫитичченех ас туса 
пурӑнатӑн.

Тӗслёхшӗн ҫавӑн пек сӑвӑсенчен ик1кёшне илер-ха: пёри 
вырӑс поэчё Ф. И. Тютчев ҫырнӑ сӑвӑ («Весенняя гроза»), 
тепри ■— чӑваш поэчӗ К. В. Иванов ҫырнӑскер («Чёкеҫ»):
17. В. Долгов. 2 5 7



Люблю грозу в начале мал,
Когда весенний, первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом...

Чӗкеҫ, чӗкеҫ-чӗкеҫӗ,
Пёртте кайма пӗлмерӗ:
Кунӗпе вӗҫсе ҫӳрерӗ...

Кун пек паха оӑвӑсем вырӑс литературинче тем чухлех 
чӑваш литературинче те оахал мар.

Революцичченхи вӑхӑтра чӑваш литературинче ача 
пача валли И. Я. Яковлевна К. В. Иванов кӑна ҫавӑн net 
илемлё произведени сем ҫырнӑ пулсан, хальхи вӑхӑтра каш 
ви чӑваш совет писателен ачасем валли ҫырнӑ лайӑх произ 
веденисем пур темелле. Ача-пӑча валли ҫырнӑ кӗнекесеж 
вулакаясем ытти кӗнекесене вулаканеенчен нумай йышлӑ 
рах: ҫав кӗнекесене ачасем вуланӑ вӑхӑтрах, вёсен ашшӗ 
амӑшё, пиччёшёсем, аппӑшёсем вулаҫҫё.

Пирӗн ӳссе ҫитӗнекен ҫамрӑк ӑрусея ырӑ шухӑш-.кӑмӑл 
не, вёсен чун-чӗрин илемлёхе туйса пӗлес вайне, урӑхлг 
каласан, вёсен эстетикӑллӑ туйӑмёсене тӗрёс аталантарсг 
пырас ӗҫре литературӑпа искусствӑн чӑннипех паха произве 
денийёсем калама ҫук пыеак вырӑн йышӑнса тӑраҫҫё. Тӑваг 
парти пире ҫакӑн пек калать: совет литературин задачи — 
ҫамрӑксене тёрёс воспитани пама государствӑна пулӑшас 
си, вӗсене кирлисене тивӗҫтересси, ҫамрӑк ӑрӑва ҫирёп т< 
хастар, хӑйён ёҫне шанса таракан тулма, йывӑрлӑхсенчеь 
хӑрамасӑр тӑма, кирак мӗнле чӑрмавсене те ҫӗнтермешкӗг 
хатёр пулма вёрентесси пулать, тет.

Ҫак шухӑшоене асра тытса, эпир «Пирён кил» кӗнек< 
ҫинчен пёр-ик сӑмах каласшӑн.

>! *

•

«Пирён кил» тени пӗр ҫын ячӗпе каланӑ сӑмахсем мар 
вӗсем жил-йышри ҫынсенчен пӗри, пурне те асра тытса, ка- 
ланине пӗлтереҫҫӗ. Чӑнах та, кирек вам та ҫакна асарханг 
пулё: пёр-пёр ҫын хайӗн ачисемпе пӗрле ёҫрен таврӑнать 
тейёпёр. Тӑван жилӗ патне ҫитерехпе вӑл ачисеве: пирӗь 
кил, тет; ачисем те: пирён ®ил, теҫҫё. Пурте савӑнаҫҫӗ 
Мӗншӗн тесен жил кашни ҫыншӑнах — ҫывӑх та тӑван кё' 
тес, килшён жашниех тӑрӑшнӑ, ӗҫленӗ. Анчах совет ҫыннж 
сен килё таҫта авалхи упа ҫырминче мар, вӑл ирсӗр СтО' 
лыпиц пуҫарса я на хуторта та мар. Ун пек к и халӗ ҫук
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Пирен кил совет ҫӗршывӗнчи ялта е хулара. Весам — ду
та та илемлё хуласемпе ялсем, вёоенче социализмла пурнӑҫ 
вересе тӑрать. Хамӑр яла е хулана вара эпир: пирен ял, 
пирен хула, тетпёр; республика — пирен республика, хамӑр 
ҫӗршыва — ширен Тӑван ҫёршыв, тетпёр. Тӑван ҫӗршывра, 
республикара, хулара (ялта), тӑван килте пирӗн асаттесем, 
аттесем пур-ӑннӑ, ҫавӑнтах эпир ҫуралнӑ. Хамӑр ҫӗршыва 
эпир анне вырӑнне хуратпӑр, мӗншӗн тесен пире, атте-анне 
пӑхса ӳстернӗ вӑхӑтрах, Тӑван ҫёршыв пӑхса ӳстернё, вӗ- 
рентнӗ. Эпир унӑн ял-хулисенчи, уй-хирёсенчи, улӑх-вӑр- 
манё-сенчи сывлӑшпа сывлатпӑр, тӑван уйсенче ӳссе ҫитӗн- 
нӗ тыр-теултан пӗҫернё ҫӑкӑра ҫиетпёр, унӑн ҫӑлӗсенчи шыва 
ӗҫетпёр. Тӑван халӑх чӗлхипе калаҫатпӑр, юррисене юрлат- 
пӑр. Эпир Тӑван ҫёршыв ӗмӗчӗпе пурӑматпӑр. Ҫакна пирӗн 
ҫамрӑк ӑрусем те лайӑх пӗлеҫҫё. Василий Алендей, хальхи 
ҫамрӑк поатсенчен пӗри, шӑпах ёнтӗ ҫитӗнсе пыракан ҫӗнӗ 
ӑрӑвӑн шух ӑш-кӑмӑлне палӑртса тата ҫав ырӑ шухӑшсене 
вёсен чёринче, ӑс-тӑнӗнче ҫирёплетес тесе, совет ачисен 
тӑван килӗ ҫинчен ҫакӑн пек ҫырать:

Пирӗн кил,
Хаваслӑ, ӑшӑ кил,
Пурнӑҫ питӗ ырӑ пирӗнте.
Пирён кн\,
Телейлӗ, тулӑх кил,
Пурӑнас килет ман ҫак килте.

К  у йӗрке1сем -— Алендей кӗнекинчи «Пирӗн кил» ятлӑ 
сӑввӑн пуҫламӑшё. Вёсем —- пётӗм кёнехе шухӑшё.

«Пирӗн кил» сӑва, тёрӗссипе каласан, ытла вӑйлах мар. 
Ҫитмен1нине тата, унӑн малалли йёркисене вуламд та йы- 
вӑртарах, вырӑнё-вырӑнӗпе чӗлхе кӑлтӑкӗсем те, сӑмахсен 
чӑвашлах мар ҫаврӑнӑшӗсем те тӗл пулаҫҫё (тёслӗхрен, 
«пурнӑҫ питӗ лайӑх нирёнте» тени — чӑвашла мар),— ҫа- 
пах та «у сӑвӑра авторан ырӑ шухӑш-кӑмӑлё, ӗмӗчё сисӗнсс 
тӑрать.

Кёнекери ытти савасене «Пирӗн кил» сӑввӑн тӗп шу- 
хӑшне вора тытоа ҫырнӑ, темелле. Ана поэт килти тёрлӗ 
яшласене, ёҫсене сӑнласа кӑтартнипе, кил таврашёнчи тӗр- 
лӗ ҫурт-йӗрсене, жил умӗпе иртен-ҫӳреноене тэта ыттине 
кӑтартнипе калаоа панӑ.

Алендей сӑввиоенче, кашнинче тенё пекех, пӗчӗк герой 
пур. Вӑл —  пёр пилӗк-улт ҫулхи, аслӑрах пулсан, ҫич-оакӑр 
ҫулхи «арҫын е хӗр» ача. Поэт ҫав ача ҫинчён ҫырать, унӑн 
шухӑшне, ёмётне калать, ӗҫне-хӗлне, савӑнӑҫне, «хуйхи-
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суйхине» кӑтартать. Ҫамрӑк ачан тавра курӑм сарӑлсах, 
пуянлансах пырать. Вёсен пӳртёнче электричества ҫути 
пур. Пурнӑҫра электроплитата, электроутюгпа усӑ кураҫ- 
ҫӗ. Электричества вӑйне колхоз лартнӑ электричества 
станцийӗ парса тӑрать.

Ача пёрре ирхине вӑранать те тӗлӗнмелле картина 
курать. Кил-йыш ҫыннисем пурте ура ҫинче тӑраҫҫӗ, ҫем- 
йипех тем итлеҫҫӗ. Хӑйсем: «Шӑп...»,—тесе асӑрхаттараҫҫё. 
Вӗсем радио итлеҫҫӗ-мён. Анчах радио итленияче тӗлӗн- 
мелли мёнех пултӑр-ха тейёҫ хӑшӗ-пёрисем, ҫирӗм-ҫирӗм 
пилӗк ҫул радио итлесе пурӑнакан ҫынсем. Сӑмах кунта ун 
ҫинчен пымасть, сӑмах ҫённи ҫинчен, халӗ пурнӑҫа кёрсе 
пыраканви ҫинчен пырать. Ача акӑ мёншӗн шӑп пулоа ит- 
лет, савӑнать —  радио вёсен килне ача ашшӗн сассине и лее 
ҫитернӗ. Ача юлашкинчен ҫэкӑн пек калать:

Халь ӑнлантӑм пӗтӗмпех—
Сывлӑш тӑрӑх, инҫетрен,
Коммунизм стройкинчен 
Килчӗ ман аттем сасси—
Ку вӑл радио сасси.
Ман атте хастар ӗҫлет,
Паттӑра ҫёршыв итлет.

Пӳрте почтальон килсе кёрет. Вӑл выраола, чӑвашла 
хаҫат-журналсем парса хӑварать. Ку ёнтӗ пирӗн кашни 
кил, пирён мён пур колхоз ҫултан ҫул культурӑланса пы- 
нине кӑтартакан тӗслёхсенчен пӗри. Кӗнекесӗр, хаҫатсӑр 
пурӑнма вёсене кичем. Пӗчёк герой та хаҫат-журналсемшӗн, 
килти кӗнекесемшён савӑнать.

'В . Алендей чӑваш ачи килёнче мёнле кёнекесем пулни- 
не «Кӗнеке» ятлӑ сӑвӑра кӑтартоа панӑ. Акӑ хайхи ача 
кӗнеке пирки калать:

Тӑчӗ асатте ирех,
Кёнеке вулать каллех:
— Пар-ха,— тетёп кӗнеке,—
Эпӗ ҫитнӗ пиллёке.

Кӑштах калаҫкаланӑ хыҫҫӑн аслашшӗ хӑйён мӑнукне 
килти библиотекари кӗнекесене иле-иле кӑтартать. Унта 
В. И. Ленин, Лермонтов, Гоголь кӗнекисем, ҫавӑнтах чӑ- 
ваш поэчёсен кёнекисем — «Нарспи» тэта «Хурҫӑ шанчӑк».

Юлашкинчен, аслашшё тэта тепёр кёнеке илет те:
Ку ак Фет.
Ну, ачам,
Сана ҫитет,—
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тесе Хурать. Ҫак вырӑна ҫитиччен сӑвӑ йёркеллех пырат- 
чӗ, анчах «унта, тёрёсоипе каласан, юрӑхлӑ рифмӑсем кӑна 
(Ф ет —  ҫитет). Мӗншӗн тесен пилӗк ҫулхи ачашӑн «Фет» 
тени пушӑ самах ҫеҫ. Кунта поэт хӑйён геройӗ кӑна мар, 
тата «Пирӗн кил» кӗнекене вулакан та, чи малтан, пӗчёк 
ача пулнине манса .кайнӑ. Ача-пӑча писателёсен хӑйсен кё- 
некисене камсем вуласса яланах асра тытмалла.

Сӑмах май, кам-ха вӑл Фет? Фет (Ш еншин), Афана
сий Афанасьевич,— 1820— 1892 ҫулсенче пурӑннӑ поэт. 
Вӑл «таса искусства» тенёскершӗн тӑракан поэтсенчен пӗ- 
ри пулнӑ. Фет творчествин тупсӑмӗ обществӑри ҫӗнё вӑй- 
сене хирёҫле, реакцилле пулнӑ. Фет ҫинчен пирён вӑтам 
шкулта, тӑххӑрмӗш класра, пёр-ик сӑмах каласа иртсе каяҫ- 
ҫӗ. Паллах, унӑн сӑввисене илемёш енчен тиркемелли ҫук: 
Фет сӑввисем паха та илемлё. Ҫапах та вӑл хӑйён сӑвви- 
семпе 5—6 ҫулхи чӑваш ачисем патне ҫитеймен.

...В. Алендей хӑйён сӑввисенче ачасене ӗҫ ҫинчен кала- 
са парать, ачасем хӑйсем ӗҫе хутшӑннине кӑтартать. Кун 
пек сӑвӑсен шутне «Анне кёпе ҫӗлет», «Электроутюг», 
«Харсӑр Оля», «Фермӑра» тата ыттисем те кӗреҫҫӗ. Вё- 
сенчен ачасене чӑннипех килёшмелле сӑвӑ —:«Харсӑр Оля». 
Ку сӑввӑн пёчӗк сюжет та пур. Амӑшё урай ҫунине кур- 
сан, пӗчӗк Оля ӑна пулӑшма тытӑнать. Ҫавӑн пекех вал кил 
карти шӑлнӑ чух та амӑшне пулӑшать. Оля ӗҫлеме вёренсе 
ҫитеймен-ха, ҫапах та унӑн ӗмёчӗ — лайӑх, ырӑ ӗмӗт, ашшӗ- 
амӑшне ёҫре пулӑшас, оавӑнтарас ӗмёт.

«Задача» ятлӑ сӑввӑн шухӑшё лайӑх, анчах унӑн чӗлхе 
енёпе ҫитменлӗхсем нумай. (Сӑмахран, автор: «Ак, хутла- 
тӑп, ак, пайлатӑп» тенё хыҫҫӑн «тёрӗслетӗп суммине» (? )  
тесе хурать. Кунта «ответне» темелле пулнӑ).

Kiy сӑвӑра йывӑр задача шутланӑ чухне ачан интересе, 
вӑй-халӗ ӳссе пынине кӑтартма тӑрӑшнӑ поэт. «Ман шут- 
ласчӗ хамӑнах!»— акӑ мӗнле шухӑш ачана хавхалантарать. 
Ача йывӑрлӑха ҫӗнтерет, ҫакӑ вара ӑна чун-чёререн савӑн- 
тарать. Ҫапла ӳсеҫҫё, вӗренеҫҫӗ пирён телейлё ачасем: пёр- 
ремӗш класра пӗчӗк те «калама ҫук хён» (йывӑр) задачӑна 
ҫӗнтереҫҫӗ, ҫитёнсе ҫитсен, Атӑл пек пысӑк юхан шывсене 
пӗвелес ӗҫпе ҫыхӑнса тӑракан эадачӑсене татса параҫҫӗ. 
Ҫапла вара, вёсем хӑйсен пархатарлӑ ӗҫёпе кил-йыша кӑна 
мар, пӗтӗм халӑха савӑнтараҫҫӗ.

Ҫамрӑк ӑрӑвӑн ёҫё килте, шкулта пуҫланать, ачасене 
ашшӗ-амӑшӗ, учитель, тантӑш-юлташӗ, кӗнеке, хаҫат, кино, 
радио воспитани парать. Ку ёҫре чӳрече умёнчи «хитре
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тенче» те пьюӑк вырӑн йышанса тӑрать. Зпир ентӗ поэтпа 
пӗрле ҫапла калама пултаратпӑр:

Пирӗн кантӑк умӗнче 
Ҫав тери хитре тӗнче.
Ҫакӑ ман Тӑван ҫӗршыв,
Ҫӗнелеа Тӑван Ҫӗршыв.

В. Алендей «Пирӗн жил» кӗнекене хатӗрленё чухне хӑ- 
йӗн умне паха задача лартнӑ. Анчах, пирӗн шутпа, ӑна вӑл 
пӗтёмиех татса гаанӑ теме ҫук. Хӑш-пӗр сӑвӑсене «заказпа» 
ҫырнӑ, темелле. Вӗсем пулоах ҫитейменни сисӗнет: сӑнлӑх- 
еем сахал е шупкарах, чӗлхи яжах мар. Ытла вӑр*ӑм пред- 
ложенисемпе ҫырнӑ сӑвӑсем пур. Вӗсене вуланӑ чухне пёчӗк 
ачан ҫеҫ wap, мӑн ҫыннӑн та сывлӑш ҫитмест. Акӑ пӗр 
тӗслёх:

Аттерен,
Аннерен,
Хамӑн ёҫчен аппаран,
Ҫарта виҫӗ пиччерен, '
Пӗчӗк паттӑр шӑллӑмран 
Тата пӗтӗм ял-йышран 
Калӑттӑм ӑна салам,
Чи пысӑк, ӑшӑ салам!

«Кӗнеке» ятлӑ сӑввӑн чӗлхи ҫӳпӗллӗ — вӑл таоа урайне 
хӗвел ҫаврӑнӑш хуппи такса тултарнӑ пекех. Автор пёр- 
маях: «ку ак», тет. Ҫитменнине тата, ана икё тёрлӗ ҫырать:

Ку, ак Пушкин,
Ку ак Фет.

Е тата:
Акӑ, ку ак, кӑвакки—
Гоголь кёнекийӗ.

Ҫак йёркесене сасӑпа вуласан, пӗр чёр чун сасси илтӗннӗ 
пек туйӑнать. Ку вӑл — аллитераци мар, сасӑсен килӗшӳ- 
сӗр янравӗ ҫеҫ. Тэта ҫакна та асӑрхаттармалла: «жё'неки- 
йӗ», «сӑввийӗ» еӑмахсйм, вӗсенче жа1мӑнлӑх аффиксӗ икшер 
(«и», «йё») пулнӑ пирки, вулама йывӑрланнӑ (тӗрёсси: 
кӗнеке — кӗнеж-и; анчах «1кёнекийё» е «сӑввийӗ» тенинче 
«йё» ытлашши; ӑна сӑвӑри сыпӑкшӑн ҫеҫ ҫырса хунӑ).

Алендей сӑввисенче сыпӑк ҫитмен пирки ҫырса хӑвар- 
нӑ самахсем, сӑмах татӑкӗсем тэтах та пур. Ака тепӗр тӗс- 
лӗх: «Эп ӑнлантӑм ҫав тинех»— кунта «ҫав» оӑмаха, паллах, 
сыпӑкшӑн жӗртсе лартнӑ. Ҫакӑнца пӗрлех тата вырансӑрах 
кёакетнӗ сӑмахсем те сахал мар: пирӗнтен — пиртен, вас-
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катал -— васкап, юрататӑп — юратап, ҫенелекен — ҫёнелен, 
чупакан — чупан тэта ыт. те.

Уйрӑм предложенисевче хӳреллӗ пӑнчӑ лартмалла ҫӗр- 
те ӑна лартма маннӑ. Акӑ пёрремӗш сӑвӑрах («Пирӗн 
кил») ҫакӑн пек предложена пур:

Аслӑ ҫул
Иртет шкул патӗнчен 
Васкаса чупаҫҫӗ мӑн ЗИСсем.

Кунта «патӗнчен» сӑмах хыҫне хӳреллӗ пӑнчӑ лартмал
ла ггулнӑ, авчах темшён лартман. Шел пулин те, кун пек 
предложенвсем «Пирӗн кил» кӗнекере чылай тупӑнаҫҫӗ. 
Сӑвӑсем тӗрёс шухӑш каланисёр пуҫне, вула.нансене тӗрёс 
ҫырма та вёрентмалле.

Хӑш-пёр сӑвӑсенче тӗлли-паллисӗр каласа хӑварнӑ йӗр- 
кесем пур. Ача-пӑча валли ҫырнӑ кӗнекере сӑмахсене 
тёрӗс ҫырма тӑрӑшмалла, грамматика правилисене пӑт- 
раштармалла мар. Шухӑшсене уҫӑрах, ӑвланмалларах ка- 
ламалла, вулакавоем — ҫамрӑк ачасем, пӗчӗккӗскерсем, 
пулнмве манмалла мар. «Пирӗн кил» кӗнеке, пӗр-пӗр ача 
аллине лексе, чи пуҫласа вулакан кёвеке пулса тӑрас пул- 
сан, унти чӑннипех те паха сӑвӑсемпе пёрле, хӑш-пӗр 
сӑвӑсен ҫитменлӗхёсем те ҫав ачан асӑмне кӗрсе юлма пул- 
тараҫҫё. Чӑнах та, вулакан «Пирён кантӑк умӗвче» сӑвва 
ҫырса илет, тейёпӗр. Унта «пысӑкӗш» тесе ҫырнӑ сӑмах 
пур, ку сӑмаха чӑваш чӗлхин орфографийё «пысӑкӑш» 
(пысӑкӑшӗ) тесе ҫырма хушать. Мёншён тата «юратоа 
пӑхать» твое калас вырӑнне «юратуллӑн пӑхать» (6  стр.), 
«пире телейлӗ ӳстерет» тесе калас вырӑнне «пире телей- 
лӗн ӳстерет» (5 стр.) тесе каламалла?

Ку тӗолӗхсене эпир ахалех ҫырса кӑтартас тесе илмен, 
вёсене эпир статья п|уҫламӑшӗнче каланӑ шухашсене уҫӑм- 
лӑрах палӑртас тесе илтӗмӗр: ҫапла, ача-пӑча валли ҫыр- 
нӑ кӗнекен шухӑшӗ те, чӗлхи те тӗп-тёрӗс пулмалла. Ача- 
пӑча вёсене ӗмӗрлӗхех вӗревсе ӑса илет.

М. Горький 1934 ҫулта Иркутск хулинчи пионерсем 
патне ҫырнӑ ҫырӑвӗнче ҫакӑн пек каланӑччё: «Нужно 
учиться писать о людях, о жизни так, чтобы каждое сло
во пело и светилось, чтоб лишних слов во фразе не было, 
чтоб каждая фраза совершенно точно и живо изобража
ла читателю именно то, что вы хотите показать».

Василий Алендей — ҫырма пултаракан, вёренсе пыра- 
кан ҫамрак поэт. Ку тӗрӗосине «Пирён кил» кёнеке те ҫи- 
рёплетсе гаарать, уйрӑмах «Электроплита», «Атте сасси»,
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«Сехет», «Харсар Оля», «Кет кётес», «Ташӑ» тэта ытти 
сӑвӑсем ҫирӗплетсе параҫҫё. Ҫавӑн ҫинченех унӑн «Ап
рель» ятлӑ паха сӑвви калать. (Ку сӑвӑ «Ялав» журналӑн 
1953 ҫулта тухнӑ 4-мӗш №-че пичетленнӗ). Ҫак сӑвва 
пӗчӑккисем те, пысӑккисем те юратса вуламалла. Вӑл 
1953 ҫулта пирён поэтсем ҫырнӑ пёчӗк сӑвӑсенчен чи па- 
хисен шутне кёрет, тесен те йӑнаш пулас ҫук. «Апрель» 
сӑвӑ, пирён шутиа, «Весенняя гроза» тата «Чӗкеҫ» сӑвӑ- 
сем пекех паха, вӑл пӗрре вуласавах пуҫа кӗрсе юлать. Ку 
ҫеҫ те мар: «Апрель»— хӑйӗн шухӑшёпе те, формипе те 
хальхи вӑхӑтри илемлӗ произведени, >вӑл чӑннипех те 
этем кӑмӑлне, чёрине савӑнтарать.

«Пирӗн кил» кӗнекери сӑвӑсем пурте «Апрель» сӑвӑ 
пек илемлё пулнӑ пулсан, В. Алендей кӗнеки ҫамрӑк ву- 
лакансемшён чӑннипех те паха парне пулнӑ пулӗччё, унти 
сӑвӑсене чӑваш ачисем ҫитӗнсе ҫитсен те хӑйсен юлташӗ- 
сене: эпё ача чухне хитре сӑвӑсем вуланӑччё, вёсене халӗ те 
манман тесе, пӑхмасӑрах каласа парёччёҫ.
1953

2. Кӗске калав ҫырасси — пысӑк ӑсталӑх

Василий Алендей «Ялав» библиотекинче иичетлесе 
кӑларнӑ (1961) калавӗсене «Кёске -калавсем» тенӗ. Кӗне- 
жен ятне вырӑсла «Новые рассказы» тесе куҫарнӑ. Пирӗн 
шутпа, ку калавсене «кӗске» калавсем теме ҫук, мёншӗн 
тесен вӗсем чылаях пысӑк 1калавсем. «Ҫёнӗ калавсем» те- 
нипе килӗшме пулать, мӗншён тесен кӗнекери калавсем 
пурте тенӗ пекех юлашки вахӑтра ҫырнӑскерсем. Тепёр 
енчен тата ҫакна савӑнса палӑртмалла: вӗсене пурне те 
хальхи темӑпа ҫырнӑ.

Калавсене кӗнекере ҫакӑн пек йёркепе вырнаҫтарнӑ: 
«Йӑкӑнат ҫӑкисем», «Пурте тӑван», «Калуш йӗрӗ», «Хура 
пӑнчӑ», «Лисук». Эпир те вӗсене ҫак йёркепех пӑхса тухма 
шут тытрӑмӑр: критиксем паха произведени ҫиичен час- 
часах статья пуҫламӑшӗнче ҫырма тӑрӑшаҫҫё, начартарах- 
хисене кая хӑвараҫҫё, вёсем ҫинчен ҫитменлёхсем пирки 
каланӑ чухне калаҫҫё. Ку вал, паллах, закон мар, йӑла 
ҫеҫ, ҫавӑнпа та эпир пурин те ҫавӑн пек йӗркепе ҫырмал- 
ла тесе каласшӑн мар. Закон сӑмахпа кавычкӑсӑр усӑ 
курас пулсан, кунта ҫакӑн пек калас пулать: кам мӗнле 
ҫырас тет — ҫавӑн пек ҫыртӑр!
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...Василий Алендейӗн «Апрель» ятла паха сӑвӑ пур 
тенёччё эпир хамӑр статьян пӗрремӗш пайёнче. Ҫав сӑвӑ- 
ра прогрессивлӑ этемлӗхён аслӑ ҫулпуҫӗ Владимир Ильич 
Ленин ҫинчен ҫырнӑ:

Шӑнкӑрчсем хавас юрлаҫҫӗ,
Шарласа шывсем юхаҫҫӗ, 
йӑмрасем кӑчка лараҫҫё,— 

чаплӑ-ҫке апрель.
Ҫепӗҫ ҫеҫпӗлсем тухаҫҫё,
Хурӑнсем ӑшша туяҫҫё,
Ҫамрӑк ҫулҫӑ кӑлараҫҫё,— 

чаплӑ-ҫке апрель.

Тракторсем хпрте кёрлеҫҫё,
Тарӑн касӑсем чёреҫҫё,
Тӑрисем ҫӳлте вӗҫеҫҫё,— 

чаплӑ-ҫке апрель.

Апрельте ҫуралнӑ Ленин 
Ҫут хёвел — телей хӗвелё,
Ҫавӑнпа тэтах илемлӗ,— 

чаплӑ-ҫке апрель.

Ҫак сӑвва эпир, Алендейӗн «Йӑкӑнат йӑмрисем» 
калава вуласан, тепӗр хут аса илтӗмёр. Асран кайми 
сӑвӑ, чӑннипех те илемлӗ, паха сӑвӑ! Ана манма ҫук, ма- 
нас та кил мест!..

Йӑкӑнат мучипе ултӑ ҫулхи мӑнукё Ванюк апрель уйӑ- 
хёнче вӑр.мана каяҫҫё. Йӑкӑнат хул пуҫҫи ҫине тимӗр кӗ- 
реҫе хунӑ. Вӑл мёншӗн вармана кӗреҫепе кайнине ҫамрӑк 
мӑнукё малтан пёлмест. Анчах вӑрманта ҫӳренӗ чухне ҫа- 
кӑ палӑрать: мучи вӑрмана йывӑҫ кӑклама пынӑ, вӑл мал
тан вӗрене, йӗлме тёпӗсем кӑларать, юлашкинчен ҫӑка 
шыраса тупать, ҫак йывӑҫсене ялта лартма илсе каять. 
«Мён тума лартмалла?»— тесе ыйтать мӑнукё. «Хамӑр 
яла илемлетме»,— тет аслашшё. Паха шухӑш! Анчах ка- 
лавӑн тӗп шухӑшё ку мар-ха. Унӑн тёп шухӑшё, тупсӑмӗ 
акӑ мён: Йӑкӑнат мучи В. И. Ленин ҫуралнӑ куна халӑх 
йӑлипе чысласа ҫулсерен пёрер ҫӑка лартать,— вёсене ултӑ 
ҫулхи Ванюк шутласа та кӑлараймасть, мёншӗн тесен 
Йӑкӑнат Мучи лартнӑ ҫӑкасен шучӗ халӗ тӑхӑр вуинах 
ҫитнё! Ку ҫӑкасене чӑваш хресченё Йӑкӑнат «чи ырӑ ҫын 
валли чи ырӑ кӑ.мӑлпа лартнӑ». Пёчӗкҫё Ванюк аслашшё 
шухӑшне малтан ӑнланмасть. Ҫавӑнпа ёнтё вӗсем хуш- 
шинче акӑ мӗнле калаҫу пулса иртет:

«— Мён тетён, асатте?
— Чи ырӑ ҫынна асӑнса, тетӗп.
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— Кам вӑл, асатте, чи ырӑ ҫын?
— Чи ырӑ ҫын вал — Ленин, Владимир Ильич. Ҫак- 

на асра тыт, ачам...
— Эпӗ ӑна паллатӑп, асатте. Вал мирён килтех пур.
—  Ҫапла ҫав. Унӑн сӑн ӳкерчёкӗ мирён килте те пур. 

Ленин кашни килтех, кашни ҫын чёринчех, ачам.
—  Мёнле апла, кашни ҫын чёринчех?
— Ҫаплах...
— Анне манӑн чёрене ҫак тӗлте тенӗччӗ,— аллиле кӑ- 

кӑрне тытса кӑтартрӗ Ванюк.— Ленин вара ҫакӑнта-и?
— Тӗрёс. Ленин мирён чӗрере...
Ача ним калама та амтрарӗ, унӑн хура куҫёсем шу- 

хӑшлӑн ҫутӑлса илчёҫ. Вӑл, тем мирки, сахалтарах калаҫа- 
кан мулчӗ. Ҫапах та утсан-утсан сасартӑк:

— Ленин ҫав ҫӑкапа мён тӑвать, асатте?— терӗ.
— Мӗн тутӑр ёнтё. Ним те тӑваймасть-ха та...— кал- 

лех ассӑн сывларё Йӑкӑнат.— Ленин вӑл тахҫанах вилнё. 
Вӑл пирӗн телей, мирён пурнӑҫ. Ленин пире ӑшӑтрё, ҫутӑ 
пурнӑҫ пачё.

Ача ачаллах пуплет ҫав. Унӑн хӑйне майлӑ туйӑм, 
хӑйне майлӑ шухӑш:

— Апла пӗлетӗп эпё вал камне,— хаваесӑн сӑмах хуш- 
рё Ванкж.

;— Вал хӗвел пуль, асатте. Ашӑ та, ҫутӑ та панӑ пул- 
сан, хӗвел муль. Тёрёс-и?

—  Тёрёс!— ҫирёипён каларё Йӑкӑнат.
Вёсем уй хапхинчен кёчӗҫ те йӑмраллӑ тӑкӑрлӑка 

пӑрӑнчӗҫ.
...Мучипе мануке ҫырма хӗррине, 1хӑйсен махчи хыҫне, 

ҫитсе тӑчӗҫ. Унта йывӑҫсем туллиех, вӑрман пек. Вӗсене 
пурне те Йӑкӑнат мучи чӗртнё. Яштака ҫӑкасене ешӗл тӗс 
ҫапнӑ. Миҫе ҫӑка-ши кунта? Ванюк вӗсене шутлама хӑт-' 
ланчӗ. Анчах вун икке ҫитерсенех арпашӑнса кайрӗ.

—• Асатте, миҫе ҫӑка кунта?
—■ Шутлама лайӑхрах вӗрен-ха. Шкула кайма тытӑи. 

Вара миҫе ҫӑкине хӑв.ах пелён. Кунта эпӗ аслӑ Ленин ҫу- 
ралнӑранпа миҫе ҫул ҫитнӗ, ҫавӑн чухлӗ ҫӑка лартнӑ.

— Уюсен эпӗ те Ленин валли йывӑҫсем лартатӑп. 
Нумай. Нумай...» (6  стр.).

Мӗн тери ӑолӑ та паха калаҫу: вата ӑру ҫынни ҫамрӑк 
ӑру предетавительне хӑйӗн чи ырӑ шухӑшне каласэ- 
марать. Йӑхӑнат мучи шухӑшне ӑнланса илсе, совет ачи. 
пӗчёкҫӗ Ванюк ӳасе ҫитсен, Ленин ячёпе «нумай-нумай

266



йывӑҫсем» лартма емӗтленет. Ку емет, юу пархатарла еҫ 
традици пуле а тӑмалли япала! Республикӑри кашни шкул 
ачи Ленин ячёпе ҫулсерен пӗрер йывӑҫ лартеа ӳстерсен, 
пирӗн ялсемпе хуласем чаплӑ ҫӑкасемпе хурӑнсен, чӑрӑш- 
семпе ытти тӗрлӗ йывӑҫсен сулхӑнёнче ларӗччӗҫ. Илем- 
лӗ те тирпейлӗ урамсенче тусан шӑрши мар, ҫулҫӑ, ч-ечак 
шӑрши кӗрсе тӑрёччӗ.

йӑкӑват мучипе ултӑ ҫулхи Ванюк шухӑшӗнче, вёсен 
ырӑ ӗҫӗнче вилӗмсӗр Ленин пурӑнать, государства шухӑ- 
шё, социализмла патриотизм палӑрать. Халӑхӑн тӗрлё 
ёҫӗсенче аолӑ Ленинӑн луриншӗн те тӑван сӑнарӗ ӑруран 
ӑрӑва курса пырать. Мухтав ҫавӑн пек ырӑ ӗҫ тӑвакансе- 
не, мухтав!

*< Василий Алендей ҫырнӑ «Апрель» сӑвӑпа «Йӑкӑнат 
ҫӑкисем» калав — пёчёкҫё произведенисем, ҫапах та якхёшӗ 
те тарӑн шухӑшлӑ, имкёшё те илемлӗ. Автор «Апрель» 
сӑвӑра хӑйӗн шухӑшне каласа пётереймен, ҫавӑнпа та ка
лав ҫырнӑ, унта вӑл хӑйӗн шухӑшне тарӑнлатнӑ, халӑх 
патне ӑста сӑмахсемпе ҫитернӗ.

Автор «Йӑкӑнат ҫакисем» калавра та апрель илемӗ 
ҫинчен ҫепӗҫ те ансат, пурте ӑнланмалла сӑмахсемпе 
ҫырать:

«Тӗлёнмелле аван ҫав апрель! Унӑн хӑйне уйрӑм илем, 
чеченлӗх пур. Ача пек савӑнӑҫлӑ хӗвел кунӗпех ӑшшӑн 
кулать. Вӑл хуп-хуран курӑнакан вӑрман хыҫне анма, пы- 
тавма ааокамасть, унӑн ытларах выляс, савӑнас килет. 
Тин 'ирӗлнӗ юр шывӗ пӑр ҫийӗн шӑнкӑртатса юхать. Вар- 
манта, юр кайнӑ-хайманах, кӑвак -куҫлӑ, хӗрлӗ питлё ҫеҫ- 
пӗл шӑтеа тухать. Ана, хитрескерне, шухӑ ҫил кашки 
вӗрсе иртмесеерен чуп тӑвать.

Тӗлӗнмелле аван ҫав апрель! Ҫӗр типсех пырать. 
Урамсенче ем-ешӗл курӑк ҫӗклевме тытӑнать. Ҫав чер- 
ченхё курӑка таптаоа иртме те хӗрхенетӗн. Йӑмра ҫинче, 
пӳрт умёнчех, шӑнкӑрч ҫунат ҫапса юрлать. Тракторсем, 
хаваслӑн жёрлесе, хире тухаҫҫё. Сывлӑш ытарма ҫук уҫӑ. 
Таврара лайӑх палӑрса таракан тӑпра шӑрши, пёлтёрхи 
ҫулҫӑсен шарши сывлӑша кӑшт йӳҫӗтсе, хӑйне май тутлан- 
тароа тӑрать» (3 стр.).

Сӑвӑ ку, паха сӑвӑ, ӑста ҫырнӑ сӑвӑ! А лендей— ҫырма 
пултаракан, ӳосе пыракан поэт, калавҫӑ. Вӑл ҫутҫанталӑ- 
ка, унӑн юррине, юассине, унӑн «еслине илтме пултарать, 
вӗсене хӑйӗн произведенийӗсенче каласа (кӑтартса) пама 
майсем тупать.
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Василий Алендей кёнекинчи иккёмёш к ала в «Пурте 
тӑван» ятлӑ. Пирӗн шутпа, ӑна илемлӗ чӗлхепе ҫырнӑ пу- 
лин те, вӑл паха калавсен шутне кёреймест, ӑна вӑтам 
калав теме ҫеҫ пулать. Ҫырма ӑна йёркеллех ҫырнӑ, герой- 
не те ырӑ герой тума тӑрӑшнӑ (эпир «ырӑ герой» тесе 
«положительный герой» тенине калатпӑр), ун хутне кёрсе, 
ӑшӑ кӑмӑлпа ҫырнӑ. Аннах!.. Ҫав «анчах» хӑш чухне чы- 
лаях шухӑшлаттарать.

v«Пурте тӑван» «алав геройё Анук Микки — вӑтӑр ижё 
ҫу.л ёлӗкрех ялтан тухоа тарнӑ ҫын. «Тарнӑ» тенӗ сӑмах 
хӑех те шухӑшлаттарать. Тарма Анук Микки ажӑ мён пир- 
ки тухса тарнӑ.

«Микка,— тет автор,— хӑй ялтан тухса жайнине вих- 
ҫан та манас ҫук. Ытла та айванла тухса кайнӑччӗ вӑл. 
Мӗн калӑн ӗнтё. Пурвӑҫра та тем те пулать, темле инкек- 
1синквк те килсе тухать. Ҫирӗме ҫитнӗ-ҫитменех вал ялти 
магазин продавецне кёчё. Аванах ӗҫлетчӗ темелле. Ял- 
йышсене ытлашши кӳрентерни пулман. Анчах ултӑ уйах 
хыҫҫӑнах Миккан укҫа тухмарё. Вара ӑна магазинран ка
ла рчёҫ, суда пачёҫ. Микка ҫав намӑса тӳсеймесёр, кунсӑр 
пуҫне... кунсӑр пуҫне тата тёрмене лекесрен хӑраса, ялтан 
никама систермесӗр тухса тарчё. Инҫенех, Хабаровска 
ҫитичченех, тарчӗ» (8 стр.).

Миккана Инҫет Хёвелтухӑҫӗнче судна оледстви орга- 
нӗсем шыраса тупаҫҫӗ те «ҫулталӑк хушши ирёксёр ёҫлет- 
тереҫҫӗ». Автор каланӑ тӑрӑх, вӑл унта ытти ҫынсем 
пекех, мён кирлине тума тӑрӑшать, чул кӑларать, пулӑ 
тытать, платникре «каскалать». Вӑтӑр ҫул иртсен, тӑван 
ялёнчи ҫынсем чылайӑшӗ манса кайсан, Микка хӑй ҫу- 
ралса ӳснӗ яла ҫитсе курма шут тытать. «Атте-анне тӑп- 
рине ҫитсе курӑп, хам утнӑ урамсемпе утӑп», тесе шут- 
лать вӑл.

Микка яла пырса кӗрсен, ялти вёт-шак ачасене тёл 
пулать. Вёсемпе калаҫнӑ май вӑл ялти ёҫсемпе ҫынсем 
ҫинчен пӗлет, тёлёнет. Ачасем ӑна Ылтӑн Ҫӑлтӑр илнё 
Улине ҫинчен каласа параҫҫӗ. Вӗсем тата нӗри те тепри, 
Улине вӑл пирӗн тӑван, теҫҫё. Тавҫӑруллӑрах ачи «Улине 
темиҫе ҫын тӑванё пулма та пултарать», тет. Автор,, ҫак 
шухӑш тӗрӗс шухӑш пул ни не палӑртса, Улине пек ӗҫпе 
чапа тухнӑ ҫынсем пуриншӗн те пӗр тӑван, вёсене пурте 
хисеплеҫҫӗ, тӑван тесе йышӑнаҫҫё, тет (10 стр.). Ҫав вӑ- 
хӑтрах автор Микка ҫинчен ҫакӑн пек каласа хурать: 
«Миккана вара ун пак тӑван тесе йышӑнма сӑлтавӗ те ҫук
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пулас. Микка ял-йыш умёнче халӑхшӑн кирлё, ырӑ ӗҫ 
нимех те туман» (ҫавантах).

Чӑнах та, ӗҫпе чана тухнӑ Ули не ялта пурин шён те 
тӑван пулсан, ялтан тарнӑ Мик. к а ҫавӑн пек пулма пулта- 
ратыи? Вӑхӑтлӑха жала® ятне аса илер-ха: вал «Пурге 
тӑван» ятлӑ!

Ку ыйтӑва автор ажӑ мёнле татоа парать: вал Еҫ Ге- 
ройне маиса каять те Миккана «тӑван» туса хурать.

Вӑтӑр ҫул ӗлӗкрех ялтан тарнӑ ҫьгн и.кӗ эрне хушшин- 
че ялта килтен жиле хӑнана ҫӳрет: ӑна ҫитереҫҫӗ, ӗҫте- 
реҫҫӗ! Юлашкинчен Мижжа, намӑса туйса пу.лас, хире тух- 
са ӗҫлет: «комбайн пӑрахса хӑварнӑ улӑма пухать, ял 
ҫыннисемпе пӗрле пулать, кулать, щӳт тӑвать, табак 
туртать...»

Калав вӗҫёнче автор Миккана ял халӑхё мёнле ӑсатни
ве кӑтартса парать (акӑ хайхи «анчах» ӑҫта!):

«Ыраш вырса пётернӗ кун Миккана ял ҫыннисем ӑш- 
шӑн хӑналаса ӑсатрёҫ. Станцӑна ҫитиччен леҫме лаша та 
гаачӗҫ. Микка лав ҫине чӑматанне ҫеҫ жучё, хӑй тем тусан 
та лармарё, тӑван уй-хир тӑрӑх ҫуранах утас, терё.

Уй хапхинчен тухсан, Микка ял ҫыннисене: Сухвур 
арӑмне те, Ҫарӑк Улинине те — пурне те, пурне те алӑ па- 
чӗ. Чёлхесёр Сергее хыттӑн ыталаса чуп турё. Ҫак вӑхӑт- 
ра' ун кӑмӑлё сасартӑк ҫемҫелсе килчӗ. Икё куҫӗнчен те 
ҫутӑ тумламсем йӑр-р шуса анчёҫ. Микка куҫҫуль витӗр:

— Каҫарӑр мана, ял-йышсем. Каҫарӑр! Питӗ лайӑх 
хӑна пултӑм. Питё чӑрмантартӑм сире. Ҫамрӑк чухне 
тата... Ҫамрӑк чухне апла-капла пулнӑшӑн та жаҫарӑр,—  
терё.

—1 Мёскер эсӗ? Ун пек сӑмах нихҫан та каланӑ ан 
пултӑр,— терёҫ ӑна ял ҫыннисем.

—  Тӑванпхурӑнташр ан та тарават пултӑр эоир,— куҫ- 
ҫульне шӑлса илчӗ Микка.

— Ҫапла кирлӗ те... Эпир — совет ҫынниоем, эпир ~  
пурте тӑван» (13 стр.).

Ку сентименталлӑ шухӑшпа эпир килёшесшён мар, 
мёншӗн тесен Микка тӑван ҫёршыв умёнче нимпе те чапа 
тухман, ӑна герой туоа хума нимле сӑлтав та ҫук, вӑл 
ҫамрӑ.к Улинине танлашаймасть.

Миккана «куҫҫульпе» ӑсатнӑ чухне ял ҫыннисенчен та- 
хӑшё: «Эпир— совет ҫыннисем, эпир — пурте тӑван», 
тет. Тёрӗс, совет ҫыннисем хушшинчи туслӑх, тӑванлӑх 
ӳссех, тӗрекленсех пырать. Ҫапах та Микка «пурте тӑван»
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гене йыша пер сӑмахсӑр «ӗмелёх ӗҫлеймен, еҫ паттӑрӗ 
пулоа таврӑвайман,— вӑтӑр ҫул ытла аякра ҫӳреиипе (пу- 
рӑннипе) «тӑван» ятне илтме ҫук ҫав. Алендей пулать 
тесе ёнентерме тӑрӑшнӑ, анчах ӗнентереймен. Улинепе 
Микжана ӗҫри пӗр тӑваноем пек тус.а кӑтартни, пирӗн 
шутпа, тем тесен те, килӗшӳсӗр, вулаканӑн кӑмӑлӗ Улике 
еннех туртӑнать.

Виҫҫӗмӗш кала вне Алендей юлташ «Калуш _йӗрӗ» тенӗ. 
Унта ферма хӗрёсем ҫинчен ҫырнӑ. Ене сӑвакан хёроем 
кашни ӗнерен виҫё пин литртан кая мар сӗт суса илме пул- 
нӑ. Вёсем хушшинче сӗт ытларах суса илнигге палӑракан- 
ни —  Таркки ятлӑ хӗр. Анчах пёр кунне унӑн «Красав
ка» ятлӑ ёни тем пирки сёт ик литр сахалтарах панӑ.

Калаври ёҫсем, пёр енчен, ҫакӑнпа ҫыхӑнса пыраҫҫӗ. 
Тепӗр енчен, юрату ыйтӑвёпе ҫыхӑнса каяҫҫё. Халех ка- 
лӑпӑр, «иккёмӗш енне» автор ӑста кӑтартса нанӑ. «Сӗт ый- 
тӑвӗ» калавӑн сюжетне кирлӗ пек ҫыхӑнтараймасть. Вӑл — 
калава «ҫӗнетекен» ыйту ҫеҫ.

Хӗлле. Чарӑнма пёлмесӗр юр ҫӑвать. Ир те, каҫ та ҫӑ- 
вать. Ферма хуралҫи Ванюк — «вун тӑххӑрти ёҫчен те 
лӑпкӑ каччӑ»— юра тасатса та ҫитереймест. Каччӑ таса- 
такан оукмакпа фермӑ хёрёсем пыраҫҫӗ. Сукмак ҫине мал- 
тан йӗр тӑвакан хёр — В а шо к савакан, юратакан Таркка. 
Вӑл хитре те илемлё. Писатель оӑнласа панӑ тӑрӑх, акӑ 
мёнлерех Таркка сӑн-пичӗ:

«Тӗлёнмелле ҫав Таркки сӑн-пичӗ. Епле ҫуралма пул- 
тарнӑ-ши ун пек хӗр тёнчене! Унӑн лурте, пурге хитре, 
килёшӳллё. Унӑн тӳрё самой те, кӑвак куҫё те, шӑнкӑрч 
тёкӗ тӗслӗ куҫ харшийӗ те чуна ҫӗклентерет. Пуринчен 
ыггла унӑн пёвё-сийё, утти... Вӑл ут.нӑ чухне сывлӑш та 
савӑнӑҫлӑн хӳ-хӳ килсе, вӑркӑшса юлать. Ҫавӑнпах унӑн 
йёрӗ ҫине ирӗн-каҫан тинхерет Ванюк» (18 стр.).

Василий Алендей ытти калавсенчи геройӗн сӑварне те 
лайӑх туса кӑларяа. Унӑн пултарулӑхё iKiy тёлёшпе ӳосех 
пырать. Калавҫӑ, самах май 1каласан, сӑнар тума пёлмест 
пулсан, лайӑх калавҫӑ шутне кёме пултараймасть. Аса 
илӗр-ха, Тургенев, Короленко, Чехов калавӗсенчи герой- 
сене. Весен кашнин хӑйне евёр портрет пур. Вёсен каш- 
нин уйрӑм характере пур. Ҫав характерна вёсем ыттисен- 
чен уйрӑм тӑраҫҫё.

«Красавка» икё литр сёт чакарсан, пуоте пӑшӑрханса 
ӳкеҫҫӗ. Паллах, чЯ хыта пӑшӑрханаканни Таркки хӑй. Ва
нюк та пӑшӑрханнипе ним тума пёлмест.
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Ку «пӑшӑрхану» ҫинчен автор васкаса (илемлёх ма
йе сене маноах!) ҫыроа пырать. Акӑ кунта ҫеп!ҫ те илем- 
л! чӗлхепе ҫырма пултаракан писатель мён тери «хаҫат- 
ла» челхепе кӗрлеттерет:

«Анчах Ванюк кӑна мар, ҫав кун Таркки сӗт сахалрах 
оуса илни-ҫинчен зоотехник та, ферма заведующий! те 
шухӑшларӗҫ, вӗсем унӑн сӑлтавне пӗлме тӑрӑшреҫ, витене 
тухса, ёнесене тёрёслерёҫ, рационти апатсене пӑхса тухрӗҫ. 
Ветеринари фельдшер!, ӑшталанчӑк, лара-тӑра пӗлмен Кӗр- 
кури, вятене тепӗр хут тишкерчӗ, сых ятне тесе, дезинфек- 
ци тума хатӗрленчӗ. Иарторганизаци секретарӗпе колхоз 
предеедателё ҫак хыпара ҫийёнч&х пёлчёҫ. Комсомол орга
низации секретарё Киру.к фермӑна чупса тёнӗ пекех ҫитрё. 
Ене савакаисемпе калаҫрё, вӗсенчен ыйтса пӗлчё. Ун- 
тан фермӑра ӗҫлекенеене пурне те пухрӗ те Пӗрлешнӗ На- 
цисен Генеральнӑй Ассамблейин сессий! ҫинчен каласа 
пачё. Вӑл чылайччен калаҫрӗ. Хӑй сӑмахне вёҫлесен, Ки- 
piy« ҫӑмӑллӑн еывласа ячё. Сёт чакнине ҫак еӑмахпа чарса 
лартнӑ пекех туйӑнчӗ пулас ана» (16 стр.).

Эпир ку абзац ҫинчен кӑнттам сӑмахпа «хаҫатла» те- 
рёмӗр. «Хаҫат чӗлхипе» тен! пулсан, тёрёсрех пулнӑ пу- 
лёччё. Анчах турӑ ҫырлахтӑр! Эпир хаҫат чёлхи чӑннипех 
те начар чёлхе тесшён мар. Ҫук, ҫук! Эпир пачах та ун 
пек каласшан мар, ҫавӑнпа та «хаҫат» сӑмаха эпир ка- 
вычкӑпа ҫыртӑмар. Ҫапах та Алендей ферма ҫыннисем 
«пӑшӑрханни» ҫннчен пёр-пёр район хаҫач! валли васкаса 
хатёрленё «очерк» чӗлхипе ҫырнӑ. Ҫав «очерк» татӑкёнче 
катартнӑ комсомол организаци секретарё Кирук пурин- 
чен те ытларах тёлёнтерет. Вӑл, «Красавка» сӗт чакар- 
ни ҫинчан илтсен, ёне сӑвакансем патне чупса ҫитет те 
«иолитикӑлла» еҫ пуҫласа ярать: секретарь, фермӑра 
ёҫлекенсене пурне те пухса, «Пёрлешнё Нацисен Гене- 
ральнӑй Ассамблейин сессий! ҫинчен» каласа парать. 
Чылайччен калать. «Сёт чакнине,—  тет писатель,— ҫак 
сӑмахпа чароа лартнӑ пекех туйӑнч! пулас ӑна». Ку сӑ- 
махсене секретарьтен кулса, ӑна тӑрӑхласа каланӑ-ши е 
аоӑрхамасӑр персе янӑ-ши? Эпир асӑрхамасӑр каланӑ пу
ле тетпёр, мёншён тесен калавра комсомол организацийӗн 
секретаре ҫинчен ним шарламасӑр иртн! пулсан та, секре
тарь калавра кирля е кирл! марри пачах та сисёнмест. 
Секретарь ҫинчен каланӑ вырӑна вуласан, ирӗксӗрех: «ӑн- 
ланма ҫук!» тетён.

Юрату ыйтӑв! калавра ҫакӑн пек сӳтёлсе каять:
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Ванюк ахалех Та риски калушён йёрне сӑнать, ахалех хыпса 
ҫунать, чуосӑнкки тӑхӑннӑ хӗр кирзӑ атӑ тӑхӑннӑ каччӑна, 
нумаях пулмасть ҫартан таврӑннӑ Сантӑр Колине, юра- 
тать июкен. Ҫакна писатель питех те лайӑх кӑтартать. 
Акӑ Ванюк колхоз клубёнче пулнӑ хыҫҫӑн урамра каҫпа 
Таркка тухасса кётсе тӑрать. Таркка тухни курӑнмасть. 
Аҫта ҫухалчӗ-ши вӑл? Тӳрех фермӑна каймарё-ши?..

Тӑрсан-тӑрсан, Ванюк ак мӗн пӗлет: «Ванюк ури шӑн- 
маллипех шӑнчё, вал вара хуллен килнелле сулӑнчӗ. Чы- 
лай кайсан, Тарккисем патне пӑрӑнакан улах тӑкӑрлӑка 
ҫитсен, Ванюк темскер пулнӑ пек тӑпах чарӑнчӗ. Тӑкӑрлӑк 
еннелле икӗ ура йёрри кайнӑ. Ҫав йӗрсем электричества 
ҫутинче ытла та аван «урӑнаҫҫё. Пӗри чуоӑнкжи тӑхӑннӑ, 
тепри— кирзӑ атӑ. Пёр йёрне Ванюк тӳрех палласа илчё. 
Таркки йёрё вӑл, ҫав вёттён-вёттён пусса иртнё ҫак тёл- 
тен. Ҫён калушён тӗпё ытла та лайӑх пичетленсе юлнӑ. 
Тепёр йёрӗ камӑн-ши? Неушлё паҫӑр курнӑ салтакӑн? 
Неушлӗ Сантӑр Колин? Ванюк ҫак ура йӗрёсем ҫине 
нумайччен пӑхса тӑчӗ. Шап-шурӑ юр ӳкет, ӳкет...»

Уйрам вырӑнсенче кӑнттамрах пуплевсем тёл пулаҫҫӗ 
пулсан та, ку калава йӑлтах тиркеме сӑлтав ҫук. Ана ла- 
йӑх калав темелле. Калав вӗҫёнчен илсе кӑтартнӑ цита- 
тӑри пек детальсене асӑрхамашкӑн пурнӑҫа лайӑх сӑнама 
пёлекен писатель ҫеҫ пултарать. Алендей — пурнӑҫа сӑна- 
ма, тинкерме пултаракан писатель. Пурнӑҫа, унӑн тёрлё 
пулӑмёсене асӑрхама, сӑнама, туйма пӗлмен ҫын писатель 
пулма пултарай масть.

Юлашкинчен тэта «Хура пӑнчӑ» калавпа «A hcvk» ка
лав ҫинчен пёр-ик сӑмах калас килет. Пирён шутпа, «Х у
ра пӑнчӑ»— ҫырса пётермен калав. «Плакипе Терентей 
вӑрманти улах сукмакпа утрёҫ»,—  тесе пуҫлать автор ка
лава. Камсем-ха ҫак ҫынсем? П лаки— штукатурщицӑ, 
Т ерентей— чулҫӑ. Вёсем, упӑшкипе аоӑмё, инҫетре, Орск 
комбинатёнче, ӗҫлекенсжерсем, яла Плаки амӑшё патне 
хӑнана килеҫҫё. Вёсен ача та пур. Ачи тӑхар уйӑх тул- 
тарнӑ.

Акӑ ҫёнё ҫынсем Плакисен ялё патне ҫывхарса пыраҫ- 
ҫё. Плаки вёр-ҫёнё кёпе тӑхӑннӑ, куҫлӑ-куҫлӑ сапттун ҫак- 
нӑ. Упӑшки шурӑ кёпепе, хура шӑлаварпа. Терентей 
пӗчёкҫё ывӑлне йӑтнӑ, амӑшё вёсем хыҫҫӑн пырать. Х у- 
шӑран: «Толик, Тол...»— тесе чёнет. Ачи вара тӳсеймесёр 
чӑлтӑр кулса ярать.

272



Ҫул ҫинче калаҫса пынӑ вӑхӑтра Плаки хӑй амӑшӗн 
кӑштах сӑкӑлтӑк-мӑкӑлтӑк пурриве пӗлтерет. Елӗк вӑл 
хӗрӗ чирлесен-вёрёлсен, ӑна хӑш-пӗр чухне тёрлё им-шыв- 
па сипленё. Каҫхине халап-юмах пуҫлаоа ярсан, тӗрлӗ 
уоал-тӗоел ҫинчен каласа панӑ. Плаки килтен тухса 'кайнӑ- 
ранпа гтилӗк-ултӑ ҫул ҫитнё. «Пурнӑҫ улшӑнтарнӑ пуле 
ӑна» теое шутлать хёрё амӑшё ҫинчен. Улӑштарман пул- 
сан, Плакие упӑшхи умӗнче тем пекех «лайӑх Miap пулас- 
еӑн туйӑнать». Мёншён тесен «Терентей паллӑ чулҫӑ, вё
сен бригадине хоммунизмла ӗҫлекенсен бр.игади ятне 
панӑ» (23 стр.).

Сӑмах май, халех каласа хӑварӑпӑр: Терентей паллӑ 
чулҫӑ пулин те, коммунистла бригадӑра ёҫлени те урӑх 
нимрен те курӑнмаеть. Ана эпир автор жаланинчен ҫеҫ 
пёлетпёр.

Хайхиокерсем, упӑшкипе арӑмӗ, киле ҫитеҫҫӗ. Упӑники 
арӑмӗн амӑшӗпе паллашать. Карчӑк Толик ҫинчен ыйтса 
пӗлет. Ҫахӑн чухне вара хунеме харчӑкӑн «еӑкӑлтӑк-мӑкӑл- 
тӑкё» палӑрать. Кун ҫинчен писатель ҫакӑн пек ҫыроа 
пӗлтеоет:

«Сарӑ ҫӳҫлё, кӑвак куҫлӑ патвар ачана кукамӑшӗ питӗ 
юратрё. Ҫапла пулин те, куҫ ан ӳктӗр тесе, Урук ачана 
мухтаса калаҫмарё. Юриех:

—  Тьфу! Ачи илемсёр иккен. Тьфу, илем сёр,—■ тесе 
хучӗ.

Унтан каллех кӑмака умне утрё, пӳрнине хӑрӑм лек- 
терсе килчӗ. Ҫав хӑрӑмлӑ пӳрнепе Толик пичё ҫине хура 
пӑнчӑ ттрё.

— Никам куҫӗ те ан ӳктёр сан ҫине. Хури те, хӑмӑр- 
ри те, чакӑрри те. Ваттин те, нёттин те...— мӑкӑртатрӗ 
Урук.

Ҫакна хурсан, Плаки еӑн-пичӗ хӗрелсе кайрё, амӑшё 
ҫапла хӑтланни вӑтантарчё ӑна. Терентей малтанлӑха ни- 
мён те ӑнланмарё-ха, жайран кулса ячё» (26 стр.).

Плаки хура пӑнчӑна тутӑрпа шӑлса тасатать. Упӑшки: 
«Ҫук, Плаки, >ку хура пӑнча тутӑрпа шӑлнипех тасатас 
ҫук-ха эпир. Ҫапах та тасатма тӑрӑшӑпӑр»,—  тет.

Калав ҫакӑнпа «пётет». Пирён шутпа, пётмест, пуҫлай
ма лла ҫеҫ. Мёншён тесен «хура пӑнчӑ»— ка.лава ҫыхакан- 
ни, завязка, жалава аталантармалли, малалла ҫырма пуҫ- 
ламалли вырӑн, конфликт. Ҫавӑн пирки ёнтӗ эпир малта 
ку калава ҫырса пётермен, вёҫлесе ҫитермен терӗмёр.

Совет халӑхё социализм туса ҫитерчё, коммунизм
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обществ а не анлӑн тӑвас тапхӑра кӗчӗ. К у вӑл питех те ч ая
ла ҫитӗнӳ, ҫав тери пьюак утам. Калама канас: пысӑк 
утӑм! Социализм! Коммунизм! Вёоенчен пахи, чапли пи- 
рӗншён :урӑх ним те ҫук. Анчах... ҫав вӑхӑтрах уйрӑм 
ҫынсен пурнаҫёнче, йӑлинче, ӑс-тӑнёнче ҫаплах «хура пӑн- 
чӑсем» тӗл пулаҫҫӗ-ха. Писатель ё ҫ ӗ — ҫав «пӑнчӑсем» 
иурри ҫинчен каласа иртсе каяоси мар. Унӑн ёҫё пысак
рах та отЕетлӑрах: писатель ӗҫӗ «хура пӑнчӑсене» пётерме 
совет ҫыннисене пулӑшасси, «пӑнчӑ"ен» аиенне тӑрӑ шыв 
ҫине кӑларасси, халӑха тӗрлӗ тӗшмёше хирӗҫ, «сӑкӑлтӑк- 
мӑкӑлтӑка» хирёҫ кӗрешме хавхалантарса тӑрассй. Тӗрлӗ 
«хура пӑнчӑсене» курнипе «хёрелсе вӑтанни», «кулса ил- 
ни» тӗшмӗше хирӗҫ кӗрешме пулӑшмасть. Вёсене хирӗҫ 
паян та, ыран та кёрешмелле, мён коммунизма ҫитичче- 
нех, пётӗм общества коммунистла ӗҫлакен общества ттулса 
таричченех кёрешмелле.

«Аисух» калав, ыттисемпе танлаштарсан, чи ҫӑмӑл 
кала в. Кану ҫуртӗнче пёр ҫамрӑк каччӑ Аисук ятлӑ хёре 
тӗл пулать. Каччӑ пёрре курсах ӑна юратса пӑрахать. «Ху- 
лёнчен ярса тытать те такӑр оукмак тарах вӑрманалла 
уттарать». Анчах тепёр кунне ҫакӑ палӑрать: Аисук— 
суккӑр хӗр, юратма та вӑл урах ҫынна, суккӑр Павӑла, 
юратать-мӗн! «Эпӗ хам куҫсӑр ҫынпа ларнине те сисмен», 
тет калав геройё.

Эиир Василий Алендейён кашки калавнех пӑхса тух- 
рӑмӑр. Вёсенчен чи пахи — «Йӑкӑнат ҫӑкисем» калав. Ыт- 
тисем ун ҫӳллӗшёнче тӑраймаҫҫё. Ҫапах та эпир вӗсене 
пӗрне те тиркесшён мар. Эпир ҫакӑн пек каласшӑн: Ва
силий Алендей — пултаруллӑ калавҫӑ; малашне те тарӑш- 
са ӗҫлесен, вӗренме пӑрахмасан, пурнӑҫта ҫы1вӑхрах пул- 
сан, иӑл тата та хитре калавсем ҫырма пултарӗ.

Анчах халё тӳрех ҫакна калас пулать: Василий Ален
дей калавӗсем сюжет тёлӗшпе вӑй)сӑрггарах-ха. Каяҫҫӗ — 
килеҫҫӗ, килеҫҫё —  каярҫё,— ҫакӑн пек вёсен сюжечӗсем. 
Тарӑн ҫыхӑнусем, хирӗҫӳсем, вёсене татса гаани ҫук; ҫын- 
сен характерёсем, шухӑшӗсем ӳсни, сарӑлса, тарӑнланса 
пыни курӑнмасть. Хӑшё-пёри: Алендей хӑкён калавӗсене 
«кё'ке калавсем» тенё, ҫавӑнпа та сюжет пирки ҫав тери 
хытӑ ыйтса ■ҫырни вырӑнсӑр, тейё. Эгеир ун пак каланине 
хирёҫ ҫакӑн пек калӑпӑр: А . П. Чехов .калавёсем нумайӑ- 
шё В. Алендей калавёсенчен кёскерех, пӗчёкрех^ ҫапах та 
сюжет енчен пурте малта тӑраҫҫӗ, пурте вӑйлӑ. Ку вӑл
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акӑ мён ҫинчен калать: кёоке мала® ҫырасси вӑл — пыеӑк 
ӑсталӑх.

Василий Алендей чёлхе тёлӗшпе чӑвашсен хӑш-пёр
шисателёсенчен нумай малта тӑрать, геройсен сӑнарӗсене, 
порпгр®чёсене тг^ма гга тоёлет. Анчах вӑл .васпаса ҫырнӑ вы- 
рӑнсенче хӑш-пӗр чухне ахаль статья шайне анса ларжа- 
лать. Ун пек ан пудтӑр тесен, писателен планах илемдӗх 
мелӗсемпе ӗҫлее пулать. Ҫакна манма кирлё мар: литера
тура, искусства вал— илем ӑсталӑхё!

Алендей пурнӑса сӑнама иёлет, терёмӗр. Ку вӑл 
унӑн литература ӗҫёнчи пахал|ӑхё. Ҫапла тпулин те, ҫакна 
асархаттарас килет: хӑш-пёр ҫёрте вӑл, пурнӑҫа лайӑх 
пёлнё вӑхӑтрах, тёрлӗ детальсене ҫиггелёхлӗ тӗрёслемесӗр, 
рёсем пирки плҫ тавра кирлё чухлӗ шухӑшламаеӑр ҫырать. 
Сӑмахран, «Пчпте тӑван» малавра ҫакӑн п-к вырӑн пур: 
«Яла ҫитеспе Микка шоссе ҫулё ҫинчен пӑрӑнчё те такӑр 
ҫинҫе сукмек ҫине -кӗчё. Ҫав сукмак, ҫыхланчӑк ҫип евӗр- 
лех, ҫӳллё ыраш хушшинче ял еннелле авкаланса пырать. 
Сукмак И1кё ен1те те утмӑл турат, Ҫтаппан пуҫ чечекӗсем 
кс/рӑнкалаҫҫё. Пӑру хӳри курӑкё те кӑвагс ч»чек кӑларнӑ. 
Сухмлк урлах йыт пырши кара-кара каина. Шултра ыраш 
пуча.хёсем Микка еннелле сулӑнаҫҫё те хӑлчӑсемпе таитрен 
•кӑтӑалаҫҫё.»

Колхоз укӗ! Ҫӳллё ыраш!.. Анчах колхоз уйне утмӑл 
туратгемоте, ҫта.ппан пуҫсемпе, пару хӳриоемпе, йыт пыр- 
шисемне тата ытгти ҫум юуракоемпе «илемлетни» в>ы- 
рӑнсӑр.

«Лисук» ‘калавра ҫакӑн пек каланӑ: «Ҫав каҫ нумай- 
ччен упкалаоа ҫӳрерӗмӗо. Уҫӑ сыялӑш чуна таилентерче. 
Йывӑҫеен хушшинче ягӑнпа ҫӳрекен шухӑ укӑх хутран- 
ситсен ҫеҫ курӑнчӗ» (27 стр.).

Илемлё-и? Илемлё! Анчах, пирӗн шутпа, уйӑх «прай
са ҫӳреме» пултараймасть. «Ярӑн.са еӳгет» пулсан, «хгут- 
рен-пнтрен ҫеҫ» мар К1урӑнм1алла. «Ш;ухӑ» сӑмах та кунта 
вырӑнлах мар.

Хӑш-пӗо пеэтсем, шӑпчахсене юратаканскерсем, шӑтт- 
чӗ|хсене хӑҫан юрлаттарас теҫҫӗ, ҫаяӑн чухне юрлатта- 
раҫҫё. Вёсен шӑпчӑхӗ-ем октябрьпе ноябрь уйӑхӗсенче те 
юрлаҫҫё. «йшхӑват ҫӑжисем» «алавра шӑпчӑх апрель уйӑ- 
хёнчех «юрӑ шӑрантарать». Ку ытла ир мар-и?..

Кёнекере чёлхе калтёкёсемпе корректура йанӑшёоем те 
пур. Ҫапах та етатьяна корректорсене критикленипе
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пётерес килмест, кёнеке авторне ырлӑх-сывлӑх, ӑнаҫлӑх оун- 
са вӗҫлес килет. Василий Алендейён «Кёсже калавёсене», 
вӗсенче хӑш-пӗр ҫитменлӗхсем пур пулин те, эпир саванса 
вуларӑмӑр, хаваоланса статья ҫыртӑмӑр. Статьяна пачах 
та автора хурлас, кӳрентерес тесе мар, пулӑшас теое ҫыр- 
тӑмӑр. Ҫак статья кӗнеке авторне мён чухлӗ те пулин 
пулӑшсан, эпир чӑннипех те савӑннӑ пулзттӑмӑр.

*  *  *

В. Алендей сӑвӑсем те, калавсемпе очерксем те ҫырать. 
Унӑн юлашки вӑхӑтри ӗҫне-хёлне пӑхса тухсан, ҫажӑ курӑ- 
нать: вӑл ытларах прэзӑра ёҫлет, ■повеҫсем, калавеем, 
очерксем ҫырать. Алендейён юратнӑ жанрё прозӑ пулса 
тӑчё пулас. «Тӑван кил» кёнеке хыҫҫӑн вӑл сӑвӑ кёнеки 
пӗрре ҫеҫ кӑларчё, прозӑпа ҫырнӑ произведенисен кӗнеки- 
сем виҫҫё-тӑваттӑран та иртсе кайрёҫ. Писатель кӑмӑлла- 
1кан герсйсем — ҫёнё ял ҫыннисем: колхозниксем, ёне пӑха- 
кан, чӑх-чӗп ёрчетекен хёрарӑмсем, колхоз бригадярёсем, 
председателёсем, Совет Ҫарне каяхан ҫамрӑксам, унтан 
тавпӑнакан салта1хсемпе офицерсем.

Василий Алендей литературӑра хӑйӗн вырӑнне тупрё, 
халӑх пёлакен, вулакансем юратакан проза
1961-1963



(Ҫуралнӑракпа утмӑл ҫул ҫитнӗ тӗле)

Чӑваш литературине тёнчекенсемпе унӑн историне ҫы- 
рагаансем, литература критикёсем Григорий Кузнецов-Ке- 
лие планах «чӑвашсен малтанхи критике» е «малтанхи 
критикёсгнчен пери» теҫҫӗ. Ҫакӑ вал тӗрӗс самах пулин те, 
К ели пирки тата ҫакна хушса кала с килет: вал, иаллӑ 
критик пулнӑ вӑхӑтрах, паллӑ поэт пулнӑ, критикӑллӑ 
стать ясемсӗр пуҫне сӑвӑсемпе юрӑоем, вырӑсла та, чӑваш- 
ла та ҫырнӑ. Анчах нумай ҫырнӑ теме ҫук, мёншӗн тесен 
Кели ӗмёрӗ ытла та кӗске пулнӑ, пултарулӑхӗ, таланчӗ са- 
рӑлоа ҫитеймен. Ҫапах та поэт-критик хӑйӗн ятне ырӑ сӑ- 
махпа асӑнтармалӑх ӗҫленӗ, чӑваш литературин паллӑ 
ҫыннисен йышне кӗрсе юлнӑ. Ҫавӑнпа чӑваш халӑхӗ ӑна 
манмасть, ун ҫинчен ,пӗр ӑру тепӗр ӑрӑЕа калаоа парать.

*  **
Григорий Иванович Кузнецов 1901 ҫулхи январей 

1-мӗшӗнче Патӑръел районӗнчи Тёмерте ҫуралнӑ. Унӑн 
ашшё •— Иван Герасимович Кузнецов — ялта учительте 
еҫленё; 1917 ҫулхи Октябрьти революци хыҫҫӑнжи мал
танхи ҫулсенче халӑх хушшинче активлӑ ӗҫлеме тытӑннӑ, 
1918 ҫулта Ксммунистсен партине кӗнё. Ҫав вӑхӑтрах чӑ- 
ваш хаҫачӗсемпе журналеене статьясем, кулӑшла калавсем- 
пе еавӑсем ҫырма тытӑннӑ (вӗсене вӑл «Сенӗк» псевдовимпа 
пичетленӗ). Ашшӗн халӑх хушшинчи хастарлӑхӗ ывӑлӗшӗн 
ырӑ витӗмлӗ пулнӑ. Вун пилӗк ҫулта чухнех вӑл тӗрлӗ кӗ- 
некесем вуласа пӗлӳ илме, ӑс пухма тӑрӑшнӑ, тӗнче мён- 
ле пӳҫланса кайни ҫинчен, ҫӑлтӑрсем мӗнле тытӑнса тӑни 
ҫивчен шухӑшланӑ, хӗвел ҫине пӑхса тӗлӗннӗ. Ҫамрӑк

Г. И . К У З Н Е Ц О В -К Е Л И
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ачана гну рте, пурте интереслентернё. Ҫагаах та ӑна илемлӗ 
литература, Пушкин, Лермонтов, 1 олстой, Короленко, 
Горький, Серафимович кенекисем ытлар-ах хӑмӑла кайнӑ, 
Белинскин, Чернышевохин, Добролюбов,ӑн хутран-ситрен 
ал л, а .лекнӗ кёнекиеам тарӑн шу.хӑша янӑ. 1918 ҫулта, 
граждан вӑрҫи ҫулӑмӗ ялкӑшнӑ вӑхӑтра, вал Хапӑори 
(Вӑрнар районе) икё оыпӑклӑ шхула верен,ме кӗрет, уитан 
Чурашри (Етёрне районе) оамшюрире вӑренет. Ҫак ҫул- 
сенче Г. Кузнецов маркойстла литературӑпа паллашать, 
Ленинӑн хаҫат-журиалсенче пичетленнё -сггатйиеене, тӗр- 
лӗ съездсенче, пгухусенче тухса калана сӑмахӗсене чун-чӗ- 
ререн юратса вулать.

Кузнецов шкулта вӗреннё чухнах обществӑлла ӗҫе хас- 
тар хутшӑннӑ, 1919 ҫулта комсомола кёнӗ, комсомол ячей- 
кин секретарёнче ӗҫленё. Кайрантарахпа вӑл комсомолӑн 
вулӑсри яченхин ответлӑ секретаре те пулнӑ.

Ҫӗршывра ҫаплах граждан вӑрҫи пынӑ. 1920 ҫулта 
Г. Кузнецова Хӗрлӗ Ҫара илеҫҫё. Ҫарта вӑл виҫӗ ҫул 
хушши пулать. Вӑрҫа пӗтеен, тӗнче тамалсан, демобилиза- 
ц,и йёриипе Хусана пырать. Татчекан Хусан комендату- 
ря уйрӑм-знче ӗҫлет. Кӑштах вӑхӑт иртсен, чӑваш ҫамрӑкё 
тӑван ҫӗршывне таврӑнать те малтан Облчекара ӗҫлет, 
унтан Патӑръал усечён милици уйрӑмне куҫать. Кузнецо
ва ытларах культурӑ ӗҫӗ кӑмӑла кайнӑ. Вӑл вара часах 
ҫут ӗҫ пайёнче ӗҫлеме тытӑнать.

Тёрлё кӗнекесемпе, уйрӑмах В. И. Ленин «ӗнекисемтге 
лаллашнӑскер, хурапа шурра курма ёлкӗрнӗокер, ҫирӗмрен 
иртнё Кузнецов 1924 ҫулта, Шупашкара килсе, чӑваш 
рабфакӗн иккӗмӗш курене вӗренме кӗрет. Ку вӑхӑтра вӑл 
ӗнтӗ активлӑ ксмссмолец, чӑваш хаҫачёоен корреспонденчӗ 
пулнӑ. Рабфакра Кузнецов чӑваш студенчёоем хушшинче 
хӑйён хастарлӑхне, вӗресе тӑракан вӑй-халне часах катар- 
тать. Аҫта кӑна ӗҫлемзст-ши вӑл? Профком. Литература 
кружокӗ. «Кузница кадров» стена хаҫачӗ. Эркере пӗрре 
тухакан, шӑматкунхи каҫхине студен,тсен. вечерӗнче вуласа 
паракан «Шӑнкӑрав» хаҫат. Докладсем. Тавлашусем. Пур 
ҫӗрте те Кузнецова курма пулнӑ. Пёр организацире вӑл — 
секретарь, тепринче — член е тата сӑмах калама, «тавлаш- 
ма» пынӑ юлташ. Тепри, унп-а амартаканни, хальхи иаллӑ 
историк хата критик Иван Данилович Кузнецов пулнӑ,— 
темле nvxy та, темле лару та вёсем пырсан, интересленсе 
кайнӑ. Сӑмах ка'лама пачах хатёрленмен ҫын та кун пек 
пухусенче еӑмах каланӑ, юлташла тавлашӑва кёрсе кайна.
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...Кёнеке вулама юр атака н Г ригорий Кузнецов рабфак- 
ра вёреннё чухне тата та ну май вулать. Э.пё ун чухне унпа 
туслӑччё. Ҫавӑнпа та ҫакӑн пек калама иултаратӑп: Гриша 
Кузнецова кёнахесёр пёрре те курман.

Пирён литературӑра Григорий Кузнецова «Кели» теҫ- 
ҫё. «Кели» тесе калани, ҫырни тӗрӗсех мар. Вӑл хӑй «Ге
лий» тесе ҫыратчё. Анчах ун чухне чӑваш алфавитёнче «Г» 
саепалли пулман пирки унӑн псевдонимё «Кели» пулса 
кайрё. Гелий — грек сӑмахӗ, Гелий —  хӗЕел ҫинче, хёвел 
маосинче тёл пулакан хими элеменчё.

Григорий Гелий, литературзна, поэзипе критикана 
юратнипе пёрлех, хими наукине юрататчё. Хими тесен, чӑ- 
вашл.а кала с-так, пётеех каятчё, хими кабинетёнче тёрлё 
опыте емпе аппаланатчё. Анчах математикӑна ытлах юрат- 
мастчё. Май пата Ленинградран янӑ ҫырӑвёнче пёррехинче 
ҫапла ҫырнӑччӗ: «Эяӗ математик ӑпа мӗн чухлӗ асаплантӑм, 
халӗ ёнтё манран математика ыйтмаҫҫё. Ҫапах та эпӗ Ко- 
пеца ырӑ сӑмахпа асӑнатӑп. Кондратий Никифоровича * 
манаймастӑп».

Григорий Кузнецов, химие юрата1канскер, хӑйӗн псев- 
донимне те Менделеев сиотеминчен илнӗ. Ку псевдоним 
пирки пёррехинче пирӗн хушӑра ҫакӑн пек калаҫу пулса 
иртрё.

— «Гелий» сӑмаха чӑвашла «Кели» мар, «Хӗвел» е 
«Хӗвелли» теме юрать,— терём эпӗ.

— Ҫапла, ҫатала! Кели, Хӗвелли... Анчах эпӗ Сарачӑм 
Miap, Карачӑм!— терё Гриша Кузнецов.

Ҫаксене шута идее, эпӗ хамӑн статьяра 1926— 1930 ҫул- 
сенчи пек «К. Куснетсо.в (Кели)» тесе мар, «Григорий К уз
нецов (Гелий)» тесе ҫырасшӑнччё, анчах унӑн псевдонимне 
«Кели» тесе ҫырма хӑнӑхнӑ пирки «Гелий» тесе ҫырма 
хӑяймарӑм).

Аара-тӑра пӗлмен Кели 1925 ҫулта, хӑйӗн пёр ҫывӑх 
юлташӗ чённипе, ҫуллахи каникул вӑхӑтӗнче хальхи Ҫёмӗр- 
ле районёнчи Хутар салинг кайоа, унта вулав ҫурчӗн пуҫ- 
лӑхёнче ёҫлет. Рабфак студеичӗ Хутарти ҫамрӑкоам хуш- 
шинче тӗрлё дскладсем тӑвать, лекцисем пулать, калаҫусем 
ирттерегг. Спе1кта1кльсем лартма хӑех пьесӑсем ҫырать. Сӑ- 
махран, унӑн «Ҫӑжапа юман» ятлӑ пьесине Хутар тавра- 
шӗнчи ялсенче пӗр уйӑх хушшинче тӑхӑр хут лартнӑ. Кели

* В. О Копец. К. Н. Никифоров — рабфакра вӗрентнӗ препода- 
вательсем.
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сӑввисене литература каҫӗсенче вуланӑ, юррисене ҫамрӑк- 
оем вӑйӑсенче юрланӑ.

1926 ҫулта Г. Кузнецов рабфакран вӗренсе тухать те 
Левинградри государства универеитетне кайса кӗрет. Уни- 
вероитетра вырӑс литературипе чӗлхине, историпе архив 
ӗҫне вӗренет. Ҫав вӑхӑтрах тэта литература организаци- 
йӗнче (Л А П П  чӑваш секцийёнче) ӗҫлет, статьясем, фелье- 
тонсем, сӑвӑсем ҫырать. Хӑйӗн тусӗсем- патне Ленинград- 
ран янӑ ҫырӑвӗсене вӑл тӑтӑшах: «Чӑзаш пролетариллӗ 
литератури ҫинчен шухӑшламасӑр пурӑнаймаотӑп»; «...вё- 
ренсе тухам-ха. Шупашкара пырам. Вара ҫур пурнӑҫа ли- 
тературӑшӑн парнене кӳрёп»; «Ҫырмасӑр чӑтаймастӑп...» 
тесе пётерет. Харсӑр журналист-коммунист хӑйӗн вӑй-хал- 
не нимле ӗҫре те шеллесе тӑман: вӑл пур ӗҫре те ырми- 
канми ӗҫленӗ, литература юхӑмёнчи тёрлӗ оиенлӗ шухӑш- 
сене хирӗҫ, уйрӑмах буржуалла национализма хирӗҫ паттӑр 
кёрешнӗ,, Анчах... хастар литераторӑн сывлӑхӗ хавшаса пы- 
нӑ: Ленинградра вёреннё чухне унӑн ӳпкепе пыр туберюу- 
лёзё пуҫланса кайнӑ, юлашки курсра чухне чир-чӗр ураран 
ӳкернӗ. 1931 ҫул пуҫламӑшёнче тӑван ялне, ватӑ амӑшӗ 
патне, таврӑноа темиҫе эрне вырӑнпа выртнӑ хыҫҫӑн янва
рей 23-мёшӗнче Г. Кузнецовӑн осуҫё ӗмӗрлӗхех хупӑннӑ.

Григорий Кели — поэт, критик, историк. Унӑн литера
тура ӗҫӗнче теорипе критика ыйтӑвӗсем малти вырӑнта тӑ- 
раҫҫӗ. Сӑвӑеем ҫырма ҫамрӑклах тытӑннӑ пулин те, Кели 
ытларах критикӑллӑ статьясем ҫырнӑ. 1932 ҫулта Кели 
тусёсемпе юлташӗсем унӑн сӑввисене пухса йӗржеленё те 
«Октябрь кёввисем» ятпа сборник туса кӑларнӑ. Унта вӑ- 
тар пилӗк сӑвӑ. Унӑн сӑввисем тӗрлӗ темӑсем ҫине пайла- 
наҫҫӗ: революци кёввисем, хула сӑн-сӑпачӗ, ҫёнелекен ял, 
ҫамрӑксен ӗҫӗ-хёлӗ, сыхӑлӑх сӑввисэм, литература ӗҫё 
тата ыт. те. Вун пилӗж пин экземплярпа кӑларнӑ кӗнеке 
темиҫе уйӑх хушшинче саланса пётнӗ. Паллӑ поэт тата 
критик хӑйӗн сӑввисенче те, етатйисенче те литературӑн 
обществӑри вӑйне, писателӗн, поэтӑн ҫӗнё пурнӑҫ тӑвас ӗҫ- 
ри вырӑнне, литературӑн класлӑхнс, партилёхне кӑтартса 
лама тӑрӑшнӑ.

Анчах унӑн статйисемпе сӑввисем пирки халё мӗн ка
лама пулать-ши?

* #**
Г. Кузнецов-Келин критикӑри ӗҫёсемпе шухӑшёсем пир

ки каланӑ чухне унӑн «Марксистла критикӑн хӑш-пӗр
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ыйтӑвӗсем» ятлӑ. статйи ҫинче чаранса тамасӑр иртме ҫук 
(«Сунтал», 7-мёшпе 8-мёш номерсем», 1928 ҫул). Ку 
статьяра литература критикин ыйтавёсене, унӑн задачисем- 
rre тёллевёсене марксизм-ленинизм енчен ӑнлантарса пама 
тытӑнса пӑхни палӑрать. Хӑйён статйине вӑл В. И. Ленин 
сӑмахёсемпе пуҫлать:

«Каждый художник, всякий, кто себя таковым считает, 
имеет право творить свободно, согласно своему идеалу, 
независимо ни от чего.

-  Но, понятно, мы — коммунисты. Мы не должны 
стоять, сложа руки, и давать хаосу развиваться, куда хо
чешь. Мы должны вполне планомерно руководить этим 
процессом и формировать его результаты» (Ку сӑмахсене 
В. И. Ленин хай Клара Цеткинпа калаҫнӑ чухне калана. 
Г. Келий вёсене чӑвашла куҫармаеӑсах илнё. Эпир те ку 
цитатӑна ҫаплипех хӑваратпӑр)*.

Критик каланӑ тарах, «Ҫак темяҫе сӑмахпах Ленин пи
ре прслетарисен литературинче марксистла критикан проб- 
лемисене татса пама практика методне катартса парать.» 
Ытларах та. Эпир тата ҫакна калама пултаратпӑр: худож
ник (писатель), кирек хӑшӗ те, хӑйён шухӑшёсене, ёмёчӗ- 
семпе идеалёсене кура, никама пӑхӑнмасӑр; ирӗклӗн ёҫлеме 
пултарать, ёҫлемелле те, анчах пирӗн ӗмӗтоемпе идеалсем — 
коммунизм тӑвасси; хӑшӗ-пёрисен, йывӑрлӑхсенчен хӑраса 
ӳкекен уйрӑм ҫынсен, коммунистла идеалсене ӑнланман е 
ӗненмен ҫынсен, шухӑшёсемпе ӗҫёсем аяккалла пӑрӑнса, пӗ- 
тём халӑх такӑрлатакан ҫулпа мар, уйрӑм сукмакпа пыраҫҫӗ 
пулсан,— пирӗн мӗн тумалла-ха? Алӑсенеусса лармалла-ши 
е мён те пулин тумалла-ши? В. И. Ленин ҫавӑн пек ларма 
хушмасть, вӑл йёркесёрлёхе (хаоса) ӑҫталла килчё, ҫавӑн- 
талла аталанма памалла мар, тет. В. И. Ленин искусствӑ- 
на, литературӑна ертсе пыма, ҫул кӑтартса пама хушать. 
Вӑл малта пыракан шухӑша пулӑшмалли ҫинчен, каялла 
туртакан кивӗ шухӑшсане хирёҫ кёрешмелли ҫинчен ка- 
лать. Пирён совет государстви, Коммун,истоен партийё ис- 
кусствӑпа литературӑна аталантарас ӗҫре ленинизм прин- 
ципӗюене тӗяе хурса ӗҫлеҫҫё. Марксистла литература 
критики те хӑйён ӗҫёнче ҫав принципсене тёпе курса ӗҫлет. 
Марксистла критик «апла тусан та, капла тусан та юрать», 
«кунталла кайсаи та, унталла кайсан та юрать» темест,

* Ана халӗ ҫак кӗнекере тупма пулать: «В. И. Ленин о литера, 
туре и искусстве». Госполитиздат, 1957, 582—583.
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мӗн ту мал лине, ӑҫталла каймаллине халах интересе енчен, 
парти тӗллевӗ 1енч:ен, марксизм-ленинизм вӗрентӗвне тӗпе 
xiypna, уҫҫӑнах кӑтартса парать.

Малалла Кели Ксммунистюен партийён Тӗп Комитечё 
тёрлӗ вӑхӑтра литературӑпа исхуссггв-ӑна мӗнле аталанта- 
раоси ҫинчен йышӑннӑ резолюциоене асӑнать, вёсен шухӑ- 
шӗсене 'кӗскен каласа парать. «Парти калана пек тӑва!С пул- 
сан,— тет вӑл,—  парен чӑваш литератур-инче те мар^ксист- 
ла критикан ткулӗ пулмал-ла».

Коли каланӑ тӑрӑх, критик ёҫё ҫӑмӑл ёҫ мар. Критик 
ӗҫне пёлмешшсем марксистла критикана киревсӗр шухӑш- 
семпе ҫӳпӗлеҫҫё («вносят всякий хлам в марксистский 
храм»), тет. Критикан марксистла диалектикӑн чӑнлӑхёсе- 
не, марксизм-ленинизм принципёсене пёлмелле.

Кели, критикан пултарулӑхӗ ҫинчен каланӑ май, 
В. Г. Белинский сӑмахӗсене илсе кӑтартать (вёсене Кели 
хӑй куҫарнӑ; мёнле куҫарни вулакансемшӗн хӑш-пӗр енчен 
интереслӗ; ҫавӑнпа та эпир вёсене, пёр енчен, чӑваш кри- 
тикён т у х ӑш-нсӑм.ӑлне палӑртас тесе, тепёр енчен, мёнле 
куҫарнине кӑта рта с тесе, ним улӑштармасӑр ҫырса па- 
ратпӑр):

«Критик пултарулахё (таланчё) сайра, унӑн рулӗ шӑ- 
вӑнчӑклӑ, хӑрушӑ». «...Ку талантра миҫе услови пӗрлешеҫ- 
ҫӗ-ши?—■ искусства на кӑварлӑн юратни, тарӑннӑн кӑмӑл- 
лани, тӗплӗн, тӗрлё енчен вёренни, тата пур енчен те 
пахакан ӑс; ҫавсем (услависем)— тӳрӗлӗхён ҫулпуҫё, хӑйӗя 
кӑмӑлён ирӗхне парӑвмасӑр пултарни; питӗ пысӑк унӑн 
хӑйён ҫине илекен ӗҫё!»*

Ҫак етатьярах Кели эстетикӑн хӑш-пӗр ыйтӑвӗсем ҫин- 
чен те ҫырать. Анчах мӗнлерех-ха унӑн эстетика тӗлёшӗнчи 
шухӑшӗеем? Вӑл калана тарах,- эстетика науки илемлӗх 
ҫинчен вӗрентет. Кашни обществӑллӑ эпоха хӑйӗн пур- 
нӑҫӗнчи илемлёхе искусствӑра кӑтартать. Илемлӗх шутне 
формӑри техника, сӑнлӑх майёсем, вире, ритм тага ыт. те 
кӗреҫҫӗ, содержаните килёшсе ггулаҫ-ҫё. Общества пурнӑҫӗ

* Ку цитатӑна В. Г. Б е л и н с к и й  «О критике и литературных 
мнениях «Московского наблюдателя» ятлӑ статйинчен илнё. Белин
ский унта ҫакӑн пек ҫырнӑ: «...талант критика редок, путь его 
скользок и опасен... сколько условий сходится в этом таланте: и глу
бокое чувство, и пламенная любовь к искусству, и строгое много
стороннее изучение и объективность ума, которая есть источник 
беспристрастия, способность не поддаваться увлечению; ...какова 
высокость применяемой им на себя обязанности!» (В. Г. Б е л и н 
с к и й .  Сборник сочинений в трех томах, т. I, ГИХЛ, 1948, стр. 225).
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улшӑннӑ май, искусства содержанийе, унта перле искусст
ва форми улшӑвать. Пёр-пер апохӑри сбщастван, класӑн 
илемлёх тутине прсизведени фор мин чей, унӑн содержани- 
йёнчен уйрӑм пӗлме ҫук. Произведенири илемлёх ҫинчен 
унӑн содержанийёнчен уйрӑм калаҫма та юрамасть, мёншён 
тесен содержашше форма пёр-пёринпе ним уйрӑлми тачӑ 
ҫыхӑнса тӑраҫҫё.

Малалла критик ҫакна палӑртать: кашни вӑхӑтӑн жӑйён 
илемлёх тути пур. «Литература иурнӑҫ сӑнне ҫеҫ кӑтартса 
памасть, вӑл пурнӑҫ ту.ма та вёрентет», тет .вӑл. Ку шухӑш- 
сене калана чухне Кели ытларах Г. В. Плеханов ҫырни- 
семше усӑ курать, унӑн кёнекисенчен цитатӑеем илсе 
кэтартать.

Объективлӑ критика, субъективла критика, формалист- 
ла критика мёве пӗлтернине каласа панӑ хыҫҫӑн Кели 
искусства клас кёрешёвӗпе мёнле ҫыхӑнса тӑни ҫинчен ка- 
лакан ыйтӑва хускатать.

Мӗнле те гаулин клас ӗҫне туман писатель ҫук, тет вӑл. 
Класлӑ обществӑра вӑл яланах пӗр-пӗр клас позицинче тӑ- 
рать. Кун ҫинчен пире литература историйё, литература 
тавра, литературӑра тэта лятературӑшӑн пулса пыракан 
клас кёрешёвё калать. Писатель хӑй жласӗн интересёсене 
сыхлать пулоан, ытти классен интересӗсемпе килёчнме пул- 
тараймаеть. Вӑл хӑйӗн класлӑ ӗҫке творчества урлӑ тӑвать, 
творчествӑллӑ ӗҫпе классен кулленхи кёрешёвне хугшӑнать, 
унта хӑйён социаллӑ позицине кӑтартать.

Ҫапла вара, литература, псэзи те ҫавах, классен кёре- 
шёненче хӑватлӑ хёҫ-яӑшал пулса тӑрать. Литература за
дачи— класлӑ задача. Вӑл — пӗр-нӗр клаеӑн е классен 
вӑй-халне ҫёклееои, тепёр класӑн е классен вӑй-халне иу- 
тараоси. Урӑхларах калаеан, клас мейле задачӑсене лар- 
тать, писатель те хӑйён творчествинче ҫав задачӑсенех 
лартать. Урӑхла пулма та пултарай,масть. Мёншён тесен 
класлӑ сбществӑсен законӗ ҫавӑн пек. Писатальсем ҫак за
кона пӑхӑнаҫҫӗ, хӑшёсем ӑна пёлсех пӑхӑнаҫҫӗ, теприсем— 
пӗлмесёр.

Еҫпе пурӑнакан классен интересна хӳтёлекен поэтӑн 
пултарулӑхё халӑхӑн йышлӑ массисен шухӑш-кӑмӑлне па- 
лӑртать. Ҫапла вара, ҫавӑн век поэтӑн шухӑш-кӑмӑлӗпе 
халӑх шухӑш-кӑмӑлё пӗрлешсе каять.

Искусства,— тет Кели,— классен «ёрешёвён тёкёрё. 
Унӑн ырлӑхё ҫине критик хӑйӗн класӗн кӑ.мӑлӗпе нӑхмалла, 
класӑн кӑмӑлӗпе хакламалла.
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Лёр-тсӗр «лас, влаҫа аллине илсен, «искусства пурнаҫ- 
шӑн» тет, сценӑ ҫинчен анакан клас «искусства искусства- 
шӑн» тет. «Искусства хӑйшӗн «ӑна» тени тёрӗс мар, кирвк 
хӑш иохуеетвӑн та тӗллввӗ пур.

Искусства пурнӑҫа кӑтартать. Критикӑн унӑн ырлӑх- 
шыр.лӑхне класлӑ идеологи енчен пӑхса критиклемелле. 
«Искусства,— тет Келя,— пурнӑҫа ӑнланма пулӑшать. Про- 
летарисен искусстви ҫак задачӑна ас тӑЕаггь: искусства 
урлӑ пролетариеен, хресченсен, вёсен социализм тумалли 
ӗҫӗшён, идеологийё те, психологийӗ те социализмлӑ шухӑ- 
ша ӑнланса ун енне авӑнмалла».

В. Лебедев-Полянский критикӑн шухӑшӗпе килӗшсе, 
«ритик-марксист ҫинчен Кели ҫапла калать: вал произве
дение хакласа ҫеҫ те памалла мар, вӑл хӑйён класёшӗн, хӑ- 
йён исюусствишӗн' кёрешет, кёрешмелле те. Критик ҫакӑн 
пек ӗҫлет, чи малтан писаталӗн произведенийёнчи тӗп шу- 
хӑша, кӑмӑлне, темине тупать, унтан кашни литературӑллӑ 
тилан (ҫын сӑнӗи) обществӑри вырӑнне кӑтартать; вёсен 
кӑмӑлӗсене вётетсе пӑхать; кайран писателен «формӑллӑ 
вырӑнёсене», сӑнлӑхёсене, сӑмах ҫаврӑнӑшӗсене критик- 
лет, юлашкинчен, формӑпа содержани мӗнле — аван-и е 
уеал-и — килӗшсе тӑкине хаклать. Произведенире классен, 
обществӑря ушкӑнсен кӑмӑлё пурнӑҫря пекех палӑроа тӑ- 
малла. Критик вёсен идеологине, шухӑш-кӑмӑлне, поихоло- 
гине тупмалла.

Ҫакӑ пуриншӗн те паллӑ: марксистла эстетика юлашки 
20—30 ҫул хушшинче пысӑк утӑмсем турё. Кели вӗреннӗ 
ҫулсенче эстетикӑ шйтӑвёсене нумай вӗреннӗ критиксем те 
хытӑ пӑтраштарнӑ, йӑнӑшсем тунӑ.

Марксистла эстетика иртнё оаманана марксизм енчен 
пӑхса ӑнлантарса пачӗ. Этем ҫутҫанталӑка, тулашри тӗнче- 
не хӑйнс кирлӗ пек улӑштареа ҫӗнетет, чӑн пурнӑҫ (дейст
вительность) законёсене вёренсе пӗлсе алла илет. «Ҫак- 
на пула,— тет Маркс,— этем матеряе илемлёх законёсем 
тарах та йёркелет» («В силу этого человек формирует ма
терию также и по законам красоты»*).

Искусства ҫӑл куҫӗ — ӗҫ, пурнӑҫ. Искусства ҫынсен ӗҫ- 
не пула пуҫланса кайнӑ, материаллӑ пурлӑхсем тӑвакан ӗҫе 
пула аталаннӑ. Этем хӑйӗн кашни ёҫне илемлёх законёсем 
тарах тӑвать, ӑна вал хӑйӗн ӑсёпе таланчӗ пулӑшнипе

* «К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве», т. I, М. «Искусство». 
1957 ;., 158 стр.
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илемлетет. Ҫыннӑн илемлёх, эстетика туйӑмӗсем таҫти аяк- 
■ри, пёлӗт ҫинчи вӑйсенчен килмеҫҫё, пурнӑҫри, ҫӗр ҫинчи 
вӑйран килеҫҫё. Ҫын пултарулӑхӗ «амӑш кавагоше» мар, 
гаурнӑҫ урапяпе ҫыхӑнса тӑрэть, ӑиа вӑй-хал параканни — 
обшетвӑ иурнӑсё, х.алӑх интересё, ӗмӗчӗ, идеале. Илемлёх 
туйӑмӗ обществӑри условисене, обществӑлла кирлёхсене 
пула йёркаленет, вӑй илет, аталанса малалла каять. Илем- 
лӗх ҫутҫанталӑк туса хунӑ ҫыхӑнуоем ҫинче мар, чи малтан 
обществ ӑра и-стори тӑршшёнче пулоа тӑнӑ ҫыхӑгаусем син
ие тытӑнеа тӑрать. Ҫынсен ӑс-пуҫёнче, обществӑн ӑс-танӗн- 
че, гбществӑри шухӑшӗсем, туртӑмёсем палӑраҫҫё.

Марксист ла-ленинла эстетика мӗне ' пёлтерниве ҫакӑн 
пекрех иалӑртма яулать: м а рк си стл а-лен ин л а эстетика 
вӑл — этем чӑн пурнӑҫа илемлёх урла ӑнланса илмелли 
майпен тёп законёсем ҫинчен вёпента^ен наукӑ.

Искусства илемлӗ сӑнарсем тӑвать. Вӗгем общества пур- 
нӑҫёнче, халӑх ӗҫёнче, классен, партиеен кёрешӗвёнче питех 
те пысӑк вырӑн йышӑнса тӑраҫҫӗ. Илемлё сӑнарсем ҫынсе- 
не обществӑлла идеалсене уяма, вёсемшён тӑма, вёсене пур- 
нӑҫа ■кёртеосишӗн тӑрӑшма, вёсемшӗн кӗрешме хавхаланта- 
раҫсё.

Г. Кели 'статйиоене ил-ес пулоан, эпир вёсенче эстетика 
ыйтавёсене лартма тытӑнса пӑхнине ҫеҫ ,кур'атпӑп. Тёрёс- 
сипе калаоан, чӑваш литеоатуринче эстетика ыйтӑвёоене 
Кели ёҫленё вӑхӑтра та, кайпантар1ахпа та барлека лартса, 
тёплё дутатса пани пулман. Халӗ те-*а Еёсене чӑваш лите- 
ратури пуянлӑхне шута илсе, чӑваш ӗҫ ҫын^исем пёлскен 
проиэведенисене тёпче-е ҫутатса пани ҫу.к. Чӑваш критикё 
эстетика ыйтӑвёсене тёпчес, ӑнлантареа парас тет пулсан, 
тӑван литературӑн тёслёхёсемпе усӑ курмасӑр иртме пул- 
тара й масть.

Г. Кэли чӑваш литературине аван пёлнӗ. Писательсен 
произведенийёеене тишкернё чухне вӑл авторитетсем ҫине 
пӑх-.а мар, тёрёслёх рине пӑхса ӗҫленё.

Ку тёеёчше пёр-ик тёслёх илсе кӑтартма ттулать. 
1929 ҫудта В. И. Красновӑн «Шуррисемпе ҫапӑҫня» ятлӑ 
кӗнегти Муоюавра пичетленсе тухсан. ун' ҫинчен пёри пёр 
майлӑ, тепри тепӗр майлӑ ҫьюма тытӑннӑ: тусгем — тусла, 
«тӑгчиансем»— «тӑшманла». Ку рӑл уйпамах А. Ми'лчпе 
Н. Шупуҫҫын.ня статйисенче сисӗннё. Пӗо критике (Мил
ли) асӑннӑ кёнекене пёлёте ҫити мухтанӑ, тепёр крити.кё 
(Шупуҫҫынни) ҫёр айне персе чикес пекех хурланӑ. Ҫакна 
кура Кели «Шуррисемпе ҫапӑҫни» тавра «ҫапӑҫни» ятлӑ
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статья ҫырать. Унта вал, критиксен авторитет не, вёсен ёҫ- 
ри вырӑнне пӑхмасӑр-тумаеӑр, ҫакӑн пек калать: «Объек- 
тивлӑ» марксистла критика паратпӑр такен Шупуҫҫыннипе 
Милли иккёшё те чӑн марксистла критикан ике енне пай
са тӑраҫҫӗ: пёси, Шупуҫҫынни, произведение хурлаешӑн 
тӑрӑшнипе «Шуррисемпе ҫапӑҫнине» ҫитӗнӳ енчен тишкер- 
месёрех иртни; тепри, Милли, произведена ырлӑхёпе килен- 
ниде пёр ҫитменлёх ҫинчен те асӑнмасть. Кун пек критик- 
сем марксистла объективизмран пӑрӑнарах тӑраҫсё».

Критика сбъективлӑ критика пулмалла. Кели ку 
шухӑша хӑкён темиҫе статйинче палӑртать. Объективлӑ 
критика вал «тӑванлӑха» е «туслӑха» пӑхӑнмасӑр хаклать, 
ушнӑн чи вӑйли, чи хакли — вӑл тӗрёслёх. Тёрёслёхрен 
пӑрӑнакан критика субъективизм лачакине кӗрсе ӳкет.

Ҫак статьярах Кели «Шуррисемпе ҫапӑҫни» пирки кёс- 
ке пӗтӗмлетӳоем тӑвать. Ку прсизшедени «чӑвашӑн проле- 
тарилле прсизведеникёсем хушшинче пысӑк вырӑнта тӑ- 
рать. Пролатарилле идеологи енчен, пуҫламӑшёнчен вӗҫне 
ҫитичченех, пётӗмпех тёпленсе ҫитеймен, анчах кунта пы- 
сӑк йӑнӑшсемех ҫук». «Авторӑн чи хисеилӗ ҫитӗнӗвӗ — 
граждан вӑрҫине тёрёс, истори вӑхӑчёпе, ун вӑхӑтӗнчи 
классен кӑмӑлёле, пурнӑҫӗпе ҫыхӑнтарса сӑнласа пани. А в
тор произведенири геройсене (хушӑран хӑкне те) вё~ен 
класлӑ вырӑнӗпе килёшсе, пытармасӑр кӑтартнӑ, хӑйне 
ирӗкгӗрлемесёр, уҫӑ кӑмӑлпа ҫырнӑ»,—  тет.

«Шуррисемпе ҫапӑҫни» В. И. Крас.новӑн— мадтанхи 
произведенийё. Паллах, писателён малтанхи прсизведени- 
йёнче ҫеҫ мар, кайранхи произведенийӗнче те ҫитменлёхсем 
пулма пултараҫҫӗ. Критиксен ёҫё — произведение объек
тив лӑ хаклаоси, произведенийӗн паха енёсене те, ҫитмен- 
лӗхӗеене те тёрёс ггалӑртасси.

Тепёр тёслӗх. С. Ялавин критик П. Хусанкай пултару- 
лӑхё <ҫ.инчен «Сунтгл» журналта статья пичетлесен, Кели, 
унпа (К:илӗигме~ёр, «Ялапин критик тӗкёрёнчи Хуоанкай» 
ятлӑ статья ҫырать. Критик ҫак статьяра Ялавина позтӑн 
пултарулахне тӗрӗс хажламаншӑн критиклет.

«Критикӑна,—  тет Кели,— хӑш-иёр ҫулӑхакансем пирён 
пролетари умӗнче таракан критика задачисене пӑхӑнаешӑн 
,мар. «Кам мӗнле критиклес тет, ҫапла критиклеме пулта- 
рать. Мана вӗрентмелли ҫук, эп н у м я й  вуланӑ»,— тет Яла
вин. Эпир вуланине пит хавас. Хӑш-пӗр чух нумай вулани 
сахала ӑнлаима та кансӗрлет. Литературӑра эпир мён ҫин- 
чен ҫырас тетӗн, ҫавӑн ҫинчен ҫырма чармастпӑр... Прсле-
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ггари патшалӑхёнче критика маркеистла пулмалла, вал 
пролетарии лятературари жёҫ-яӑшалё. Пирӗн критика на- 
укӑллӑ, объективлӑ. Кун пек критика Ялавинран аякра, 
ун критики йӗркесёр, хӑй не манерлӗ супӑнь хӑмпи: апла та, 
капла та — нимён те ӑнланакмӑн. «йёре-кула Микула» 
тенё пек: пёр ҫыннах ҫёр тӗслё хак парать».

Шел гаулин те, С. Ялавин кун пек ҫитмевлёхсенчен йӑл- 
тах хӑтӑлса ҫитнё теме ҫук. Вӑл тепӗр чухне писателен про- 
изведенине «тишкернӗ», «критикленӗ» ҫёртен,— те сиссех, 
те сисмесӗрех,—  урӑх «ҫуна» ҫине сяксе ларать те писателе 
хӑйне ту лама тытӑнать. 1960 ҫулта вӑл, оӑмахран, А . Ян- 
даш писатель калавӗсем пирки ҫырнӑ чухне ҫавӑн пек ту- 
рё: Яндаш пиоателён калавёсене юлташла тишкӗрес вырӑн- 
не Никифоров (Яндаш) директорӑн ёҫне «хритихлерӗ»... 
Паллах, кун пек критикана чӑн-чӑн критика хушши.ччи уй- 
рӑмлӑх пӗлӗтпе ҫёр хушцгинчи уйрӑмлӑх пэхех. Критик 
ёҫё — йывар ӗҫ, анчах тем neat йывӑр пулсан та, критикӑн 
ҫынна туласа, автора тӳпкесе канм1а юрамасть.

Г. Кели хӑйён етатйинче Хусанкай еавЕисемпе псэмисе- 
не те хытӑ критиклет, хӑш-пӗр ҫӗрте ытлашши хытӑ ят- 
лать, анчах унӑн Хусанкай пултарулӑхӗ пирки иккёленес- 
си-тӑвасси пулман.

«Хусанхай сӑввисем тӳлеж, анчах ҫивӗч,—  тет критик.— 
Вёсенче пайтах сӑнлӑ вырӑноем, илемлӗ сӑмах ҫа.зрӑнӑшӗ- 
сем, танлаштарӑвё ен тёрлӗ висе. Хуеавхайран илемлё май- 
сене вёренмелле. Ҫак вӑхӑтри Хуеанкай ерипен хӑйён фор- 
ми не туса пырать. Ун стилё пуласси иаллӑ. Хуоанкай 
умӗнче сарлака поэзи ҫулӗ».

Тёрёс ҫырнӑ критик: Хусанкай «сарлака поэзи ҫулне» 
тупрё, чӑваш литературинче паллӑ поэтсенчен пёри пуле а 
тӑчё; унӑн пултарулӑхё вӑйлӑ та пуян, таланчё —  хӑйне 
евёр талант, унӑн хӑкён стилё, чёлхи пур. Хусанкай тесен, 
зпир чӑваш поэзийён малти ретне пӑхатпӑр. Анчах эттир 
культ тӑвакансем мар: Хусанкайпа пёрле чӑваш псэзийӗн 
пысӑк отрячё пынине те куратпӑр. Эпир пултаруллӑ ушка
на, унӑн вӑй-халке, коллективлӑ ёҫне ёненетпӗр, мгншӗн 
тесен, литература тӗлёшпе калас пулоан, пёр ҫын ҫырать 
кӗнеие пулать, темиҫе ҫын ҫырать литература пулать. Ку 
ҫеҫ те мар-ха: литература — халӑх ӗҫё, рӑл тгин-пмн майпа 
халӑх ёҫӗпе, ёмӗт-шухӑшӗпе ҫыхӑноа тӑрать.

Г. Кузнецов (Кели) сӑвӑ виҫвсене, уйрӑмак чӑваш сӑз- 
вин виҫисене, тёпчесе темиҫе статья ҫырнӑ. Кунта унӑн 
ҫак статйиҫене асанма пулать: «Поэзи формисам ҫинчен»
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(икӗ пайлӑ таватӑ статья, 1927, 1928 ҫулсенче ҫырнӑ), «Сӑ- 
вӑсенг мёнле ҫырмалла» (1929 ҫ.), «Силлабикӑпа тоникӑ 
ҫинчен тавлашни мёнпе сӳтӗлсе тухрё» (ку статья критик 
вил-сен пичетленнӗ).

Ҫак статьясенче критик чаваш тюэзийёнче силлабикӑ 
системнее тоникӑ системи мёнл-е аталаннине сӑна-са тёпчет.

Чӑваш с-ӑввинчи тоникӑлла виҫе ҫинчен, унӑн пулас 
кун-ҫулё ҫинчен х-ӑй вахӑтё-нче Ҫеҫпӗл Мишши ҫырнине 
атурте пӗл-еҫрё. Ку ыйтӑва Кели те лайӑх тӗпчесе нӗлнё.

Кели хӑрён критикӑлла статйисенче тоника системи ча
ваш сӑввишён ют -маррине . нумай тёслӗхсемпе кӑтартса 
панӑ.

Силл.абихӑ системи чӑ-ваш сӑввишён «улшӑнми, иётми 
система», текенг-ене хирёҫлесе, Кели ҫакӑн пек ҫырнӑ:

«Мёншён энир тоника техники ҫинчен маларах курса 
калаҫма пуҫларӑмӑр?

1. Мёншён тесен ку тоникӑ чӑваш чӗлхин уйрӑмлӑхёпе, 
ун эаконёпе пит ав-ан килёшет — ӑна пурнӑҫа кёртме тӑ- 
рӑшмалла. (Вӑл кёчё ён тё— истсри -хзушшинчен иртмелли 
пулмагё.)

2. Тоника системи пур ҫӑвӑ техникиоенчен те ҫ-аврӑнӑр- 
лӑ, пг/рнӑҫӑн тёрлӗ тапписене кӑтартма пултаракан техни
ка. Унпа нирӗн р-евэлюци-лл-е, -ссциализмл-а пурнӑҫпа строй- 
кӑна кӑтартнӑ ҫёрте усӑ курмалла».

Хӑш-пӗр литераторсем, Келие хирӗҫлесе: «Тоникӑ си- 
стемине пурнӑоа кёртме «нации», унӑн чӗлхин улшӑнмал- 
ла», те-нӗ. 1930 ҫулта Кели, «тоника системи» ыйтӑвне 
хускатса, ҫапла ҫырнӑ: «Наци улшӑннӑ-и?— Улшӑннӑ. Ре- 
волюци пулни науи улшӑннине пӗлтерет. Чёлхе улшӑнни 
пуриншӗн те паллӑ. Чёлхе улшӑннӑ: «тоникӑ» чӑваш чӗл- 
хипе чӑнах та килёшет, ун законе ҫавнашкал».

Ку шухӑш — тёрёс шухӑш. Аннах чӑваш сӑврисен виҫи- 
сем ҫинчен ҫырнӑ статьясенче Кели хӑш-пӗр ыйтусене тё
рёс мар ӑнлантарать. Сӑмахран, сӑвӑ техникине, уйгӑмах 
силлэбикӑ виҫине, класла категори тесе ӑнлантарма пӑхать.

«Силлабикӑпа тоникӑ ҫинчен тавлашни мёнпе сӳтӗлое 
тухрё» ятлӑ статьяра Кели ҫакӑн пек ҫырнӑ: «Нарспи»— 
вак буржу.аллӑ поэмӑ. Ун -авторе—  рак буржуаллӑ чӑташ 
хресчен поэчё — вак буржуалла массӑра ҫуралнӑ юрӑ ви- 
ҫине хӑйӗн поэзине куҫарнӑ, мёншён тесен ку виҫе чӑваш 
халӑхён вак буржуаллӑ кӑмӑлне кайнӑ».

Кунта тёрӗс м-арри ҫакӑ: 1. «Н-аропи» поэмана й-ӑнӑш 
К-ак панӑ; 2. Ҫӑвӑ виҫи пирки тёрӗс ҫырман. Совет литера-



тури иртнӗ вӑхӑтри литературӑсен пуянлӑхне, ҫав шутра 
сӑвӑ виҫисене те, еирсе пӑрахмасть, критикӑлла тишкерсе 
илет. Александр Фадеев калашле, Ш. Бодлер е П. Верлен 
декадентсен псэзикӗнче те форма тёлёшпе, ӑсталӑх енёпе 
вёренмелли пур.

Кели статйисенче пахи тата ҫакӑ: вӑл хӑйӗн статйисен- 
че буржуалла националистсене хытӑ критихлет. Сӑмахран, 
1930 ҫулта Н. Г. Га р и н -М и х а й л овс к и н «Зора» («Сар пи
ке») ятлӑ произведенные Д. Юман чӑвашла куҫарса, ӑна 
валли умоӑмах ҫырса кӑларсан, Г. Кузнецов ҫийёнчех 
критикӑлла статья ҫырать, унта Юманӑн националиетла 
шухӑшӗсене тӑрӑ шыв ҫине кӑларать.

Гарин-Михайловский произведенийӗнчи Гарри капита
лист ҫйнчен Юман: «Вӑл пирён тӗттём ҫӗршыва культура- 
па техника тапратма, промышленное акса ӳстерме шухӑш 
тытнӑ», тесе ҫырнӑ. Ҫакна критиклесе, Кели: «Куратӑр-и, 
хӗвеланӑҫри капиталист чӑваш ҫӗрне культура ажма килнё. 
Ма пӑлканаҫҫӗ-ха пархатарсӑр чӑваш ёҫ ҫыннисем, тав 
тӑвас вырӑнне вӗсем капиталиста чиксе 'пӑрахаҫҫё».

Юман хӑйӗн статйи вёҫёнче, чӑваш ҫамрӑкёсене чӗнсе, 
ҫапла ҫырнӑ: «Чӑваш ҫамрӑкӗсем, Сарачӑмсем, хӑвӑртрах 
Гаррисем пек пулса тӑрӑр. Cap пикене вӑрманта юр ҫинче 
шӑнса вилеоси вырӑнне куҫ пӑван керменсем тӑвӑр. Йёрё- 
хе, ийе, юмҫӑ сӑнёсене сирее пӑрахеа, Апполон, Венера 
кӗлеткисемпе пурнӑҫа илемлетӗр».

Юманӑн хитре сӑмахӗсене Кели ҫапла сирсе пӑрахать: 
«Эх, мён чухлӗ кунта, вырӑссенви пек, Юман калашле, 
«ҫунатлӑ, чечеклё поэзи», анчах марксизмӑн диалектикӑлла 
ӑнланӑвӗ пёр тёпчём те ҫук. Аҫтан Сарачӑмоам (калӑпӑр, 
ҫамрӑк чӑваш ӗҫ ҫыннисем) Гаррисем пулса тӑма пудта- 
рӗҫ? Гарри пек капиталист е буржуа интеллигенчӗ, инже
нер пулма чённи абсурд вёт вӑл! Е тата: Апполонпа 
Венерӑсен ӗмӗрё тахҫанах иртнё.

Социализмла общеотвӑн этемё пачах урахла пулмалли- 
не те пӗлмест-и Юман? Кашни Венера хӑйӗн вӑхӑтӗнче ҫеҫ 
илемлё, кашни Апполон хӑйён вӑхӑтӗнче ҫеҫ вӑйлӑ».

Илемлӗх пирки калани тёрёсех мар, анчах ҫа,к. тёслёх- 
сем буржуалла националиста Кели мӗн тери хаяр кри- 
тикленине питё аван кӑтартса параҫҫӗ. Юманӑн шухӑшӗсе- 
не, ӑнлантарӑвёсене Кели: вёсем «пӗтёмнех буржуалла 
демократ шухӑшӗ, пётӗмпех «либерал-марксист» Струве 
шухӑшё», «пӗтёмпех романтикла, идеалистла ӑнлантару», 
тесе хаклать.
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Чӑваш пролетари 'писателесен IV съезчӗн ёҫӗеем ҫин- 
чен ҫырнӑ статьяра (1930) Кели каллех Юмана критик- 
лет, вӑл,—«.нациошл-шовинистла шухӑшсене хавхалантара- 
канӗ», тэт. Кели шухӑшёпе, «хальхи пурнӑҫа кӑмӑлламан 
ҫынсем ирёксёрех каялла ҫаврӑнса пӑхаҫҫӗ. Ҫак ҫынсем 
«чӑваш-пӑлхар» тенё вӑхӑтра хавассӑн аваллӑх мёлкине 
кайоа ҫӳрерёҫ. Иртнё пурнӑҫ «геройӗсем» иртнӗ пурнӑҫа 
мухтама хатӗр.

«Ҫавнашка.лах, тет Кели, хамӑр «чӑвашлӑхпа» мухтан- 
ки те сиенлё. Ку шовинистл>а шухӑш чӑваш ӗҫ халӑхве ытти 
ӗҫ халӑхоемпе хирёҫтерет, вӗсене интернационаллӑ пролета- 
ри задачисенчен пӑрӑнтарать. Национал-шовинистла ш.у- 
хӑшсемшён пирён литературӑра малашне вырӑн ҫук. Кун 
пек литераторсем совет тӑшманӗсен лагерёнче ҫеҫ иуиша 
пултара-ҫҫӗ, вёсен литератури реакциллё».

Ҫирӗммёшпе вӑтӑрмӗш ҫулсенче литершурара пулса пы- 
нӑ кёрешӳ парти ҫул-йӗрӗ ҫӗнтернипе, социалиамла реа
лизм мгслечё ҫирёпленнипе вӗ.ҫленчё. Ҫав кёрешёве критик- 
коммунистсем активлӑ хутшӑннӑ, унта Кели те, хастар 
литератор, партии кӑвар чӗраллӗ салтакё пулса кутшӑннӑ.

Анчах Кели ҫырнисенче пурте тӗрӗс тени йӑнӑш пул- 
нӑ пулӗччӗ. 'Унӑн статйисене вӑхӑтне кура хаклас пулать.

Г. Кузнецов (Кели) ҫырнӑ жритикӑлла статьясенчи 
ҫитменлёхсемпе йӑнӑш шухӑшсем мёнрен килнине ӑнланоа 
илме йыяӑрах мар. Критик Ленинградри укиверситетра 
вёреннӗ чухне (1926— 1930 ҫҫ.) унта ӗҫленӗ профессорсем- 
пе преподавательсем хушшинче вульгарлӑ социологистсем- 
пе формалистсем пулнӑ. Вёсен юрӑхеӑр «теорийӗсем» сту- 
дентсен ӑс-пуҫне чылаях ҫӳпӗленӗ. Григорий Келие те ҫав 
социологистла тӳнтерлӗхсен витёмё пырса тивнӗ. Вӑл хӑйён 
статйисенче час-часах В. Фриче профессор ҫырнисене асӑ- 
нать, хӑйён шухӑшёсене «|ҫирӗплетме» унӑн кӗнекисенчен 
цитатӑсем илет.

«Марксистла критикӑн хӑш-пӗр ыйтӑвёсем» ятлӑ стат- 
йинче Кели марксизм никёсне хывакансем тесе Маркспа 
Энгельса тэта Ленина асӑннисёр пуҫне Плеханова, Мерин- 
га, Каутские асӑнать, Фриче профессора «социологилле ме- 
тодшӑн» мухтать. Ҫав вӑхӑтрах тата хӑй вӗреннӗ универси- 
тетри кашни профессора тенё пек пысӑк авторитет вырӑнне 
хурать, вёсен сӑмахёсемпе тишкермесёр усӑ курать.

«Таса искусства», «искусства ипкусствӑшӑн» тэкен «тео- 
рие» критикленӗ май, Кели «сцена ҫинчен анакан поме- 
щиксен» теоретикёсем шутне Писарева, Чернышевские,
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Добролюбова, Белинские кёртет. В. И. Ленин хӑйён «Мӗн 
тумалла?» ятлӑ кёкекинче Белинские, Чернышевские вы- 
рӑс еоциал-демскратийё пуҫланас вӑхӑтра ӗҫленё, социал- 
демскрати пуҫланса какмалли никёсе хатёрленё ҫывсен 
шутне кёртввне аса идеен,— Кели йӑнӑшё уҫҫӑнах жу- 
рӑнать.

Кели РАПП «теоретикӗсен» хӑш-пёр йӑнӑш шухӑшёсе- 
не чӑваш литературине идее кёртнӗ, чӑваш гтисателёсене 
«диалектикӑлла методпа» ҫырма сённё. Аннах ку йӑнӑш ун 
чухне ча®аш литературвнче ҫеҫ мар, вырӑс литературинче 
те пулнӑ. Разшовецсем, литературӑри «юхӑмсем» хыҫсӑн 
чупеа, тёрлӗ «измеем» шутласа к ӑла ре а, калӑпӑр, А . Ф а
деева «диалектикӑлла материализм» представителе тенё, 
Ф. Панферова «эмпиризм» представителё тенё, ҫапла вара, 
писатель-севе тёрлё ӳшкӑнсем ҫиие уйӑрса, пёр-пёрне хи- 
рёҫ тӑратма тӑрӑшнӑ.

Ку йӑнӑшсене Коммунистсен партийён Тёя Комитечё 
1932 ҫулхи апрелён 23-мёшёнче литературӑпа художества 
оргавизацийёсене урӑхлатса ҫёнетеоси ҫинчен, РАППа пё- 
терсе совет пиоателёсен пӗрлёхлё Союзке тӑвасеи ҫинчен 
йышаннӑ псстановленипе тӳрлетрӗ. Ҫак постановление nvp- 
нӑҫа кӗртое иывипе писательсем хушшинчи тёрлё ушкан- 
сем пӗтрӗҫ, писательсем ҫав ушкӑвсенче «питёрёвсе ларас- 
©и», пёр-пёринпе хаокашасси те яётрё, писательсем ытларах 
халӑхпа ҫьихӑнса, пӗр-чгёрне ёҫре пулӑшса ёслеме тытӑнчёҫ. 
Пурвӑҫ хӑех писатэльсене пултарулӑх ёҫёнчи м етете — 
творчества методне — кӑтартса пачё. В ӑл— социализмла 
реализм меслечё. Социализмла реализм историйё сс^ет ли- 
тературйн историйӗпе. М. Горький ёҫё-хёлёпе, В. Маяков
ский, А. Фадеев, Ф. Гладков тата ытти нумай писательоен 
ёҫёпе сыхӑнса тӑоать.

Г. Кузнеце® ( Кели) пураннӑ гпулсан, хӑйён йӑнӑшёсене 
хаех тӳолетнё пулӗччё, ҫӗнё те паха статьясем ҫырвӑ пу- 
лёччё. Унӑн критик ёҫве тӑвас талант, литературӑва тӗпчес 
ӑсталӑх пысӑк пулна, вӑл яланах тӑван литература ҫинчен 
шухашлавӑ, ӑна аталантарас тесе, пётӗм вӑй-халне парса 
ӗҫленё.

• •
*

Г. Кузнецов (Кели) сӑввисенче те литературапа ис
кусствен, уйрӑмах поэзии, обществӑри вырӑнё ҫинчен, вё
сен класлӑхё ҫинчен каланӑ щухӑшсем тёл пулаҫҫё.
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Кӑвар чӗреллӗ поэт-коммунист Ҫеҫпёл Мишши, хӑйён 
ӗмёт-шухӑшӗ, сасси-юрри халӑхпа ҫыхӑноа тӑнине туйса, 
ҫапла ҫырнӑ:

Кӑвар чӗрем — пин ҫын чӗри.
Эп пӗр ҫын мар — эп хам пин-пин,
Эп пин чӑваш, эп пин-пин ҫын!
Чӗрем юрри— пин ҫын юрри!

Кели шухӑшӗ те ҫавӑн пекех:
Кашни хӑй ӗҫёпе, анчах пёр ёҫ ҫинчех.
Ҫӗн пурнӑҫшӑн мёльюнлӑ ҫар ёҫлет.
Ҫакӑ аслӑ ёҫ ҫинчи пин халӑх сассинче 
Ман хамӑн пурӑнӑҫ сасси те илтӗнет.

Эпир «унта Ҫеҫпёл Мишшипе Кели шухӑшӗ пёр пекки- 
не 'куратпӑр. Ҫеҫпёл Мишши «пин-пин ҫын» тени — вӑл 
«мильюнлӑ ҫар» тениех: Ҫеҫпӗл хӑйӗн чӗре юррине «пин 
ҫын юрри» тет, Кели «пин халӑх еассинче» хӑйён «иурӑнӑҫ 
сассине» илтет. Ҫак йёркесенче икё поэтӑн класлӑхӗпе ха- 
лӑхлӑхӗ палӑрать, вёсен класлӑхё халӑхпа пёрлешсе тӑни 
(курӑнать. Ҫапах та, впир и«у поэтсене пӗр «хӑма» ҫине тӑ- 
ратасшӑн мар. Паллах, Ҫеҫпёлгге Кели иккёшӗ те револю- 
цилле поэтсем, коммунистсем, анчах вӗсем пултарулӑх енӗ- 
пе пёр не к мар. Ҫеҫпӗл — чӑваш поэзийӗн хла1СОИ1кё; 
К ели— унӑн ученикӗсенчен пёри. Хӑш чухне учениксем 
учительсенчен иртсе ноаяҫҫӗ. Анчах К|елие поэзире хӑйён 
учителӗнчен иртме мар, унӑн ҫӳллӗшне ҫёкленме те пӳрмен. 
Ҫапах та вӑл Ҫеҫпёл пек пулма тӑрӑшнӑ. Ҫеҫпёл Мишши 
ҫамрӑксене (ҫав шутра -ҫамрӑк поэтсене те) малалла чёнсе:

Хастарлӑ, хыт утӑмлӑ пулӑр,
Ҫёршывӑн хастар ачисем,
Вут кайӑклӑн вёҫёр, ан юлӑр,
Ан юлӑр кун-ҫул уттинчен,—

тенё. Кели, ҫакна ӑнланеа, а>кӑ мӗнле йӗркесем ҫырнӑ:
Малаллах пуҫ усмасӑр юхарччё.
Эпӗ хамшӑн сехреп — ман пӑлхав

кимминчен
Хавшакпа чӗлӗнсе юлас марччӗ!

Тепӗр сӑвӑра вӑл поэтӑн пурнӑҫпа кёрешӳри вырӑнне 
ҫакӑн пек палӑртать:

Поэт — вӑл тупӑ. Чёринчен 
Юнне сӑхса вӑл авӑрланчё;
Вӑл пенипе те ҫёр ҫинче 
Хӗн-хур каски пайтах арканчё,
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Ҫалла, «поэт — вал тупа». Аннах Кели мейле поэт, 
•мёнле «тупа» пулнӑ-ха? Ку ыйтава тате а т р а с  тесен, унӑн 
сӑввисене кӑшт та пулин пӑхса тухас пулать.

Кели пултарулӑхӗ ҫинчен ҫырни ҫук. Критиксем ун ҫин- 
чен ҫырман. Ку ёнтё, паллах, пирӗн критика пурнӑҫран 
юлса пынине «ӑтартать; вёсем Ивановпа Ҫеҫпӗл пултару- 
лӑхӗ ҫинчен ытларах ҫыраҫҫӗ, тепӗр чухне Шупуҫҫыннипе 
Шелепи ҫинчен ҫыркалаҫҫё.

Келие Октябрь кёввисене юрланӑ сӑвӑҫ теме юрать. 
Унӑн сӑввисем нумайӑшӗ Октябрь революци ыйтӑвӗсемпе 
ҫыхӑноа тӑраҫҫӗ. Хӑш-иӗр сӑввисем хайсен ячӗсемпех ун 
ҫинчен калаҫҫё: сӑмахран, «Октябрь сӑвӑҫёсене», «Револю
ци карапё», «Юнлӑ вырсарни», «Октябрь Питӗрте», «Пӑл- 
хав юрри», «Малалӑх гимнё», «Ҫёнё ҫул» тата ыт. те.

Кели кивӗ тертлӗ пурнӑҫа чун-чёререн кураймасть. 
Ун тиакерлёхёпе пуомӑрлӑхне вӑл «Юнлӑ вырсарни» 
(1905 ҫул) ятлӑ сӑввинче кӑтартса панӑ. Унта Питёрти ра- 
бочисем патша ҫурчё умне хоруквӑсемпе, иконӑоемпе кайса 
мёнле улталанни ҫинчен ҫырать. «Юнлӑ вырсарнире» Раҫ- 
ҫейри ёҫлекенсем «чӑтма май килмен мӑшкӑл тӳсни» ҫинчен 
калать. Ҫав мӑшкӑл вёсемшӗн ахалех иртмен. Пролетариат 
1905— 1907 ҫулсенчи революцире кёрешӳ опытне туянчӗ. 
«Икон вырӑнне,— тет поэт,— вӑл (ӗҫ халӑх,— В. Д .) тӑ- 
ратрӗ ялав, куҫҫуль вырӑнне тӑкрё пульӑ». «Кивӗ тӗнчене 
шеллес- мар», тет вӑл тепӗр сӑввинче. Мӗншӗн тесен «кивё 
■пурнӑҫ — тёрме».

Ҫитрё 1917-мёш ҫул. Октябрӗн 25-мёшё. Поэт «алана 
тӑрӑх, «ҫён ҫул пуҫланчӗ ҫак кунран». Ҫав кун—  революци 
пуҫланнӑ .юун. Революцие Кали ырлать, уншӑн пётӗм чун- 
па савӑнать. Революцире, тет вӑл: ■

Пӗрре пӑлхавлӑ юн хёрсен,
Теме ӗҫ паттӑрӗ тӳнтерӗ...

Кӗрешӳ сӑлтавӗ — общества классене уйрӑлнинче, тён- 
че 'икке пайланнинче. Ҫакна лоэтӑмӑр уҫҫӑнах курать, уҫ- 
ҫӑнах калать:

Халь ик тёнче. Еҫ ҫыннисем 
Шӑпа Октябрьшӗн тытаҫҫӗ...

Е тата:
Писмен ҫинче этемлӗх ёмӗрӗ,
Тӗнче пайланчё ик каса.
Шӑпа тытатпӑр васкаса—
Кама тивет ҫак ҫёрӗн чӑмӑрӗ.
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Ҫаггла, Кели Октябрьти революцие иётӗм чӗререн мух- 
тать, уншӑн ҫапаҫать, равслюцилле шухӑшсене халӑх хуш- 
шине еарать. Вӑл кӗрешӳшӗн, пӑлхавшӑн, резслюцишӗн. 
Кӗрашӳ шухӑшӗ унӑн пултарулӑхне витёр витнӗ, ҫажӑ вӑл 
Кели пултарулӑхӗн никӗсӗпе пӑрӑсӗ. Анчах Октябрь рево- 
люцике Кели квшт урӑхларах, хӑй майлӑрах ӑнланать, ҫак 
революци уншӑн чи малтан «пӑлхав». Ку, паллах, Кели 
«революци» сӑмаха (термина) чӑвашла «пӑлхав» тесе ку- 
ҫарнинчен те юилнё. «Революци», «пӑлхав» (бунт) ӑнлану- 
сем пёр маррине Кели тавҫӑрсах илеймен. Вӑл «пӑлхавпа» 
«революци» еӑмахсем хушшинче уйрӑмлӑх курман. Ҫакна 
Келин кашки сӑввинчех тупма пулать. Вӑл ятарласах «Пӑл- 
хав юрри» ятлӑ сӑвӑ ҫырнӑ.

Пӑлхав кӗвви кивелмё час,
Пӑлхав юрри пёр май йыхравлӑ.
Пӑлхав хаяр, пӑлхав чёресёр;
Ана кирлех юн кӳнё чӳк...

Ку шухӑш «Октябрь Питӗрте» ятлӑ сӑвӑра та лайӑхах 
иалӑрать. Унта вӑл:

Паян ёҫ халӑхё пӑлхавлӑ...
Пӑлхавлӑ Питёр... тет.

Е тата:
Путилов завочён рабочи алли
Пӑлхавшӑн ёҫре тнмёрленнё.

Ҫаттла, Кели 1905— 1907 ҫулсенчи революцие те,
1917 ҫулти социализмла революцие те пӑлхав вырӑнне 
Х1унӑ нек тухать. Кунта ҫакна калас пулать: революци, пу- 
ринчен ытла 1917 ҫулти Октябрь революцийӗ, пӑлхав 
мар,— ӑна пӑлхав тенипех иртсе кайма ҫух. Ҫиелтен ҫеҫ 
пӑхакансене вӑл пӑлхав пек те туйӑнма пултарӗ, анчах ӑна 
апла ӑнланни нихӑш енчен те ҫителӗклё пулма пултарай- 
маеть тата йӑнӑш та. Октябрь революцине илсен (Кели 
чи малтан ун ҫинчен ҫырать), эпир акӑ мӗн «уратпӑр: вӑл 
халӑх пӑлханнипех пулман, унта организациллӗ вӑй, руко
водства, ленинла тактика вӑйлӑ пулнӑ. В. И. Ленин проле
тариата чи тёрӗс ҫул кӑтартса панӑ, большевиксем рево- 
люцири вӑйсене лайӑх пӗлнё, ҫавӑнпа та парти ӑҫта мён 
кирлё, ӑҫта хӑш «ункӑран» тытмалла, хӑш еннелле туртмал- 
ла тата ыт. те аваи куриӑ, аван пӗлнё. Пролетариат тата 
«тӳнтерекен» вӑй ҫеҫ мар, вӑл ҫав вӑхӑтрах творчествӑллӑ, 
пултаруллӑ вӑй.



Ҫапла, Октябрь —1 вӑл пӑлхав мар, Октябрь — вӑл хӑ- 
йён задачи сене ӑнланса илнё пролетариат тунӑ революци. 
Пролетариат Коммунист сен партийё ертсе пынипе рево- 
люцие хатёрленсе ту хнӑ, влаҫшӑн кёрешнё. Пролетариат па 
перле ӗҫлекенсен йышлӑ маоси пулнӑ. Революции орган.и- 
зациллё, пултарулла енёсене ёнтё Кели ҫителёжлё таран 
тав'ҫӑреа илеймен. Вӑл «кив пурнӑҫа— тӗрмене» ҫёмӗр- 
вине (тӳнтерни.не) курать, анчах кивё пурнӑҫа органи- 
зациленнё вӑй (пролетариат) пётернине уҫҫӑн кӑтартеа 
параймасть. Ҫакӑ Кели поэзинче хирёҫӳллӗ вырӑн пулса 
тӑрать. Кели Октябрьшён, анчах ӑна вӑл палкав тесе хак- 
лать. (Кели — хӑй те кивпине хирёҫ таракан пӑлхавҫӑ. 
Вал «Октябрь сӑвӑҫӗоене» те пӑлхавҫӑ пулма хушать).

Поэт пӑлхавлӑ,
Юрри йыхравлӑ...

Е тэта:
Хӗн-хур аваллӑхё,
Пӑлхав пахалӑхё 
Асран каймаҫҫё...
Ҫитес ыраншӑн эс паян,
Поэт, пӑлхав юррн юрла.

Ҫапах та, хастар поэта куншӑн, хӑш-пёр ыйтусеве ҫите- 
лёклё ӑнланса влеймеянишӗн, ытлашши тиркеме, хурлама 
сӑлтав ҫук. Кели — революциллё поэт, ҫёнӗ пурнӑҫ юрӑҫи. 
Вӑл халӑхпа парти ҫулӗпе пынӑ, унӑн урӑх ҫул пулман. Ку 
ҫул ҫине тухима ӑна ҫӑмӑлах пулман, пӑлхавҫӑран пролета- 
рилле революционер, марксист пулма ҫӑмӑл мар. Ҫатаах та, 
вӑл пёр маях малалла туртӑннӑ, вӑл пулас тёнчешӗн ҫун- 
ма пултарнӑ. Ҫавӑнпа ӗнтё вӑл ҫакӑн нек ҫырнӑ:

Малаллах! Хирёлсс таврари ҫулсемпе 
Юхӑнатпӑр ниҫта чарӑнмасӑр.
Пирӗн хурҫӑ кёсмен кӗрешет хумсемпе 
Тинёсри вупкӑна пӑхӑнмасӑр.

Куратпӑр, малалӑх, сан Аслӑ кунна. '
Эс пар ӗмӗрсем урлӑ ху аллуна...
Пур ёҫ ҫынне илттеретпёр 
Хамӑр малалӑх чанне.

Ку йӗркесенчен Кели малалла, ҫӗнӗ пурнӑҫ патнелле, 
хӑйён пётӗм вӑйёпе туртӑнви аванах курӑнса тӑрать.

Революцилле ӗҫре хавхаланнӑ чӑваш поэчёсене халал- 
лаеа, Кели «Октябрь сӑвӑҫисене» ятлӑ ,сӑвӑ ҫырнӑ. Унта 
вӑл ҫакӑн пек калать:
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Вутра хунанӑ сӑвӑҫсем 
Ҫуратнӑ амӑшне манмаҫҫӗ;
Октябрь чапӗшӗн вёсем 
Паян мухтав юрри юрлаҫҫё:
Пурте пёр саҫсӑн,
Ю рлар хаваесӑн!
...Ан чар! Октябрь кӑварне 
Поэт акать хавассӑн,— актӑр!
Вӑл сӑввипе кӳрет парне,
Теприн парни тыр-пул е трактор.

Г. Кели кашни сӑввинче тенӗ пекех пулас тёнчене, ком
мунизма асӑнать, еҫ ҫыннисене коммунӑшӑн кёрешме чӗнет, 
вёсен пултарулӑхне, ӗҫне мухтать. Ҫӗн пурнӑҫшӑн пуҫлан- 
нӑ кёрешёве, ҫён пурнӑҫшӑн пӗтём ҫӗршывӗгте ҫӗкленнӗ ӗҫе 
хӑй те хастар хутшӑннине аса илсе, поэт «Мухтав юрри» 
ятлӑ сӑввинче ҫапла калать:

Ёҫ ҫарёпе танах эп шурӑм 
Ун Юпари пӑлхавӗнче,
Ҫӗн ӑстасен ёретёнче
Эп те тӑрса ҫӗн пурнӑҫ турӑм.

Мухтав ӗҫе!
Вилнисемпе тухам вёҫе,
Тепри ҫуралтӑр тёнчене,
Юрлатӑр пурнӑҫ вырӑнне,
Ҫён пурнӑҫ паракан ёҫе

Мухтав юрри!

Григорий Келин пурнӑҫпа ӗҫри девизӗ ҫакӑн пек пул- 
нӑ: клас тӑшманӗпе ниҫта та, нихҫан та килӗшмелле мар; 
тӑшманоене хирёҫ Октябрьти революци кунӗсенче те, 
граждан вӑрҫи ҫулёсенче те кёрешнӗ, килӗшмен, малашне 
те вӗсемпе килёшмелле мар,— кёрешмелле! Сӑмахран, 
«Пӑлхав юрри» ятлӑ еӑвӑра вӑл ҫёнё ҫамрӑкшӑн, ҫёнӗ ӑру- 
шӑн кёрешни ҫинчен каласа: «Тӗнче ик енлё — ас тӑват- 
пӑр: пӑлхав, ҫил-тӑвӑл, кӗрешӳ,— ниҫта ан пултӑр килӗшӳ, 
шӑпа ҫӗн ҫамрӑкшӑн тытатпӑр!» тет.

Григорий Кели ҫутҫанталӑк ҫинчен ҫырнӑ сӑвӑсенче те 
социаллӑ, политикӑллӑ ыйтусем патне пыреа тухать, вёсе- 
не хуокатмасӑр иртеймест.

Акӑ хӗвел. Вӑл ёнтё этем пёлми ӗмӗреенчех хӑйён ҫу- 
тине тӗнчен вӗҫё-хёррисӗр уҫлӑхне сарса тӑнӑ. Хӗвелшён 
ҫёр ҫинчи ггурнӑҫ ним те мар, вӑл уншӑн сисӗнмесӗр иртет. 
Поэт сӑмахӗсемпе калас-тӑк. «ун ӗҫё-хёлӗ: ирпе ҫутал та 
каҫ хӗрел». Анчах ҫёр ҫинче хаяр кёрешӳ пырать:

Кунта ҫён пурнӑҫӑн тёпелёшён 
Вӑрҫмасӑр вӑхӑт та шумасть.



Эпир и лее 'Кӑтартнӑ тёслёхсем акӑ мӗн ҫинчен калаҫҫё: 
Кели хӑйӗн сӑввинче тарӑн шухӑшсем калама пӗлнё, фи« 
софла шухӑшлама пултарнӑ, халӑха, этемлӗхе интереслен- 
торекен ыйтусем хускатнӑ. Кели нумай ҫырма пултарнӑ. 
Унӑн таланчӗ ҫителӗклех пулнӑ. Вӑл псэт ҫеҫ мар, ҫав вӑ- 
хӑтрах — паллӑ критик, теоретик. Унӑн псэзийӗнче хӑйне 
майлӑ филоеофи пур. Вӑл философ,и «пӑлхав» (революци) 
ыйтӑвӗпе тӗрлӗ майсемпе ҫыхӑнса тӑрать. Анчах ҫитмен- 
лёхсем те пур: Келин хӑш-пёр филссофиллӗ сӑввисене ӑн- 
ланма питех те йывӑр. Вӗсем вулама та йывӑррӑн вуланаҫ- 
ҫе. Хӑш вырӑнсенче поэт шухӑшӗоем сӑнлӑхсем айне пулнӑ.

Тӗслёк вырӑнве «Пролетари музине» ятлӑ сӑвва илме 
пулать. (Ку сӑвӑ малтан «Утӑм» альманахӑн 2-мӗш номе- 
рӗнче 1929 ҫулта пичетленнё). Унта поэт-критик литерату- 
рӑпа искусства ҫинчен, вёсен обществӑри вырӑнӗ ҫинчен, 
ҫӗнӗ музӑ ҫурални ҫинчен ҫырнӑ. Анчах тӳрех ҫапла калас 
пылать: «Пролетари музи» пак ӑнланма йывӑр сӑвӑ чӑваш 
литературинче урӑх ҫукпа пёрех. Вӑл Кели оӑввисем хуш- 
шинче те —  чи йывӑр чӗлхеллё сӑвӑ.

Сӑввӑн малтанхи строфинче поэт кӗрхи аелатипе (Ок- 
тябрьти революципе) вӑраннӑ миллиэнсем ҫинчен калать. 
Вӗоем этем ҫитми тӳпесене штурмлаҫҫӗ. Революци «унӗсен- 
че хаяр штурма пула кепен ҫӳл сӑрчёсем шартлатнӑ, «у- 
рӑнми ҫӳле ҫёжленнӗ пёлӗтсем ӳпленнӗ. (Кепе сӑмаха поэт 
хӑй ҫакӑн нек ӑнлантарса парать: «Кепе — гтур светитленё 
япала, сӑмах тӗпё «турӑ». Н. И. Ашмарин профессор: «Ке
не — чӑваш турри», тет те «анне — кепе, унпа вӑрҫма юра- 
масть» текен тёслёхсем илсе кӑтартать).

Малалла поэт тӑвӑлсем «пур аокӑн Парнасӑн укӑлчи» 
тет (Парнас— грексен музисем, ӑсталӑх туррисем иурӑна- 
кан ту, тесе ӑнлантарать автор). Еҫ ҫыннисем искусствӑсен 
ҫёнӗ алтарьне тӑваҫҫё. Ку алтарьте ырӑ шӑршлӑ мирӑ ҫук, 
унӑн маччисем ӳсёртекен фимиампа тулмаҫҫӗ. Унта «ӗҫ 
туррине» «кӳреҫҫӗ тарлӑ чӳк».

Илтетни: савӑтсен пин саслӑ трубисем 
Пӗр хурҫӑллӑ саспа кӑвак ирпех улаҫҫӗ.
Юпа аслатине ҫуратнӑ ачасем 
Еҫ туррине унта мухтав юрри юрлаҫҫё.

Ҫёнӗ лирӑна тухнӑ миллионлӑ ҫар итлет:
Набатлӑ кёслепе вӑранччӑр тертрисем,
Кёрешчёр ӗмӗрсен хура ылханепе;
Ёҫ ҫыннисен тӑртапнӑ хӑлхисем 
Киленччёр савӑклӑ ҫён гимнӑн чанёпе.
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Малалла Кали, пуласлӑха шанса, ҫакӑн отек ҫырать.
Вӗркетӗр самана чӑн лира сассипе...
Чӑвашӑн варёнчен Рабиндранат ҫуралё.
Мицкевич, Пушкинӑн, Шевченкӑ кёввипе
Чӑваш пур хён-хура хурҫӑ кӑшӑлпа чуралӗ.

«Пр слета р-и муэине» сӑвӑра поэт ҫакна та шанать:
...Пулас юпасене тёл пуле хӗвелтухӑҫ;
Ун кӗввисем вӑратёҫ ҫывӑракан юна—
Пур тертӗн кётесне кӑварлӑн кӗрсе тухёҫ.

«Сунтал» журналӑн 5-мӗш нсмерёнче «Утӑм» утӑмёсем 
чапрасрах мар-и?* ятлӑ -статьяра ҫак оӑвва: «Лирӑна эпир 
«ёлёххи пах (? )  янравлӑ» тема хал ҫитерейместпӗр. Ёлёк- 
хи лирӑ буржуазишён ҫеҫ усӑллӑ, янравлӑ пулнӑ», тесе 
критикленине ответлесе, Григорий Кели ҫакӑн пек ҫырнӑ: 
«Пролетари поээине «ёлёкх-и пек» янравлӑ тени вӑл рево- 
люцичченжи поэзи пекех илтёнет тенине м-ар, ырлӑх енчен 
революцичченхи поэзинчен кая мар тенине пёлтерет. Поэзи 
ячё ҫеҫ юлнӑ, ытти пурте: поэзи задачи, ӑш-чикки, тула- 
шӗ,—  шурте улшӑннӑ».

Кели хӑшчпӗр сӑвасенче пёр-.ик сӑмах,па,х сӑнлӑх т;уса 
парать. Мещене «кив пурнӑҫӑн алланчӑкё», тет поэт, пёччен 
сӑвӑҫа «ун анчӑкё» тесе хурлать. Кун пах шухӑша Кели 
хӑйӗн статйинче те палӑртать, мещенле сӑвӑҫсене тӑрӑхла- 
са, вёсенчен кулса ҫырать.

Кели сӑввисенче п-аха рифмӑсем тёл пулаҫҫӗ: кӑварне — 
парне, актӑр — трактор, шӑпамӑр — хамӑр, жаоа — ваокаса. 
сакӑлта — ҫаканта, ячё — пачё тэта ыт. те.

Тата ҫакна калас пулать: Келин эрудицийё пы-сӑк пул- 
нӑ, вӑл нумай пёлнё. Вӑл хӑйён шухӑшёсене пуянлатас тӗ- 
лёшпе хытӑ ӗҫленӗ. Кели сӑв-ӑ техникине те ттитё лайӑх 
пӗлнӗ, анчах ӑста усӑ курайман. Сӑвӑ техникине пёлес тӗ- 
лёшпе Келипе Ҫеҫпёл чӑваш литературинче уйрӑмах талла 
пулнӑ. Анчах Еёсем сӑва техникипе тёрлӗ усӑ курнӑ. Ҫеҫ- 
пёл Мишши ҫӑмӑл еӑвӑсем ҫырма пултарнӑ, унӑн таланчӗ 
те пысӑк пулнӑ. Кели йывӑр ҫырнӑ, вӑл ҫӗнё формӑшӑн 
киввине х-ирёҫ кёрешнӗ, ҫӗнё техника шыранӑ.

* «Утӑм альманаха кӑларакансенчен хӑшё-пёрисем ҫав альманаха 
кӑларнӑ вӑхӑтра хӑйсене хӑйсем ҫиччёмӗш пёлёт тӑрне хӑпарнӑ пекех 
туйнӑ, анчах «мухганнӑ туйёнче намӑс курнӑ» теин вӗсемшён те тё- 
рёсех пулнӑ. Мухтанчӑксем йӑнӑш хыҫҫан йӑнӑш тунӑ. Ҫавӑнпа  ̂та 
вёсене критиклекен статьясем тухсах тӑнӑ: «Утӑм утти», «Утӑм» 
мёнле утать?», «Утӑм» утӑмёсем чапрас мар-и?»
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Григорий Кели, сёва ҫырас правилӑсене, еӑва техники* 
не аван пӗлнӗ вӑхӑтрах, ӑнланма йывӑр сӑвӑсем ҫырни 
форма хыҫҫӑн гоайнинчеи килнё. Унӑн еӑввисенче форма- 
листла теорисен витёмё сисӗнет.

Анчах эпир иртнӗ вӑхӑтри ҫынсене: вӑл «ӑна туман та, 
кӑва туман» тесе ха кла маст пӑр, хӑйсен вӑхӑтне кура вёсем 
мӗн тума пултарнине шута илсе хаклатпӑр. Г. И. Кузнецов 
(Кели) ҫинчен, вӑл хӑй вӑхӑтёнче мён-мён тунине пӑхса 
кал-асан, ҫахна палӑрпгма кулать: Кали чӑваш совет лите- 
ратурине аталантарас ӗҫе нумай-нумай вӑй хунӑ, вӑл — 
чӑвашсен малтанхи к см му ниот-лите раторёсенчен пёри, пал- 
лӑ критик, поэт.

Григорий Кузнецов (Кели) тӑван халӑхшӑн, унӑн ҫам- 
рӑк литературишӗн пархатарлӑ ӗҫ тунӑ, вӑй-халне шелле- 
месёр ёҫлекё. Ҫавӑнпа ӑна халӑх манмё, ялавах асра тытӗ, 
унӑн ырӑ ятне ҫӗкё ӑрусен чӗринче усрё.

Халӗ эпир Кели ҫинчен, унӑн сӑмахёеене кӑштах улӑш- 
тарса, ҫапла 1калӑпӑр: тӑван халӑх саосивче Кели сасси те 
илтӗнет тейёпӗр.
1961



ИСАЕВ М ЕТРИ ҪЫРАВЁСЕНЕ ВУЛАСАН...

«Ялав» журналӑн 1961 ҫулхи 12-мӗш номерӗнче чӑваш- 
еен вӑхӑтсӑр ҫёре кёнӗ паллӑ писателӗн, критикен, редак- 
торӗн, комсомол работникӗн ултӑ ҫырӑвне пичетлесе кӑ- 
ларнӑ. Вёсене пичете валли филологи науки сен кандидачӗ 
Н. Иванов хатӗрленё. Ҫырусене Д. Исаев ҫырӑнӗнчен илнӗ 
сӑмахсемпе ҫакӑн пек ят панӑ: «Искусства готрён вӑхӑтра 
пётём халӑхшӑн пулмалла».

Критик ҫырӑвӗсем умне Н. Иванов пӗчёкҫӗ статья ҫыр- 
са пичетленё. Д . В. Исаев чӑваш литературинчи- ют шу- 
хӑшсене хирӗҫ 20-мӗш ҫулоенче мӗн терн хаетар керенщине 
палӑртса, умсӑмах авторе Исаев-критик ёҫне ҫапла хаклать: 
«Вӑл литературӑри тасалӑхшӑн, партилле идейӑлӑхшӑн кё- 
решнё, тӑван литературӑна тӗрӗс ҫулпа ярасшӑн вӑй-хала 
шеллемесёр ёҫленӗ. Ҫакна унӑн Хумма Ҫеменё патне янӑ 
ҫырӑвӗсенче те аван куратпар. Исаев Мётри искусства ха- 
лӑхшӑн пулмаллине, чӑн-чӑн ӑсталӑхпа ҫырнӑ произведе- 
нисем кӑна ӗҫ ҫыннисен кӑмӑлне тивёҫтерме иултарнине 
кӑтартса парать».

Умсӑмах авторёпе килӗшое, эпир те ҫавӑн пекех калӑ- 
пӑр, Исаев ҫырӑвӗсем вулакансеве, тӑван литературӑна тёп- 
чекенсене пыеӑк усӑ пама пултараҫҫё, тейӗпёр.

Исаев Мётри хӑйӗн «Рабфак хёрё» ятлӑ калавне «Сун- 
тал» редакцине ярсан (1927 ҫ.), Хумма Ҫеменё патне ҫыру 
ҫырать, писательрен ҫав калав пирки хӑйён шухӑшне ка- 
ласа пама, йӑнӑшсемпе ҫитменлӗхсене кӑтартса пама ый- 
тать. Ҫапла вара, икё писатель хӑйсен пёр-пӗрин патне 
ярса тӑнӑ ҫырӑвӗсенче, «Рабфак хӗрё^ калавран пуҫласа, 
литераггурӑпа иокуоствӑн теориллӗ ыйтӑвӗсене оаус1катаҫҫӗ,
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тёрлё ый ту се не пӗр-пёрне ӑнлантарса параҫҫӗ (ису вӑл Исаев 
'ҫырӑвӗсенче те аван «урӑнать, Хумма Ҫеменӗн ҫырӑвёсене 
халлёхе тупман-ха).

Хумма Ҫеменӗ ҫыру ҫыроан, «Рабфак хӗрён» авторе 
'савӑнмаллипех сааӑнать. Хумма Ҫеменӗ калаври ҫиггмен- 
лӗхсене 1кӑтартса панӑ пулмалла. Ҫакна май ун патне 
Исаев тепёр ҫыру янӑ. Унта вӑл литературӑн обществӑри 
рольне хӑй мёнле ӑнланнине тата мёнле ӑнланмаллине ка- 
ласа парать. «Эсё тата,— тет вӑл,— пӗр енчен (чӗлхе илем- 
лёхӗ енчен) ҫеҫ пӑхнӑ, ман шутпа, пирён тепёр енчен — 
социологи, обществӑна усӑлли енчен те пыреа пӑхмалла. 
Тем пек илемлё ҫырнӑ япалан та, вӑл ӗҫлекенсен класён, 
пӗтём ёҫ халӑхён ёҫне малалла яма пулӑшмасть пулсан, пёр 
катӑк ҫур пуслӑх усси те ҫук».

Ыйтӑва кун пек лартни, калас пулать, хальхи вӑхӑтшӑн 
та тёрёс: пире халӑха коммунизм тума иулӑшакан произ- 
веденисем кирлё. Илемлё праизведени, унӑн кашки сыпӑ- 
кё, кашни пуплевёпе сӑмахё халӑха, партие усӑ патӑр, ӑна 
ёҫ ҫыннисем еавӑнса вулаччар, вуланӑ хыҫҫӑн вёсен хавас- 
лӑхё ҫёклентӗр, пурӑнас, ӗҫлес килнипе вӗсем малалла тур- 
тӑнччӑр, савӑнса юрлаччӑр. Урӑхла пулсан, Исаев к ала in- 
ле, писатель ҫырнӑ прсизведени темле паха пулсан та, 
«каггӑх ҫур нус» тӗшне те тӑмасть. Хӑш-пӗр литераторсем 
пёр-пёр произведение илеҫҫё те чӗлхи паха, илемлё, тесе 
каҫсах каяҫҫё, ӑна, ӑш-чи,к;хи ҫёрӗк пулин те, пёлӗте ҫити 
ҫӗклесе мухтаҫҫё. Мёншӗн содержаникё пироси пёр сӑм ах 
та шарламастӑр тесен, .аЕжаланса, хуҫкаланса: «Содержани- 
не тёпчееси Иоаевсем пек, Кузнецовсем иак... критнксен 
ӗҫё» тесе, пӑрӑноа каяҫҫӗ. Эпир тӳрех калатпӑр: ҫӗрёж ӑш- 
чиклӗ произведени хӑйён ҫёрӗк шухӑшӗсемпе сиенлё, анчах 
вӑл ту.лашё илемлё п;улнӑ пирки пушшех те сиенлӗ! Ҫав- 
нанжал произведени орхидейӑ ятлӑ чечек пек: илемӗ ҫын- 
на 'Илёртет, анчах шӑрши чыхӑнтарса ярать. «Аш-чикки» 
тенӗрен, чӑваш ҫамрӑкёсен революцичченхи пёр юрри аса 
килчӗ (ӑна вёсем кӳршё ялӑн хёрӗсене, ҫав вӑхӑтрах тата 
каччисеие те тӑрӑхласа юрланӑ):

Ҫ?кӑ ялӑн хӗрӗсем 
Ҫырла пек,
Ашӗ-чикки 
Хз’ра юн...

Икё писатель, Хумма Ҫеменӗпе Исаев Мётри, отёр-пери н 
патне ҫӳретнӗ ҫырӑвӗсенче хӑйсен шухӑшёсене пытарман, 
уҫҫӑн каласа панӑ (чӑн-чӑн писательсен ёнтӗ ҫавӑн пек
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пулмадла -та!). Вес,ем литература нроизведевийён -содер- 
жанийёпе форми цирки интереслё калаҫу пуҫарса янӑ. 
Хумма Ҫеменӗ «Рабфак хёрё» кала-ва чёлке енчен, «форма» 
енчен ыт-л-арах тишкёрнё пу-л-ае, ҫаЕ-ӑн-па та форман-а шута 
илменшён Исаева «вӑрҫса» та пӑжнӑ.

Ҫавӑн пирки ёнтё Исаев ку ҫыру-р-а еодержан-ипе ф,op- 
мана мёнле ӑнланмалли ҫинчен ҫырать. «Э-пӗ,— тет кри
тик,— форм-ӑна кирлё мар, фсрмӑшӑн кёрешмелле м-ар тесе 
нихҫан та каламан та, к а лас та ҫук... Форма та кирлё, 
чёлке илемлёхё те кирлё. Формана ҫёнетессишӗн те, «ис
кусства хӑвачӗшӗн» те пирён кёрешмелле. Анчах произве- 
денире «искусства хӑвачёшён» ҫеҫ мар, ӑш-чик хӑвачӗшӗн 
те кёрешес пулать».

Малалла ку ыйт-ӑва вал ҫапла ӑнлантарать: «Эпир япа- 
лан-а формӑшӑн анчах тумасгпӑр. Ҫ-ав-ӑнпа литературӑра 
в-ӑтам ҫулпа пырас пулать: формӑшӑн анчах тӑни те, ӑш- 
чикӗшён анчах тӑни те тӗрӗс мар. Кунта акӑ мӗнле пример 
илсе танлаштар-ма пулать: чёресе твмёокер век ялемлетсен 
те, ун ӑшёнче чӗрене кантаракан -сӑр-и пул-масан, вӑл пирён 
кӑмӑ-л.а тултараяс ҫу-к. Ҫавӑнп-а эпир: савӑчё те лайӑх, илем- 
лё, тӗплё тунӑ яп-ала пултӑр, ун ӑшёнче ёҫме-ҫим-е те чуна 
кантармалла, чёре -ҫумне 'ҫьппӑҫмалла, усӑлл-ӑ я-гсала пулт-ӑр 
тетпёр».

Исае® танлаштарӑвё илемлё, оригин-алла. Анчах лите
ратура ир-сизведенийён содержанийёпе форми пирки сӑм-ах 
хуокатрӑмӑр вул-оан, ,кунта ҫакна асӑрхаттарас -пулать: ку 
ыйгу — вӑл литература тёпчевёнче ( литератур о-в-еденире) 
пысӑк выр-ӑн йышӑнса таракан ф-и-лс-софилле ыйтусенчен 
пёри. Литература произведен-ийён -содержанине е формине 
тӗпчесе пёл1ес тесен, вёсен (содержанип-е формӑн) пёрлӗхне 
тёпчес пулать, урӑхл-а ка-ласан, вёсеве -пёр-пёринчен уйӑр- 
ма-с-ӑр тӗпчесен ҫеҫ кирлё пек ӑнлавса илме, ӑнлантарса 
п-ама пулать.

Литература праизведенийёя содержанийё, вӑл — пурнӑҫ, 
анчах хӑйне халлӗн илнё пурнӑҫ мар; -литература произ-в-е- 
денийён -содержанийё вӑл — писатель ӑн-ланнӑ (ӑнлантар- 
н-ӑ), искусства майё-семпе -сӑн-ласа кӑтартнӑ (кӑтартса па
на) пурнӑҫ. Кашни писателён хӑйён шухӑшӗ, ӑнланӑвё, 
ӗмӗчӗ, идеале пур, вӑл жакён прсизреденийёнче ҫав шух-ӑша 
каласа па-ма тӑрӑшать, гпурнӑҫа хӑй мёнл-е ӑнл-ан-ать, ҫавӑн 
пек ӑнлантарса парать. Кла-слӑ сбществӑр-а писателён шу- 
хӑгаё, ӑнланӑвӗ, ёмӗчӗ, идеалӗ пёр-пёо клас шухӑшӗ, ӑвла- 
нӑвё, ёмӗчё, идеале нулоа тӑр-ать. Пирён в-ӑх-ӑтра, совет
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общеотвинче пачах урӑхл.а: писатель ӑнлансах калӑх шу- 
хӑннкӑмӑлне палӑртать, халӑх идеалёшён ӗҫлет, ӑна пурвӑ- 
ҫа -Кертес тесе кӗрешет. Ҫагрла ӗнтӗ, литературӑра произве
дении содержанине писатель кӑтартоа паракан ӗҫсене, 
пуламсене ( явленисене) хӑй мӗнле ӑнланнипе тат;а мӗнле 
ӑнлантарвипе пёрлех унӑн шу хӑш-туртӑмӗсемпе ӗмёчёсем те 
кёреҫҫё.

Литература произведеникӗн форми — произведение 
ҫырнӑ чӗлхе ҫеҫ мар, унти сӑнлӑхсем ҫеҫ те мар, литерату
ра прсизведен1И1Йён формине :унта 1кӑтартеа панӑ сӑнароем 
те кёреҫҫӗ.

Форма ҫинчен каланӑ чухне чёлхе, еӑмах пирки калаҫу 
ху|Окатаҫҫӗ. Тёрӗс! Литературӑра чӗлхесёр форма тума 
ҫук. Чӗлхе, сӑмах —  форма тумалли хатӗр. Сӑмах — сӑнлӑх- 
сем тумалли элемент. Произведении композицийё те, жанр 
тӗлёшӗнчи структури (йӗрки) те, ритм та тэта ыттисем те 
форма пайё, элеменчё пулса тӑраҫҫӗ. Форма содержании 
тӗрлё элеменчёеене ҫыхӑнтарса пёр пётём яиала, пёрлёх 
туса хурать. Произведенири персонажсеве вырнаҫтарса 
тухни, вёоем пёр-пёривпе ҫыхӑноа тӑви, произведенири, 
персонажсея чёлхинчи детальсем, жсмпозици меолечёсем 
автора кирлё шухӑшсене калама пулӑшаҫҫё.

Литература вёренмелли учебниксенче содержанипе фор
ма ыйтӑвве ӑвлантарса панӑ чухне тӗолӗ.х вырӑнве Л. Тол- 
стойӑн «Война и мир» романне илеҫҫё. Вара ҫапла «алаҫҫӗ: 
«Вӑрҫӑ тата мир» романӑн содержанийё — вырӑс обще- 
ствин 1812 ҫулхи вӑрҫӑ тапхӑрёнчи тэта дакабрчстсен мал- 
танхи вӑрттӑн союзёсем пуҫланнӑ ҫулоенчи пурнӑҫне, вырӑс 
Ҫ|Ыннисен ёҫне-.хёлне, паттӑрлӑхне, ҫемье ыйтуне, уйрӑм 
ҫыняӑн историри рольне, общества умёнчи тивёҫне «халӑх 
шухӑшӗн» ҫушне, Толстойӑя истори, филоссфи, нравствен- 
ноҫ тёлӗшёнчи шухӑшӗсен, ӑвлавӑвён, вёрентёвён ҫутипе 
'кӑтартса пани, ӑвлантарви, теҫҫё. Ҫак содержанине кӑтарт- 
са гаамалли форма — произредени нал ли илнӗ Рсстовсен, 
Болконскисен, БезухоВ(ӑн, Трубецкисен, Курагинсен, Н а
полеон, Кутузов пурнӑҫё, салтаксен, хресченоен, ҫарӑн, об- 
ществӑри ҫӳлти сийсен пурнӑҫӗ, ун чухне пулса иртнӗ 
событисем, лару-тӑрусем тата ыттисем теҫҫӗ. Пӗр сӑмахпа 
калаеан, «Вӑрҫӑ тэта мир» романӑн содержанийё унти сӑ- 
нароем урлӑ пулса тӑнӑ, ҫав сӑнарсем кунта роман содер- 
жаниве усраҫҫё, форма пайё пулса тӑраҫҫӗ.

Чӑваш литературин классикла произведениве — вилём- 
сӗр «Hapicnn» поэмӑна илсе пӑхсан та, эпир содержанипе
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форма, ӑш-чикёпе тумё мен тери тачӑ ҫыхӑнса танине курат- 
пӑр. «Нарспи» поэмӑра пирён ума чӑваш халӑхӗн иртнӗ 
ӗ.мӗрти пурнӑҫё тухса тӑрать. Иванов ҫав пурнӑҫа илнӗ те 
хӑй мёнле ӑнланнӑ пек кӑтартса панӑ. Ана вӑл халӑхӑн 
малта пыракан шухӑш-кӑмӑлё енчен пажса, вырӑс литерату- 
ринчи прогрессив.лӑ ҫынсен шухӑшӗсене ӑса хывса ҫутат- 
са ҫырнӑ. Ку ҫеҫ те мар-ха, вӑл хӑйӗн ӗҫёнче таҫтан-муртан 
килнӗ шухӑшсен витёмёпе мар, 1905— 1907 ҫулсенчи пёрре- 
мёш революци витёмӗпе хаваеланса ёҫленё. Ҫапла вара, 
«Нарепи» псэмӑн содержанийё — вӑл чӑваш халӑхӗн, ытти 
халӑхсен шухӑшӗсемпе килӗшсе таракан ёмӗт-шухӑшӗсемпе 
килёшсе тӑракан ёмӗт-шухӑшсем, халӑхӑн еывӑ ӑс-пуҫлӑ 
ҫыннисем ҫав вӑхӑтри пурнӑҫа, ёҫпе кӗрешёве, телей, юра- 
ту ыйтӑвёсене мёнле ӑнланнине, поэт хӑй ҫав ыйтусене 
мёнле ӑнланнине сӑнлӑхсемпе кӑтартса пани 'пулса тӑрать. 
Хӑш-пёр реакцилле писательсем, этемён пурнӑҫри, обще- 
ствӑри ролё пирки киревсӗр шухӑш сарса, пурнӑҫшӑн 
этем — лӑкӑр-лакӑр ҫеҫ, вӑл ним те тума !П’ултарайм1ан чӗр- 
ч,ун, тесе сӳпӗлтетнё пулсан, Иванов, материалистла фило
софии хӑш-пӗр идейисене ӑнланса илнёскер, урӑхла шухӑш- 
ланӑ: зпир пурӑнахап тёнчере чи вӑйли этем, тенё. Ҫак 
прогрессивлӑ шухӑш, ун чухнехи гумаиизмӑн тӗп шухӑшё, 
Иванов пултарулӑхне витёр витнё. Анчах «Нарспи» ав- 
торён ҫак шухӑшне палӑртнӑ чухне эпир унӑн шухӑш-кӑмӑ- 
лё пур чухне те тап-таса ылтӑн пек пулнӑ тесе калама пул- 
тара ймастпӑр: Иванов нурӑннӑ самавара халӑх ӑс-тӑнёнче 
тӗксӗм шухӑшсем те нумай пулнӑ, халӑх тгурра та, усала гга 
ёненнё; пёриоем киреметсене, теприсем турӑшеене пуҫ 'раи
на, виҫҫёмӗшсем турӑшсене хӑйма сёрсе, жил хушшине ҫӗ- 
тӗк 'ҫӑпата ҫине кӑларса лартнӑ; пӗрисем революцие мухта- 
кан «ё не несем тупга вуланӑ, патша йёркине хирёҫ пыракан 
жёрешёве хутшӑннӑ, теприсем революци ваттӑрёсене тытоа 
жандармсен аллине панӑ... Иванов чӑваш пурнӑҫне халӑх 
нгухӑшён ҫутипе ҫутатса пан-ӑ чухне «Нарспи» поэмӑра 
«турӑ ҫырни» мёне пёлтернё пирки шухӑшласа пӑхман, ҫав 
шухӑша тиржесе тӑман. Ҫапла пара, чаплӑ поэмӑн содержа- 
нине этем вӑй-халне мухтакан хӑватлӑ шухӑшсемпе пёрле 
этем ӑе-тӑнне ҫӳпёлежен шухӑшсем те кёрсе «айнӑ. Паллах, 
вёсем «Наропире» тёп вырӑнта тӑмаҫҫё. «Нарспи»— про- 
гресоивлӑ шухӑш^емпе тулнӑ П1роизведени, унӑн nporpiec- 
сивлӑ содержанийё юрӑхсӑр шухӑшсене 1хӑйён вӑйӗпе путар- 
са тӑрать.

Содержанипе форма ыйтӑвне Хуоанкайӑн «Аптраман
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тавраш» поэмине, Ухсайӑн «Кӗлпук мучи», «Ҫул» поами- 
сене тата ыт. произведенисене тёпчесе те кирлё пек ҫутат- 
са пама пулать.

Проиэведенири сӑнареемпе сӑнлӑхсен пуянлӑхӗ, унӑн 
форм'и пулса, произведении содержанийепе ним уйрӑлми 
ҫыхӑнса тӑрать. Содержанипе форма пёр-пёринпе тачӑран 
та тачӑ ҫыхӑнеа, пёрлешсе, витӗр витсе танине асра тытса, 
вырӑссен аолӑ критикё В. Г. Белинский ҫакӑн пек каланӑ: 
«Форма содержанине палӑртаканви пулсан, вӑл содержа
нипе ҫав тери тачӑ ҫыхӑнса тӑрать, содержанине формӑран 
уйӑрас тени содержанине пӗтернине пёлтерет; тата ҫапла 
та: формӑна содержанирен уйӑрас тени формӑна пётернине 
пӗлтерет»*.

Л. Н. Толстой тэта «Что такое искусство» ятлӑ произ- 
веденийёнче ҫапла палӑртнӑ: «...чӑн-чӑн илемлё произведе- 
нире— сӑвӑра, драмӑра, картинӑра, юрӑра, симфонире — 
пёр стиха та, пёр сценӑна та, пёр фигурӑна та, пёр такта 
та хариар хай выранёнчен кӑларса урах вырӑна куҫарса 
лартма ҫук, мёншён тесен пётём произведени пасалса кай
ма пултарать...»**

Л. Н. Толстой малалла произведение чёрчун организ- 
мёпе танлаштарать. Чанах та, ҫыннан ури выранне алӑ, 
куҫӗ выранне хӑлха, халхи выранне самса лартсан, этемён 
кёлетки пӑсӑлса каять; ун пек ҫынна у рама кӑларса ярсан, 
ӑна курма ҫёршер кара ҫӑвар пухӑннӑ пулёччё...

Илемлӗ произведении (содержанийёнче те, форминче 
те) хӑйне кирлё логика пур. Ҫавӑн пек логикӑсӑр произве
дение ҫырма та, унӑн уйрӑм сӑнарӗсене кӑтартма та ҫук. 
Илемлё проиэведенири логика, содержанипе формӑна ним 
уйралми ҫыхӑнтарса, содержанипе форма пёрлёхне туса 
хурать.

Д. Исаев хӑйён «Марксизм-лениниэмпа литература» ят- 
лӑ статйинче, М. Федоров критикан шухӑшёсене тиркесе, 
содержанипе форма парки хай вӑхӑтёнче ҫакӑн пек ҫырнӑ:

«Федоров илемлё произведени содержанине ҫапла оп- 
ределени парать, ҫапла ӑнлантарать: «Объектлатнӑ пур- 
нӑҫри фактсен системи, ашри (!)  шёррелёх саккунлӑхне 
иӑхӑнса таракан образсен системи — илемлё произведении 
содержанийё» (Скобкӑра калар: «Ай-уй,—  тесе тёксе илет 
Исаев,— чёлхи мёнле, чёлхи! тейӗҫ вулакансем. Чанах та,

* В. Г. Белинский.  Собрание соч. в трех томах, 3 т., 138 стр,
** Л. Н. Толстой.  Сочинения, 30 т., 13 стр.
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-Кунашкал юалаҫма пуҫласан, шӑмӑсӑр челке те хуҫӑлоа ка- 
йӗ. Анчах чёлхе пёр хёрӗнче тӑтӑр-ха»).

Федоров шухӑшёпе, тет малалла Исаев, искусства — 
образсен системи, литература*— образсен системи, илемлӗ 
произведении содержанийё—образсен систем и... Исаев шу- 
хӑшӗпе произведенин содержанийё — вёл идеологи (! ) ,  
произведени материалёнче панӑ идеологи (! ) .  Идеологи— 
вал идейӑсен йёркеллё ҫыххи, шухӑшсен ҫыххи, системи. 
Художествӑллӑ идейӑ— нгухӑш ҫеҫ мар, сисём те («идео
логи» еӑмах хыҫне лартнӑ кӑшкӑру палли гаирён.—  В. Д .)

Паллах, идейӑ илемлё произведенин содержанийӗн ӳтне 
кӗрет, унтан уйрӑм тӑма, таҫта вёҫсе ҫӳреме пултарай- 
масть; содержани писатель 1пурнӑҫа мӗнле ӑнланнинчен ки- 
лет, вал хӑйён умне лартакан задачӑсенс мӗнле ӑнланнин- 
чен, мӗнле ӑнлантарнинчен, вёсене пурнӑҫа кӗртме. сённӗ 
майсенчен килет. Исаев произведении содержанине идеоло
ги татне илое ҫитернипе, содержанипе идеологие пёр карта 
лартнипе содержани ӑнланӑвне ансӑрлатать, хёссе хурать, 
тёрёс мар ӑнлантарать; сисӗм ҫинчен каланипе ҫеҫ хӑйён 
шухӑшне содержани ыйтӑвне тӗрёорех ӑнланас ҫул ҫине кӑ- 
ларать. Тӗрёсеипе илсен, произведенин содержанийё вӑл — 
ҫаппа-ҫарамае шухӑш мар, ҫаяпа-ҫарамас идеологи мар, вал 
эстетикӑлла пафоепа, чун хавалёпе, чёре туйамёпе витёр 
витнё шухӑшсен, ӑнланусен «ҫыххи». Писатель пёр-пёр про- 
изведенире хӑйён шухӑшёсене, ӑнланӑвёсене, пӑхавӗсене 
эмоцилле-эстетикӑлла майсемпе кала са па рать, ггуй амсен 
конкретлӑ формипе .кӑтартса парать. Шухӑшсене чун-чёре, 
сисём-туйӑм патне ҫитерме пулӑшаканни вӑл — форма; фор
ма пулмасан, содержани, каларӑмӑр ёнтё, пурӑнаймасть, 
кайӑка ҫунат кирлё пулнӑ пекех содержание те форма 
кирлё.

Эпир мёншён-ха «унта содержанипе форма пиржи ҫав 
ггери нумай сӑмах вакларӑмӑр? Акӑ мёншён: чёреспе сӑра 
формата содержание ӑнлантаракан тӗслёх пулма пултарай- 
масть. Сӑрине ёҫсе ярсан (е такса ярсан)— чёрес (форма) 
юлать, вал сӑрасӑо та пёр ҫул мар, ҫёо ҫул та ларма пул- 
тарать. Паллах, чёреспе сӑра— илемлӗ танлаштару, анчах 
ытла та примитивлӑ, механистла танлаштару.

Чёреспе сӑрана формата содержани вырӑнне илсе кӑ- 
тартнӑ хыҫҫӑн Исаев, «у тӗсдёх вырӑнлӑ мар пулин те, тё
рёс вывод тӑвать: «Формата ӑш-чи.кне кашни калаврах, 
кашни романрах — произведенирех ҫьгхса пыма пёлес пу- 
лать. Формата эщ-чикё лайах килёщоен, ҫыпёҫуллӑ пулсан
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анчах, тумё те, вӑл тума тӑхӑннӑ ӑш-чикё те -вырӑнлӑ, пёр- 
пёринпе килёшнё пулсан анчах прсизведени лайӑх пулма 
пултарать», тет.

Ҫав вӑхӑтрах Д . Исаев хайён статйинче, содержанипе 
идеологи пёр пек тесе шутласа, йӑнӑш тунӑ. Ҫавӑнпа та 
ёнтё эпир «унта ун гоирки те асархаттарас перемёр.

...Исаев Мётри ҫак ҫырурах тепёр пысӑк ыйту хуска
тать. Вал —  искуестван общеетвӑри, жалӑхри вырӑнё ҫин- 
чен калакан ыйту. Унӑн ҫырӑвёнче ҫак йӗркесене вулатӑн 
та критик ӑсӗшён, вӑл искусства ыйтӑвёсене мархсистла 
ӑнланнӑшӑн чун-чёрарен савӑнатӑн: «Искусства— искусст- 
вӑшӑн ҫеҫ дулмалла мар, вӑл ёҫ халӑхне хӑйӗн пурнӑҫне 
илемлетме, ҫёнетме пулӑшмалла. Искусства пирён вӑхӑтра 
пётём халӑхшӑн пулмалла. Искусствӑиа ӗҫ халӑх маосисем 
патнерех ҫывхартмалла».

Хӑшёсем, коммунизм тунӑ тапхӑрта искусства мӗнле 
пуласеи пирки каласа, искусства ҫынеене савӑнтарса, илёрт- 
ое тӑмалла, теҫҫӗ. Пирён шутпа, коммунизм тунӑ тапхӑрта 
искусства ролӗ ҫавӑн пек ҫеҫ пулма пултараймасть: ис
кусства ролё нумайрах, сарлакарах, вӑйлӑрах пулмалла. 
Коммунистла искусства халӑха ҫён общества, коммунизм 
тума гаулӑшмалла, унӑн ӗҫне ҫӑмӑллатмалла, малалла чёнсе 
тӑмалла, пулас кунсене курма ҫутӑ памалла, ҫул кӑтартмал- 
ла, шухӑш-кӑмӑл, нравственноҫ тёлӗшпе аталанса пыма 
пулӑшмалла.

Аса илер-ха КПСС Программинче литературӑпа ис
кусства пирки ҫырнӑ йӗркесене. Унта акӑ мён каланӑ:

«Совет литературипе искусств и нче оптимизм, ҫёнӗ пур- 
нӑҫ тума хавхалантаракан коммунизмлӑ идейӑоем витёр 
палӑрса тӑраҫҫё, литературӑпа искусстваи идейӑллӑ воопи- 
тани парас ёҫри ролӗ пысак, вёсем совет ҫыннин ҫёнё пур- 
нӑҫ тӑвас пахалӑхёсене аталантарса иыраҫҫе. Литературапа 
искусства миллионшар ҫынсене савӑнӑҫ кӳрекен, хавхалан- 
тарахан вӑй пулса тӑмалла, вёсен кӑмӑлне, туйӑмӗсемпе 
шухӑшӗсене палӑртса тӑмалла, вёсене идейӑ енёпе ӳссе пы
ма, нравственноҫ енёпе аталанаа ҫитӗнме пулӑшмалла».

*  *
*

Д. Исаев 'ҪЫрӑвӗеен хӑпипёр вырӑнӗсене вулаоан, куҫ- 
ҫуль тухать; ҫав вӑхӑтрах унӑн оптимизмне, ҫирёплёхне 
куратӑн та: И саев— зсё паттӑр ҫьш, чӑн-чан коммунист 
пулда! тетӗн.
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«Пурӑнатӑп, темелле, майёпе,:— тет писатель 1930 ҫул- 
хи январей 17-мёшёнче ҫырнӑ ҫырӑвёнче.-— Тӳрех калас, 
начар, пур енчен те. Ҫӑкӑри пур, жакайӗ ҫук, какайӗ пур, 
ҫӑкӑрё ҫук, вёсем июкёш те rrvp чух чей-сахӑрё ҫуак — ытти 
енчен каламастӑп та ёнтё. Пёр ик-виҫӗ эрне хушши выҫӑ 
та пурӑноа».

«На самом деле эпё, пессимист пулсан, тахҫанах ҫапӑн- 
са е ҫакӑнса вилмелле, эпё калама ҫук пысӑк оптимист пул- 
нӑран ҫакнашкал асаплансан та вилесшӗн мар-ха. -Пурӑнас- 
шӑн та ӗҫлесшён...»

Чирлё писатель, ӳпкепе пыр туберяоулёзёпе аптранӑ- 
скер, -сывлӑхне пӑхмасӑрах, тӑван литература «ун-ҫулё ҫин- 
чен, альманах кӑларасси ҫинчен шухӑшлать. «Вӗт пирён 
альманах — ахаль альманах ҫеҫ мар, вӑл, пуринчен малтан, 
пирӗн пёрлехи «кӑрмафон». Чи пахи ҫавӑ. Ку пуҫламӑш, 
сыв пулсан, кӑрмафонтан «громкоговоритель» туса ярӑпӑр».

Д. Исаев хӑйён калавӗсене, статйисене кивё тёнчене, 
кивё шухӑшсене хирёҫ ҫырнӑ. Юлташёсем патне янӑ ҫырӑ- 
вёсенче те вӑл кивви ҫине тарӑхса ҫырать: «...Ман мӗн niyp 
киввине, кивӗ этемсене, кивӗ тёнчен пёчченлёхёпе пӑнтӑх- 
нӑ чёреллё ҫынсене ҫапса салатоа, ҫапса ҫунтарса кӗлне 
ҫилпе вёҫтерсе ярас килет...», тет.

Ҫак сӑмахсене ҫырнӑ хысҫӑн, пӗр-ик уйахран, 1930 ҫул- 
хи апрелӗн 18-мӗшёнче, Дмитрий Владимирович Исаев 
вялее кайнӑ. Вӑл 25 ҫул ҫеҫ пурӑннӑ, анчах ҫав тери сахал 
пурӑннӑ пулин те, нумай ёҫленӗ, халӑх жушшинче хӑй ҫин- 
чен ырӑ ят хӑварнӑ.

* . •
*

...Д. Исаев ҫырӑвёсем пирӗн литература, уйрӑмах лите
ратура критики, мёнле аталанса пынине, тӗрёс ҫулшӑн мён- 
ле тӑрӑшнине кӑтартса параҫҫӗ.

Хӑшӗ-пёрисем Исаев ҫинчен: вӑл чӑваш литературишён 
нимех те туман, унӑн шлавёсемпе статйисем тахҫанах ма
ната тухнӑ, теҫҫӗ.

Иртнё вӑхӑтри писательсен пултарулӑхё ҫине ҫавӑн пек 
нигилистла пӑхакан^ене Исаев хӑй тахҫанах ҫакӑн пек от
вет панӑ вулӗччӗ: «Ҫӑва ҫине, калаччӑр, эпир хамӑр ҫулпах 
утар!»

Эпир Исаевӑн литература критикинчи ёҫне пӑхса тухнӑ 
чух вал Белинский пек, Чернышевский пек темёпёр. (Ун 
пек критиксем чӑваш литеоатуринче мар, вырӑс литерату- 
ринче те курӑнмарӗҫ-ха). Ҫапла ҫеҫ калӑпӑр; вӑл — никам
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та мар, чи малтан, ИСАЕВ пулна, тейёпёр. Писатель — 
вӑл, темле пулсан та, каш ни пёрре. Критик та ҫавах. Ҫам- 
рӑк Исаев, писатель тэта критик, комсомолец ҫулӗнчех ҫӗ- 
ре кёнёскер, хӑйӗн пултарулӑхне ҫителёклё таран сарса 
ярайман, ҫагаах та самана щухӑш-кӑмӑлӗпе пурӑннӑ, халах- 
па парти писательсене мён тума хушнине тӗрӗс ӑнланса ёҫ- 
1ленӗ, ҫавна пурнӑҫа кӗртессишён пӗтӗм вӑй-халне панӑ.

Исаев Мётрийӗ' кам тесе ыйтакансене ҫапла калӑ- 
пӑр: вӑл чӑваш совет прозии никёсне хываканӗсенчен пӗри, 
чӑваш литература критики не пуҫарса яраканёсенчен пӗри 
пулнӑ. Ҫавӑнпа та вӑл тӑван литература историне ырӑ ят- 
па кӗрсе юлнӑ.

Кун пек ҫеҫ калани Исаевшӑн сахал: вал — чӑваш пи- 
чечӗн, уйрӑмах чӑваш ҫамрӑкёсен хаҫат-журналёсен паллӑ 
ҫынни, хастар журналист-коммунист. Вӑл хӑйён кӗске ӗмӗр- 
не комсомолпа, тӑван партипе тачӑ ҫыхӑнтарнӑ. Ҫавӑнпа 
ӗнтӗ унӑн ятне Чӑваш комеомолӗн, пичечӗн историне ҫыра- 
кансем манюа хӑварас ҫук.
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И. Д. КУЗНЕЦОВАН
ЛИТЕРАТУРА КРИТИКИНЧИ ЁҪЕ-ХЁЛЁ*

Перепёр писатель кёнеке ҫыроан, ун ҫинчен критик е 
тепёр писатель рецензи (тепёр чух статья) ҫырса кӑла- 
рать. Поэт кёнеке ҫырсан та ҫавах: критик'сем :ун ҫинчен 
рецензисем, етатьясем ҫыраҫҫӗ. Драматург пьеса ҫырсан, 
театрта лартаҫҫӗ, театрта лартни ҫинчен хаҫатоенче рецен- 
зисем ҫырса кӑлараҫҫӗ. Ҫыракансем драматург ёҫне те, 
артист сен ӑсталӑхне те хаклаҫҫӗ.

Ку ӗнтӗ ҫавӑн пек пулмалла та: мёншён тесен критика, 
унӑн тёп пёлтерёшне асра тытса калас-тӑк, тишкерес, хак- 
лас, ӑнлантарас, шропагандӑлас, ҫитменлӗхсене, йӑнӑшсене 
кӑтартса па рас, вёсене тӳрлетме пулӑшас тенине пёлтерет. 
«Критика,— тесе ҫырнӑ хӑй вӑхӑтӗнче Н. Г. Чернышев
ский,— вал мёнле те пулин литература шроизведенийён ла- 
йӑх енӗсемпе ҫитменлӗхёсене тишкерни пулать. Унӑн ӗҫӗ — 
ҫав произведени ҫинчен халӑхӑн чи малти сийё мӗн шухӑш- 
ланине калаеа парасси, ӑна маосӑсем хушшине малашне 
сарма пулӑшасси. Ахалех паллӑ ӗнтё, критика хӑйён шу- 
хӑшне уҫҫӑн, татӑклӑн та тӳррён калама тӑрӑшать пулсан 
ҫеҫ, ҫав ӗҫе мӗн чухлё те иулин ҫителёклӗ таран пурнӑҫа 
кӗртсе пыма пултарать» («Об искренности в критике»** 
статья).

Вырӑссен аолӑ критикёсем Белинский те, Чернышев
ский те, критика пирки сам ах хуокатеан, яланах эстетика

*  Ку статья «Литература критики вӑйлансах пытар!» ятпа 
И. Д. Кузнецовӑн «Чӑваш культурипе литературин хӑш-пӗр ыйтӑвё- 
сем тавра» ятлӑ кӗнскинче (1961) хыҫсӑмах вырӑнне пичетленнӗ.

** Н. Г. Чернышевский.  Избранные сочинения. ГИХЛ. 
1 9 5 0 , с т р . 4 9 7 .
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ЫЙтӑвӗсене асра тытнӑ: критик тишкӗрекен произведена 
вулаканоен мӗнле туйӑмӗсене хускатать? вёсен ырӑ туйӑмё- 
сене аталантарать-и? хитрене, илеме туйма вӗрентет-и? кӑ- 
мӑла савӑнтарать-и? хаваслантарать-и? тата ыт. те.

Шӑпах ҫакнашкал ыйтусене асра тытса, вырӑссен пи
рен вӑхӑтра пурӑннӑ тепёр чаплӑ критике А . В. Луначар
ский ҫакӑн пек ҫырнӑ: «Вулаканӑн илем туйӑмӗсене вите- 
реймен произведени илемлӗ литература произведенийӗ 
пулма пултараймасть, эстетика туйӑмӗсене хускатать пул- 
сан ҫеҫ, ӑна чӑннипех те илемлё произведени теме пулать». 
Произведении илемлӗх хӑватне хакласси — литература кри- 
тикин тӗп задачисенчен пӗри. Унӑн тепёр задачи— произ- 
дение социалла хак парасси. Анчах ку задачӑсем Пӗр-пӗ- 
ринчен уйрӑм тӑмаҫҫё: вёсем, пӗр-пёринпе тачӑран та тачӑ 
ҫыхӑнса, пёрчгёринпе пёрлешсе, пёр-пӗрне пулӑшса тӑ- 
раҫҫӗ *.

Эпир пӗрре ҫеҫ мар ҫапла каланӑччё: литературӑра кри-, 
тикӑ пулмасан, тӗрӗсрех, критика жанрӗ пулмаоан, нихӑш 
литература та анлӑ литература, пур тӗлӗшпе те вӑйлӑ, хӑ- 
ватлӑ аталанса ҫитнӗ литература тесе шутланма пултарай
масть. Этеме кӗлеткен пур пайӗсем те кирлӗ пулнӑ пекех, 
литературӑна та чӑн-чӑн литература ятне илтме пур жанр- 
сем те кирлӗ,— поэзи, проза, драматурги, критика, пуб
лицистика кирлӗ. Литературӑри кашни жанрӑн хӑйне 
тивӗҫлӗ вырӑн пур, хӑйне тивӗҫлё |уйрӑмлӑхсем, мелеем, 
аталану законёсем пур.

Критикӑна илес пулсан, вӑл ытти жанроемсӗр пуҫлан- 
ма, аталанма пултараймасть, анчах пӗрре пуҫланса кайсан, 
вӑл ытти жанрсене аталанма, малалла кайма пулӑшать 
(эпир кунта хальхи вӑхӑта асра тытоа, чи малтан, парти 
ёҫёпе тачӑ ҫыхӑнса таракан марксистла-ленинла критика 
ҫин чен калатвар).

Эпир кунта литература жанрёсем хушшинче публици- 
стикӑна та аеӑнтӑмӑр. Мёншён?— тесе ыйтма пултараҫҫӗ 
теприсем. Акӑ мӗншӗн: публицистикӑпа критика питех те 
ҫывӑх тӑраҫҫӗ; тепёр чухне вёсем пӗр-пӗринпе пёрлешсе те 
каяҫҫё. МарК'Систла литература критики публицистла лите
ратура критики пулмалла тесшён эпир. В. И. Ленин, 
М. Горький, В. В. Боровский, А . В. Луначарский ҫырнӑ 
критикӑлла статьясем — пур,те публицистла статьясем.

* А. В. Лу на ч а р с к ий .  Критика и критики. М., Госполит- 
издат, 1938, 10, 13 стр.
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Маркокстла литература критики» теп пахалахё, тёп уй- 
рӑмлӑхӗ — вал парт и политикине, унӑн кӑтартӑвӗсене ли
тература ӗҫӗнче пурнӑҫа кёртессишён кӗрешни, массӑсене 
революцилле, коммунистла воспитани парас ӗҫре тӑван 
партие пулӑшни.

Октябрьти революци хыҫҫӑнхи ҫулсенче Совет ҫёршы- 
вёнчи халахоен литератури улӑпла утӑмсем турё. Чӑваш 
литератури те хӑватлӑн аталанса вӑрман пек ешерме пуҫ- 
ларӗ. Ҫак чаплӑ ҫитӗнӳсен никёсӗ ҫинче чӑвашсен литера
тура критики аталанса ҫитӗнчӗ, хӑйне уйрӑм жанр пулса 
тӑчӗ. Литературӑра ятлӑ критикоем палӑрчёҫ (И. Д. К уз
нецов, А . И. Золотов, Г. И. Кузнецов-Кели, Д. В. Исаев, 
М. Я. Сироткин). Ҫакӑ вӑл чӑваш литератури ҫёнё те пы- 
сӑк утӑм тунине пёлтерет. Чӑваш литератури аталанса ма- 
лалла кайнӑ май литература критики те аталанать, крити
ка аталанни, вӑй илсе пыни литературӑна, унӑн тёрлё 
жанрёсене ‘ пулӑшать.

...Эпир ҫак кёнекере асаннӑ критиксем хушшинче Иван 
Данилович Кузнецов чаннипех те паллӑ вырӑн йышӑнса 
тӑрать. Вӑл — чӑвашсен марксистла-ленинла литература 
критикине пуҫарса янӑ юлташсенчен пёри.

И. Д . Кузнецов Патӑръел районёнчи Вырӑскасоинче 
1906 ҫулхи июнён 12-<мёшёнче ҫуралнӑ. Унӑн ашшё-амӑ- 
шё — чухӑн хресченсем. Ашшӗ, ялти тимӗрҫё, 1915 ҫулта 
вӑрҫӑра вилнё. Амӑшӗ виҫӗ ачана пёччен, хёрарӑм вёҫҫён, 
ӳстернӗ. Тӑлӑх туратсен пёчёклех хура-шур курма тивнӗ. 
Ҫапах та вёсем пурте ӗҫпе пурӑнма, вӗренме тӑрӑшнӑ, со
вет вӑхӑтёнче аслӑ шкулсем пӗтернӗ, пысӑк специалистсем 
пулса тӑнӑ.

Иван Кузнецов 1920 ҫулта, вун тӑваттӑра чухне, ялта 
комсомол ячейки организациленё, виҫё ҫул хушши комсо
мол ёҫёнче пулнӑ (ялти ячейкӑ тата вулас комитечён сек
ретарё, укомол инструкторё). 1923— 1926 ҫулсенче Кузне
цов юлташ Шупашкарта Чӑваш рабфакӗнче вёреннӗ. 
1931 ҫулта Мускавра Хӗрлё профессура институтёнчен вё- 
ренсе тухнӑ (унта вӑл историпе вӗрентекен институт пётер- 
нё). Ҫавӑн хыҫҫӑн Кузнецов темиҫе ҫул хушши парти 
ӗҫёнче, тёрлё институтсенче доцент, кафедрӑ руководителе 
пулса ӗҫлет, историпе вёрентет. '

И. Д. Кузнецов — «Ҫамрӑк хресчен» (хальхи «Ҫамрӑк 
коммунист») хаҫата пуҫарса яракансенчен пёри: вал унан 
малтанхи секретарӗ пулнӑ, темиҫе ҫул хушши унта статья- 
сем ҫырса тӑнӑ. Рабфакра вёреннё вӑхӑтрах Кузнецов юл-
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таш чӑваш писателӗсен малтанхи пӗрлешёвенче — «Канаш» 
союзёнче активлӑн ӗҫленӗ. Увӑн журвалистикӑпа литерату
ра р и ӑсталӑхё аталанеах пынӑ: пурӑна киле вӑл чӑвашсен 
паллӑ публицвсчесенчен пёри пулса тӑрать, литературӑ 
критики тёлёшпе те тӑрӑшса ёҫлет. Вӑл, марксизм-ленинизм 
теорине лайӑх вӗреннӗокер, хӑй тӗпчакен ыйтусем темле 
кӑткӑс пулсан та, вёсен тупсӑмне шыраса тупма пӗлет. 
Ҫакна унӑн «Сунтал», «Ленин ҫулёпе», «Тӑван Атӑл», 
«Борьба классов», «Историк-марксист», «Советская этно
графия», «Книга и революция», «Революционный Восток», 
«Социалистическое строительство ЧАССР» журналсенче, 
«Правда», «Горьковская коммуна», «Коммунизм ялавё», 
«Советская Чувашия» тата ытти хаҫатеенче пичетленнё 
статйисем лайӑх кӑтартса параҫҫӗ.

И. Д. Кузнецов 1925 ҫултанпа Коммувистсен парти- 
йёнче тӑрать. Вал — нумай вӗреннӗ ист о рик-м a pin сист, эко
номист, публицист, критик. Кузнецов юлташ хӑйӗн крити- 
кӑлла статйисенче принципла ыйтусем 1лартма, вёсене таран 
ҫутатса пама тӑрӑшать. Ҫакна пула вӑл пирён критиксем 
хушшинче уйрамах паллӑ вырӑн йышӑнать. Кузнецов юл- 
ташӑн тата пирён ытти критиксен ӗҫӗсем пире ҫакӑн ҫин- 
чен те уҫҫӑнах калаҫҫё: литература критикён, литература 
ыйтӑвӗсене тёплӗн пӗлнё вӑхӑтрах, истори ыйтӑвӗсене лайӑх 
пӗлмелле, историе пӗлмен ҫынна критик пул.ма йывӑр.

Ҫакна палӑртмалла: И. Д. Кузнецов литература кри- 
тикӗнчен ытларах историк. Анчах та ҫакӑ ӑна критика 
ёҫне ӑнӑҫлӑн туоа пыма кансёрлемест, пулӑшать кӑна. 
В. И. Ленин вӗрентнине аора тытса, И. Д . Кузнецов: ис- 
торири деятельсен ӗҫӗсене хальхи шайран пӑхса, ӑна туман, 
кӑна туман тесе тиркемелле мар, унтӑн малараххисен ша
йене тавлаштарсан, вӗсем мён ҫённи панине пӑхса историл- 
ле хаклас пулать, тет. Ҫакӑ вӑл историлле метод. Унпа ли
тература историне тӗпченӗ чухне те, иртнё тапкӑрсенчи 
пиоательсен пултарулӑхне тишкернӗ чухне те усӑ курмал- 
ла. Ҫав-ҫав писатель ӑна туман та куна туман тесе сӳпӗл- 
тетни вырӑнсӑр. Вӗсенчен маларах иурӑннӑ иисательеемпе 
танлаштарсан, Еӗсем мён-мён тунӑ, ҫённине мӗн панӑ, кам- 
шӑн, мӗнле клаошӑн тӑрӑшнӑ, халӑха мӗнле усӑ панӑ тата 
ыт. те. Ҫакӑн пек ыйтусем лартса, иртнё вӑхӑтри деятель
сен пӗтём ӗҫне-кёлне, 1пӗтӗм пултарулӑхне ун чухнехи со- 
циаллӑ условисем енчен пӑхса тухм.а.лла.

Час-часах ҫакӑн пек каланине илтме пулать: критиксен 
марксизм-ленинизм вӗрентёвне лайӑх пӗлмелле, теҫҫӗ. Ку
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шухӑш тӗрёсрен те ггӗрес шухӑш. Марксизм-ленинизм тео- 
рине лайӑх пёлекен, унпала пултаруллӑ усӑ куракан критик 
философла шухӑшлама, литература тёлёшпе тӗрӗс пӗтӗҫте- 
рӳоем тума пултарать. Теорире тайкаланса, ҫапкаланса, 
такӑн-са пыракан критикӑн пётёҫтерӗвёсем, вывочӗсем тӗрёс 
пулма пултараймаҫҫӗ.

И. Д. Кузнецовӑн кӗнекисене, нумай-нумай статйисене 
вуласа, тишкёрсе тухсан, кашниех ҫакна курать: унӑн ӗҫӗ- 
сем хушшинче, каларӑмӑр ӗнтё, иетори ыйтӑвӗсем тӑрӑх 
ҫырнӑ произведенисем ытларах. Вӑл ҫырнӑ 15— 16 кӗнеке 
хушшинче литература ыйтӑвёпе ҫырнӑ кёнеке пётӗмпе те 
иккӗ ҫеҫ. (Пӗри — «Наци ыйтӑвӗпе чӑвашеен илемлӗ лите- 
ратур.и», 1931 ҫ.; тепри — «Чӑваш культурипе литературин 
хӑш-пёр ыйтӑвёсем тавра», 1961 ҫ ).

И. Д. Кузнецов, наукӑпа 1литературӑ ӗҫне тӑрӑшоатуса 
пынипе пӗр вӑхӑтрах, Маркс, Энгельс, Ленин кӗнекисене 
вырӑсларан чӑвашла 1куҫарас ӗҫе хутшӑнать. Вал марксизм- 
ленинизм «лассикӗсен произведевийӗсене (Марксӑн хӑш- 
пёр произведенийӗсене тӳрех нимӗҫлерен) нумай куҫарнӑ. 
Аста тӑлмач хӑйӗн тёрлӗ статйисенче В. И. Ленинӑн кёне- 
кисене чӑвашла мёнле куҫарни ҫинчен те ҫырать, ҫак ёҫри 
опыт 'ҫинчен калать, ҫитменлӗхсене палӑртать. Хӑшӗ-пёри- 
оенчен ҫакӑн пек каланнне илтме пулать: марксизм-лени
низм классикёсен кёнекисене чӑвашла куҫарма кирлӗ мар, 
мёншӗн тесен ҫав кӗнекесене вулас текен вырӑсла та вулама 
пултарать, унӑн пӗлӗвёсем ҫителӗксӗр пулсан, вал таван 
чёлхепе вуласан та марксизм-ленинизм теорине ӑнланай- 
масть. Ку вӑл пачах та тёрӗс мар шухӑш. Тӑван чёлхене 
пӗлекен ҫын хӑйӗн тӑван чёлхипе вулама пӑрахмё. Паллах, 
марксизм-ленинизм классикӗсем ҫырнине чӑвашла куҫарас 
ёҫ — йывӑр ёҫ, анчах вӑл — нитӗ хисеплӗ ёҫ, чӑва-ш халӑхӗн 
ӑс-тӑнне хӑпартас ӗҫ.

И. Д . Кузнецов марксизм-ленинизм классикӗсен ёҫӗсене 
пропагандӑлас тёлӗшпе те нумай вӑй хурса ёҫлет, публи- 
цистикӑлла статьясем ҫырать. Унӑн 1публицист1икӑ шут- 
не кӗрекен ӗҫӗсенчен чи паллӑраххи, пирён шутпа, «Атӑл 
паттӑрё» ятлӑ статья *.

«Атал паттӑрӗ» статьяра аслӑ ҫулпуҫ, учитель ҫинчен, 
тёнчери пур ҫёршывра та пёлекен, ёҫ ҫынниеем ырӑ сӑмах- 
па аоӑнакан Владимир Ильич Ульянов (Ленин) ҫинчен 
ҫырнӑ. Автор хӑйӗн статйине «В. И. Левин ҫинчен хыв-

* Ку статьяна 1960 ҫ. «Ялав» библиотекинче уйрӑм кенекепе 
кӑларнӑ.
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нӑ юмах-а ӑнлавтарса пани» тет. Ку статьяра аслӑ ҫулпу- 
ҫӑн революцилле ӗҫё-хӗлё ҫинчен, Российӑри халӑхсемшӗн, 
ҫав шутра чӑвашсемшён те, вӑл мён тери пысӑк ёҫ туни 
ҫинчен кӗскен ҫырса панӑ. Ҫак статьярах тата чӑваш хули- 
еемпе ялёсене В. И. Ленин ҫырнӑ хёнекеоем тага ытти 
марксистла литература мӗнле пырса кёнине, рабочи класӑн 
революцилле шухӑшёсеве ч-ӑваш ёҫ ҫыннисем мёнле ӑоа 
и л ни не кӑтартоа ҫырнӑ.

Статья авторё илсе кӑтартнӑ тӗслёхсем чуна савӑнта- 
раҫ|ҫӗ. Вёсем ҫинчен ҫырнӑ страницӑсене вулатӑн та, пат- 
тар ҫынсен ячёсеце асӑноа, кӑмӑла хӑпартса: мухтав вӗсене, 
мухтав!— тетӗн.

В. И. Ленин кӗнекисем революцичченех халӑхсем хуш- 
шинче хӑйсен тусӗсене, пропагандисчӗсене тупнӑ. Аслӑ 
ҫулпуҫӑн кёнекисем чӑваш халӑхӗ хушшинче те сарӑлнӑ. 
Сӑмахран, Шупашкарти болыневиксем (Зеленский, Пят
ницкий тата ыт.) Ленин ҫырнӑ документсене халӑх хушши- 
не сарнӑ, хӑйсене тӗрмене илсе кайнӑ пулин те, полици ал- 
лине паман,— партии III съезчӗн материалӗсене ҫӗр айне 
пытарса, ҫӑлса хӑварнӑ! Ҫав материалсем Шупашкарта 
1959 ҫулчченех ҫӗр айӗнче упранса выртнӑ, вӗсем хушшин
че: Ленин съездра каланисем, нал сённё тӑрӑх йышӑннӑ 
резолюциҫем иулнӑ.

1913 ҫулта Ҫӗрпӳ уесёнчи Мӑн Чак ялёнчи Петр Мат
веев хресчен «Правда» хаҫатан ҫирём пёр номерне вуланӑ, 
унта мӗн ҫинчен ҫырнисене халӑха калаоа панӑ. Хаҫатӑн 
ҫав номерӗсенче В. И. Ленин ҫырнӑ статьясем темиҫе пи- 
четленнӗ пулнӑ.

Большевикла «Правда» хаҫатра (унччен «Искра», «Про
летарий» хаҫатсенче) чӑвашсем ҫинчен ҫырнӑ ст.атьясемпе 
заметкӑсем те пичетленнӗ. Вӗсене чӑваш ӗҫ ҫыннисен хутне 
кӗрсе ҫырнӑ.

1917 ҫулта Шупашкарта большевиксем кӑларса тӑнӑ 
«Чебоксарская правда» хаҫат В. И. Левин ҫырнӑ статьясе- 
не ҫапоа кӑларнӑ, чӑваш халӑх хушшине салатнӑ. Ленин 
шухӑшёсем чӑваш ёҫ ҫыниисене те ӗҫпе кёрешӳре хавхалан- 
тарнӑ.

К. Маркспа Ф. Энгельс тата В. И. Ленин произведе- 
нийёсене чӑвашла куҫарса кӑларни ҫинчен ҫырнӑ статья- 
сенче И. Д. Кузнецов марксизм-ленинизм вӗрентӗвне «чӑ» 
ваш ӑс-хакӑлне кёртсе пыраоси» ҫинчен калать.

Вӑтӑр ҫул ёлёкрех французсен пӗр буржуалла журна- 
лисчӗ чӑвашсем ҫинчен: «Вёсем Ленина ӑнланаҫҫё-ши?»



Тесе кулма хӑтланса ҫырнӑччё. Чӑваш ёҫ ҫыннисем, элекҫӗ 
журналиста от вот лесе, ҫавӑн чухнех: эпир аслӑ Ленин ҫыр- 
ниоене, унӑн вӗрентӗвие ӑнланатпӑр ҫеҫ мар, пурнӑҫа кёрт- 
се пыратпӑр, тенӗччӗ.

Чӑваш ӗҫ ҫыннисем В. И. Ленин лроизведенийӗсене 
вырӑсла та, чӑвашла та вуланӑ, ӑнланса вуланӑ. Вёсем, 
Ксммунистсен партийё ертсе пынипе, ытти халӑхсен ӗҫ 
ҫынниоем.пе пёрле, 1917 ҫулта Аслӑ социализмлӑ револю- 
цие активлӑн хутшӑннӑ, 1918— 1920 ҫулсенче граждан вӑр- 
ҫинче тӑван ҫёршывӑн тӑшманӗсене хирёҫ хастар ҫапӑҫнӑ. 
Чӑваш халӑхӗ революци жунӗсенчен тытӑнсах социализм 
строительствивчен пӗр Самант хушши те аякра тӑман — 
социализма пӗтӗм чунве парса ёҫленӗ, уншӑн кёрешнё. Чӑ- 
ваш ҫӗршывӗнче те социализм халӑх таурнӑҫне кӗчӗ, комму
низм строительстви анлӑн сарялюа кайрё. Ҫажӑ вӑл, пал- 
лах, чӑваш халӑхӗ В. И. Ленин произведенийёсене лайӑх 
ӑнланни ҫинчен, унӑн шухӑшёоене ӑса илни, чёрене хывни 
ҫинчен !калать. Карл Маркс хӑйӗн пёр произведенийёнче: 
идейӑсем массӑ хушшине сарӑлсан, вӗсене массӑоем ӑилан- 
са ӑса илсей, вёсем (идейӑсем) материаллӑ вӑй пулса тӑ- 
раҫҫё, тенё. Марксизм-ленинизм идейисем халӑх ӑс-тӑнне 
кёрсе тахҫанах ёнтё хӑватлӑран та хӑватлӑ вӑй пулса тӑчёҫ. 
Вёсене халӑхран ниепле те уйӑрма ҫуж. Мӗншӗн тесен вӗ- 
оем халӑх ӑсёнче, халӑх чёринче, вӗсем халӑх пурнӑҫёнче,. 
ӗҫёнче, вӑйӗнче,— Ленин идейисем аталанса пыражан марк
сизм-ленинизм иаукинче ҫеҫ мар, паттӑр совет халӑхӗ тӑ- 
вакан коммунизмра та пурӑнаҫҫӗ. Ҫапла, вёеем куллен-кун 
пурнӑҫа кёрсе пыраҫҫӗ.

Чӑваш халӑхӗ те, Ленин ■ вӗрентӗвне ӑнланса, ытти ха- 
лӑхсемпе юнашар тӑрса, алран алӑ тытса коммунизм тӑ- 
вать. Чӑваш халӑхӗ хӑйён ёҫёсемпе тивёҫлипех савӑнма 
пултарать: унӑн пётём экономики, культури социализма 
пула улӑпла утӑмсем турё, ӑс-хакӑлё улшӑнчё.

В. И. Ленин произЕеденийёоене чӑвашсем мёнле ӑнлаи- 
ни ҫинчен каланӑ шухӑша пӗтӗҫтерсе ҫырас гаулсан, ҫажӑн 
пек калама пулать: Ленинӑн произведенийёсене чӑваш тӑл- 
мачёсем чӑвашла жуҫарнисёр пуҫне, чӑваш халӑхӗ хӑй 
Ленинӑн аслӑ идейисене, унӑн вёрентёвне «чӑвашла куҫа- 
рать», урӑхла каласан, хӑйён пурнӑҫне, чӑваш пурнӑҫне 
кӗртет, ӑс-тӑнне, чӗрине. кёртое тӑван шухӑш, тӑван идейӑ 
тесе йышӑнать. Ҫажӑ чӑваш халӑхне, социализмла чӑваш 
нацине вӑй парать. марксизм-ленинизм^кӑтартнӑ ҫулпа пёр 
пӑрӑнмасӑр пыма ^пулӑшать.
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Литература енёпе ӗҫлеме И. Д. Кузнецов рабфакра вё- 
реннӗ чухнех тытӑннӑ. Рабфакра литературӑпа интересле- 
некен, литературӑва юратакан студентсем П. В. Васильев 
(Рони), Г. И. Кузнецов (Кели), И. Ф. Пачура, М. С. Сте
панов (Пиҫен) тэта ыттисем те «Кузница кадров» стена 
хаҫачӗпе «Шӑнкӑрав» журнал каларса тӑнӑ, унта ҫамрӑк 
литераторсем сӑвӑсемпе кала всем, стать я сем пичетленё. 
Ҫав вӑхӑтрах весен саваисем, фельетонесем, калавёсемпе 
етатйиеем «Канат», «Ҫамрӑк хресчен» хаҫатсенче, «Сун- 
тал», «Капкан» журналсенче тӑтӑшах пичетленсе пынӑ.

Чӑваш рабфакёнчи литература кружокё малтарахра 
асӑннӑ юлташсем вёренсе тухеан та ёҫлеме пӑрахман. Унта 
аслӑрах юлташсем пуҫарнӑ ёҫе кайрантарах рабфака вёрен- 
ме кёнё ҫамрӑксем малалла илое пынӑ, Кунта, сӑмахран, 
ҫак юлташсене асӑнма пулать: А. Таньков, М, Аттай, 
Н. Эхмин тэта ыт. те. Вёсен сӑввисемпе калавёсем чӑваш 
хаҫат-журналӗсенче пичетленнё, уйрӑм кёнекесемпе те 
тухнӑ.

И. Д . Кузнецов хёрлё профессорсем катёрлекен инсти- 
тутра вёреннё тапхӑрта ҫырнӑ критикалла статиисенче ыт- 
ларах Ҫеҫпӗл Мишши, П. Хусанжай, В. Митта, В. Роай' 
произведенийёсене тишкернё. Ҫамрак поэтсен сасои хӑш 
чухне йӑнӑш янранӑ, сӑввисенче час-часах ҫятменлӗхсем 
кӑна мар, пысӑк йӑнӑшеем те стулнӑ. Вёсен йӑнӑш шухашӗ- 
сене И. Д. Кузнецов «Тӑвӑлпа ҫунатланнӑ поэтсем е 
авалхипе ҫуначӗсене амантакансем» (1928) тата ытти 
статьясенче критикленӗ.

Вӑл хӑйӗн статйисенче Д. Юман произведенийёсене, 
унӑн националистла шухӑшёсене ним шеллемесёр критик- 
лет. Ҫакна «Национализма хирёҫ», «Палӑртмасӑр иртме 
ҫук» (Юманӑн «Укӑлча касси» ятлӑ драми пирки) статья
сенче курма пулать. Ҫав статьясенчен пӗринче автор ҫакӑн 
пек ҫырать: «Пӗр ихкёленмесёрех ҫапла калас пулать: на
ционализма хирёҫ эпир камне пӑхса кёрешместпёр. Йӑнӑш- 
сене тӳрлетсе, пёр авкаланмасӑр-тумасӑр, уҫҫан татса ка- 
ласа, ӗҫпе тӗрёссине кӑтартакансене никам та ӗҫлеме чарас 
ҫ.ук, пулӑшатпӑр та. Аннах ик айкки те тӑвайкки те-се, оул- 
каланеа, «пытанмалла вылякаласа», ч-ӑваш ӗҫ халӑх хуш- 
шине националистла сёрём саракансене хирӗҫ вирлӗн, 
ҫине^тӑрса, пёр иккӗленмесёр кӗрещйелле. М арксиста,
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коммунистла идеологие пӑсакансене ачашлама ннмле май 
та ҫук, ачашламастпӑр та, ачашламӑпӑр та».

Пирӗн, тет малалла критик, национализма хирёҫ мӗн 
ҫӗнтеричченех кёрешсе пымалла. Халӗ ёнтӗ эпир ҫакӑн 
пек калама пултаратпӑр: Чӑваш парторганизацийё бур- 
жуалла национализма пётӗмпех ҫёнтерчё, истори наукин- 
че т-е, литера ту papa та, чёлке ыйтӑвёсенче те пуҫёпех тёп 
турё. Социализм пурнӑҫа кӗрое ҫирӗпленнё тэта комму
низм общеетвине сарлакан тума тытӑннӑ май буржуалла 
нациовализмӑн экономикӑлла, социалла никёсӗсем пётрӗҫ. 
Апла пулин те, парти ҫапла асӑрхаттарать: ҫапах та унӑн 
юлашкисем хӑш-пёр чух ҫынсен ӑс-тӑнӗнче, кивё тёнчен ыт- 
ти юлашкисемпе пёрле, палӑрма пултараҫҫё. Ҫавӑнпа та 
парти воспитани ёҫне пёр чарӑнмасӑр туса пьгма хушать.

И. Д. Кузнецов юлташ ю лапши вӑхӑтра П. Хуоанкай, 
Н. Патман, А . Артемьев тэта ыттисен пултарулӑхё ҫинчен 
темиҫе статья ҫырчӗ. П. Хуеанкая вӑл «хастар чёреллё ха
лах оӑвӑҫи», «хӑйӗн шухӑш-кӑмӑлӗпе кӑва мар, хӑй ҫырнӑ 
сӑввиоен сюжечӗпе те интернационаллӑ поэт», тет. Хусан- 
кай хӑйне яланах халӑхпа пёрле туять; унӑн чӗре юр- 
рисем — чунтан-вартан халӑха юратса, ӑс-пуҫпа шухӑшласа 
ҫырнӑ юрасем: чӑваш ваттисем калашле, унӑн «кӑкӑрӗ 
айёнче ҫирёп шухӑш пур», «шухӑшӗсем чёре ҫумӗнче, сӑма- 
хӗсем чёлхе вёҫёнче».

Иртнӗ вӑхӑтра П. Хусанкай хӑйён уйрӑм поэмисемпе 
сӑввисенче пьюӑк йӑнӑшсемех тунӑ. Ҫав вӑхӑта асра тытса, 
И. Д. Кузнецов ҫапла асӑржаттарать: «Хӑш-пӗр юлташсем 
П. Хусанкайӑн ҫамрӑюлӑхра йӑнӑш пулнине илеҫҫё те, вал 
малтан националист пулнӑ тенё пекех сӳпёлтетеҫҫё. Анчах 
унашкал калаҫни пёрре те тёрёс мао. Хусанкай националист 
пулман, пулма та пултарайман». Мёншён тесен вӑл мӗн ача- 
ран тенё пек ёҫпе ӳснё, ёҫ ҫыннисен иурвӑҫёпе пурӑннӑ, 
ака-оуха туса, хура ҫӑкӑр ҫисе ӳснӗ, ҫитӗнсе ҫитсен, совет 
самани сывлӑшёпе сывласа пурӑннӑ, коммунизм идейисене 
ӑса илсе хайӗн ӑс-пуҫне йёркеленё. Халё вӑл — Комму- 
нистсен партийён активлӑ члене.

И. Д. Кузнецовӑн немаях пулмасть ҫырнӑ критикӑлла 
статйисенчен уйрӑмах «Писатель ёҫне тухӑҫлӑрах тӑвасчё» 
ятлӑ статйи палӑрса тӑрать. Статъяра Хветӗр Уярӑн 
1952 ҫулта' ҫапӑнса тухнӑ «Шурча таврашёвче» романне 

тёплё тишкеосе ҫырнӑ.
Хветёр Уярӑн историллӗ романне критик ҫакӑн пек 

хаклать:._«Роман|н .пӗрремёщ кёнеки прологпа пуҫланать те,
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прологран тухаймасть те. Вӑл — кинофильм пуҫланас умен 
артистсен ячӗсемпе сӑнёсене кӑтартса панӑ евёрлё. Кунта 
авторӑн те мине те, идейӑллӑ туртӑмёсене те тавҫӑрса илме 
питӗ хён. Историе пӗлекен ҫын та ку тёлӗшпе уҫҫӑн, татӑк- 
лӑн калаоа тара с ҫук, мёншён тесен Шурча таврашёнче тем 
те пулма пултарнӑ».

Малалла критик историллё роман пирки питех те инте- 
реслӗ шухӑш калать (тёрёсоипе калас-тӑк, унӑн «у вырӑнта 
чёлхи те писатель-художник чёлхипе танах): «Историллё 
романӑн каштипе урайё тёреклё пулмалла. Историлле факт- 
юене, ача-пӑча ваййинчи пек, пёрре пӑоса, тепре купалама 
май ҫук, мёншён тесен вёсем мёнле пулнӑ, ҫаплах юлаҫҫё. 
Писателӗн ёҫё-хёлё, историкӗн евӗрлех — ҫум курӑк пусса 
илнӗ фактсен иикёсне кирлӗ мар пӗрхенчӗксенчен сирее па
ра хасси. Паллах, историкпе писатель раена ҫыраҫҫё. Исто
рик ҫырнӑ чух ӑнеӑртла вак-тӗвексем сирёлсе юлаҫҫё. Писа
тель ҫырнӑ чух вак-тӗвексемеёр пулмасть, мёншён тесен 
писатель ӑслав вёҫҫӗн капа ҫырмасть, сӑнлав витёр, типлана 
ҫыноен сӑнарӗсем урлӑ ҫырса кӑтартать. Ҫапах писатель те 
тёпой никӗсе, каштана ҫухатса ҫырма пултараймаеть».

Критикӑн шухӑшне кӑштах аталантарса, эпир тата ҫап- 
ла каласшӑн: писателӗн те, иеторикён те, критикён те хай- 
сен ёҫёнче «самана каштине» манмалла мар. Ҫав вӑхӑтрах 
вёсен ёҫён меслечё тёрлё: писатель-художник кирек хӑш 
событие те, хӑйён геройёсене, ыррине те, усаллине те, ху
дожества, илемлӗх, сӑнлӑх меслечёпе кӑтартса, типласа 
парать; историк е критик ытларах логика вӑйёпе усӑ ку- 
рать. Ҫапах та критикпа историк ёҫёнче пёр пекки нумай: 
историк обществӑпа халӑх пурнӑҫёнчи, государствӑпа по
литика ёҫӗнчи фактсене тёпчесе вӗренсе кирлё выводсем 
тӑвать; критик литературӑри явленисене, фактсене тӗпчесе 
вёренсе кирлӗ выводсем тӑвать, произведенисене, писа- 
тельсен ёҫӗсене хак парать. Анчах критикрен, пирён шут- 
па, нумайрах тата ураххине ыйтаҫҫё. Историк логикӑпа, 
ӑс-тӑнпа ытларах ӗҫлет пулсан, критик логикӑпа, ӑс-тӑнпа 
ёсленё вӑхӑтрах чёрепе, чунпа, вёсен туйӑмӗсемпе те ёҫлет. 
Критикӑн чи ӑста писатель пек, пысӑк чёреллё художник 
пек пулмалла. Критик та хӑйён ёҫёсем пирки: эпӗ ҫынсен 
ӑсёсене ҫутатрӑм, чёрисенче ырӑ туйӑм ҫуратрӑм, тесе ка
лама пултартӑр. Ун пек калас отулсан, критикан чи ӑста 
пиеательпе тан пымалла. иртсе те каймалла...

И. Д. Кузнецов 1959 ҫулта литературӑн нацилле уй- 
рӑмлӑхё пирки сӑмах хускэтрё. («Аитературӑра нацилле
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хӑйне евӗрлӗх ҫинчен халаҫнӑ май» статьяна вулӑр. «Ялав», 
7-мӗш номер, 1959 ҫул).

Тӳрех калас пулать: литературӑпа искусствен нацилле 
уйрӑмлӑхӗ, нацилле традицисем пирки чӑваш литературин- 
че ку таранччен путлӗ ҫыракан-тӑвакан пулман. 1930 ҫул- 
оенче ку тӗлӗшпе М. Федоров критик, темиҫе ыйту и лее, 
ик-вие статья ҫырнӑччё. Ун чухне ҫав статьясене вуласа 
ӑнланакансем те пулнӑ, те пулман,— калама хён. Дмитрий 
Исаевна Иван Кузнецов Федоровӑн тӑм чӳлмвкре ҫуралнӑ 
«философине» критиклесе темиҫе статья пичетленнӗччӗ. 
И. Д . Кузнецован статйисенчен пёри — «Илемлёхри халь- 
хипе иртни (тенденцилёхӗн тенденцийӗ е пёр критик па- 
вӑрни ҫинчен)» ятлаокер — «Наци ыйтӑвӗпе чӑвашсен илем- 
лӗ литератури» кёнекере тухнӑччӗ.

Ҫак асӑннӑ статьясем хыҫҫӑн литературӑн нациллӗ уй- 
рӑмлӑхё пирки никам та сӑмах хускатман тесен те йӑнӑш 
пулас ҫук. Критиксем ку ыйтӑва тӗпчеме мар, яланах пӑ- 
рӑнса иртее хайнӑ. Мӗншён тесен вӗсене ҫав ыйтура хӑш- 
пӗр критиксем «этемле мар» иӑтраштарса пётерни вут-кӑ- 
вар пекех хӑратса тӑнӑ. Тата вӗсене ҫакӑ та хытӑ хӑратнӑ: 
культ тапхӑрӗнче литературан нацилле уйрӑмлӑхёсем ҫин- 
чен ҫырма мар, пӗр-ик сӑмах каласан та хӑш-пӗр этемсем 
националист е... (калама та вӑй ҫитмест...) туса хуратчёҫ. 
Ҫав хӑрушӑ кунсенче хӑҫан та пулин литература кружокён- 
че тӑнӑшӑн айӑпланисем те пулнӑ. Пёр юлташа «суть» сӑ- 
маха чӑвашла «тупсӑм», «значение» сӑмаха «пёлтерӗш», 
«род» сӑмаха «несӗл» тесе куҫарнӑшӑц айӑплама пӑхнӑччё.

И. Д . Кузнецовӑн литературӑри нацилле хӑй евӗрлӗх 
ҫинчен ҫырнӑ хальхи статйи, пирӗн шутпа, сӑмах хускатас, 
сӑмах тапратса ярас тесе ҫырнӑ статья.

Кашни халӑх литератуоин нацилле уйрӑмлӑх (специфи
ка), нацилле форма пур. Вӗсем чӑваш литературин те пур. 
Нацилле уйрӑмлӑх тымарӗсем, йывӑҫ тымарёсем ҫӗре 
кӗрсе вырнаҫнӑ пек, халӑх пурнӑҫне кёрсе вырнаҫнӑ; вӗсем, 
йываҫ ҫӗртен сӗткен илсе тӑнӑ пек, пурнӑҫран сӗткен илсе 
тӑраҫҫё. Литературан нацилле уйрӑмлӑхне халӑх пурнӑҫён- 
чен уйӑрма ҫук. Анчах ҫав уйрӑмлахсене хытса ларнӑ, них- 
ҫан улшӑнми япала теме те ҫук. Ҫыннӑн нацилле характе
ре, кӑмӑлӗ ытти ҫынсемпе хутшӑннипе, пурнӑҫ аталанса, 
улшӑнса пынипе пуянланса пырать. Йӑласем, традицисем 
улшӑнаҫҫё: лайӑххисем пурӑнаҫҫё, ҫирёпленеҫҫё; юрӑхсӑр- 
рисем пӗтеҫҫё, ҫухалаҫҫӗ. Ҫавӑнпа та тахҫанхи йӑласе- 
не, ватӑ асаттесем ёмёренчех манӑҫа тухнаскерсене (авал*
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лӑхрноене — X IX  ӗмёре, X IX  ёмёртисене — X X  ӗмёре, 
революцичченхисене— хальхи вӑхӑта куҫарса), тепӗр хут 
чёртее яма тӑрӑшни, пирён халӑхӑн йӑлиеем халӗ те ҫавӑн 
пекех тесе сӳпёлтетни вырӑнсӑр. Нацилле уйрӑмлӑхсене 
шута илмелле, анчах вёсене ытлашши ӳстерсе кӑтартни — 
ниме юрӑхсӑр япала.

Класлӑ обществӑра искусствам нац.илёхё яланах клас- 
лӑхпа ним уйрӑлми ҫьгхӑнса тӑрать, анчах унӑн тӗп пёлте- 
рёшне палӑртаканни класлӑх, ,мёншён тесен клаелӑ инте- 
рессем нацилле интерессенчен вӑйлӑрах. Класлӑ интереесем 
наций касса, ҫурса, таткаласа тар1аҫҫӗ.

Ҫёнӗ, социализмлӑ обществӑра иакуоствайа литерату- 
рӑн нацилӗхӗ халӑхлӑхпа ҫыхӑнса тӑрать. Ҫав халӑхлӑх со
вет халӑхёсене пӗр-пӗринпе ҫывхартать, вёсен туелӑхне 
ҫирӗплетет, интернационализм патне илсе пырать. Социа- 
лизмлӑ искуоствӑн демократа лле, социализмлӑ элементеем 
буржуалла обществӑрах ҫуралнӑ, социализм саманинче 
вара никам 1курман-1илтмен хӑватпа аталаноа кайнӑ. Со- 
циализмлӑ HCKiyocTBiapa интернацилёх (пётӗмёшли) иаци- 
лёхпе (уйрӑммипе) диалектикӑллӑ пӗрлӗх пулек тӑрать.

Тэтах та тэтах ҫакна палӑртса калас килет: писателен 
нацисене пёр-пёринчен уйӑраканнине мар, пёр-пӗринпе пӗ- 
тёртерекеннине кӑтартса памалла, интернационализм, ха- 
лӑхсен туелӑхён идейисене тӗпе хурса ёҫлемелле.

1960 ҫулхи июлӗн 17-мёшёнче иарти руководителёсем 
совет интеллигенцийӗн представителӗсемпе тёл пулса ка- 
лаҫнӑ чухне М. А . Суслов ҫакӑн пек каланӑ: «Пёр наци 
культур'ине тепёр наци культуринчен уйӑреа тӑраканннне 
кӑна, е халӑхӑн иртнӗ иурнӑҫӗпе, унӑн историйӗпе ҫыхӑнса 
тараканнине кӑна, халахан социалла тэта нацилле пусмар 
условийёсенчи йывӑр пурнӑҫне кӑтартса параканнине кӑва 
нацилле традици тесе шутлани тӗрӗс .мар пулнӑ пулёччё. 
Советла социализмла нацисен хутшӑнӑвӗсенче коммунизм 
Tiycia пынӑ вӑхӑтра аталанса ҫирёплевекен ҫёяё традицисе- 
не, пёр йышши паллӑсене лайӑхрах курмалла, пулӑшса 
тӑмалла. Нацилле культурасен аталанӑвёнче пирён ҫӗр- 
шыври халӑхсен пурнӑҫӗнче кунсерен ҫуралса ҫитёнекен 
ҫёнӗ, коммунизмла пахалӑхсене пур майсемпе те пулӑшса 
аталантарса пымалла»*.

М. А . Суслов сӑмахёсенче традици ыйтӑвне, истори

* М. А. С у с л о в. За подлинно великое искусство коммунизма. 
«Литература и жизнь» хаҫат, 85-мӗш №, 1960 ҫулхи июлӗн 20-мӗшӗ.
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енчен пахса, марксистла-ленинла ӑнлантарса панӑ. Тради- 
ци ыйтӑвне ҫавӑн пек ӑнлантарви — пӗртен пёр тӗрӗс ӑн- 
лантару: вацилле традицисем аталанаҫҫӗ, ҫёнё историлле 
условисене пула улшӑнаҫҫё, пуянланаҫҫё, малалла каяҫҫӗ.

*  *
*

Критикӑн ёҫё — совет литературин шухӑшёсен тасалӑ- 
хёшӗн, литература партилёхёшӗн кӗрешесси, литературӑна 
парти ертсе пырассине хирӗҫлеме, тиркеме пӑхакансен хи- 
ревеёр ӗмёчӗсене тӑра шыв ҫине хӑларасси, кирек мӗнле 
ют шухӑша та ҫапса аркатасси.

Парти Тёпкомён Пленумёнче 1959 ҫулхи июнён 29-мё- 
шӗнче тухса каланӑ сӑмахӗнче Н. С. Хрущев юлташ, ли* 
тературӑна парти ертсе пырать тени мёне пёлтернине ӑн- 
лантарса, ҫапла кӑтартса панӑ: «Писательсем хушшинче 
пирӗн йӑнӑш шухӑшлакан уйрӑм ҫыноем пур. Литературӑна 
парти енёпе мёнле ертсе -пырӑн-ха?— теҫҫё вёсем... Анчах 
парти ертсе пыни мён-ха вӑл? Ку вӑл — миллионшар ҫын- 
сен ирёк-кӑмӑлё, лшллионшар ӑосен ирӗх-кӑмӑлӗ, миллион- 
шар ҫынсен коллективлӑ ӑс-хакӑлӗ...»*

И. Д. Кузнецов хӑйён критикалла статйисенче ҫакӑн 
пек шухӑшоене, принципоене хӳтёлет: литература партилё- 
хёшӗн, литературӑна парти ертсе пынине тёреклетессишён 
литературӑра ырми-канми кӗрешекенни шӑпах литература 
критики пулмалла.

Критиксен конкретлӑ ӗҫӗсем ҫак тёп задачӑран тухса 
тӑраҫҫӗ. Литература критикё — вӑл литературӑра ленинла 
принципсене ҫирёп тытса пыракан ҫын. Ҫакӑ вӑл кирек 
мёнле условисенче те ленинизм идейисене, парти кӑтартӑ- 
вӗсене пурнӑҫа кёртессишён кёрещмеллине пӗлтерет. Лите
ратура критикё — вал политика енёпе ҫирёп, марксистла- 
ленинла теорие тёплӗ пӗлекен ҫын. Литература критикё — 
вӑл малта пыракан ҫынсен шухӑш-кӑмӑлне палӑртакан ҫын. 
Критик тарӑн пгухӑшлӑ, паха та илемлё произведениеене 
халӑх хушшинче пропагандӑлать, вёсен уйрӑмлӑхӗсене ву- 
лакансене ӑнлантарса парать. Литература критикё — вал 
писатель тусё. Критик писателе пулӑшать, ӗҫре хавхалан- 
тарать. Анчах писательсем хушшинче хутран-оитрен ҫахӑн 
пекки те пулкалать-ха: критика задачисене ӑнланман пи
сатель тепёр чухне критика тӑшман вырӑннех хурать,

* Н. С. Х р у щ е в .  Литературам искусствӑна халӑх пурнӑҫӗпе 
тача ҫыхӑнтармалла. Чӑваш кӗнеке иэдат., 88 стр.
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критикана уямасть, уясшӑн т,а мар. Ун пек писатель: «Хам 
произведение эпӗ темиҫе ҫул хушшя ниҫта тухмасӑр, кунӗн- 
ҫӗрён тӑрӑшса ҫыртӑм. Ана никам та тӗкӗнме пултарай- 
масть, тёкёнмелле те мар...» тесе,тарӑхать. Тӗрӗссипе кала- 
сан, «тӗкӗнмелле мар» тени вӑл — йӑлтах йӑнӑш шухӑш. 
Эпир критикӑна — вӑл писательсене хирӗҫ пыракан жанр 
теме пултарайма.стпӑр. Принципла критика писательаене 
ҫӑкӑрпа тӑвар пекех, сывлӑшпа шыв яекех кирлӗ. Прин- 
ципла крити.кӑсӑр литература аталанма пултараймасть. Ку 
вӑл яланах ҫавӑн пек пулнӑ, малашне те ҫавӑн пекех пулӗ.

Писатель халӑ,х инт'ересёсемпе пурӑнать пулсан, лите
ратура критике те ҫавах: вӑл жалах интересёсемсӗр, парти 
ҫул-йӗрёсӗр, парти кӑтартӑвӗсемсёр пурӑнаймасть. Совет 
литературин паянхи задачи — паттӑр совет халӑхне ком
мунизм тума пулӑшасои, ӑна коммунизм строительствин 
пысӑкран та пысӑк задачисем ҫинчен каласа парасси, совет 
ҫынн1иесн ёмӗт-шухӑшӗсене, кӑмӑл-туйӑмёсене илемлӗ про- 
изведенисанче кӑтартеа парасси. Ҫак чаплӑ ёҫре литерату
ра критикин саоси те илтӗнсех тӑмалла, вӑл писательсене 
тӳрӗ кӑмӑлпа, парти кӑтартнӑ пек, шулӑшса пымалла.
I960
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ЧАВАШ СОВЕТ ЛИТЕРАТУРИНЧИ 
КРИТИКА ШАЙЁ ПИРКИ

П ё р р е м ё ш  с т а т ь я

Пирен илемлё литературӑри критика ҫинчен яланах: 
вӑл вӑйсӑр, ҫавӑнпа та писательсене пулӑшаймасть, ҫул ка
та рте а параймасть, теҫҫӗ. Ҫак сӑмахсене вӑрҫӑччен те ка- 
латчёҫ, халё те калаҫҫӗ.

Пирён литература критики чӑнахах та ҫавӑн пек вӑй- 
сӑр-ши? Вӑйсӑр пулсан, вӑл мӗнрен килет-ши? Ана мӗнле 
вӑйлатмалла?

Чи малтан ҫакна калас пулать (ку шухӑша эпё чӑваш 
писателёсен иккӗмӗш съездӗнче те калаеаттӑм): илемлӗ 
литература пулмасан, литература критики те пулмасть; 
анчах илемлё литература яланах литература критикинчен 
малтанрах пуҫланса каять; илемлӗ литература аталанма 
тытӑнсан, вара литература критики те аталанма пуҫлать; 
литература критики ураланса ҫитсен, литературӑн ытти 
жанрёсене пулӑшма тытӑнать, унӑн витӗмӗ (влиянийё) те 
ӳсет. Илемлӗ литературӑна пулӑшма вӑй ҫитерекен крити
ка, баллах, иёр ҫул, икё ҫул, пилӗк ҫул хушшинче... аталан- 
са ҫитме пултараймасть, мӗншён тесен ҫак вӑхӑт литерату- 
рӑшӑн та, критикӑшӑн та сахал,—  вёсем иккӗшё те хунав 
пек ҫеҫ пулма пултараҫҫё. Анчах пирӗн писательсем ли- 
тературӑра пилёк ҫул кӑна мар, вунӑ ҫул, ҫирём ҫул, вӑтӑр 
ҫул ӗҫлеҫҫё ёнтё.

Чӑвашсен революцичченхи литературинче чи паллӑ пи- 
оательсенчен пёри Константин Иванов пулнӑ. Вӑл хӑйён 
таланчӗпе пурне те тёлӗнтернӗ. Ҫавӑнпа та вӑл пирён вӑ- 
хӑтри саманана ҫитрӗ, хальхи поэтсемпе пёрле малалла 
утать. Ҫапла ёнтӗ, ҫакӑ вӑл чӑваш поэзийӗн паха традици- 
йё сывӑ пулни ҫинчен калать. Ку традицие хальхи поэт-
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сем, ҫёнё сама кара тарӑнлатса, сарса, пуянлатса пыраҫҫе. 
Эпир му тёлӗшпе телейлё. Анчах критика тӗлӗише вара 
пирен ун пек традици ҫук тесен те йӑнӑш пулмё. Критика, 
тёрёссипе каласан, совет оаманинче ҫеҫ аталанма тытӑнчӗ. 
Ҫак енчен пӑхсан, вал ытла та ҫамрӑк-ха, унӑн оасси те 
витёмлех мар-ха. Ҫапах та вал телейлё литература крити
ки, мёншён тесен вӑл ирӗклё вӑхӑтра, ирӗмлӗ ҫёршывра 
ӳсет, ӑна пурте пулӑшаҫҫё, пурте ырӑ сунаҫҫӗ, хаваеланта- 
раҫҫӗ. Ана партипе халӑх хӑват парса тӑрать, унӑн никӗ- 
сӗ —1 марксизм-ленинизм филасофийӗ.

Совет ■ҫӗршывӗнче литература ёҫё пӗтём халӑх ӗҫё, пар- 
ти ӗҫё пулоа тӑчё; совет литератури калӑх пурнӑҫӗпе, ка
лах 1интересёпе, государства интересӗпе нурӑнать; унӑн 
урӑх 1интерессем ҫук, тет парти. Ҫак сӑмахсенче пётӗм со
вет литературин, унӑн уйрӑм жанрёсен — прозӑн, поэзин, 
драматургии, критикӑн задачисене палӑртса панӑ. Чӑваш 
писателӗсем те ҫав задачӑсене ӑнланаҫҫё, вёсене пурнӑҫа 
кӗртессишӗн чун-чӗререн тӑрӑшса ӗҫлеҫҫӗ. Анчах пёрисем 
лайӑхрах, теприсем на чартерах ӗҫлеҫҫё. Пытармӑпӑр: вӑй- 
сӑртарах ӗҫлехенсен шут не, чи малтан, критиксем кёреҫ- 
ҫӗ. Вёсен пӗр енчен (кӑна эпир каларӑмӑр ӗнтӗ)— хамӑрӑн 
нацилле литературӑра, чӑваш литературинче ҫаплах-ха 
пуян традици, аллӑшар ҫул хушши ҫирӗпленсе пынӑ тради
ци, критика сӑмахӗн традицийӗ ҫукпа пӗрех; тепёр енчен—  
вӑл аслӑ вырӑс литературин классикла критикин традици- 
йӗсене ҫителёклӗ вёренсе ҫитмен; виҫҫёмӗшӗнчен— унӑн 
теори тӗлёшӗнчи пётёмёшле шайӗ калама ҫук пёчӗккӗ, пи- 
тех те ансӑр. Критиксем цумайӑшё нурнӑҫа ҫителӗклӗ пӗл- 
меҫҫё, иртнӗ пурнӑҫа та, хальхи яурнӑҫа та кирлӗ таран 
тӗпчесе вӗренмеҫҫё. Хӑшӗсем Белинский, Чернышевский, 
Добролюбов ячёсене аоӑнкалаҫҫё, анчах вёсен кӗнекисене, 
Маркс, Энгельс, Ленин произведенийёсене сахалтарах Б у
лана, ҫине тӑрсах, тӗплӗн вӗренмен. Ҫавӑнпа та ун пек 
критиксем хаш чухне япӑх произведениоене ырлаҫҫё, лайӑх- 
хисене Х|урлаҫҫё. Теприсен ёҫӗнче ҫакӑн пек те пулкалать: 
ир ҫинче вёсем пёр шухӑшпа, каҫпа тепёр шухӑшпа пурӑ- 
наҫҫӗ. Пёр талӑка та пулин ҫитмен шухашпа критик пулма 
ҫуккине вёсем чухласа илеймеҫҫё.

Пирён чылай 1критик1С!ем, шел те ёнтё, пурнӑҫра, лите- 
ратурӑра ҫённине, малта пыраканнине курсах каймаҫҫё, 
ҫавӑн пекех тата вёсем киввине, юрӑхоӑррине асӑрхамаҫҫё. 
Критиксен задачи — ҫӗннине пулӑшасси, ҫённишён кӗре- 
шеоаи, вёсен задачи -— киввине, юрӑхеарринс питлесси, ӑна
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хирӗҫ пӗтӗм вӑйпа «ерешесси, анчах вёсем ҫеннине те, кив- 
вине те курмаҫҫӗ пулсан, хӑйсен задачине мёнле майпа 
тгурнӑҫа кӗртсе пыччӑр-ха? Мёнле майпа литература про- 
изБедеиийӗсем ҫинчен татӑклӑ сӑмах калаччӑр-ха? Мёнле 
майна писательсене пулӑшчӑр-ха? Мӗнле майпа халӑх хуш- 
шине тӗрёс шухӑш сарччӑр-ха?..

Литература критикин пӗрремёш тивёҫӗ — пурнаҫа тёрёс 
кӑтартса парахан произведенисемшён, чӑншшех те паха, 
илемлё произведенисемшён ырми-канми кёрсшесси, совет 
литературишён ют шухӑшсемпе «теорисене» ҫапса аркатас- 
си, литературӑн; эстетикӑн марксистла-ленинлӑ теорине 
пропагандаласси, ӑна малалла аталантарасои щулш тӑрать.

Эппин, пирӗн чӑваш совет литературинчи критика хӑ- 
йён задачине мӗнле пурнӑҫа кӗртсе пырать-ха?,

Юлашки вӑхӑтра (1945— 1954), вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи тап- 
хӑрта, вӑл мёнле ӗҫленине, мёнле аталаннине и лее пӑхсан, 
эпир тӳрех ҫакӑн пек калама ;пултараг:пӑр: пирён литера
тура критики ҫителӗксӗр ёҫлет, вӑраххӑн аталанать, лите- 
ратурӑн ытти жэнрӗсене ҫитсе пыраймаеть. Ҫакна «Ялав» 
журналта, «Тӑван Атӑл» альманахра, хаҫатсенче пичетлен- 
нё статьясенчи вуншар та ҫирёмшер тӗслӗхрен курма пу- 
лать. «Статьясенчи тӗслӗхсенчен» тетпёр, мӗншён тесен 
критиксем ҫырнӑ кӗнекесем пирӗн ҫаплах ҫук-ха. Эпир 
критиксен кёнекисем тухакан тапхӑра ҫитмен-ха...

Иртнё тапхӑроенче гоирӗн литературӑра ытларах сӑвӑ— 
аемпе поэмӑсем ҫыратчӗҫ, урӑхла каласан, поэзи пысӑкрах 
вырӑн йышӑвса тӑратчё. Ҫавӑнпа та критиксем те ытлаpax 
поэзи ыйтӑвӗоем, оӑвӑсемпе поэмӑсем ҫинчен ҫыратчёҫ. 
Халё ёнтӗ пирён пысӑк произведенисем ҫырнӑ прозаиксем, 
поэтсем, драматургсем пур. Литературӑри жанрсем пурте 
аталанса ҫитрӗҫ, темелле. Поэзи вӑрманӗ лайӑх ӳсет, проза 
вӑрманӗ те кашлать: унта паттӑр юмавоем те, хитре хурӑн- 
сем те, хг/рамапа ҫӑкаоем те, чӑрӑшпа хырсем те пур. Пы- 
сӑк вӑрманта тӗрлӗ йывӑҫ— тӗрлӗ ҫемё, тӗрлё юрӑ... Со- 
циализмла литература — вӑл пуян литература, иума й 
писательсен, тӗрлӗ талантсен ёҫё.

Ҫакна май литература критикин ёҫё те нумайланчё, 
унӑн умне тарӑнрах, пысӑкрах задачӑсем тухса тӑчёҫ. Унӑн 
халӗ поэмӑаем ҫинчен, романсемпе повеҫсем, драмӑсем ҫин- 
чен ҫырмалла, писательсен творчествин уйрӑмлӑхёсене ка
та ртса памалла, тӗпчемелле, вӗренмелле, жак памалла, 
внтёмлӗрех ҫырмалла.
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Юлапши вахӑтра пирен проза ҫинчен темиҫе пысӑк 
статья пичетленее тух ре.

...«Таван Атӑл» альманахан 42-мӗш кёнёкинче 1952 ҫул- 
та В. Канкжовӑн «Д. В. Исаев (Авраль) произведений^' 
сенчи проблемӑсем» ятлӑ статйи тухрӗ. Ку статьяна 
Д. Исаев творчестви ҫинчен ҫырнӑ пьюӑкрах статьясенчен 
■пёри тесе палас пулать. Унта автор, тёпрен илсен, икё 
«проблема» пирки сӑмах хускатать: пёри— социализмлӑ 
экономикашан пынӑ кӗрешӳре ҫӗнӗ ҫын ӳссе аталанни; ҫак 
ыйтава шаирӗн литературӑра Д . Исаев чӑнах та пуринчен 
малтан сӑнласа кӑтартнӑ; ку проблема, автор шучӗпе, 
Исаевӑн пур прсизведенийёсенче те палӑрса тӑрать, вӑл 
Исаев Мётри творчеетвин чи паха енӗ; тепӗр проблема—  
уйрӑм ҫынпа общества хушшинчи ҫыхӑну. Критик, малал- 
ла, Д. Исаев произведенийӗсенче большевик сӑнарё мёнле 
вырӑн йышӑнеа тӑнине тёпчет. «Вёсем хастар чӗреллӗ, ҫи- 
рёп кӑмӑллӑ ҫынсем» — ҫакӑн пек вёсен сӑнарёсем.

В. Канюков статйи, ҫиелтентерех ҫырнӑ пулин те, усӑл- 
лӑ статья: автор ҫав асӑннӑ «проблемӑсене» тёпчеме тӑрӑш- 
нине, вёсене тӗплӗ ҫутатса парасшӑн пулнине зпир уҫҫӑнах 
куратпӑр.

Д. Исаев, калавсемсӗр пуҫне, критикӑлла статьясем те 
нумай ҫырнӑ. Анчах вӑл мёнле критик пулнине Канюков 
тёпчемен, пёр-ик сӑмах каланипех ирттерсе янӑ. Д . Исаевӑн 
хӑш-пӗр ыйтусем тёлӗшпе йӑнӑшсем те пулнӑ, анчах ҫак 
хастар критик-коммунист чӑваш литературишён паха ӗҫ 
тунӑ, чӑваш литературин историне ырӑ ятпа кӗрсе юлнӑ.

Пирён талантлӑ прозаиксенчен пӗри, чӑваш литерату- 
ринче Тӑван ҫӗршывӑн Аслӑ вӑрҫи хыҫҫӑн палӑрнӑ писа
тель Александр Артемьев, пёр-ик ҫул каярах, хӑш-пӗр 
ҫамрӑк писательсен калавёсене тишкёрсе тухса, «Калавсем 
ҫинчен» ятлӑ статья _ ҫырчӗ («Ялав», 1-мӗш № , 1952 ҫ.). 
Паха, статья. Ана пысӑк интереспа вулатӑн. Унӑн чёлхи те 
лайӑх, илемлё. Автор унта типлӑх (типичность) ыйтӑвне 
лартать, ӑна ӑнлантарса пама тӑрӑшать. Пуринчен ытла ку 
ыйтӑва вал В. Садай калавёсене пӑхса тухнӑ май хускатать 
(статьяра кунсӑр пуҫне тэта А . Эсхель, П. Львов, Н. Мар
тынов, В. Бурнаевский калавёсене пӑхса тухнӑ). Анчах, 
пирӗн шутпа, ҫак ыйтӑва вӑл тёплён ҫутатса парайман.

Акӑ Артемьев юлташ статйинчи хӑш-пёр йёркесем: 
«Анланмалла, уҫӑмлӑ, кӗске ҫырма пӗчӗк калаврах пысӑк 
шухӑша кӑтартма, совет ҫыннисен типлӑ енёсене суйласа 
илме тӑрӑшни — Садай произведенийёсен чи паха енё».
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«В. Садай пирӗн ҫынсен чи характерлӑ, типлӑ енӗсеие тё- 
рӗс илсе кӑтартнӑ». «В. Садай ҫырса кӑтартнӑ ҫынсем пур- 
те —• колхозниксем, пёр пек социаллӑ, класлӑ условисенче 
ёҫлесе пурӑнакан ҫынсен типлӑ йышёнчен илнӗ предотави- 
тельсем. Писателӗн пӗр средари представительсенех тӗрлӗ- 
рен еӑнарлӑ, хашни -ҫынна хӑйне евӗрлё, пёр ӑна ҫеҫ тя- 
вӗҫлӗ енӗсене кӑтартса памалла, ҫав хушӑрах вёсене пурне 
те пӗрлештерсе таракан тёп паллине, вёсен типлӑ сӑнарне 
сыхласа хӑвармалла. В. Садай калавӗсенчи персонажсенче 
ҫав типлӑ сӑнар теми уҫҫӑнах курӑнать, ҫав-ӑнпа эпир каш- 
ни персонаж урлӑ автор мён каласшӑн пулвине тӳрех ӑн- 
ланатпӑр» (хурапа палӑртви пирён.— В. Д .).

Ҫак вӑрӑм цитатӑсенчен чи малтан акӑ мӗн курӑяать: 
В. Садай калавёсем ытла та паха калавсем имӗш. Анчах 
Артемьев юлташ вёсене кӑлӑхах ырламан-ши? Урӑхла пул- 
сан, мӗншӗн-ха вӑл, малалла, ҫав калавсенех хурласа пӑ- 
рахнӑ? В. Садай калавёсенчи геройсене «пёр типлӑ енӗ 
пётёҫтерсе тӑрать, анчах вёсене пёр-пӗринчен уйӑрса илме 
ытла та йывӑр, вёсен пӗрин те индивидуальнӑй сӑнлӑхӗ 
ҫук: пурте пӗр калӑпран тухнӑ пек, пер пётём сӑнарлӑ. 
Персонажӑн ҫынсен пысӑк ушкӑнёшӗн характерлӑ сӑнлӑхӗ 
кӑна пулсан, унӑн индивидуальная сӑнлӑхӗ пачах ҫук пул- 
сан — вал вара художествӑллӑ тулли образ мар, схема 
кӑна» (хурапа палӑртни хунта та пирӗн.— В. Д .).

Ҫапла ёнтё, Артемьев юлташ В. Садайӑн кала вёсене, 
юлашкинчен, хӑех тиркесе тӑкрӗ, типлӑх ыйтӑвне «яврӗ- 
яврӗ» те ҫавӑнтах «сӳтсе пӑрахре».

Малалла автор, П. Львовӑн «Кулине кинеми» ятлӑ ка- 
лавне пӑхса тухса, каллех типлӑх ыйтӑвне кӑларса тара- 
тать. Кунта вӑл Маленков сӑмахве илое калать: «...Типич
но не только то, что наиболее часто встречается, но то, что 
с наибольшей полнотой и заостренностью выражает сущ
ность данной социальной силы» (сӑмах май, ку вырӑна 
чӑвашла ҫакӑн пек куҫарнӑччӗ: «...Питӗ час-час тӗл пула- 
кавнине ҫеҫ мар типична тесе шутламалла, пёр-пёр социал- 
лӑ вӑйӑн ту л  сам не мён туллинрех те ҫивӗчрех палӑртать, 
ҫавӑ типична пулать»).

Автор вывочё ака мёнле: калава ҫакӑн «хыҫҫӑн пичет- 
ленё пулин те, авторпа редколлеги членёсем ҫакна шута 
илмен».

Ыйтас килет: чанах та, мёншён шута илмен-ши ӑна  ̂
вёсем? Вӑл йӑнӑш шухӑш-ҫке!

Татах ыйтас килет: йӑнӑш сӑмахсене мён тума шута
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илмелле пулнӑ-ши? Артемьев хӑй «шута и л нӗ», ҫапах та 
кирлё пек ӑнланман. Тӗрӗссипе жаласан, ҫав сӑмахсене ӑн- 
ланоа илсен, вӗсене miyTia илме, ертсе пыракан шухӑш теме 
кирлӗ марри уҫҫӑнах курӑнса тӑрать. Йӑнӑш шухӑшсемпе 
уоӑ курма сӗнни вырӑнсӑр *.

«Калавсем ҫинчен» статьяра типлӑх ыйтӑвне Артемьев 
юлташ асӑннӑ ҫеҫ, ӑнлантарса парайман, вырӑнӗ-вырӑнёпе 
аяккипе иртсе кайнӑ, тӗрёсех ҫырайман.

Чӑнах та, «В. Садай пирён ҫыноен ч:и характерлӑ, тип- 
лӑ енӗоене тёрё'С и лее кӑтартнӑ» тенитае мёнле ӑнланм-алла- 
ха? «Вёсене турне те пёрлештерсе' таракан тӗп паллӑ...» 
тевине тата мӗнле ӑнланмалла-ши? «Типлӑ сӑнарсене пӗр- 
пёринчен уйӑрса илме ытла та йывӑр» тенине тӗрӗсрех 
ӑнланса илесчё!

Тип ■ вӑл тӗрлё 'ҫынсен характерлӑ паллисене, типлӑ 
енӗсене пёр ҫӗре пухоа пӗрлештерни пулать, тейёҫ. Анчах 
вёсене мёнле «пухса пёр.лештермелле-ха» ? Аҫта гаухса пӗр- 
лештермелле?.. Тата ыт. те, тага ытти те.

Типлӑх ыйтӑвӗ— вӑл эстетика ыйтӑвӗсенчен пёри, вӑл— 
филоеофи тёлёшпе лартнӑ ыйту.

В. И. Ленин ҫырнӑ «К вопросу о диалектике» ятлӑ 
произведенире ҫакӑн пек вырӑн пур: «Общее существует 
лишь в отдельном, через отдельное. Всякое отдельное есть 
(так или иначе) общее. Всякое общее есть (частичка или 
сторона или сущность отдельного»)**.

Ҫа;к пуплевсенчи шухӑша чӑвашла сажан пекрех каласа

* Эпир ку абзаца кайрантарахпа, «типичность» ыйтӑвӗ пирки 
«Коммунист» журиалӑн 1955 ҫулхи 18-мӗш номерӗнче «К вопросу 
о типическом в литературе и искусс+ве» ятлӑ статья тухсан, ҫыртӑмӑр. 
Унта ҫакӑн пек калана: «...Проблема типического в художественном 
творчестве — чрезвычайно сложная проблема. Ее нельзя решать 
и отрыве от реальной жизни, от конкретного развития литературы 
и искусства. К сожалению, приходится константировать, что за 
последние годы е среде работников литературы и искусства распро
странились некоторые схоластические, ошибочные взгляды на типи
ческое в художественном творчестве. Широкое хождение получили 
формулы, согласно которым типическое сводится к сущности данного 
социально-исторического явления и определяется как основная сфера 
проявления партийности в реалистическом искусстве, утверждается, 
что проблема типичности — всегда проблема политическая, и только 
сознательное преувеличение художественного образа полнее раскры
вает и подчеркивает его типичность. Эти схоластические формулы 
выдаются за марксистские и ошибочно связываются с точкой зрения 
нашей партии на вопросы литературы и искусства».

** В. И. Л е н и н .  Философские тетради. Изд-во ЦК ВКП(б). 
1 9 3 4  ҫ., 3 2 7  с т р .
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лама пулёччё: пӗтёмӗшли уйрӑмминче ҫеҫ, уираммине пула 
(уйрӑмми урлӑ) ҫеҫ пурӑнать. Кашни уйрӑммя, кашни уй- 
рӑм япала (кирак мёнле пулсан та) пӗтӗмӗшли пулса тӑ- 
рать. Кашни пӗтӗмӗшле уйрӑммин (пайӗ е енӗ, е тупсӑмӗ) 
пулать.

Кунта пӗтӗмёшле явлеишие уйрӑ.м явлени хушшинчи, 
уйрӑм явленипе пётемёшле явлегаи хушшинчи диалактикал
ла ҫыхӑну ҫинчен, диалектикӑлла хутшӑну ҫинчен еӑмах 
пырать. Урӑхла калаеан, кунта уйрӑм явлени пётӗмӗшлине, 
явлени тупсӑмне палӑртакан форма пулнм курянать.

Иекусствӑпа литературӑри ггиплӑх ыйтӑвне илес -пулсан, 
ҫакӑн пек калама пулать: типлӑх (типическое)— вӑл пӗ- 
тёмӗшли, чи характерли, пулать, пёр-паллӑ явление, явле- 
нисен суммнне, ҫынсен ;пӗр-паллӑ ушкӑнне, пёр-паллӑ кла-са 
тивӗҫли пулать, -истор-илл-е явлении е процесӑн тупоӑмне, 
ӑш-чиккине палӑр.тса тараканий пулать. Ҫапла вара, тип 
туви, типизацилени — вӑл чӑн пурнӑҫа (действительноҫа), 
пӗтӗмёшле явление уйрӑм, конкретлӑ, индивидуалла фор- 
мӑра пӗтӗмлетсе пани, и-сторилле явлении чи паллӑ, чи 
характерлӑ енӗсеие уйрӑм, конкр-етлӑ, и-ндивидуаллӑ фор- 
мӑра пётӗмлетсе п-ани пулоа тӑрать. Ҫапла ӗнтӗ, и-скусагвӑ- 
ра пётӗмӗшлйве, сӑнарлине, типлиие (типическое) уйрӑм- 
минче к-ӑт-артеа параҫҫӗ, вӑл шӑнах уйрӑмминче пётӗҫсе 
тӑрать. Аса илер-ха ҫакна май М. Ю. Лермонтовӑн «Пи
рен взхӑтри герой» ятлӑ романён умоӑмахӗнчи сӑма-хӗсене. 
«Ырӑ ҫынсем,—  тет М. Ю. Лермонтов,— «Пирён Вӑхӑтри 
Герой» — вӑл чӑнах та портрет, анчах вал пёр ҫын портре- 
чё кӑна мар: вӑл хӑмӑр вӑхӑтри пётём ӑрӑвӑн ҫитменлӗхё- 
оене пӗтӗҫтерекен, вёсен аталанӑвне кӑтартакан портрет». 
Куратӑр-и, шунта ҫав вӑхӑтри герой портретёнче (пёр ҫын 
портретёнче) темиҫе ҫын, пётӗм ӑру портречӗ пёрлешсе 
тӑрать.

М. Горький питех те тӗрӗс кал&нӑ: «... Литератор, хӑй 
паллакан пёр лавкка хуҫине, чиновнике, рабочие сӑвласа 
пар-сан, пӗр ҫыннӑн тёплӗрех сан ӳкерчӗкне ҫеҫ тума пул- 
тарать, анчах та вӑл фотографи ҫеҫ пулать, унӑн соци-алла 
во-спитани паракан пӗлтерёшӗ иул-ма-сть, вӑл пирӗн пӗлёве 
|ҫын тёлёшне, пурнӑҫ тёлӗшпе сарма, тарӑнлатма пире ни- 
мех те паманпа пӗрех.

Анчах писатель кашни 20— 50, кашни ҫер лавкка ху- 
ҫин, ч-иновникён, рабочий чи характерлӑрах паллисене 
пухса пёрл-ештерсен, вёсен йӑл-исене, хӑйсене мӗнле тытка- 
ланине, вёсен туйӑмӗсене, ӗненёвӗсене, мӗнле калаҫнисене
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Тата ЫТтисеие те «ухса пёр лавкка хуҫинче, пёр чиновник^ 
ре, пёр рабочире пёрлештерсен, писатель вара ҫак меслет- 
пе «тип» тӑва.ть,— • ҫажӑ 1вӑл искусства -щулать».

Тепёр тёслӗх чаваш 1Л!Итературинчен илер. С. В. Элке- 
рён «Хён-хур айӗнче» позминчи чухӑн хресченсем патша 
влаҫӗпс ҫӗр улпучӗсен пусмӑрне тӳсеймесӗр «армата тараҫ- 
ҫӗ. Паллах, ҫавӑн гаек тарнисем ун чухне «умай пуля ӑ, ан- 
чах ку вӑл тарни ҫеҫ! Типлӑ явлени мар, унӑн тупсӑ- 
мё, тёп туртӑ.чӗ вӑрмана тарса пытанасси пулман, вӑрмана 
гтарса кёрешӳ ҫулӗ ҫ.йне тӑраюси щулнӑ. Ҫав вӑхӑтра ҫапла 
майпа кӗрешӳ ҫулё ҫине тукни вара шӑпах пётёмӗшле, тип- 
лӑ явлени пулса тӑрать, ку вӑл уйрӑм, кодкретлӑ явленире, 
Чажаоагйа пёрле хресченсем «армата шарса кӗрашӳ ҫулё ҫине 
тӑнинче палӑрать; жу вӑл ҫав пётӗмёшле, типлӑ явлении 
конкретлӑ форми, унӑн палӑрӑмӗ. Чакка — тип, ӑна пётӗм- 
летсе туна, тигаизациленӗ; Чаккара ҫёршер хресчан палли, 
ҫёршер хресчен сӑнӗ, антах ҫав зӑхӑтрах вӑл уйрӑм ҫын, 
конкретлӑ хресчен; вӑл пётём чужан хресченсен сӑнарё, чу
хан хресченсен паттӑрлӑхне кӑтӑртоа паракан пӗтёмёшле 
санар, анчах ҫав вӑхӑтрах вӑл— вёсен уйрӑм еӑнарӗ, вёсен 
типӗ.

Ҫак енчен илсе пӑхсан, В. Садай калавӗсенчи геройсем, 
тӳрех калае пулать, иулса ҫитмен, туса ҫитереймен сӑнар- 
сем ҫеҫ. Ҫавӑнпа ёнтё А., Артемьевӑн шухӑшӗсем «явнӑ 
ҫёртех еӳтёлсе кайнинчен» ним тёлӗнмелли те ҫук. Типлӑх 
ъштӑвяе, падлах, начар калав,семпе, сӑнласа ҫитереймен 
геройоемпе ҫутатоа пама ҫук. Шӑпах ёнтӗ ҫакна сносе, 
А . Артемьев, юлашкинчен, типлӑх ьштӑвёнчен пӑрӑнса 
каять те В. Садай калавӗоенчи геройоам «иу рте пёр ;к а лав
ра н тухнӑ пек» тесе жгурать. Ҫапла вара, вал малтарах мух- 
тависем, типлӑх ыйтӑвӗ ҫинчен каланисем вырӑнсӑр пуле а 
тӑр а ҫҫё, ах а л e x пётс е лараҫ ҫӗ.

Типизацисӗр, типлӑхоӑр, тӗрёссипе калаоан, искусства 
ггулмасть, искусства вӑйӗ сӑнлӑхра (образра), унӑн вӑйё 
типизацире.

Прозӑ ыйтӑвёсем ҫинчен голашки ҫулсенче ҫырнӑ статья- 
сем пирки, литература критихин шайё пирки сӑмах хускат- 
нӑ май В. Алахерӑн «Шурча таврашӗнче» романа тишке- 
рексн статйине аеӑнмасӑр иртме ҫук. Ку статья та, ытти- 
семпе танлаштарсан, чёлхе тӗлӗшпе те, произведение тӗпчес 
тёлёшпе те лайӑх статьяоен шутне кӗрет. Автор чӑваш 
литературике, чӑваш !историне пӗлет. Вӑл хӑйён сӑмахӗсене, 
хӑйӗн шухӑшӗсене ахаль ҫеҫ каласа каймасть,— вӗсене
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менле те пулин ыйтӑва татса парае, менле те пулин тезиса 
ҫирӗплетее парае тесе калать. Произведении лайӑх енӗсене 
е ҫитменлӗхӗсене кӑтартас тесе, вӑл произведенирен тёрлё 
тёслёхсем идет, вёсене тишкёрет, «шёкёлчет», ха к парать. 
Акӑ, сӑмахран, критик «Шурча таврашёнче» ромаиӑн пёр 
йӑнӑш шухӑшне мёнле критиклет. «Шурча таврашёнче» 
романра,— тет автор,— эпир Хветёр Уяр ҫут тӗнче атала- 
нӑвён законёсеие ӑнланмасӑр йӑнӑш патне пырса тухнине 
те курма пултаратпӑр». Критик вара романӑн ҫак вырӑнне, 
Мариҫ пӗтни ринчен калаканскере, илсе «ӑтартать: «Ҫапла 
иртет ҫамрӑк ёмёр — хӗр ӗмӗрӗ. Уншӑн ҫут тӗнче ишӗлсе 
анатъ, хёвел хупланать. Анчах чёрӗ юлакансемшӗн иимӗн те 
улшэнмастъ. Хуть те зсё ҫурӑлоа кай, макарса вил, ҫӗр 
ҫул, пин ҫул каяллахи пекех, хёвелё те кӑй вӑхӑтёнче ту
кать, рил те вёрет, тулта та ҫав-ҫавах сивӗ, тёттём...» 
(208 стр.).

Вулакансем хӑйсемех кураҫҫё: йӑнӑш шухӑшлӑ вырӑн 
ку. Анчах ҫакӑн пек чухне критикан цитата илнипех ҫыр- 
лахма юрамасть. Вулакансене ҫав йӑнӑш мёнре пулнине 
кӑтартса парас пулать. В. Алакер ҫак вырӑна критиклет, 
ҫав йӑнӑша тишкӗрсе тухать. «Тӳрех калӑпӑр,— тет вӑл,— 
марксистла диалектикӑна хирӗҫ пыракан «теори» ку, мета- 
физикла теори. Маркоистла диалектика ҫак буржуалла 
теорие тахҫанах ҫапса аркатнине эпир пурте лайӑх пӗлсе 
тӑратпӑр. Маркоизм вӗрентёвё чи тӗрӗс вӗрентӳ иккенне 
халь ёнтӗ эпир чӑн пурнӑҫра та яр уҫҫӑн куратпӑр».

Чӑнах та, «чӗрӗ юлакансемшӗн нимӗн те улшӑнмасть», 
пурте «ҫӗр ҫул, пин ҫул каяллахи пекех...» юлать тени мён
ле «теори-ха» вӑл? Ҫакӑ вӑл ёмӗрех пыракан, иихҫан та 
улшӑнман, вырӑнтан вырӑна кӑна куҫакан «пурнӑҫ пуҫла- 
мӑшёсем» ҫинчен калакан реакцилле теори пекрех «теори». 
Ана буржуалла самана пуҫланичченех шутласа кӑларнӑ, 
вӑл тахҫан-авал («пин ҫул каяллах») пулнӑ, унӑн авто- 
рёсем, чӑннипе калас-тӑк, буржуалла философи ӗмӗрё пуҫ- 
ланичченех, чи авалхи ёмӗрсенчех пурӑннӑ, ӑна авалхи фи- 
лософсен пёр ушкӑнӗ, пифагориецсем тенёскерсем, шухӑш- 
лаоа кӑларнӑ. Ҫав теорие ёнтӗ чӑнах та тахҫанах ҫапса 
аркатнӑ, тӗпё-йёрӗп!е1х пӗтерсе хунӑ. Ҫапах та унӑн халё те 
хутран-еитрен сисӗнкелекен палӑрӑмёсене хирӗҫ, кирек мён
ле реакцилле теорие те хирӗҫ кёрешнё пекех, хаяр кӗреш- 
мелле.

В. Алакер тепёр ҫёрте «Шурча таврашёнче» романран 
ҫак вырӑна илет: «Пуян та эсё, ҫӗршыв, чухӑн та, аслӑ та

332



эсӗ, хёсӗк те, вышкайсӑр вӑйлӑ та эсӗ, вӑйсӑр та. Пуян, 
мӗншӗн тесен санӑн пуласлӑху ҫутӑ, ывӑлу-хёрӳсем 
вӑйлӑ...»

Ку вырӑна тишкерсе, критик ҫакӑн яек каласа хурать: 
«Ҫуралнӑ ҫӗршыв пирки, вӑхӑтне шута илсен, ҫапл>а калани 
тӗрёс. Ун пирки хӑй вӑхӑтӗнче вьфӑссен аслӑ иоэчӗ 
Н. А. Некрасов та ҫапла каланӑччё. Анчах Н. А . Некра
сов поэзийӗнче эпир Ҫуралнӑ ҫӗршывӑи чӑннипех вӑйлӑ 
ывӑл-хӗрӗсене куратгаӑр. Хветёр Уяр романӗнче... ҫукрах 
вёсем». Апла пулсан, писателен ҫав сӑмахёсем ҫине, «вӑ- 
хӑтне шута илсе», пӑхар-ха.

Н. А. Некрасов хӑйӗн «Кому на Руси жить хорошо» 
ятлӑ поэминче ирпгнӗ ёмёрсенчи Российа ҫинчен:

Ты и убогая,
Ты и обильная,
Ты и могучая,
Ты и бессильная,
Матушка-Русь!—

тесе ҫырать. Ку самахсем — чӑннипех те ӑ ела сӑмахеем. 
Вал еӑмахюемпе В. И. Ленин та революцичченхи Руҫ ҫин- 
чен каланӑ чухне пёрре капа мар усӑ курнӑ.

Вӑхӑчӗ пирки сӑмах пуҫларӑмӑр пулсан, эпир акӑ мён 
куратпӑр: Н. А. Некрасов хӑйён поэмине 1863— 1877 ҫул- 
сенче ҫырнӑ; Хветӗр Уяр хӑ йен «Щурча таврашёнче» ятлӑ 
рс-манне 1952 ҫулта ҫырса пӗтерсе иичетлесе кӑларнӑ.

«Хӑш вӑхӑтне щута илмелле» к унта?
«Кому на Руси жить хорошо» поэмӑра Некрасов ҫав 

сӑмахсане хӑй вӑхӑтёнчи Руҫ ҫинчен, унӑн ҫёршер ҫулхи 
историке асра тытса, каланӑ. «Шурча таврашёнче» роман- 
ра хӑҫанхи Руҫ (? )  ҫинчен сӑмах пырать (тӗрӗссипе: Р.уҫ 
ҫинчен-и е Чӑваш ҫёршывё ҫинчен ҫеҫни? — Ку уҫӑмлӑ 
мар).

«Шурча Т1аврашӗнче» романра 1830— 1840 ҫулсенчи 
Чӑваш ҫӗршывие кӑтартса панӑ. Ҫапла вара: . «Пуян та 
эсӗ, чухӑн та эсӗ...» тенё оӑмахсене роман авторе Некрасов- 
ран «малтан каланӑ» пек тухать, анчах ӑна, чӑннипе илсен, 
ҫитмӗл ултӑ ҫул кайран, 1953 ҫулта ҫеҫ, каланӑ. Апла 
пулсан, роман авторе (ун хыҫҫӑн критик та) Некрасов 
сӑмахӗсене, патша саманинчи пётём вырас ҫӗршывё, госу- 
даротви пирки калатаюкерсене, чӑваш ҫёрӗ тӗлӗшпе тёлли- 
паллисёр, механистла каланине «ӑна журатпӑр.

Роман авторӗн ҫав йӗркесене Руҫ пирки калама та,
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Чӑваш ҫӗршьгвӗ пирки калама та нимле сӑлтав та ҫук. 
Мёншӗя тесен, чӑннипе калас-тӑк, «Шурча таврашёнче» 
романра пётём Руҫ ҫинчен ҫырман, Руҫӑн пёр кӗтесӗ ҫин- 
чен, шӑпах Чӑваш ҫёршывё ҫинчен ҫырнӑ. Апла пул- 
сан, вӑл ҫав сӑмахсене вӗсем мӗне пӗлтернине тавҫӑрса ил- 
месёр ҫырса хунӑ.

Ҫапла, «Шурча таврашёнче» романра Н. А . Некрасов 
сӑмахӗсемпе усӑ курни, «вӑхӑтне щут.а илсен», нихӑш енчен 
те вырӑнлӑ мар, мёншён тесен Чӑваш ҫёршывне аслӑ вырӑс 
гэсударствинчен уйӑрса хӑйне уйрӑм «государства» пекту- 
са кӑтартни тӗрӗс мар. Чӑваш ҫӗрӗ яланах вырӑс государ- 
стви варринче пулнӑ (X V I ёмӗрте вырӑс государствипе 
пӗрлешнӗ). Н. А . Некрасов сӑмахёсенче, эпир ёнтё куртӑ- 
мӑр, икё йышши тӑшмансем ҫинчен, тулашрипе шалти тӑш- 
мансем ҫинчен, сӑмах пырать. Н. А . Некрасов сӑмахӗсен 
историлле пӗлтерёшне ансӑрлатса урӑхла ӑнланни йӑнӑш. 
Ҫапла ӗнтё, критикан историе те, филсеофие те, литерату- 
рӑна та, политикана та пӗлес пулать,— унсӑрӑн хӑш чухне 
тёрӗс тени те тӗрӗс мар пулать.

В. Алакер статйи «Шурча таврашёнче» романа писа- 
тельсен Союзёнче сӳтсе явиӑ хыҫҫӑн тухрё. Романа сӳтсе 
явнӑ чухне хӑш-пӗр юлташсем, ̂  историлле роман ҫинчен 
самах хуокатса, историлле роман мён :ик1кевне палӑртса 
пама тытӑвса пӑхнӑччё. В. Алакер, ҫав ыйтуран пӑрӑнса 
кайса, тёрёс туман, ӑна пӗтёҫтерсе памаллах гиулнӑ. Мёншӗн 
тесен чӑваш литературинче истори материалессм тӑрӑх ҫыр- 
нӑ произвеленисем сахал мар. Сӑмахран, С. В. Элкер 
произведвнийёсем пурте тенёпе пӗрех чӑваш халӑхӗн исто- 
рийӗнчи пӗр-пӗр тапхӑрпа ҫыхӑвса тӑраҫҫӗ. Историлле ро- 
мансемпе повеҫсем ҫырас тёлӗшпе тэта А . Талвир, К. Тур- 
хан ёҫлет. Анчах мёнле романа историлле роман теҫҫӗ? 
ҫакна эпир тӗп-тёрӗс каласа паман-ха.

Истори темипе ҫыракая писатель хӑйӗн проиэведени- 
йёнче лартакан задачӑсем — питех те ответлӑ задачӑсем. 
Историлле произведевире пӗр-паллӑ с-аманан (эпохӑн) йӑ- 
лисене ҫеҫ кӑтартни ҫителӗксёр, писателей ҫав саманава 
тӗплё пӗлсе ҫитмелле, ун чухнехи тёп социаллӑ вӑйсене 
ӑнланса илмелле, халӑх вӑй-хӑвачӗн ҫӑл куҫне кӑтартса па- 
малла, халӑхӑн нацилле характерӗ ҫав саманара мӗнле па- 
лӑрса тӑнине сӑнласа катартмалла.

Французсен прогресеивлӑ писателӗ Анатоль Франс 
каланӑ тӑрӑх, романри тӗп проблемӑна шмавана терёс ӑн- 
ланса идее татсе панӑ пулсан.— эпир историлле роман
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куратпӑр; авторшӑн самана материал кана тулоа тӑрать 
пулсан, ҫав самана вырӑнне ҫӑмӑллӑнах урӑх самана илме 
пулать пулсан,—  ун пек роман историлле роман мар.

Ҫак жанра, пирӗн шутпа, критиксен малашне вё репсе, 
тёпчесе тухмалла, историлле романсем ҫыракан писатель- 
сем историксен, тӗпчевҫӗсен, историе пёлекен критиксен 
сӑмахне илтесшён, иӗсен шухӑшӗсене пёлеешён.

В. Алакер, «Шурча таврашёнче» авторӑн ӑсталӑхӗ пир
ата сӑмах хусюатнӑ май, пёр сёрте: «автор асталӑхё пирита 
иккёленмёпёр», тесе халат ь, анчах вал малалла темшён 
хӑех 'Июкёленсе ҫырма тытӑнать. Юлашкинчен вара, хӑш- 
пӗр ҫитменлӗхсеве кӑтартса панӑ хыҫҫӑн, акӑ мён каласа 
хурать: «Ҫавӑнпа апир Хветёр Уяр чӑваш совет литерату- 
ринче «ӑста прозаик, пысӑк маҫтӑр» тенӗ сӑмаха каялла 
илме те пултаратпӑр», тет. Мёншён ҫапла выляса кала- 
малла, мёншён пёрре ярса пуооанах шухӑшсене улӑштар- 
малла? Алакер кунта хӑйпе хӑй тавлашать, Кун пек 
-«диску-оси» роман авторне кирлё мар, вӑл йӗкӗлтеме ҫеҫ 
пултарать. Авторшӑн произведенин паха енёсене, чӑн-чӑн 
ҫитменлӗхсене катартса пани «ӑста» е «маҫтӑр», «ӑста мар» 
е «маҫтӑр мар» тенинчен пин хут усаллӑрах. Пёр писателен 
1Произведен1НЙёнчи ҫитменлӗхсене тёрёс катартса пани теп- 
|р1исемшён те уоӑллӑ. Анчах ҫитменлӗхсемпе йӑнӑшсене тё
рёс катартса пама,вёсем мён пирки сиксе тухнине, мёнрен 
килнине ӑнлантарса пама, писателе пулӑшма наука ҫулӗпе, 
марксизм-ленинизм ҫулёпе пыракан критика ҫеҫ пулта
рать.

Пирен критика яринципла критика пулмалла, унӑн с а с -  

си витёмлё, авггоритетлӑ сасӑ пулмалла. Литература кри- 
тикин тёп задачи — илемлё литература умне парти лартна 
задачасене пурнӑҫа кӗртессишён кёрешесси, совет литера- 
турине малалла аталанса чечекленме активлӑ пулӑшасои, 
киревсёр шухӑшоене, ют «теорисене» (хирӗҫ ним.шеллеме- 
сёр кёрешесси.
1953

И к к ё м с ш  с т а т ь я

Пирён илемлё литературӑра хӑш-пёр критикссм ытла- 
рах поэтоен творчествине тишкерме юратаҫҫё. Паллах, кун
та ырӑ марри ним те ҫук, ҫапах та, ку вал пирён литерату
ра критикин ёҫё-хёлӗ жа нре ем тёлёшпе пёр пек пыманни 
ҫинчен калать. Анчах ҫитменлёх ҫавӑн пек пулнинче мар.
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Ҫитменлӗхсенчен пӗри акӑ мёнре: проза ҫинчен ҫыракан 
нритиксем Tie, поэзи ҫинчеп ҫыракан криггиксем те прсиз- 
ведениссн содержанийӗ пирки ытларах сӑмах хускатаҫҫё, 
вӗеем форма, чёлхе, стиль ыйтӑвӗсене ялан тенӗ пекех 
«манса» хӑвараҫҫё, урӑхла каласан, ӑсталӑх ыйтавёсене тӗп- 
чемеҫҫё. Ҫакӑ вӑл критика вӑйсӑр пулнинчен, тӗрлӗ жанр- 
сен уйрамлахёоене ҫителӗклӗ пӗлменнинчен килет пул мал- 
ла. Илемлӗ литературӑн специфики шухӑшсене тӗрлӗ сӑн- 
лӑхсемпе (образсемпе) мӗн тери ӑота каласа паминче пуле,а 
тӑрать, ыт ларах та: унӑн специфики, уйрӑмлӑхё ҫынаен 
шухӑшӗсене, кӑмӑлӗсене, туйӑмӗсене, сисёмӗсене, чун-чёри- 
сен хумханӑвёсене, савӑнӑҫёсене, хуйхи-ауйхисене, ӗмӗчӗсе- 
не, туртӑмӗсене илемлӗ сӑмахсемпе, сӑнлӑхсемпе каласа 
(ҫыроа) панинче пулса тӑрать. Шӑпах ӗнтӗ ҫакӑнта (чӗлхе 
пуяилӑхёнче, сӑнлӑхӗнче) литературӑн нацилле уйрӑмлӑхӗ, 
нацилле форми палӑрать. Ҫак пётӗм 1пуя«лӑха: произведе- 
нисенчи ҫӗнӗ шухӑшеене, формӑсене, уйрӑмлӑхсене тӗпчесе 
пёлесси, вӗсене халӑх патне ҫитересси, ӗҫ ҫыннисене ӑнлан- 
тарса парасси, ыррине, илемлине, хитрине юратма, усалли- 
не, ирсёррине тиркеме, хирӗҫлеме, иётерме вӗрентесси кри
тика ӗҫӗ, тӗрӗссипе каласан, ҫакӑ вӑл унӑн задачи пулей 
тӑрать. Искусствӑра, чи малтан литературӑра, политикӑл- 
ла, философ,илле, историлле тата ытти шухӑшсем те пур, 
анчах весе не турне те илемлӗ — образлӑ формӑпа калана. 
Ҫак форма ҫыноен чунӗсене, чӗрисене хускатать, ывӑннӑ 
ҫынсене хавжаланма, вӑйӗеене пухма пулӑшать. Сӑмахран, 
поэзии хӑватлӑ вӑйӗ ҫинчен ҫак тӗслӗх те аван каласа па- 
рать. Авалхи |Грецире, пёр халап калана тӑрӑх, хаяр вӑрҫӑ- 
сенчен пӗринче, вӑйлӑ тӑшман ,хытӑ хӗснине пула чакса 
пыракая ҫар пулӑшу ыйтма тытӑннӑ иулать, анчах gap 
пуҫлӑхӗсем ҫапӑҫса халтан ӳкнё, аманса пётнӗ ҫара цулӑщу 
парас вырӑнне пӗтёмпе те пӗр ҫын ҫеҫ ярса панӑ, тет. Вӑл 
та пулин уксахскер пулнӑ, анчах (уксах салтак ахаль сал- 
так пулм.ан. Вӑл поэт гаулнӑ. Уксах поэт са1лт,аксем патне 
дитнё-ҫитменех горӑ шӑрантарма тытӑкнӑ, тет. Поэт юрри- 
не илтсен, унччен хӑраса ӳжнӗ, шанчӑкне ҫухатнӑ салтаксем, 
пурте кар тӑрса, тӑшман ҫинелле арӑслансем пек ыт- 
кӑннӑ, тӑшмана пёр самант хушшинче аркатса тӑкнӑ, тет.

Ку тёслёхре чи малтан юрӑ хӑвачё адурӑнать. Литерату- 
рӑна илес щулсан, унӑн обществӑри хӑвачӗ, халӑха вӗрентсе 
воспитани napiac ёҫри хӑвачё ҫ,ав пӗр юрӑ хӑватёнчен теми- 
ҫе пин :хут пыоӑкрах п:улн,и уҫҫӑнах курӑнса тӑрать.

Литература «ритикин ёнтё пӗтём литературӑн, уйрӑм
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произведенисан пӗлтерёшне курма, тӗрӗе хаклама пелес 
пулать, уисӑрӑя критика авторитете кирке таран ҫё кле
не ймё.

Ҫак шухӑшоене асра тытса, халё чӑваш литераптуринчи 
критика ыйтӑвёсене, уйрӑм критижсен юлашки ҫулюенче 
поэзи пирки ҫырнӑ статйиоене кёскен те пулин пӑхса ту- 
хар-ха. Вӗсем, ҫак статьясем, чӑвашсен халӑхра паллӑрах 
поэчёсен Н. И. Полоруссов-Шелепин, П. П. Хусанкайӑн, 
Я. Г. Ухоайӑн тата ыттиоен пултарулӑхё ҫинчен ҫырнӑ 
етатьясем. Паллӑ поэтсен пултарулӑхӗ ҫинчен тӑтӑшах 
статьясем тукеа тӑяи вӑл —  законлӑ явлени, темелле, в а л -  
критика шухӑшӗ ӗҫленине кӑтартакан паллӑ.

«Тӑвая Атӑл» альманахӑи 48-мёш кӗнекинче (1953 ҫ.) 
Н. Любимовӑн «Н. И. Полоруссо1В-Шелепин совет сама- 
нинчи творчестви» ятлӑ статйи пичетлеисе тухнӑ. Статья 
авторе малтан поэтӑн революци хыҫҫӑнхи творчествине кӗс- 
кен те ,пулин «ҫутатса парас тӗллев» лартни ҫинчен пёл- 
терет. Статйинче вара ҫутатса панинчен ытларах Н. И. Ш е
лепин тёрлӗ аӑвви-юррисен содержанине калаоа панӑ,— та
ран анализ ҫук, вырӑнё-вырӑнӗпе ҫёршыври пӗр-пёр событи 
ҫинчен е хуҫалӑх ӳсёмӗ ҫянчен каланӑ та вӗсене поэт сӑма- 
хӗсемпе «ҫирӗплетсе лама» тӑрӑшнӑ (жӑш-пёр страницасен- 
че ҫавӑн пак еӑмахсен, цитатӑсен шучӗ автор каланинчен 
те ытларах).

Критик калана тарах, Н. Шелепи хӑйӗн произведенийё- 
сене ҫырнӑ чухне халах юморёпе, сатирипе, вичкён те сӑ- 
нарлӑ чёлхепе тата уяӑн эпосла поэзийёпе, лирикӑлла 
ироизшеденяйӗсен пуянлахӗпе атаман усӑ курнӑ. Мёншён 
тесен «патша саманинче пуриӑҫ уаловийӗоам йывӑр пулнӑ 
пирки Н. И. Паларуосов-Шелепи вёренеймен, ҫавӑнпа та 
уншӑи халӑх творчестви тӗп ҫӑл куҫё пулса тӑнӑ» (? ) .  
Н. И. Шелепи халахран вӗренни ҫинчея, калах творчестви- 
пе ӑста усӑ курни ҫинчен калани тёрёс, аичах ҫакна шкулта 
«вёренеймен» тенипе ӑнлантарса пани пачах та тёрёс мар. 
Халӑх творчествипе нумай вёреннё ии1сательс1ем те уса 
курнӑ. Самахран. вырӑссен аслӑ поэчӗоем А . С. Пушкин, 
М. Ю. Лермонтов, Н. А . Некрасов тата ыттисем те 
фольмлоряа ӑста усӑ курнӑ, фольклорпа Л. Н. Толстой та, 
В. Г. Короленко та усӑ курнӑ. Анчах вёсем пурте нумай 
вӗреннё ҫынсем пулнӑ. Пирён шутпа, Н. Любимов тезисе 
теплён шухӑшласа пӑхмаеӑр «персе ява» тезис.

Критик Н. Шелепин совет саманинче ҫырнӑ сӑввисене 
ырла^ь, мухтать, ҫав вӑхӑтрак вёсем пирки ҫакӑн рек
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йюкӗлле вьгводсем тӑвать: «Ку сӑвӑсенче лозунгсем ҫеҫ гау- 
лин те тэта вӗсем техника енчен на чарт a pax пулсан та, 
Н. И. Полоруссов-Шелепи вулакавсен ӑсне пуянлатма 
нумай пана, нумай пулӑшнӑ» (136 стр.). Е тата: «Тӳрех 
каламалла, унӑн ку тапхӑрта обществӑлла тематик агта ҫыр- 
нӑ прейзведенийёсем тухсах кайман, датах гла вӗоем ӗҫ ҫын- 
нисен ӑс-тӑнне ҫивӗчлетес тёлӗ ш не нумай усӑ панӑ» (137).

Ҫакнашкал примитивла тезиссемпе выводсем вулакан- 
сеяе пӑтраштарма ҫеҫ пултараҫҫё. Ш ел пулин те, Н. Лю
бимов статйинче ун пак тёрёс мар шухашсем тата та пур. 
Ҫапла ӗнгге, критик поэтӑн революци хыҫҫӑнхи творчестви- 
не сутатса парас тёллеве пурнӑҫа кёртеймен.

Юлашки ҫулсенче поэзи ыйтӑвӗпе пичетленсе тухнӑ 
ытти стать я сене илес пулсан, хунта П. Хусагакайпа Я. Ух- 
сай творчестви ҫинчен ҫырвӑ критикӑлла статьяеем пирки 
к агатах чара нс а тӑма тивет.

Кӑҫал П. П. Хусанкай творчестви ҫинчен икӗ пысӑк 
статья тухоё: пёр и вӑл — М. Я. Сироткинӑн «Чӑваш калах 
поэчё П. Хусан1кай» ятлӑ статйи («Тӑван Атӑл», 51-мёш 
кёнеке); тепри— Н. Петрован «Поэт ҫулӗ» ятлӑ статйи 
(«Ялав», 3-мёш № , 1954 ҫ.)

М. Я. Сироткин статйинче П. Хусанкайӑн — пирён вӑ- 
хӑтри палла чӑваш поэчёсенчен перин — литер ату рар и ва
та о дул хушшинчи пархатарла ӗҫне ҫутатса панӑ. Автор 
хайён умне пёр шаха тӗллев лартнӑ: в ал — П. П. Хусанка- 
йӑн творчествине тёпчесе тухаоои, поэт социализмла реа
лизм мес летне мёнле вёренсе пынине, сев меслетне мен 
тери ӑнӑҫлӑн ёдленине кӑтартса парасси. Пирён шутпа, ку 
задачӑна критик татоа пана, поэтӑн пуян творчествине ла- 
йах тишкерсе тухнӑ.

Коммунистсен партийё, пётём совет литературине ертсе 
пырса, чаваш литературине те аталанма пулӑшнӑ, тёрёс 
дул кӑтартса пынӑ. Ку вӑл содержанийёпе социализмла, 
формипе нацилле культура аулё, пролетаоилле, социализм
ла литература ҫулӗ пулнӑ. Клас тӑшманёсене дак дул ки- 
лёшмен, унӑн тёрлё агенчёсем— тооцкистеем, бухаринец- 
оем, буржуалла националиетсем — Коммувистоен партийён 
политикине хирёҫ темле майсемпе те кёрешсе пӑхнӑ. «Ча
ваш буржу азийёпе хулакёсён идеологёсем,— тот М. Сирот
кин юлташ,— хайсен шухӑш-кӑмӑлне ӗҫ жалӑхё хушшине 
литература урлӑ сарае ёмётпе, чаваш писателёсене тёрёс 
ҫултан пӑрса яма тӑрӑшнӑ; вёсене совет йёркипе аталаноа 
терекленекен нурнӑҫа ӗненми тӑвесшӑн нулнӑ, чӑввцюене
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аслӑ вырӑс халӑхёнчен пистерме хӑтланнӑ, ёҫ халӑхне чӑ« 
ваш ҫӗршывё экономикам культура тӗлӗшёнчен хай не 
уйрӑм буржуалла ҫулпа аталаноа пыма дултарать, тесе 
илёртме пӑхнӑ».

Пирён Хусанкай шаиах ёнтё ҫак вӑхӑтра литературӑна 
милее кӗрет. Малтанхи сӑввисенчен пёринче вӑл «амшӑн 
ӗҫленине, мама мухтавине уҫҫӑнах каласа пёлтерет:

Ҫӳлерех ҫӗклен 
Ирӗк мӑлатук!
Сана хӗсёрлен 
Урӑх чёрлес ҫук.

Ҫак кӑшт абстрактлӑрах сӑвӑра поэт ҫулӗн иуҫламашё 
те, малашлӑхӗ те палӑрса тӑиӑ. «Ирёк мӑлатук» вӑл —  Ас- 
лӑ Октябрьте пусмӑр тӗнчине тёп тунӑ, тёнчен улттӑмӗш 
гаайёнче капитализма аркатса та к т , влаҫа хӑй аллине илнё 
пролетариат оӑнарё пулнӑ. Ку сӑвва чӑваш ёҫ ҫьгашисем 
.тхысӑк хаваелӑхта йышӑннӑ. Ана вулаоа тухсанах, вёсем чӑ- 
ваш литературинче пысӑк талантлӑ поэт ӗҫлеме тытӑнниие 
туйса илнё.

Буржуалла националистсем хӑйоен ирсёр шухӑшӗсене 
Аитературӑра та оарма тӑрӑшнӑ. Ҫав шухӑшсенчен хӑшӗ- 
пёрвсем пирён ҫамрӑк поэтӑн сӑввисенче те палӑркаланӑ. 
Ҫамна пула Хуоамкайӑн идеологи тӗлёшёнчен сиенлё «Ху- 
ри», «Поэтпа миссионер», «Сона» йышши еӑвӑсемпе поэма- 
сем тухнӑ, кайрантарахпа ҫавӑн пек шухӑшеен юлашмисем 
«Сархел» поэмӑра сисӗннё. Поэт, ҫапах та, ирёк мӑлатук 
шухӑнше пӗрмаях асра тытнӑ, чёрере усранӑ. Ҫак шухӑш 
ӑна Коммунистсен партийён ретне илсе пынӑ.

Ҫамӑн пек (е ҫакӑн пекрех) ёнтӗ М. Я, Си роткинпа 
Н. П. Петров статйисен тёп шухӑшӗ.

Анчах М. Сироткинпа Н. Петров статйисенче хӑш-пёр 
ҫитменлёхсем те палӑраҫҫӗ. М. Сироткин статйи вырӑнё- 
вырӑнёпе темшён вырӑсларан пёр-пёр пумлак чёлхеллӗ тӑл- 
мач куҫарнӑ статья пек туйӑнать *. Акӑ, сӑмахран, пёр-ик 
тёолӗх: «... Чӑваш халӑхӗ хӑйён совет формиллӗ гооудар- 
ствӑллӑ пурнӑҫне аталантароа, ҫирӗплетсе пынӑ, наци фор- 
миллё социалиэмлӑ «ультурине ҫӗклес тёлёнше ӗҫленӗ» 
(134 стр.). Ку сӑмахсене темле чӗлхепе мӑкалтаса ҫырнӑ

* X а л ё а с ӑ р х а т т а р н и, Ку етатьяна автор вырӑсла ҫыриӑ 
П)'лнӑ. Альманах редакцийё ӑна чӑвашла куҫарнӑ та авторве кӑтарт- 
масӑрах пичетлесе кӑларнӑ. Шел пулин те, кун пеккисем пирӗн хушӑра 
иулкалаҫҪёгха!
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(тӗрӗссипе калас-тӑк: начар куҫарнӑ!). Ҫавӑнпа та вӗсене 
ӑнланса илме питех те йывӑр. Тепӗр вырӑнтатата: «Типлӑ 
ҫын оӑнарӗ уйрӑм йёрсем ҫине пайланса вакланнипе произ- 
веденири геройсен сӑнӗ чухӑнланса, сӑнсӑрланса (? )  юлать», 
тенӗ (140 стр.). Каллех ӑнланма йывӑр пуплев! Эпир ли- 
тературӑра ҫӗнӗ терминсем: «сӑн», «сӑнар», «сӑнлӑх», «сӑн- 
сӑпат» тума тӑрӑшатпӑр-ҫке, анчах кунта «сӑнсӑрланса» 
сӑмах, ҫав терминсенчен пӑрӑнса, хӑйӗн чӑн-чӑн пӗлтерӗшё- 
ие тухоа тӑнӑ. (Н . И. Ашмарин ӑнлантарнӑ тӑрӑх: сӑн- 
сӑр — безобразный, бесстыжий).

Н. Петров ҫырнӑ «Поэт ҫулё» етатьян, пирӗн шутпа, 
пёр пысӑк ҫитменлӗх пур. Унта, танлаштарарах калас пул- 
сан, «ҫӳпёллё вырӑноем» сике-оике тухаҫҫӗ. Акӑ, сӑмахран, 
темиҫе тёслӗх. «Вӑтӑрмёш ҫулсенче пӗтӗм совет ёҫ халӑхӗ, 
империализм вӑрҫипе граждан вӑрҫине пула юхӑнса пётнё 
халӑх хуҫалӑхне ура ҫине тӑратма тӑрӑшнӑ хыҫҫӑн, ырми- 
канми тар юхтарса ӗҫленӗ, ҫӗршывра талккӑшпех социализм 
ҫӗнтерсе пынӑ»,— тет Петров. Кунта «халӑх хуҫалӑхне ура 
ҫине тӑратнӑ тапхӑр» 30-мёш ҫулсенче пулнӑ пек тухать 
(«вӑтӑрмӗш ҫулсенче» тени тӗрӗс мар, мӗншён тесен халӑх 
хуҫалӑхне ура ҫине тӑратнӑ тапхӑр— вал 1921— 1925 ҫҫ.). 
Тата ҫакна асархаттармалла: совет халӑхё ҫав тапхар- 
та мӗнле тӑрӑшнине «ырми-жанми... ӗҫленӗ» тени те лайӑх 
катартса парать, «тар юхтарса» тени ытлашши самах, 
вӑл — чӗлхе «ҫӳтъи». Автора «тар» сӑмах уйрӑмах килё* 
шет пулмалла. Тепӗр ҫӗрте вӑл ку сӑмахпа акӑ мёнле усӑ 
«урать: поэзи Хуоанкайшӑн «кӑмӑл хавачё, чӗре сасси, ӑс 
тарё (!)» , тет (ҫак отатьярах «поэзи — чёре уҫҫи» тени^те 
пур). Кунта поэзи пёлтерёшне, тёрёооипе мала сан, ансӑр- 
латса янӑ, янӑравлӑ самахсем «а ласа, унан обществалла 
пёлтерёшне витое хунӑ.

Поэзи вал пёр вӑхӑтрах «кӑмӑл хӑватне» те, «чёре сас- 
сине» те, халах шухӑш-мӑмӑлне те, халах оассине те пёр- 
лештерсе тӑрать, палӑртса парать; чан-чӑн поэт творче- 
ствинче поэтӑн хӑйӗн шухӑш-кӑмӑлӗ, хӑйён ӗмӗчӗпе сасси 
халӑх ёмёчёпе, мӑмзлёпе, шухӑшёпе пёрлешсе каять, синтез 
пулса тӑрать. Ҫакӑнта ёнтё поэзии вӑйё, ҫакӑнта ёнтё чан- 
чан поэтӑн ҫынсен кӑмӑлне, чӗрине хусматакан вӑйё, унӑн 
обществӑри вырӑнё,— урӑхла пулсан, поэт типӗ хайӑр ҫин- 
чи йывӑҫ пек: вал ниҫтан та нӳрлёх илеймест, унӑн тыма- 
рӗсем типсе хӑраҫҫё, ҫулҫисем сарӑхса каяҫҫё.

Пирён литературӑри «ритикӑлла статьяоен шайне ка
та ртез парас тесе, Н. Петров к>лташӑн статиннчеч тата
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tenep Теслех илер-ха. Критик хӑйӗн стагтйин шуҫламӑшёнче 
П. Хусанкайӑн 1924 ҫулта ҫырнӑ «Ёҫ ҫинче» ятлӑ сӑвшне 
тишкерсе т,ухать. Поэтӑн ҫак сӑввинче пӗтемпе те 12 йёрке 
кӑна: ^

Шурӑмпуҫ сенкерӗ 
Хыпнӑ мал енне.
«Тарах, ачам!» теейрӗн 
Мана эс, анне.

Тӑрса ура сырайрӑм,
Ҫурӑм питёме, 
йӗс турапа турарӑм 
Хура ҫӳҫӗме.

Хурҫӑ ҫурла ҫакайрӑм 
Хул пуҫҫи ҫине.
Хире тухса эп кайрӑм—
Ыраш пуссине.

К.у сӑвӑ ҫинчен Н. Петров: «гсирён ума еоциальнӑй 
пурнӑҫран илнӗ тарӑн шухӑшлӑ ӳкерчёк тухоа тӑрать», тет. 
Унтан вара ҫав «ӳкерчӗке» анализ шума тытӑнать: «Умра 
колхозсем пуҫланас умёнхи ял пурнӑҫӗ,— тет вӑл.— Ҫутӑл- 
ман-жа, шурӑмпуҫ мал ение хыотса илнӗ хӑна. Ак.ӑ амӑшӗ 
ачине вырма кайма вӑратать ( ҫажна критик сӑвва илсе 
кӑтартас умён те каласа пана.— в. Д .). Хӑйён а чи н е в ӑл, 
ӑшӑ ыйхӑпа тутлӑн ҫывӑраканскере, тӑванла юратса, чун* 
тан хёрхенее «тарах, ачам» тет (тӑр ёнтё! темест). Пӗр хут 
кӑна мар, икӗ хут кӑна та мар вёсем ҫапла, хул пуҫҫи ҫине 
ҫурла ҫакса, ижкӗшӗ жире тухса каяҫҫё те яра кун тар юх- 
тарса ӗҫлеҫҫӗ. Кунта ачан ашшӗ ҫукки ҫинчен пёр сӑмах 
та каламан, ҫапах та эпир ҫав ача ҫурма тӑлӑх иккеннс, 
вал пёртен пёр амашёпе пурӑннине тавҫӑрса илетпёр. Савва 
вуланӑҫемӗн пирён ума мёскёнле иурнӑҫӑн мӗокӗнле шӑпи 
тухса тӑрать».

Критик ҫырнинчен эпир мён куратпӑр-ха? Критик сав- 
ва цитата выранне илет, ҫав вӑхӑтрах тата сӑвӑ шухӑшне 
хӑйён сӑмахёоемпе икӗ хутчен каласа парать. Вӑл, сӑвӑ 
шухӑшне малалла «аталантарса», ачаша амӑшё темиҫе хут 
уя тухса кайни ҫинчен, «тар юхтарса ӗҫлени» ҫинчен ка- 
лать, анчах ку оамахсем пётёмёшпе каланӑ сӑмахсем. Ҫавӑн 
пекех «Ёҫ ҫинче» сӑвӑран «мёокёнле пурнӑҫӑн мӗокӗяле 
шӑпи» те тухса тӑмаоть, вӑл унта ниҫтан та курӑнмасть. 
Ҫаксем, тёрӗсоипе каласан, сӑвва тӗпчемесӗр, сӑвӑран па- 
ранса кайса, ахалех тунӑ выводсем.
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- Малаллл Н. Петров поэт ӑсталахё пирки калана май 
тепёр вывод тӑвать: «Хусанкайӑн малтанхи сӑввисенчех 
поэт хӑйне кӑна тивӗҫлё сасӑпа калаҫма тӑрӑшниие сисет- 
пӗр», тет.

Пирён шутпа, «Еҫ ҫинче» сӑвӑра Хусанкайӑн «хӑйне 
кӑна тивёҫлё» сасси илтӗнмест-ха. «Ёҫ ҫннче» сӑвӑ пирки 
сӑмах хускатнӑ май, критик ӑна мӗнле тишкернине кӑтарт- 
са парас тесе, ҫакна асӑрхаттарас килет: «Ёҫ ҫинче» сӑвва 
вуласа тухсанах эггир Ҫеҫпёл Мишшин «Ака ҫинче» ятлӑ 
сӑввине аса илетпӗр:

Кӑвак ҫут кӑваккӑн кӑвак кантӑк витӗр 
Сарӑ сӗтел урлӑ урайне ӳксен;
Атте «тӑрах» терӗ. Ыйхӑран вӑрантӑм,
Карӑнса эп тӑтӑм ӑш тӳшек ҫинчен.

Ҫак икё сӑвӑ хушшинче, пирӗн щутпа, творчествӑлла 
ҫыхӑну пурах: иккӗшӗ те пёччен хрееченоен уй-хирти ӗҫӗ 
ҫинчен ҫырнӑ сӑвӑсем; унта сӑмахсем тёлёшпе те пёр пек 
вырӑнсем сисӗнеҫҫё, тёслӗхрен, «тарах» тенӗ еӑмахсем иккӗ- 
шинче те пӗр пекех янраҫҫё (критик тем калас шутпа: 
«Тӑр ӗнтӗ! темест», тесе идет?); П. Хусанкай: «ҫурӑм хти- 
тёме», тет (Ҫеҫпӗл сӑввин малалли йӗркисенче: «ҫӑл шывпе 
пит ҫурӑм», тенё); Хусанкай: «Хире тухса эп кайрӑм», 
тет. (Ҫеҫпӗл: «Акӑ аттепе тухса кайрӑмӑр акана», тенё).

Ҫак параллельсене эпир мён нирки кӑтартрӑмӑр-ха? 
Вӗсене эпир «Ёҫ ҫинче» сӑвӑ — вӗренмелле ҫырнӑ сӑвӑ, 
унта поэт сасои уҫӑлсах ҫитеймен. «Ёҫ ҫинче» сӑвӑ — поэт 
камран вӗреннине кӑтартакан паха тӗслӗхсенчен пӗри. Пад
лах, вӗренмелле ҫырнӑ произведени тӑрӑх поэтӑн ӑсталӑхё 
пирки калама хён. Куратӑр-и, критикӑн тепӗр вывочӗ те 
тӗпчемесёр тунӑ вывод пулни курӑнать! Ҫапла ёнтӗ, кри
тикан яланах праизведенире мӗн пуррине тёпчемелле, ним 
те шухӑшласа кӑлармалла мар,— урӑхла пулсан, «ӑс таре» 
вырӑнсӑр юхать.

«Тӑван Атӑл» альманахра гтичетленнё хӑш-пёр статья- 
сенче пирён уйрӑм писательсем пӗр-пёрин ӗҫне вырӑнсӑрак 
тиркеме пӑхни курӑнатъ. Кун пек статьясен шутне Илья 
Тукташ ҫырнӑ «Ухсайӑн «Кёлпук мучи» поэми ҫинчен» 
ятлӑ статйи кӗрет («Тӑван Атӑл», 42-мёш кёнске). Унта 
поэмӑн чӑн-чӑн ҫитменлёхёсене голташла кӑтартса парас 
выранне тем те пӗр шухӑшласа каларнӑ. Автор Ухоаи 
поэмине ҫакӑн пек каласа тиркет: «Халӑх пурнӑҫӗнчи чи 
пысӑк событисем ҫинчен Ухсай пӗр сӑмах шарламасӑр ирт- 
се (кайма тӑрӑшать»; «вулакана тиурнӑҫри теп ыит|ус€нчвн
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пӑрса ярать» (149 стр.); «граждан вӑрҫи картинисене... 
ҫӑмӑлттайлӑн, ним ответсӑррӑн сӑнласа» панӑ, «ку вӑл— 
писателен политикӑлла йӑнӑшӗ, тимсӗрлёхӗ» (151); «произ
ведении идейӑлла шайӗ питех те аялти пусӑмра тӑрать, 
кунтан та ытларах,— автор ку кӗвекере сиенлӗ шухӑшсем 
сарать» (157) тата ыт. те. *

Ҫак тёслёксем энир мӗн калас тенине хӑйсемех калаҫҫӗ: 
критик вӗсене поэта мӗн май килнё таран тиркес, хурлас, 
айӑплас тесе ҫырнӑ,—  ҫакӑн пек вёсен тупсӑмӗ.

Малалла И. Т|укташ поэмӑри «политикӑлла йӑнӑшсем» 
■ҫинчен калать. Ҫав «йӑнӑшсем» ҫинчен «Советская Чува
шия» хаҫатpa Н. Любимов критик та ҫырчё. Анчах мӗнле 
« йӑнӑшс ем -ха » вё с ем ?

Акӑ, критиксем каланӑ тӑрӑх, ҫав «йӑнӑшсенчен» хӑшӗ- 
пӗрисем. И. Тукташ кӑтартса панӑ «йӑнӑш»; «Мӗн ытла- 
рах интереслентерет поэта? Кёлггук кёпепе ҫуралнӑ,— ку 
Ухсайшӑн пысӑк факт, вал ун ҫинчен ик-виҫ страница ҫыр- 
оа каять. Кёлнукӑн кӑвапи ҫухалнӑ,— ку та Ухсайшӑн пы- 
сӑк факт, каллех тем тӑршшӗ ҫыреа каймалла. Кӗлпукӑн 
сухалли кӑвапа таран ӳснё, вӑл старшина пулма тивӗҫ, 
патшапа юнашар лароа сӑн ҫаптарма пултарать,— каллех 
поэтшӑн пысӑк факт, каллех вал кун ҫинчен аллӑшар йӗрке 
ҫырса каять. Кёлпук тёлёкре патшана ларать (сӑмак май 
каласан, ҫак самантра та вӑл пурнӑҫри чи ҫивӗч ыйтусе- 
н е — пусмӑр тӗнчине тӗп тӑваесине епде майпа пурнӑҫла- 
маллине кӑтартса параймасть) — каллех поэтшӑн чӑн-чӑн 
событи!» (149 стр.).

Н. Любимов кӑтартса панӑ «йанӑш»: «Поэта больше 
всего интересуют такие маловажные мелочи, как, напри
мер, то, что Кельбук родился в сорочке — это для поэта 
большой факт, и ему посвящены в книге две-три страни
цы. И кража сорочки также для Я. Ухсая большое собы
тие — ему посвящено целых девять строф... Любуется поэт 
и длинной бородой деда Кельбука («хоть сейчас же садись 
он рядом с царем и фотографируйся»)... Дед Кельбук во 
сне становится царем — и это занимает целую главу в кни
ге. Автор и здесь не сумел разрешить стоявший в то время 
перед трудящимися вопрос о путях уничтожения царизма 
и построения справедливого, социалистического общества».

Пире «.унта, ыттиоемсёр пуҫне, халлёхе акӑ мён тёлён- 
терет: ҫак критиксем мёнле майпа пёр пек шухӑшлама, пёр 
пек ҫырма, поэта пёр пек айӑплама пултарнӑ-ши? Ҫапах та, 
Ухсай йанӑшӗ ӑҫта-ха? Критиксем калана тарах, Кёлпук,
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телӗкре патшана ларнӑ пулин те, пусмӑр тӗнчине мёнле 
майпа тӗп тумалли, социализмла общества тумалли ҫулсене 
жатартса параймасть. Пусмӑр тёнчине тёп тӑвакан, социа- 
лизмла общества тумалли ҫулоене кӑтарггса паракан татша 
хӑҫан та пулин историре пулнипе никам та иу.рмая та, 
илтмен те, анчах критиксем «Кёлпук патшана» (тӗлӗкре 
патшана «тухнӑ» хресчене) «пуомӑр тёячине тёп туман- 
шӑн», социализм тумалли ҫула кӑтартса паманшӑн айӑп- 
лаҫҫӗ, ҫакӑнта вӗоем поэтӑн йӑнӑшне жураҫҫё.

Истори am мӗн кӑтартса парать: хресченсем хӑйсен 
нусмӑрҫисене хирёҫ жёрешнӗ чухне, чӑнах та, «хресчен пат- 
ши» ҫинчен ёмӗтленнӗ, «лайӑх патша» тупасшӑн пулнӑ. Ҫа- 
(кӑн пеж ёмӗт-шухӑш Степан Разин, Емельян Пугачев вос- 
станийӗсене хутшӑннӑ хресченсен те пулнӑ. Хресчен вос- 
станийёсен ҫулпуҫӗсем Разинпа Пугачев ҫёр улпучёсене 
хирёҫ пынӑ, анчах «лайӑх патшашӑн» тӑнӑ (вӗсем «царист- 
сем» пулнӑ). Хресченсен воостанийёсем, вёсене ертсе пыра- 
кан Разинпа Пугачев пек ҫулпуҫсем тем пек тӑрӑшсан та, 
хӑйсен тӗллевне вӗҫне ҫитиех пурнӑҫа кӗртме пултарайман. 
Хресченсен восстанийёсем рабочи клас ертсе пыроан ҫеҫ 
ӑнӑҫлӑ пулма пултараҫҫё, анчах ун чухне рабочи жлас, унӑн 
партийӗ пулман.

Ухсай поэминчи «хресчен патши» — хресченсен ҫав 
ёмётне кӑштах сӑнласа пани ҫеҫ. Кёлпук тёлӗкре хана «пат
ша» пулма пултарнӑ. Критиксем хресчен «патшине» (ҫит- 
меннине тата тӗлӗкри патшана) социализмла общества 
тутарасшӑн. Ҫакӑ вӑл чӑннипех те кулӑшла япала. Тёрӗс- 
сипе каласан, кунта поэтӑн нимле йӑнӑш та ҫук, критиксем 
хӑйсем йӑнӑшаҫҫӗ.

И. Тукташпа Н. Любимов «Ухсай хай поэминче иртнё 
ёмёр вёҫӗнчи чӑваш ялӗ ■ҫинчен ҫырать. Ку тапхӑрта Рос- 
1сийӑра, ҫав шутрах чӑвашсем хушшинче те, капитализм 
аталанма тытӑннӑ. Хресченсем ытларан та ытларах сий- 
ленме пуҫланӑ (палӑртни пирён.— В. Д .) . Кулаксем чухӑн- 
оемпе батраксене зксплуатацилесси вӑйланнӑ. Чухӑнҫен 
ҫӗрёсем ытларан та ытларах ҫӗрме пуянсен аллине куҫнӑ. 
Ялта клас кӗрешӗвё ҫивёчленсе пынӑ. Чухӑнсем ҫӗр улпу- 
чӗсемпе кулаксене хирӗҫ аллисене сенӗксемпе ҫавасем, пур- 
тӑсемпе рычаксем тытса ҫапӑҫнӑ. Пӗтӗм ҫӗршыв тарах 
шрвайхи вырӑс революцийӗн хумёсем оарӑлса пынӑ.

Ҫак тёп ыйтусенчен пёрне те Ухсай Яккӑвӗ хӑй произ- 
веденийёнче 'ҫивёччӗн кӑларса лартман...»—теҫҫӗ (148 стр.).

Ку сӑмахсене чӑн-чӑн истори енчен, йӗркеллӗ логика
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енчен пӑхса тухсан, каллех поэт панаше мар, критиксен 
йӑнӑшӗ курӑнать. Российӑра капитализм X I X  ӗмӗр вӗҫӗнче 
мар, унччен малтанрах аталанма тытӑннӑ. Маркспа Энгельс 
каланӑ тӑрӑх, Роосийӑшӑн X I X  ёмёрӗн иккёмёш пайё пӗ- 
тӗмпех капитализм аталаннипе палӑрса тӑрать. Ҫак проце
сса В. И. Ленин хӑйӗн «Российӑра капитализм аталанни» 
ятлӑ кёнекинче питех те тӗплӗн кӑтартса панӑ. Российӑра 
капитализм аталаннине народниксем ҫеҫ курсман, мёншӗн 
тесен вӗоем чӑн-чӑн историе пӗлмен, ӑнланман, хӑйсен 
идеалистла теорийёсене пула, ӑнланма та пултарайман.

Хресченсем те нумай малтан сийленме пуҫланӑ. Хула- 
сенче рабочисен йышӗ ӳснё. Клас кёрешӗвве рабочисем ерт- 
се пыма тытӑннӑ. Ҫёршывра революци аталанса пынӑ, ан- 
чах вӑл 1905— 1907 ҫулсенче ҫеҫ пулса иртнӗ (ҫавӑнпа та 
ҫак вахатчен унӑн ху.мёсем «пӗтӗм ҫӗршыв тӑрӑх... сарӑлма» 
пултарайман).

Ҫак процес, урӑхла каласан, чӑвашсем хушшинче ка
питализм аталанни, пӗтём Российӑра капитализм аталанви- 
пе ҫыхӑнса тӑрать. Чӑваш халӑхё пур тӗлёшпе те Российӑ 
ҫулӗпех пына; вӑл Российӑ варринче, Российӑ халӑхёсен 
йышӑнче пулнӑ май, унӑн Российӑ ҫине тапӑнса кнлнё 
тӑшмансене хирёҫ те вырӑс халӑхӗпе пёрле, Российӑри ытти 
халӑхсемпе пёрле, кӗрешмелле пулнӑ. Вырӑс халӑхён т|у- 
лашри тӑшманӗсем (ҫав вахӑтрах) Роааийӑри ытти мён 
пур халӑхсен тӑшманӗсем пулнӑ; вырӑс халӑхӗн шалти тӑш- 
манӗсем (патша йёрки, ҫёр улпучёоем, капиталистсем, ха
лах ӗнси ҫинче ларакан тӗрлё йышши чиновниксем, пупсем 
тата ыт. те) чӑвашсемшён те хаяр тӑшмансем пулнӑ. Пирӗн 
халӑха яланах паттӑр вырӑс халӑхӗ пулӑшнӑ, вӑй панӑ, хав- 
халантарнӑ. Халӑхсен ҫак пёрлехи кёрешӗвне, кун-ҫулне, 
вёсен пурнӑҫён пӗрлехи процесне эпир яланах палӑртатпӑр, 
палӑртма тивёҫ те.

Ҫакна эпир 1905— 1907 ҫулсенчи революци «сторийӗн- 
чен аван куратпӑр: вырӑс халӑхё хӑйён шалти тӑшманӗсене 
хирёҫ кёрешӗве ҫёкленсен, пирӗн ҫёршыври ытти халӑхсем 
те революцилле кӗрешёве хутшӑннӑ; революции хӑватлӑ 
хумӗсем чӑвашсем хушшинче те сарӑлса кайнӑ. Российӑна 
ҫакӑн патне унӑн халӑхӗсен паттӑр вӑйӗ ҫултан ҫул ӳссе, 
ҫитӗнсе пыни илсе ҫитернӗ. Кӗрешӳ пуҫӗнче, революци пу- 
ҫёнче рабочи клас тӑнӑ.

Я. Ухсай хӑйӗн «Кӗлпук Мучи» поэмине ҫырнӑ чухне 
ҫак ыйтусене ятарласах ҫутатоа парас тӗллеве тытса пы- 
ман (вӗсем уйрӑм кӗнеке ҫырмалли тема пулса тӑраҫҫӗ).
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Ҫаванпа та Ухсая поэмӑра ҫырман япаласемшӗн ятлани 
вырӑноӑр япала пулеа тӑрать. «Ку ҫук та, вӑл ҫук», тесе 
критиклени — юрӑхсӑр меслет. Произведение тишкернӗ 
чухне унӑн пахалӑхне, чӑн-чӑн ҫ итм ен лӗхӗсене тӗпчесе кӑ- 
тартас пулать, автора пулӑшас тӗллевпе ӗҫлес пулать, мӗнле 
те пулин «критикӑлла стандарт», мёнле те пулин вилё 
шаблон е канон шухӑшласа калармалла мар. Критиксен 
чӑн-чӑн пурнӑҫа лайӑхрах пёлмелле, ас ггуеах тӑмалла: пур- 
нӑҫ йывӑҫё, поэт калашле, вӑл ӗмӗрех чӗрё, ӗмӗрех ем-ешӗл! 
Поэтсен те, критиксен те пурнӑҫ йывӑҫне куҫран ҫухатмал- 
ла мар, унӑн шавне, кёввине итлемелле; - вёсен юррисенче, 
статйисенче яланах пурнӑҫ 1кёвви, пурнӑҫ сасси илтёнсе 
тӑмалла.

Альмавахӑн 50-мёш кӗнекинче пичетленнӗ Л. Терентьев 
статйине «лес пулсан, тӳрех ҫапла калас пулать: вӑл — ни- 
гилистла статья; ӑна автора пулӑшас тесе мар, унӑн нумай 
ҫул хушшинче тӑрӑшса ҫыряӑ «Ҫул» романне пётӗмпех 
тиркесе тӑкас тесе ҫырна.

«Ҫул» романа, 1952 ҫулта Муокавра вырӑела куҫарса 
кӑларнасжере, вулакансем хапӑл туса йышӑнчёҫ, центрта 
тухса таракан илемлӗ литература журналёсем ӑна паха 
произведени тесе хакларёҫ. Сӑмахран, «Знамя» журналта 
К. Северова критик «Ҫул» ҫинчен ҫакӑн пек ҫырать: «Шо
лохов па Твардовский, Ставскипе Панферов, Лордкипанид- 
зепе Стельмах, Лацис, Саксепе Леберехт произведенийёсем 
пирён литературӑри чи паха произведенисен шутне кӗчӗҫ, 
весе не совет вулаканӗсем лайӑх пӗлеҫҫӗ. Ҫав произведени- 
сен ретне Яков Ухсай кёнеки те кёрет... «Ҫул» поэмӑ — 
социализм вӑхӑтӗнчи пурнӑҫӑн чӗрӗ туйӑмёпе хавхаланса 
ҫырнӑ произведени, вӑл унӑн авторӗн ӳсӗмне ҫеҫ мар, тата 
пӗтӗм чӑваш совет литературия ӳсӗмне те кӑтартоа па- 
рать».

Анчах «Тӑван Атӑл» альманах редколлегийӗ-, Л. Т е
рентьев ҫырнӑ «Яков Ухеайӑн «Ҫул» романё статьяна ним 
сӑмахсӑр пичетлесе кӑларнӑскер, ку роман пирки пачах 
урӑхла шутлать пулмалла. Ана, ҫак поэтӑн «Кёлпук мучи» 
поэмине «пӗтерсе хунӑ» пакех, «аркатоа тӑкнӑ», автора 
«йӑнӑшсем» тунӑшӑн айӑпласа пётернё.

Статья пуҫламӑшӗнчӗ Л. Терентьев хальхи вӑхӑтра сӑ- 
вӑллӑ роман ҫырма юранипе юраманни ҫинчен «философи- 
леме» шут тытнӑ. «Пирӗн вӑхӑтра,— тет критик, сӑвӑллӑ 
роман ҫыраеси чӑнах та пит хӑюллӑ та кӑштах тӗлёнтере- 
кен ёҫ ӗнтӗ. Юлашки вӑхӑтра сӑвӑллӑ роман ҫырмалӑх
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пултарулӑхпа тӳсём тупакан поэтсем вырас литературинче 
те ку.рӑноах кайма ҫҫё-ха». Мӗншӗн ҫавӑн пек-ши? Мӗншӗн 
тесен ӑна гениллё Пушкин ҫеҫ ҫырма пултарнӑ. Ҫапла «фи- 
лософла» кала1ҫк1аланӑ хыҫҫӑн автор тӗрлӗ влиявисем пир
ки ҫырма тытӑнать. Вӑл калана тӑрӑх, Ухсай романё форма 
енчен А . С. Пушкинӑн «Евгений Онегин» романе пек, со- 
держани енчен iM. Шолокопан «Уҫнӑ ҫерем» тага А . Твар
довский «Мураш ҫёршывё» произведенийӗсене аса илте- 
рет. 'Ҫапла вара, критик «Ҫул» роман авторён творчества- 
ри каине евёрлёхне па чах та курмаеть, ӑна унтан-кунтан 
тӗрлё татӑюсем пухкаласа ҫыракан поэт пуса хурать. Хӑй 
ҫав вӑхӑтрах ку роман «тухни.-- ^инчен... теплён калаҫмасӑр 
иртггерсе яма ниепле те май рук» тет, анчах унӑн статйинче, 
чӑннипе плоен, пёр ыйту пирки те теплён халаҫни ҫук.

Критик, романӑн содержанине кӑштах каласа панӑ яыҫ- 
ҫӑн, поэта романри геройсем пирки айӑплама ггытӑнать, пу- 
ринчен ытла Павӑл ятлӑ герой пирки вӑрҫоа ҫырать. Поэта 
в-ӑл: Павӑл «ытла та ӑслӑ», тесе айӑплать. «Чӑнах та,— 
тет вал,— мён кана пёлмест пуль Павӑл: тракторсен ёҫне 
пёлет (трактористсен ӗҫне темелле пулнӑ- мён.— В. Д .), 
вырӑсла та пит лайӑх калаҫать.., валах пултаруллӑ органи
затор, примциплӑ коммунист, вӑйлӑ теоретик. Хӑш вӑхӑтра 
тэта ӑҫта вӗреннӗ вал?» Юл1ашкинчен вара, критик: «роман- 
ри герой чёрё ҫын мар, этемён чи лайӑх пахалӑхӗсен пуххи 
ҫеҫ», тесе хурать (118 стр.).

Ҫакӑнта илсе кӑтартнӑ йёркеоен тёп щухӑшё мёнле-ха ? 
Вёсен тёп шухӑшӗ ҫакӑн пек: геройӑн «чӗрӗ ҫын» пек пулас 
пулсан, йӑнӑшсем тумалла, унӑн чунне яланах темокер 
ыраттармалла, чӗрине темскер пёрмаях вӑркатса тӑмал- 
ла,— ҫакӑн пек пулсан ҫеҫ вӑл «тулли» герой пулма пулта- 
рать. Тӗрёосипе каласан, Л. Терентьев хунта «ноложитель- 
нӑй героя» хирёҫ пырать, пирӗн пурнӑҫра пур тӗлёшпе те 
малта пыракан рабочисем, колхозникеем, интеллигентсем, 
ҫамрӑксем, лайӑх герой пулма тивёҫлё ҫынсем пулма пул- 
тараймаҫҫё, тесе ӗнентерме тӑрӑшать. Цаллах, кун пек шу- 
хӑшпа килӗшме ҫук: совет ҫьшнисем хушшинче ҫаван пек 
пур тӗлӗшпе те лайӑх ҫынсем, Тӑван ҫӗршывшӑн, халӑх- 
шӑн, гоаударсггвшпӑн, дартишён чун-чёререн тӑрӑшса ӗҫле- 
кен патриотоем темӗн чухлех. Пирӗн ҫӗршывра Корчагин, 
Маресьев, Воропаев, Теркин,-.Зоя Космодемьянская, Олег 
Кошевой, Уля Громова, Сергей Тюленин, Любовь Шев
цова, Иван Зсмнухов тата ытти геройсем совет ҫынниоем- 
шён ырӑ тӗслӗх вырӑнӗнче тӑраҫҫӗ. Ун пек ҫынсем пирӗн
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тата та нумай. Ҫакан пек совет ҫынниоене, весен еҫӗсенс 
писательсен хӑйсен произведевийёсенче кӑтартса памал- 
ла,— акӑ мёнле задача тӑрать пирӗн литература умение.

«Положительной герой», ырӑ тӗслӗх паракан герой, пал- 
лах, ҫитменлӗхсемсӗр ҫын сӑнарё мар, вал пачах та йӑнӑш- 
ман ҫын оӑнарӗ те мар. Сӑмахран, «Хурҫӑ мёнле хӗрнӗ» 
романӑн тӗп геройё Павел Корчагин — ырӑ тӗслӗх таракан 
герой пулни пуриншён те паллӑ, совет ҫамрӑкёсем Корча- 
гинран ырра вӗренеҫҫӗ, ҫирӗп шухӑшлӑ етулма, паттӑр пул- 
iMa вёревеҫҫӗ. Павел Корчагин чӑн-чӑн пурнӑҫран илнё ге
рой, вӑл чёрӗ ҫыноем пекех. Корчашнӑн ҫитменлӗхсем те 
пулнӑ. Ытларах та: ҫак хастар ҫамрӑкӑн, паллӑ геройӑн 
пуҫне хӑш-пӗр самавтсенче «хӑравҫӑлӑх» шухӑшӗсем те 
пырса кӗркеленӗ. Ҫакна пула вӑл хӑйне хӑя вӗлересси ҫин- 
чен те шухӑшласа пӑхнӑ. Анчах ҫавӑн пек шухӑшсем унӑн 
пурнӑҫӗнче, унӑн характерӗнче тӗп вырӑнта тӑмаҫҫё. Унӑн 
характерӗнче тӗп вырӑн йышӑнаканни — вал йывӑрлӑхсене 
ҫӗнтерсе пыви, ёҫре, кёрешӳ ҫулӑмёнче ӳсни, тӗрекленни, 
халӑх интересёсемшён, Тӑван ҫӗршыв кун-ҫулӗшӗн малти 
ретре тӑрса кёрешни. Н. Островский хӑйӗн кёнекинче пат- 
тар совет ҫамрӑкёсен сӑнарне панӑ, вёсен ҫирӗп характерне, 
ӗмӗчёсене уҫса кӑтартнӑ. Ҫапла ёнтӗ, пётӗм халӑх ёҫёнче, 
кӗрешӳре ӳсекен, йывӑрлӑхс.еие ҫӗнтерсе пыракан, тӑшман- 
сене хӗрхенмен, пуласлӑхшӑн, ҫитес ҫутӑ кунсемшӗн, ком
мунизм идеалёшён хӑйне те, хӑйён пурнӑҫне те шеллемен 
ҫынсен паллисене, вёсен характерёсене пӗрлештерое тара
кан герой — вӑл шӑпах ырӑ тёслёх кӑтартакан герой, совет 
ҫыннисем чун-чӗререн юратакан герой.

«Положительной герой» ыйтӑвне хускатнӑ май хӑш-пӗр 
юлташсем «идеалла герой» тенӗ термин шухӑшласа кӑлар- 
чӗҫ. Ҫак термина («теорие» теме те юрать) тӗрӗс ӑнланас 
пулсан, вал ҫакна пёлтерет: «идеалла герой» — ырӑран та 
ырӑ, пахаран та паха, таоаран та таса, ӑслӑран та ӑслӑ 
«герой» иккен. Тёрёссипе каласан, вал пачах та ӳсмест, 
йывӑрлӑхсемпе те кӗрешмест: вӑл мӗнле пулнӑ — ҫавӑн 
пекех юлать. «Литература хаҫатёнче» Б. Рюриков юлташ 
питех те тӗрӗс ҫырчё: «идеалла герой» — конфликтсӑрлах 
«теорийё» патне туртакан шухӑш; конфликтсӑрлӑх «теори- 
йё» халӗ те литературӑра упаленсе ҫӳреме хӑтланать; ку 
чухне вӑл «идеалла герой» тумне тӑхӑнса тухасшӑн.

Чӑн-чӑн пурнӑҫран илнё геройсем ҫеҫ литературӑра пу- 
рӑнма пултараҫҫё. Совет литератури вӑл пурнӑҫа чи тул
лии, чи тёрёс, чи лайӑх кӑтартакан литература, вӑл— чи
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малта таракан, чи тарӑн шухӑшлӑ, чи пуян литература. 
Унӑн герой!сем — ҫёнё самана геройёсем, паттӑр ҫынсем, 
коммунизм тӑвакан ҫыноем.

Малалла тата акӑ мӗн асӑрхаттармалла: Павӑл ҫинчен 
вӑл «хӑш вӑхӑтра тата ӑҫта ҫакӑн пек вӗреннӗ?» тенипе кри
тик автора натурализм ҫулӗ ҫине тёрт err, урӑхла каласан, 
геройӑн кашни утӑмне, кашви ӗҫне, ӗиер, паян мӗн тунине, 
ӑҫта вӗреннине те ҫырса пама хушать. Ку вӑл тииизаци 
ҫулё мар, мӗншӗн тесен типизаци .ҫулӗ геройӑн паллӑ, ха- 
рактерлӑ, типлӑ ӗҫёсене илме, вӗаене сӑнласа иама, хаклама 
жушать, малта пыракан идейӑсен ҫуттинче кӑтартма ку
шать. Социализмла реализм литератури ӗнтӗ шӑпах ҫавӑн 
пек тӑвать.

«Ҫул» романра илое катартнӑ ялта «кулаюсем» ҫук, тет 
Л. Терентьев (118 стр.). Ҫавӑнпа имёш «унта хресченсем 
колхоза чӑрмавсӑр тага мирлӗн кӗреҫҫё» (119 стр.).

Byлакавсем вара пачах урӑхла калаҫҫӗ: «Ухсай коллек- 
тивиэаци тапхӑрёнчи чӑваш ялёнчи клас кёр'ешёвне ҫав 
тери уҫӑмлӑн сӑнласа парать»,— тесе ҫырать Красноярок 
крайӗнчен И. Горшков. Ростов облаҫёнче ёҫлакен В. Лебе
дев агроном: «Автор нумай чӑваш хресченӗсен пурнӑҫёнче 
щулса иртнё чи паллӑ та пысӑк событие — вӗсем колхозсеве 
пёрлешсе ҫӗнё пурнаҫ ҫулё ҫине тӑнине тӗрӗс те пултарул- 
лӑн кӑтартса парать», тет. (К у тёслёхсене эпир «Чӑваш 
писателёсен вырӑсла юуҫарнӑ кӗнекиеем» ятлӑ статьяран 
илтёмёр. «Коммунизм ялавён» 203-мёш №-рё, 13.Х. 54 ҫ.).

Пирён щутпа, вулакансем ггӗрӗс калаҫҫӗ. Вӗсем литера
тура на хӑш-пёр критиксенчен ытларах анланни, юратни 
курӑнать. Вулакансен сӑмахӗ — писателе вырӑнсӑр ырласа 
тӑкас е хурласа пӑрахас тесе калана сӑмах мар. Проиэведе- 
ни паха пулсан, килӗшсен, вулакан ун ҫинчен ырӑ сӑмах 
калать; произведени начар пулсан, килӗшмесен — вулакан 
кӳренсе ҫырать.

Пирӗн пурин тё чӑваш литературнн парти ҫулё ҫинче 
таракан критиюиве, 1С0циализмла литература жанрёсенчен 
пӗри пулса таракан марксистла-ленинла критикӑна вӑйла- 
тасоишӗн, унӑн теорилле шайне ҫӳлерех ҫёклессишён пётӗм 
В|ӑя хурса ӗҫлемелле. Литература критикин теорилле шай
ке вӑйлатас, ҫӳлерех ҫёклес тесен, критиксен ёнтӗ ӑсталӑх 
ыйтӑвне те манмалла мар, писательсен чӗлхи мён тери 
пуян пулнине тӗпчемелле, вёсен стилӗ уйрӑмлӑхне кӑтартеа 
памалла. Критиксен халӑх шухӑшне, общества шухӑшне па- 
лӑртмалла, малта пыракан наукӑ вёрентёвне ӑса илсе
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ёҫлемелле. Коммунистсен парт и йӗн кӑтартӑвӗсене пурнӑҫа
кӗртсе пымалла.

Халӗ ӗнггё чӑваш литературинче критика валли мӗн 
кирли пурте пур, ёҫ те ҫителӗклех. Чӑваш прози те, поэзи- 
йӗ те аталансах пырать пулсан, драматурги те вӑй идет 
пулсан, критика та вӑй илмелле, вӑл аталаноах, терекленсех 
пымалла,— эпшгн шансах тӑрар: шӑпах ҫавӑн гоек пулӗ, 
пирён литература критики авторитетлӑ та витёмлё пулё!

Литература критики ҫавӑн пек пултӑр тесен, Александр 
Фадеев сӑмахёпе калас-тӑк *, пирӗн ҫёнӗ критиксем, ленин- 
ла критиксем ӳстерме тӑрӑшмалла; вёсем нумай вӗреннӗ, 
нимрен те хӑраман ҫынсем, литература процесӗн хуҫисем, 
ӑна малалла илсе пыма пултаракан теоретиксем пулмалла, 
хӑйсен литературӑри ӗҫепе Коммунистсен иартине оулӑшса 
тӑмалла. Критик тенӗ ят пирён ҫёршывра хисеплё ят пул- 
са тӑмалла.

Эппин ҫавӑн пек ленинла критикӑшӑн тӑрӑшар, ҫавӑн 
пек марксистла-ленинла критик-теоретиксене вёренггсе ӳсте- 
рессишӗн вӑй хурса ӗҫлер.
1954

* А. Ф а д е е в .  Задачи литературной теории и критики. «Со
ветская литература» кӗиекеие пӑхӑр. 1948, 59 стр.
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ПАЯНХИ ЛИТЕРАТУРА КРИТИКИ ҪИНЧЕН

(Заиеткӑсем)

Чӑваш писателёсем, КПСС X X II съездив хатёрленнё 
май*, партии X X I -мӗшпе ХХП-мёш съезчёсем хушшин- 
че хӑйсем халӑхпа перле утса тухнӑ ҫул-йёре, иртнӗ кунсен* 
че мён-мӗн туниеене тёрёслесе тухаҫҫё.

Чӑваш литературин ӳсёмӗсем пирки шухӑшланӑ май, 
литература критикин хӑш-пӗр ыйтӑвёсем ҫинчен пёр-ик сӑ- 
мах та пулин калас килет. Литературӑн ытти жанрӗсем 
пирки 'калакансем, статья ҫыракансем пирён писательсем 
аоуштинче сахал мар. Прозӑпа драматурги, поэзи, ача-пӑча 
литератури ыйтӑвӗсене ятарласа пухнӑ пухусенче, темиҫе 
кун ӗслекен семинарсенче пӑхса тухаҫҫё, вӗсене сӳтее явнӑ 
ҫёре Мускав писателӗсене чӗнсе илеҫҫё, кайран вара чӑ- 
ваш прози, поэзийё, драматургийӗ ҫинчен чӑваш хаҫачё- 
семпе журналёсенче ҫеҫ мар, Мускаври хаҫат-журналсенче 
те тёрлё статьясем ҫапӑноа тухаҫҫё.

Литература критики не илес пулсан, эпир мён куратпӑр- 
жа? Ун пирки час-часах ҫакӑн пек сӑмах илтме пулать: ли
тература критики юлса пырать, вӑл питех те витӗмеёр!

Ку самахсенче чӑнни пурах.
Партии X X  съезчё совет литературипе искусстви хӑ- 

йӗн еодержанийёпе кӑна мар, ӑсталӑхёпе те тёнчере чи мал- 
та пыракан литература пулмалла, терё. Чӑваш пиоателӗ- 
семпе искусства ҫыннисем, парти кӑтартӑвёсене тёпе xiypca

* Ку статьяна партии X X II съездне хатӗрленнӗ вӑхӑтт сыонӑ, 
ҫавӑнпа та автор съезд материалёсемпе усӑ курайман. КПСС X X II 
съазчӗ литературӑпа искусства умне лартнӑ задачӑсене, парти Про- 
граммине чӑваш литератури пурнӑҫа мвнле кёртсе пынине ҫутатса 
парвсСи — ятарласа ҫырмелла тема.
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ёҫлесе, чылай ҫитёнӳсем турӗҫ. Юлашки вӑхӑтра чун-чёре- 
не оавӑнтаракан, шухӑш-кӑмӑла хӑпартакан, ӑс-гтуҫӑ ырӑ 
шухӑшсемпе пуянлатакан произведенисем пичетленсе тух- 
рӗҫ. Чӑваш писателӗсен кёнекисене peonyбликӑри кашни 
хулапа ялта тенӗ пекех оутаҫҫӗ. Библиотекӑсенче вӗсене 
Пушкинпа AepiMOHTOB, Тургеневиа Чехов, Горький, Шоло
хов, Федин, Твардовский кёнекисемпе юнашар хурса тух- 
нӑ. Чӑваш ӗҫ ҫыннисем, тӑван писательсен кёнекисене ву- 
ласа тухсан, пӗр-пӗрне хӑйсен оцухӑшӗсене каласа параҫҫӗ, 
килӗшнипе килӗшеҫҫӗ, килёшменнипе килӗшмеҫҫё, тавлаш- 
са илеҫҫӗ. Тӳрех калӑпӑр, литературӑн вулакансене шухӑш- 
латтаракан, ҫынсене тавлаштаракан произведенисем пур 
пулсан, ҫакӑ вӑл питех те паха япала: эппин вӑл ҫынсен 
чӗриоене хускатмалӑх, шухӑшёсене ҫӗклемелёх, хавхалан- 
тармалӑх ҫитӗнсе ҫитнӗ. Ҫакӑ вӑл пирӗн литературӑн иде- 
йӑлӑхӗпе ӑсталӑхӗн шайӗ ӳснине те кӑтартса парать.

Партин X X  съезчӗ хыҫҫӑн иртнё тапхӑр хушшинче чӑ- 
ваш литературин жанрӗсем ҫӗнӗ те паха произведенисемпе 
пуянланчёҫ. Пирён литературӑра Константин Иванов вӑ- 
хӑтёнче те, кайрантарах та поэзи жанрё ытларах палӑрнӑ. 
Совет еаманинче ытти жанрсем те аталанса вӑй илчёҫ: 
проза ура ҫине тӑчӗ, драматурги, ача-пӑча литератури, 
сатирӑпа юмор, критикӑпа литература тёпчевӗ аталанчё. 
Вӗсенчен чи ҫамрӑкки — литература критики. Урӑхла пул- 
ма та пултарайман: литература критикине пуҫланоа кайма 
пысӑк литература — романсемпе повеҫоем, калавсемпе 
очерксем, драмӑсем, поэмӑсем, сӑвӑсем тэта ыт. те кирлӗ, 
мёншён тесен литература [критики ҫара ҫёрте, тар пӗччен, 
нихҫан та пуҫланса кайман, пуҫланоа кайма та пултарай- 
масть. Анчах литература критики, тата тепёр хут палӑртӑ- 
пӑр, пӗрре пуҫланеа кайрӗ пулоан, малаллах туртанать,— 
ку ҫеҫ те мар-ха, вӑл ытти жанрсене те хускатса тӑма, ерт- 
се пыма тытӑиать, литература пуҫне т,ухса тӑрать. Ҫакӑ 
вара литература вӑйланса ҫитви ҫиичен, халӑх пурнӑҫёнче 
паллӑ вӑй пулса тӑни ҫинчен калать. Аннах пирён литера- 
турӑра ӑна ҫавӑн иек вӑй паракан, малалла ертее пыракан 
критика пур-ши?

Чӑваш литература критикин ӳсӗмёсем пирки сӑмах хус- 
катнӑ май, эпир критикан юлашки ҫулсенче аталанма ты- 
тӑннӑ пёр паха енне палӑртоа хзварасшӑн. Ҫакӑ вӑл тӑван 
литературӑн ӳсёмёсене ҫулсерен пӑхоа тухни, литературам 
утӑмёсене, ун умёнче таракан задачӑсене палӑртни, уйрӑм 
жанрсен ӳсёмне, уйрӑм писательсен хфоизведенийӗсене, вҫ~
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<сен пултарулӑхне тёпчесе тухни, паха внесена палӑртса 
хаклани, ҫитменлӗхсене уҫса кӑтартни, вёсене пётермелли 
майсене. кӑггартса пани (окббкӑра халех палӑртса хӑварӑ- 
пӑр, ку ӗҫ ҫителёклӗ таран иулса пырать теме ҫук-ха, ҫапах 
та пахи ҫакӑ: эпир литература ӳсӗмӗсене пӑхса тухас ӗҫе 
ҫулсеренех тума тӑрӑшатпӑр).

Вырӑс литературинче ун пек ёҫе, ҫулталӑк вӗҫӗнче ли- 
тературӑн ӳсӗмёсене пӑхса тухассине, иртнё ёмӗрён 30-м ет
ле 50-мёш ҫулӗсенчех тума тытӑннӑ. Сӑмахран, вырӑссен 
,ас.\ӑ критике В. Г. Белинский ун чухне кашки ҫ:ул тенё пе
ке х литература ӳсӗмёсене пӑхса тухса статьясем ҫырнӑ. 
Вулакансем унӑн статйисене хапал туса йышӑннӑ, вуласа 
савӑннӑ, ӑс-пуҫне пуянлатнӑ.

«1840 ҫулхи вырӑс лиггератури» ятлӑ статйине аслӑ 
критик ҫакӑн пек сӑмахсемпе пуҫлать: «Вунӑ ҫул ӗлёкрех, 
альманахсем нумай тухса тӑнӑ вӑхӑтра, «Литературӑна 
пӑхса тухнисем» «Обозрения литературы».— В. Д .) тенӗ 
статьясем тӑтӑшах тухса тӑратчёҫ. Вӗсем журналсенче те 
часнчасах ҫапанатчёҫ. Ҫав «обозренисем» пирки тавлашу- 
сем пуҫланса каятчӗҫ, пёр-пӗринпе тавлашса, пёр-пӗрне 
хирӗҫ статьясем ҫырса, тем чухлӗ чернил пётеретчёҫ: «обо
зренисем» литературӑна пурнӑҫ паратчӗҫ — ҫав ёҫе литера- 
торсем ҫеҫ мар, вулакансем те хастар хутшӑнатчӗҫ»*.

Kiy сӑмахсене ҫырнӑ чухне аслӑ критик Пушкин вӑхӑт- 
не асра тытнӑ: литературӑна пӑхса тухас ёҫе Пушкин вӑхӑ- 
тёнче пуҫласа янӑ. Белинский ӑна малалла сарса пынӑ.

Асӑкнӑ статьяра В. Г. Белинский: «Халё пире «обозре
нисем» кирлӗ-и?»—тесе ыйтать. Вара хӑех: «Каллех ӗктӗ 
«обозренясен» вӑхӑчӗ ҫитрё» тесе калать. Ҫакӑн хыҫҫӑн 
Белинский темиҫе ҫул хушши «обозренисем» ҫыроа пы
рать. Вёеем вырӑссен классикла литературин историке кёр- 
се чаплӑ вырӑн йышӑннӑ. Белинский «обозренийёсене» 
вулатӑн та «тёлёнсе путсах каятӑн»: вёсен шухӑшё тёпсёр 
авӑр пек тарӑн, вуланма илемлё произведены пек вуланаҫ- 
ҫё, ҫавӑнпа та ёнтё вёсене вулама тытӑнсан, чарӑнма пёл- 
местён... Вуласа пётерсен, ирёксёрех: мёншён пӗтрё-ши ку 
статья, тетён. Паха статьяшӑн критике чун-чёререн тав 
тӑватӑн.

«Обозренисем» ҫырасси, литературӑн пёр-пёр тапхӑрти 
ӳсёмне пахса тухасси аслӑ вырӑс литературин кивеле

* В. Г. Б е л и н с к и й .  Собрание соч. в трех томах, т. I, ГИХЛ, 
697 стр.
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пёлми традиций? пулса тӑнӑ. Ҫак ыр£ традицие вырӑссен 
прогрессивлӑ журналёсем, аслӑ писателӗсем малалла тытса 
пынӑ.

«Литература обозренийёсем» ггирки Максим Горький 
те темиҫе хутчен ҫырнӑ, ҫав паха йӑлана пирён манмалла 
мар, чёртсе ямалла, малалла аталантармалла, тенӗ.

Хальхи вырӑс литературинче те ҫавӑн пак статьясем 
час-чаоах пичетленсе тухаҫҫӗ. Вырӑс пиоателёсем Муокав- 
ра, Ленинградра тэта ытти х|улаоенче те ҫул вӗҫлениё вӑ- 
хӑтра( декабрьте) е ҫёнӗ ҫул пуҫланнӑ .кунсенче (январьте) 
проза, поэзи, драматурги, критика ӳсёмӗсене пӑхоа тухма 
пухусем туса ирттереҫҫӗ, унта дакладсем итлесе еӳтсе яваҫ- 
ҫӗ, сӑмахсем тухса калаҫҫӗ, тавлашаҫҫӗ, ҫёнё шухӑшсем ка- 
лаҫҫӗ, йӑнӑшаканоене тӳрлетеҫҫӗ, канашсем парса юлташла 
пулӑшаҫҫӗ.

Ҫак ырӑ йӑла чӑваш литературине те ҫитсе кёчё, ата- 
ланма тытӑнчё. Акӑ кӑҫал, 1961 ҫулта, чӑваш литературин 
юлашки вӑхӑтри ӳсӗмӗсене палӑртса паракан статьясем 
виҫҫӗ пичетленсе тухрӗҫ: Александр Алка —«Хальхи 
вӑхӑта тивёҫлё литературӑшӑн» («Тӑван Атӑл» альманах, 
3(90) кӗнеке, 81—88 страницӑсем); Хветёр Уяр — «Ту- 
хӑҫлӑ ҫул (Пёлтёрхи кӗнекесене вуланӑ май пуҫа килнё 
шухӑшсем)» («Ялав», 5(379), 28—32 стр.); Р. Чепунов— 
«Пирён журналсенчи иртнё ҫулхи проза» («Ялав», 2(376), 
25—28 етр.). Ку статьясемсёр пуҫне пирӗн хаҫат-журнаЛ' 
сенче уйрӑм кёнекесем пирки темиҫе статья пичетленсе тух- 
рӗ. Вӗсене пурне пёрле илсе пӑхсан, пирён литература 
критики ёҫлеме тӑрӑшни курӑнать.

Литература критики пирки оӑмах хускатсан, хӑшӗ-пёри- 
оем: пирён Белинский пек критиксем ҫук, пире Белински- 
сем кирлӗ, теҫҫё. Тӗрёс, пирӗн Бвлинскисем курӑнмаҫҫё-ха, 
анчах пирён пётём ӗҫе кулленнкун ертсе пыракан Комму- 
нистсен аслӑ партийё пур. Совет литератури парти кӑтар- 
тӑвёсене тёпе хурса ёҫлет, совет пиеателёсене марксизм- 
ленинизм вӑй парса, хавхалантарса тӑрать. Коммунистсен 
партийӗ социализмла культурӑна аталантарас ыйтусене, 
1ҫав шутра литературӑпа искусствӑна аталантарас ыйтусене 
те, программӑлла ыйтусем шутне кёртет. Вё-сем РКП(б)ӑн  
V III съездӗнче йышӑннӑ парти программинче тивёҫлё вы- 
рӑн йышӑннӑ. КПСС X X II съезчё пӑхса тухса йышӑннӑ 
парти Программи, коммунизмла литературӑн эадачисене 
кӑтартса парса, совет писателӗсене пысӑкран та пысӑк ҫи- 
тёнӳсем тума ҫӗнё вӑй-хал пароа тӑрӗ.
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Статья пуҫламӑшёнче эпир чаваш литература критикин 
паха енёсенчен пер не катартса патӑмӑр, ҫавна май хӑш-пёр 
статьясене, уйрамах А. Алка, X . Уяр, Р. Чепунов статйисе- 
не асӑнтӑмӑр. Вёсем пирки мён калама пулать-ха? Мёнле- 
рех-ши вёсен теори тёлёшёнчи шайё ?

Э.ппин, оак ыйцуюем ҫине ответ т р а с  тесе, ҫав асӑннӑ 
статьясене кӗскен пӑхса тухар-ха.

Р. Чепунов статйи «Пирен журналсенчи иртнӗ ҫулхи 
проза» ятлӑ. Унӑн авторё, хӑй каланӑ тарах, «периодитал- 
ла пичетре» ( «Тӑван Атӑл» альманахра, «Ялав» журналпа 
унан библиотекинче) 1960 ҫулта ҫапӑнса тухнӑ повсҫсемпе 
кала всей е тэта очерксене пӑхса тухать. X . Уярпа А . Алка 
уйрӑм жёвекесене пахе а тухаҫҫӗ. Ҫапла вара, ҫак виҫё 
статьяна пёрле и лее пӑхсан, вёсем пёр яысӑк «обозрени» 
пек нулса тӑраҫҫӗ.

Р. Чепунов — ҫамрӑк автор, унӑн литература ёҫёнчя 
опычӗ 'ҫукпа пёрех. Вал вёренет-ха, тӳррипе каласан, унӑн 
«обзорё» те вёренчёкле ҫырнӑ статья кӑна-ха. Паллах, вё
ренчёкле тунӑ ӗҫре ҫнтменлёхсем те пулма пултараҫҫё. Шел 
пулин те,, ҫамрӑк критикан ҫак статйинче пысӑк ҫитменлёх- 
сем тӗл пулаҫҫё («Ялав» редакцийё автора кирлё чухлё 
пулӑшман, статьяна тивёҫлё таран тӳрлетмен).

Р, Чепунов 1960 ҫулта пичетленсе тухнӑ романсемпе 
повеҫсене, калавсемпе очерксене пурне те мар, хӑш-пӗрисе- 
не ҫеҫ илнё. Вёсеве тишкернё чухне вал пёрисем ҫинчен 
нумай ҫ играть, тенрвеем ҫинчен пӗр-ик сӑмах каланипех е 
асӑн ни пах иртсе каять. Статьян пуҫламӑшӗнче икё рома
на — Илиаде Мякулайён «Хура ҫӑкарне» тэта Кипек Мёт- 
рийӗн «Кайӑк тусне» асӑнать. Аннах вӑл ҫак романсене 
тишкермест. Пирён щутпа, прозӑна пӑхса тухнӑ чухне ро
мансене шута илменни — пысӑк ҫитменлёх. Проза ӳеёмне, 
унӑн ҫитӗнёвёсене чи малтан романсем кӑтартса параҫҫӗ, 
ҫавӑнпа та вёсем ҫинчен каламасӑр, вёсене тишжермесёр, 
хакламасӑр литературам ҫулталӑкри итогне тума ҫуж.

Асӑннӑ статьяна «Хура ҫакӑрпа» «Кайӑк тусё» роман- 
сене пӑхса тухнӑ пулсан, прозӑн пысӑк ыйтӑвӗсене те ларт- 
ма май яу.лнӑ яулёччӗ. Аннах статья авторё, ун пек ый- 
тусенчен пӑрӑнса, ытларах пёчӗк ыйтусем пирки сӑмах 
ваклать. Вӑл статья пуҫламӑшӗнчех, романсене тишкӗрме 
йывӑрриве сносе: «Эпир халлёхе романсемпе поэзи жанрне 
тӗкёнесшёнех мар-ха, мёншӗн тесен вёсем пирён журнал-
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оенче ытла пысӑках вырӑн йышӑнаймарёҫ, тэта вӗсем цир
ки пирӗн пичетре урӑх тишкёрӳҫёсен сӑмахне кётес кӑмӑл 
пур», тет. Ҫапла вара, критик романсене хӑварать те, хӑй 
калана тарах, повеҫсем.пе калавсене, очеркеене «мӗн май 
килнӗ таран тишкерсе тухса, хак парас» ӗҫе тытанать.

Тӳрех калас пулать, ку статьян хаш-пёр шухӑшёсемпе 
килёшме ҫук. Унӑн шухӑш тӗлӗшӗнчя ҫитменлёхсем, пирён 
нгутпа, ш  малтан чӗлхе ҫитменлёхсенчен килдё. Ҫавӑнпа 
та эпир пёр вӑхӑтрах статьяи чёлхи ҫинчен те, шух.ӑшёоем 
ҫинчен те ҫыроа пырасшӑн.

Пёр философ авалхи вӑхӑтрах ҫапла калана: хам уҫӑм- 
лӑ шухӑшлать, ҫав уҫӑмла ҫкрать. Анчах эгаир ҫак шухӑш 
тӗрёс пулин те, ку статьяра тепӗр майлӑ каласшӑн, тепри 
унӑн пуҫӗнче тем пек паха шухӑшсем пулсан та, уҫӑмлӑ 
шухӑшлать 'пулин те, ҫырма тытӑнсан, тӗпчгёрёс ҫырса па
ра ймасть. Ку вӑл тин ҫеҫ ҫырма тытӑнакарсен ӗҫёнче ытла- 
рах палӑрать.

Асӑннӑ статья шухӑшёие чӗлхин ҫятменлёхӗсем тгирхн 
калас пул-оан, нумай-нумай тёслёхсем илое кӑтартма 
пулать.

1. Статья пуҫламӑшёнче: «Мӗнре курӑнчӗ-ха пирён ли- 
тературӑн иртнӗ ҫулхи ҫитӗнӗвёсем?»— тесе ыйтать автор. 
Вара хӑех ҫакӑн пек ответ парать: «Малтанах калас пу
лать, ҫыравҫӑсем пурнӑҫпа тан 'утма тӑрӑшни/ хӑйсен шу- 
хӑш-кӑмӑлёсеве витермелле чӗлхепе ӑшшӑн та уҫӑмлан 
калаоа парас туйӑм гаурри сисёнчё. Ёҫ хунӗсем иЛсе жиле- 
кен пурнӑҫри ҫитёнӳсем ҫинчен хавхаланса ҫырса кӑтартас- 
си, совет халӑхне малалла утма, коммунизм патне чӗнесси 
кашни ҫыраканӑн тёп задачи пулса тӑчё».

Ҫак ыйтупа ответӑн чёлхи — тимлён якатса тухман чёл- 
хе. Куратӑр-и: «ҫятёнӳсем» оӑмах нумайлӑ хисепре, «ку- 
рӑнчё» пӗрреллӗ хисепре. Грамматикӑна пӑхӑнса калас пул- 
сан: «Мёнре курӑнчӗҫ-ха пирён литературӑн иртнӗ ҫулхи 
ҫитӗнёвӗсем?» темелле.

Ҫак ыйту ҫине панӑ ответӑн шухӑшё логика йёркипе 
ҫыхӑнса тӑмалла. «Ҫитёнӳеем... тӑрӑшнинче... туйӑм пур- 
ринче курӑнчёҫ (сисёнчӗҫ)» темелле. Анчах автора кун пек 
ҫырни те ҫӑлаймасть: статьяра панӑ ответ вулакана ҫав-ҫа- 
вах ҫырлахтараймасть. «Пурнӑҫпа тан утма тӑрӑшни» 
1960 ҫулта сисӗннӗ япала мар, писательсем тахҫантанпах 
«пурнӑҫпа тан утма» тӑрӑшаҫҫё. Тепёр тесен тэта «тӑрӑш- 
ни» хӑй тёллӗн кӑна ҫитёнӳ пулма пултараймастьнха,
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Вулакансене, халӑха ҫӗиӗ произведенисем кирлё, ҫӗнё про- 
изведенисене ҫеҫ ҫитёнӳ теме пулать.

Малалла: «ҫыравҫӑсем... хӑйсен шухӑпнкӑмӑлёсене ви- 
термелле... каласа лар:ас туйӑм пурри еисӗнчӗ» тенё.'Мёнле 
ӑнланмалла «у вырӑна? «Хӑйсен шухӑш-кӑмалӗсене витер- 
мелле» тени мёне пёлтерет? «Калаоа парас туйӑм пур- 
ри (сисӗнни)» хӑй кӑна ҫитӗнӳ вырӑнне шутланма 
пултарать-и?

Паллах, писатель кашни произведенирех мӗнле те пу- 
лин шухӑш -каласа парать, мӗнле те пулин кӑмӑл палӑртать. 
Ҫав шухӑшпа кӑмӑл халӑхӑн малта пыракан сийӗсен 
шухӑшёсемпе, -кӑмӑлёсем-пе пёрлешсе ҫыхӑнса тӑр-ать, тӗрӗс- 
рех калас-тӑк, писатель халӑхӑн м-алта пыракан сийӗсен 
шухӑш-кӑмӑлне палӑртать, пурнӑҫа ҫав шухӑшсем енчен ҫу- 
татса парать, халӑх шухӑш-кӑмӑлне тивӗҫтермелле ҫыр-ать. 
Чӑн-чӑн писатель — вӑл парти помощнике, халӑх ӗҫне тӑ- 
вакан ҫьш, ҫавӑнпа та ун пек писатель ҫинчен: вӑл халӑх 
шух-ӑшне, ӗмӗтне, чӗре туйӑмне палӑртать, тенё.

Статья авторе каланӑ тӑрӑх, ҫыравҫӑоем «пурнӑҫпа тан 
утма тӑрӑшаҫҫӗ», анчах вёсен туйӑмӗ «хӑйсен шухӑш-кӑмӑ- 
лӗсене» витер-ессинчен иртеймест. Ку вӑл пӑтранчӑк -шу- 
хӑш, логикӑна пӑхӑнман шухӑш.

Чӑваш литера ту Р'ИН юлашки тапхӑрти, уйрӑмах партии 
X X  тата X X I съезчӗсем хыҫҫӑнхи, ҫичӗ ҫуллӑхӑн пӗрре- 
мӗшпе икжӗмӗш ҫулӗсенчи ҫитёнёвӗсем ҫинчен калас пул- 
сан, сӑмаха акӑ мёнрен пуҫлан-и тӗрӗсрех пулать: чӑваш 
совет литератури ёнтё хальхи пурнӑҫа кӑтартоа парас ҫ.ул 
ҫине тухрё, чӑваш пиоателёсем 1960 ҫулта та ҫав ҫулпах 
пычӗҫ.

Статьяра «литературӑн иртнӗ ҫулхи ҫитӗнӗвӗсене» кӑ- 
тартса парас шутпа автор чӑваш пиоателёсем 1960 ҫулт-а 
«икӗ роман», «вунна яхӑн псвеҫсем», «ҫёр патнелле ка- 
лавсем, новеллӑсем, нумай-нумай аса илӳсемпе статьясем, 

<- очерксем, поэмӑеемпе сӑвӑсем» ҫырни ҫинчен каланӑ. Ҫак 
произвеДенисене асра тытса, автор: вёсем «вулакансене 
халлёхе (? !)  самаях савӑнтарчӗҫ», тет. Чӑваш нисателӗсем 
1960 ҫулта ҫырнӑ произведенисем халлёхе ҫеҫ савӑнтараҫҫё 
пулсан, пысӑк ҫитӗнӳ вырӑнне шутланма пултараҫҫӗ-ши? 
Пирӗн шутпа, чӑваш пиоателёсем 1960 ҫулта ҫырнӑ произ- 
веденисем хушшинче вулакансене халлёхе ҫеҫ мар, паян та, 
ыран та, виҫмине те савӑнтарма пултаракан произведени
сем гаурах. Вёсем, тем тесен те, пёр кунлӑх произведениоем 
мар. Вёсем —«халлёхе» картинчен тухса, пурнӑҫра юлма
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лултаракан, ӗҫ ҫыннисене пулӑшакан произведенисем.
2. «Ҫырас ӑсталӑх та, иртнӗ ҫулсемпе танлаштарсан, 

ҫивӗчленсе тарӑнланчӗ», тенӗ статьяра.
«Асталӑх ҫивӗчленчӗ», «ӑсталӑх тарӑнланчё» тенине 

«крятиксене» мар, ахаль ҫынсене каласа кӑтартаочё: мӗнле 
ӑнла,нёҫ-ши вӗсем ҫав «ҫивёчленчёсемпе» «та рӑ н л а н чӗсе не»?

Статьяра тата ҫапла каланисем тӗл пулаҫҫё:
а) «Иртнӗ ҫул журналсен страницисем ҫинче ( ! )  ро- 

мансем хыҫҫӑн повеҫсем паркаланма (? )  пуҫларӗҫ».
б) «Романӑн пӗрремӗш кёнеки (сӑмах В. Садайӑн «Лёт- 

чиксем» романӗ пир^и пырать.—  В. Д .)  — вӑрҫӑ вутне 
кӗме хатӗрленвкен хӗрӳ тапхӑра... уҫса парать».

в) «Асӑннӑ повеҫӗн (ку Алкан «Х|урама та хурӑн» по- 
веҫӗ ҫинчен.—  В. Д .)  хӑйне евӗрл ё̂ уйрӑмлӑхсем пур. Мӗн- 
ре-ха вӗсем? Малтанах кал-ас килет, ҫыравҫӑ пурнӑҫра 
халиччен пулман ҫӗнӗ, чӗрӗ детальсене вӑхӑтра яроа илсе, 
паянхи кун шайӗнче тӑрса татса пама пӗлнинче (? ) .  Повеҫ- 
ре, темле, асар-писер тӗлёнмелле паттарла ӗҫсем пулса нрт- 
меҫҫӗ, персонажсем ӗмётленекен сӑнарсем, ҫӗннине хӳтёле- 
кен, киввине сивлекен ҫынсем».

г) «Ҫемьепе ҫыхӑннӑ юрату моральне автор тёрёс, паян- 
хи кун виҫисенчен тухоа (I ) татса парать, ытти ҫыракан- 
семпе вулакансене те малашне хӑй ҫулӗпе чӗнет».

Ҫак пуплевсене вулатӑн та ирӗксӗрех ҫапла калатӑн: 
тӑван чӗлхемӗр, сана пӑсаҫҫё, ҫӳпёлеҫҫӗ, эсӗ ҫаплах тӳсетӗн! 
Мӗншён писательсем — чӗлхе ӑстисем —  чӗлхе тасалӑхё 
пирки ним те шарламаҫҫё-ши?..

Чӑнах та, «журналсен страницисем ҫинче ( ! )  повеҫсем 
паркаланма (! )  пуҫларӗҫ» тени чӑваш чёлхине ҫӳпӗле- 
мест-и? Тӗрӗс чӗлхе-ҫӑБарлӑ ҫын ҫавӑн пек калать-и? Ҫук, 
каламасть!

Статья авторе «детальсене... паянхи кун шайёнче тӑрса 
татса пани» ҫинчен калать.

Мён-ха вал деталь? Вырӑссен «деталь» сама хне тӳрех 
чӑвашла калама йывӑр, анчах писательсемшён те, вулакан- 
семшён те ҫакӑ паллӑ: «детале» татса пама ҫук, татса пама 
вал задача мар. Деталь —  вӑл япалан, явлении (пулӑмӑн) 
чи характерлӑ палли. Аста писатель япалана е пулӑма ка
та ртса панӑ чух ҫав палла илет те ҫавӑн урлӑ пётём япа
лана е тгулӑма вулакан умне каларса таратать. Кир>ек мён- 
ле илемлё произведени те ҫавӑн пек детальсенчен тӑрать. 
Писатель хӑйӗн туйӑмӗсене, шухӑшӗсене детальсемпе (де- 
тальсем урлӑ) кӑтартса парать.
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Иван Бунинӑн пӗр калавӗнче ҫакӑн пек вырӑн пур: 
«У дверей вокзала толпился возле чего-то народ: я под
бежал — это лежал убитый на охоте дикий кабан, грубый, 
огромный, могучий, закоченевший и промерзший, страшно 
жесткий даже на вид, весь торчащий серыми длинными 
иглами густой щетины, пересыпанный сухим снегом, с сви
ными глазками, с двумя крепко закушенными белыми 
клыками».

Бунин 'ҫырни — детальсен ҫыххи, пёр деталё тепёр де
тально пулӑшать, вёсенчен вара ӳкерчӗк пулоа тӑрать, 
илемлӗх пулать. В уА акан, хир сыснине нихҫан та курман 
пулсан та, хир сысни мёнлерех чёрчун пулнине ҫителӗклех 
пёлме пултарать.

Аркадий Эсхелён «Ашшӗпе ывӑлӗ» ятлӑ калавӗ ҫапла 
пуҫлавса каять: «Тимёр тин кӑна тёлёрсе кайнӑччӗ. Унӑн 
хӑлхине темӗнле хуллен ҫеҫ тӑкӑртаттарнӑ сасӑ сӑрхӑнса 
кёре пуҫларӗ. Варианта ула такка юман хуппине кёшӗклет, 
тейӗн. Ҫав сасӑпа Тимёр кӗҫех тӗлӗк курма та тытӑнчё 
пуль ёнтё — ун пек чухне тёлёкрипе чӑнни оисӗнмесӗрех 
пёрлещсе каять,—  анчах ӑна арӑмё, Ҫину.к, аяккинчен кӑлт 
тӗртрё те:

—1 Ашшӗ, вӑран-ха, кантӑка шаккаҫҫӗ,— терӗ».
Асӑрхарӑр-и, кунта мӗнле паха детальсем пур! Тимӗр 

хӑлхине темле оасӑ кӗрет, анчах ку вӑл ахаль сасӑ мар — 
«тӑкӑртаттарнӑ сасӑ»; ку ҫеҫ те мар-оса, вӑл — «хуллен ҫеҫ 
тӑкӑртаттарнӑ сасӑ»; тата та ытларах, вӑл «хӑлхана сӑр- 
хӑнса кёрекен» сасӑ. Писатель ҫак туйӑма малалла акӑ 
мӗнле вӑйлатать: ҫав caeca илтсен, «вӑрманта ула такка 
юман хуппине кёшӗклет тейён», тесе хурать.

Пирён шутпа, автор кунта детальсемпе питех те ӑста 
уса курнӑ, илемлӗх мелёсемпе ӳкерчӗк туса панӑ.

Деталь ҫинчен С. Антонов писатель ҫакӑн пек ҫырать: 
«Характерное свойство детали, чрезвычайно важное для 
жанра рассказа, заключается в том, что она способна пе
редать уму и сердцу гораздо больше, чем голая словесно- 
смысловая ткань фразы, выражающей эту деталь. В отли
чие от подробности, деталь, поставленная в подходящем 
месте, как бы детонирует. Настоящая сложная деталь зву
чит, как горное эхо, многократно и разнообразно повто
ренное. Она способна вызвать в сознании читателя массу 
ассоциаций, порой настолько глубоких и неожиданных, что 
иногда сам автор с великим изумлением узнает о них из
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критических статей. Деталь иногда действует с такой си
лой, что само действие ее кажется загадочным».

Писатель ӑсталӑхё п.ирки калас иулсан, чи малтан унӑн 
детальсем ту пас, вёсене пёр-пёринпе ҫыхӑнтарса сӑнлӑхеем 
тӑвас пултарулӑхӗ ҫинчен калас дулатъ. Кунта тата ҫакна 
асӑрхаттарни те вырӑнлӑ пулмалла: тепӗр чухне писатель 
хӑйӗн ӑсталӑхне хӑй те пёлсех каймасть, критик ытларах 
курать, тишкӗрсе кӑтартса парать. Анчах пирён ун пек 
ӑста критиксем оахал-ха, вёсем хӑйсен тишкерӳ ӑсталӑхӗпе 
ӑста писательсене тӗлӗнтереймеҫҫёчха.

3. А . Е. Алка повеҫён чӗлхи ҫинчен критик ҫакӑн пек 
ҫырать: «Асӑннӑ повеҫре А . Алка анатри чӗлхе лексикине 
анлӑн (! )  кёртсе янӑ, этнографилле паллӑсене, чӑваш ҫын- 
нин психологиие витӗмлё уҫса пама пёлнӗ». «Нумай п;иса- 
тельсем пёр евӗрлӗ сӑмахсемпе час-часах <усӑ кураҫҫӗ. 
А . Алка ку чӑрмавран (.!) хӑйне аякра тытма тӑрӑшнӑ, 
Вӑл, хӑй те анат енче ӳснӗокер,—  явлӑк, тӑкӑрлӑк, кӑтӑш, 
картиш, прикашчӑк, минтер, хуняма, масар, йӗкӗт тата 
ытти, анатри чӑвашсем ҫеҫ калакан ҫавнашкал сӑмахсемпе 
анлӑн ( ! )  та пӗлее усӑ курать».

Ҫакӑнта каланисене ёненес пулоан, чӑвашсен икӗ чӗлхе 
тес пулать: анатри тата тури. Паллах, 50— 100 ҫул ёлӗк- 
рех чӑваш чёлхинчг икё диалакт, вырӑнти калаҫу хытӑ па- 
лӑрни ҫинчен калама май пулнӑ, анчах ун чухне те чӑваш- 
сен пёр-пёринчен уйрӑм икё чёлхе пулман. Чӑваш халӑхё 
наци пулса тӑнӑранпа пёр пётёмёшле чёлхепе, наци чёл,- 
хипе калаҫать. Чӑвашсем, анатрисем те, турисем те, пёр- 
пёрне лайӑх ӑнланаҫҫё. Чӑваш писателёсем пёр чёлхепе 
ҫыраҫҫё. Вал —  халӑхӑн наци, литература чёлхи.

Р. Чепунов асӑннӑ сӑмахсем тахҫанах литература чёл- 
хине кёнё, наци чёлхин лексикине кёнё.

Акӑ, илер-ха Ҫеҫпёл Мишши сӑввисене (Ҫеҫпёл анат
ри чӑваш мар!). Вёсенче час-часах «масар» сӑмах тел 
пулать:

Мӗскӗн тӑван, сан чуну тухсан,
Никамӑн та куҫҫулӗ юхман.
Санӑн куҫна арӑму хупман,
Анну масар ҫине ӑсатман.

(«Пурнӑҫпа вилӗм»).
Ват асатте ҫиллӗ тӑвӑл витёр 
Мана масар ҫине кайса. чиктёр.

(«Йывӑр шухӑшсем»).

«Хуняма» сӑмаха илес пулсан, тӳрех ҫапла калас пу
лать: к у сӑмаха пӗлмен ял, пёлмен ҫын чӑваш хушшинче
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тачах та ҫук. «Хуняма» сӑмах— ӗлӗк-авалхи самах. Вӑл 
хунсен (гунсем) саманинчех пуҫланса кайнӑ. Чӑваш чӗл- 
хинче ҫаплах пурӑнать. Ана кирек хӑш вырӑнти чӑвашсен 
калаҫӑвӗнче те илтме пулать.

4. Каллех чёлхи пирки: «Паянхи праизведенисенче,—  
тет статья авторе,— пуринче те: пӗчӗк-и вал, пысӑк-и,— 
пӗр сисӗм-туйӑм юхӑмӗ палӑрать — ӗҫе хутшӑнма хавхалан- 
тарни, кахалсемпе тӳре-шарасене (? ) ,  харам пырсене 
питлени, вӗеемпе пёр шелсӗр, уяса тӑмасӑр кӗрешме 
ыйтни (!)» .

Ыйтас шлет: мӗн вӑл «сисӗм-туйӑм юхӑмё»? Камсем 
вёсем «тӳре-шарасем»?

Революцичченхи саманара «тӳре-шара» тесе оудьясене, 
чиновниксене, патша влаҫён, полиципе жандармерийӗн тӗр- 
лӗ ҫыннисене каланӑ. Вӑл сӑмах — кивелнё, хальхи чёлхе- 
рен тухса ӳкнӗ сӑмах. Вӑл кярлё те мар, мёншён тесен 
совет обществинче тӳре-шара ҫук. «Тӳре-шара» сӑмах пат
ша йёр!ки ҫинчен калана чухне ҫеҫ кирлё пулма пултарать.

Статья авторӗ пиоательсене чӑваш чӗлхине пёлменшӗн 
критиклет. Сӑмахран, вӑл А . Петровӑн «Тӗрёс турӑн, Н а
дя» очеркне «штамп чӗлхипе, мӑка сӑмахсемпе» ҫырнӑшӑн, 
«шӑйӑрттарса кайнӑшӑн», «фактсене регистрацилесе тух- 
нипех ҫырлахнашӑн», сӑмахсене пӑтраштарнӑшӑн тиркет. 
«Лексикӑна пёлое каяс пирки те,— тет критик,— А . Петров 
ӑстах мар курӑнать. Тӗслёхрен, ҫав очеркрах унӑн ҫакӑн 
пек сӑмах ҫаврӑнӑшӗ пур: «Шӑвармалли шыва Ара ҫыр- 
минчен асмалла, анса ухмалли ҫыран хӗрри чӑнкӑ»... Ух- 
малла тенӗ. Ҫак сӑмахӑн лекоикӑлла пёлтерёшне автор 
ӑнланманни сисӗнет. Ухмалла самах пирӗн чӑвашсен лите
ратура чӗлхинче — япаланы, кёпе-йӗме ҫӑвас, ухас ӑнланӑ- 
ва пӗлтерет», тет. Тишкӗрӳҫё хӑй каланине ҫирёплетме 
Н. Ашмаринпа В. Егоров профессорсен словарёсене илет, 
вёсем мӗнле ӑнлантарса панине ҫырса кӑтартать.

Паллах, тёрӗс калас пулсан, «ухать» мар, «улӑхать» 
темелле. Ҫапах та, ҫакна та манмалла мар: «ухать» сӑмах 
чӑваш чӗлхинче «улӑхать» вырӑнне те ҫӳрет. Ҫак пёлте- 
рӗшпе вӑл чӑвашсен классккла литературин чӗлхине те 
кӗнё. Тёслёх вырӑнне Ҫеҫпёл Мишшин «Йывӑр шухӑшсем» 
ятлӑ сӑввине илме пулать:

Шупашкартан тухрӑм, тӳрех утрӑм,
Атӑл тӑвайкки^ӗ ) ҫине ухрӑм. \Л

5. Леонид Агаковӑн кулӑшла калавёсем ҫинчен пӗр-ик 
сӑмах каланӑ хыҫҫӑн автор ҫак писателӗн «Пёрре, ҫуркун-
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не» тата «Юманлӑхра ҫапла пулнӑ» повеҫёсен теп шухӑше- 
сене ҫакӑн пек ҫыхӑнтарать: «Автор творчествинче вӑрӑ- 
хурахсен шайккисене (!) пысӑк пайӑрпа кӑтартасси «Пӗрре 
ҫуркунне» повеҫ хыҫҫӑн курансах каймастчӗ-ха. Юлашки 
вӑхӑтра Л. Агаков обществӑн сывӑ ӳт-тирӗ ҫинчи чир-чӗр- 
семпе ( ! )  кӗрешес ёҫе пӗчёк калавсемпе ҫеҫ кӑтартса пама 
май ҫук,к1ине ӑнланчӗ курӑнать. Асӑннӑ ӗҫе туллин татса 
парас шутпа вӑл иртнӗ ҫул «Ялав» журналӑн етранициеем 
ҫинче «Юманлӑхра ҫапла пулнӑ» повеҫ пячетлеме пуҫларё».

Л. Атакован «Пӗрре ҫуркунне» повеҫёнче чӑнах та вӑ- 
рӑ-хурахсен, бандитсен, дезертирсен шайжки ҫинчен ҫырнӑ; 
вёсен ирсёр ёҫӗсене тӑрӑ- шыз ҫине [Каларна. Анчах ҫав 
повеҫ тухнӑ хыҫҫӑн писатель «вӑрӑ-хурахсен шайккисем» 
ҫинчен ҫырманнишӗн, унӑн творчествинче ҫавӑн пек 
шайккӑсем «.курӑнсах кайманнишӗн» критикан пӑшӑрханма 
нимле сӑлтав та ҫук. Тӗрӗссипе |Каласан, пӑшӑрханма кир- 
лӗ те мар. Махорка,лек бандитсен шайккисем ёнтё пирён 
ҫӗршывра халӗ ҫук. Вёсем— тахҫан пулоа иртнё кунсен 
мёлкисем — литература геройёсем пулма пултараймаҫҫӗ, 
тивӗҫлё те мар.

Л. Агаков хӑйӗн ҫӗнё повеҫӗнче «обществӑн (? )  сывӑ 
ӳт-тирӗ (? )  ҫинчи чир-чёрсене» мар, кивӗ общества юлаш- 
кисене, ҫав обществӑн пыйти-шӑркисене хирӗҫ, вӗсем оа- 
ракан кӗсенсемпе, карчанкасемпе чирленё тӳр пилӗксене, 
ҫын шучёпе пурӑнакан ҫынсене, харам пырсене хирӗҫ совет 
ҫынвисем мёнле хастар кёрешнине кӑтартоа парас задача 
лартни паллӑ мар-и-мён? Критикӑн ҫӗнӗ задачӑна писатель 
мӗнле татоа пани ҫинчен ҫырмалла, «вӑрӑ-хурахсен шайкки
сене пысӑк пайӑрпа» кӑтартса памаЛли ҫинчен ҫырма кир- 
лё мар, мёншӗн тесен пирён ҫёршывра унта-кунта вӑрӑсем 
пур пулин те, вёсем «вӑрӑ-хурахсен шайккисене» пёрлешсе, 
вӑрманоенче пурӑнса «ёҫлеймеҫҫё». Ҫакна совет ҫыннисем 
лайӑх ӑнланаҫҫӗ, хаш-пёр «ҫыравҫӑсем» ӑнланмаҫҫӗ пулсан, 
тёлӗнесси ҫеҫ юлать.

6. Статьяра чӑваш писателёсем ҫырнӑ очерксем пирки, 
очерк жанрӗн «тёп тёллевё» пирки каланӑ вырӑнсем пур. 
«Ҫыравҫӑсем,— тет автор,— ёҫ ҫыннисене тэта та тухӑҫлӑ- 
рак ӗҫлеме хавхалантарнипе пёрлех, хӑш-пёр тӑр-палтай- 
семпе ҫил пуҫсене оӑпайлӑрах пулма ыйтрёҫ; хавшак чё- 
реллё, хевтесӗр ҫынсене, ура ҫине тӑрса, малашне ҫирӗпрех 
пулма хушрёҫ. Теприсем вара, ҫамрӑксене ёҫ романтикипе 
хавхалантарса, тухӑҫа кайма сёнеҫҫё; виҫҫӗмёшёсем — лап
ка та колхозлӑ чӑваш ялёнчи пурнӑҫ самани те нимрен те
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кая мар, хунтах юлтӑр тесе, ҫитену ҫине ҫитӗнӳ сунчёҫ. Kiy 
вӑл ытларак пирён очеркоем урлӑ щулса пычё».

Ним те внланма ҫук: чӗлхи те, шухӑшӗ те латти-пӑтти- 
сӗр. «Тӑр-па лтайсем», «,ҫил шуҫсем» тесе хам сене каланӑ- 
ши»? Камоене «питлет-ши автор? Ҫук, хунта сӑмах юрӑх- 
сӑр этемсене питлесси ҫинчен мар, «оӑпайлӑрах пулма 
ыйтни» ҫинчен, «ҫирӗпрех пулма хушни» ҫинчен пырать.

Статьяра ҫамрӑксем ҫинчен ҫырнӑ очерксем пирки ка
лами те — сӑмах ҫукран сӑмах туни ҫеҫ; «ҫитёнӳ ҫине 
ҫитёнӳ еунчӗҫ» тени те ҫавнашкал я пала ҫеҫ.

Статьяра очерк жанрӗ пирки малалла ҫакӑн пек кала
на: «Пӗр оӑмахпа каласан, паянхи литературан тёп жанре, 
как тымарё вал, роман, повеҫ, калав, очерк чёлхя».

Мёл пулса тухрӗ-xa? Тёп жанр роман мар, повеҫ, ка
лав, очерк мар, вёсен челки («... очерк чёлхи»!).

«Очеркан тёп тёллевё,— тенё ҫавӑнтах,— вал пёрре: 
ҫынеене пирён ёҫсем ҫинчен каласа парасси мар, ҫав ӗҫӗн 
пётём ӑш-чихкине, вӑл мӗнле пулса иртни ҫинчен тёрлӗрен 
художествӑллӑ меслетсемпе кӑтартса параоси. Очеркҫӑ 
вулакана кӑтартса мар, каласа napiaTb пулсан, ку вара вӑл 
илемлё произведени мар, пӗр-пёр хаҫат репортажё ҫеҫ 
пулса тухать».

Ҫак сӑмахсене автор «Правда» хаҫатӑн редколлегийё 
писательсене, хальхи куноен геройӗсем ҫинчен очерксем 
ҫырса, партии X X II съезчӗ тёлне очерксен кӗнекисем кӑ- 
ларма чӗнсе каланине асра тытса ҫырнӑ пулмалла.

Эпир очерк пирки ҫакӑн пек каласшӑн: очерк — вал, 
Максим Горький калашле, калавпа тӗпчев ёҫӗ хушшинче 
(«между рассказом и исследованием») таракан жанр. Очерк 
каласа та, кӑтартса та памалла, унта чӗрё ҫынсем, фактсем, 
фактсем... пулмалла. Очерк калав пек те, тёпчев ёҫё пек те 
пулмалла, вал пёр вӑхӑтрах илемлӗ, публицистикӑллӑ про- 
изведени пулмалла.

Очерк пахалӑхё, шлеме, вайё пётёмпех писатель пулта- 
рулӑхёнчен, талантёнчен килет.

Р. Чепунов «Правда» хаҫат редколлегийё чёнсе кала
нине вуланӑ-и е вуламан-и, анчах ана вал ӑнлансах илей- 
мен. Анланнӑ пулсан, писательсене «очерк ҫырма вёрент- 
нё» вӑхӑтрах, репортаж ҫинчен йӗрёнсе ҫырман пулёччё. 
«Правда» хаҫат редколлегийё: «Очерксене, репортажсене, 
статьясене, ҫырусене, рекомендацисене «Пирён вӑхӑтри 
геройсем» тенё нал лапа «Правда» хаҫат редакцине ярса 
парӑр», тет.
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1. Очерк цирки ҫырнӑ май статьяра тата ҫакӑн пей 
каланӑ: «Кашни халӑхӑн пӗр шухӑш-тёллев лулин те, пу
ши-та маши сем (! )  вара тёрлёрен. Пёр-пёр ҫыравҫӑ тӑван 
халӑхӗн пурнӑҫӗпе ӗҫӗсем ҫинчен ҫырать пулсан, вӑл хӑйӗн 
произведенийӗнче ҫав халӑхӑн уйрӑмлӑхёсеве шута илет. 
Юлашкинчен, ҫырса панӑ пур енсем те наци колоричён 
туртӑмӗсемпе пуянланаҫҫё — формипе нацилле, содержани- 
пе социализмла кӗнеке (? !)  пулса тӑрать».

Совет халӑхӗсем, 1917 ҫулта патша йёркине, капитализм 
стройна, эксплуатацие, социалла нуши-тамашисене пётерсе, 
ирёклё пурнӑҫ туянчӗҫ, пёр ҫемьери ҫынсем пек килӗштер- 
се ӗҫлесе социализм туса ҫитерчёҫ, халӗ коммунизм тӑваҫҫӗ. 
Вёсен шухӑшёсемпе ӗмёчӗсем пӗр тӗллеве — коммунизмла 
общества туса ҫитерессине — пӑхӑнса пыраҫҫё. Анчах 
статья авторӗ халӑхсен мёнле «нуши-тамашисем» ҫинчен 
ҫыртарасшӑн-ха? Паллах, уйрӑм ҫынсен, уйрӑм ҫемьесен, 
тӗрлӗ сӑлтавсене пула, нуша-тамашасем пулма дултараҫҫӗ, 
ҫапах та вӗсем халӑх нуши-тамаши вырӑнне шутланма пул- 
тараймаҫҫё. Капитализмла строй халӑх «нуши-тамашине» 
ҫуратса тӑрать пулоан, социализм вара пачах урӑхла: вӑл 
капитализм юхан-ауранёсене пӗлмест, халӑх пурнӑҫне сул
тан ҫул лайӑхлатса пырать, телейлё тӑвать.

«Халӑхӑн уйрӑмлӑхӗсёне» ударени лартса тенё яек ыт- 
лашши палӑртни, вёсемпе, тути-маоине пёлмесӗр тенӗ пек, 
ытлашши мухтанса вёҫкёнленни, халӑх пурнӑҫӗнче «наци 
колоричёсӗр» пуҫне урӑх нимех те курманни ырри патне 
илсе пымасть. Писателӗн нацисене пёр-пёринчен уйӑракан- 
нине мар, вёсене пёр-пёринпе ҫывхартаканнине, пӗр-пӗрин- 
пе пӗтёҫтерекеннине ытларах шута илмелле, кӑтартса па- 
малла, интернационализм, туслӑх идейиоене тёпе хурса 
ёҫлемелле.

8. Статьяра ҫынсем улшӑнса пыни ҫинчен те каланӑ: 
«Пурнӑҫ улшӑнса пынипе пӗрлех,— тенё унта,— ҫынсем 
те улшӑнаҫҫё: вӑтамраххисем ватӑлаҫҫё, ҫамрӑккисем 
ӳсеҫҫӗ».

Тёрӗссипе илсен, кунта автор ним те каламан. Совет 
ҫынниеем улшӑнни ҫинчен сӑмах хуекатсан, эпир ҫынсем 
«ӳссе ватӑлня» ҫинчен мар, пысӑкрах ыйтусем ҫинчен ка- 
латпӑр, ҫынсен шухӑш-кӑмӑлӗ, чун-чёри, ӑс-тӑнӗ улшӑнни 
ҫинчен калаТпӑр. Пирён совет обществинче ҫынсем ӳлшӑн- 
нине кӑтартакан тёп паллӑсенчен пёри — вӑл ҫынсем ёҫ 
ҫиве мёнле пӑхни, тӑрӑшоа ёҫлени. Патша саманинче хӗ- 
сёнсе-пёсёнсе пурӑннӑ чӑваш хресченӗсвм, «хёвел ансан

364



Хӗветёрсем», мӗн пур ӗҫ ҫыннисем, ҫӗршывран ҫӗр улпу- 
чӗсене, мул хуҫисене, вёсен тарҫи-тӗрҫисене, тёрлӗ тиексем- 
не вёсен йыттисене хӑваласа ярсан, Совет влаҫӗ пулса тӑр- 
сан, ваттисем те, ҫамрӑккисем те ҫёнё пурнӑҫпа пурӑнма 
тытӑнчӗҫ. Революцишӗн, революци панӑ ырлӑхсене упрасои- 
шён пыракан ӗҫпе кёрешӳ, коммунизм ҫӑлтӑрёсен ҫути, 
коммунизм патне утӑм хыҫҫӑн у там туви, ҫав обществӑшӑн 
чун-чёререн парӑнса ёҫлени пётём халӑх сӑн-сӑпатне, ёмӗт- 
шухӑшне, ӑнланӑвне, чун-хавалне, чӗрине улӑштарчё. Ҫын- 
сем хӑйсен сӑнёпе те, ӑс-тӑнӗпе те илемленчёр. Ҫынсем 
хӑйсен умне мал ӗмётсем, пысӑк та чаплӑ задачӑсем лар- 
таҫҫё, вёсене пурнӑҫа кӗртеҫҫё. Совет ҫыннисем коммунист- 
ла идеалсемпе хавасланса, весе не пӑхӑноа пурӑнаҫҫё. Вёсен 
ҫутипе малалла кайса пыраҫҫӗ.

Выраосен классикла литератури этем пур тёлӗшпе те 
илемлё пулмалла тесе вӗрентнё. Совет ҫыннисем, ҫӗршыври 
пурнӑҫ улшӑннӑ май, патварланса, улшӑнса, ӑслӑланса, 
илемленсе пыраҫҫӗ. Паллах, тӗнчере ватӑлман ҫын ҫук, ан- 
чах пирӗн ҫӗршывра ваттисем те улшӑнаҫҫё. Ҫакна капи- 
талистсем, вёсен идеологёсем ӑнланмаҫҫӗ, ӑнланма мар, со
вет ҫынвисем ҫинчен тем тӗрлё элек сараҫҫӗ. Ҫапах та 
совет ҫыннисем хӑрамаҫҫӗ, мёншён тесен ҫӗнӗ обществӑна 
миллионсем тӑвакан коммунизм ҫуртне элекпе витое хума 
ҪУК.

9. «Ҫамрӑксене пулӑшас шутпа,— тет Р. Чепунов,— 
произведенисем епле пиҫсе ҫитни ҫинчен иртнё ҫул пӗр 
чӑваш писателе те журналсен страницисем ҫинче канаш 
памарё».

Кунга автор тёрӗс ӳнкелешет. Пирён писательсен Сою
зе те, хаҫат-журнал редакцийёсем те ҫамрӑк писательсене 
ҫителӑклӗ пулӑшмаҫҫё-ха. Вёсен произведешшёсене тнМлӗн 
тишкӗрсе ҫырнӑ статьяеем те хутран-оитрен ҫеҫ пичетленсе 
тухаҫҫӗ. Ҫапах та ҫакӑн пек асӑрхаттарас килет: вӗренес 
текен ҫамрӑк писатель произведенисем «епле гаиҫсе ҫитни» 
ҫинчен «журнал стравицисем ҫинче (!)»  канаш нараоса 
кётмесӗрех вёренме тӑрӑшать. Тӗрёосипе кашни критикӑл- 
ла статьярах вӗренмелли, шута илмелли мён те пулин пу- 
рах. Пирён хӑш-пӗр ҫамрӑк писательсем вӗренмесёрех 
писатель пулма шутлаҫҫё. Теприсем института-мӗн кёрсен 
пёр-ик султанах пӑрахса каяҫҫё, ҫакӑн хыҫҫӑн вара ӗҫсёр 
аптраеа ҫӳреҫҫӗ. Ман шутпа, вӗренес ёҫе пурӑнма вёренес- 
оинчен тытӑнмалла, ҫырас ӗҫе ӑс-пу-ҫа йёркелекен наукӑ- 
ҫене, тӑван чӗлхене вёренессинчен пуҫламалла, Чёлхене
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пӗлмен е ҫителӗксӗр пӗлекен ,ҫын нихҫан та мутлӗ писатель 
пулаймасть. Чӑваш писателён, еахалтан та, икӗ чёлхе — 
чӑваш тата вырӑс чӗлхисене лайӑх пӗлмелле. Писатель пу- 
лас текен ҫыннӑн кашни сӑмах тути-масине, юӑмах сулмакне 
туймалла.

Иккӗмӗш услови: ҫамрӑк писатель мӗнле те пулин ӗҫе 
вёренмелле, ӑҫта та ray ли н ӗҫлемелле. Ёҫе вӗренни, ӑҫта та 
пулин ёҫлени пурнӑҫа пёлме пулӑшать. Пурнӑҫа пелмен, 
ӗҫ урлӑ ҫынсемпе хутшӑнман ҫын писатель пулаймасть.

Виҫҫёмӗшё: писатель хӑйён ӑсталӑхне хӑй тӑрӑшнипе 
ҫеҫ туянма пултарать. Писателе талант та кирлӗ. Анчах 
вӑл — такам панӑ япала мар. Ытлашши философялемесёр 
калас-тӑк, талант вӑл — тӑрӑшвдше, ёҫленипе, вӗреннипе 
аталантарнӑ пултарулӑх.

Статья авторӗ Я. Ухсая, А . Алкана, П. Хусанкая, 
X . Уяра, Л. Агакова «вёрентсе, ӑс парса» статьясем ҫыр- 
ма хушать. Кун пек статьясем пирӗн журналсен «страни- 
цисем ҫинче» курӑнмаҫҫӗ. «Ун вырӑнне вара,— пёлтерёт 
автор,— ҫамрӑксем час-часах аслӑ писательсем урлӑ ӑслӑ 
канаш вырӑнне тип мунча та кёркелерёҫ. Хӑш чухне ӑс па- 
рас вырӑнне, ҫамрӑкоеие ура хурса ӳкеркеленисем те 
пулкаларёҫ».

Малтан ҫакна асӑрхаттарӑпӑр: ҫак пуплевсене ҫыру 
чёлхине пёлвкен ҫын ҫырнӑ теме ҫук, вӗсем кӑнттам та 
илемсӗр. «Писательсем урлӑ», «ӑслӑ канаш вырӑнне», «час- 
часах... тип мунча 'Керкелерёҫ»— кам ҫакӑн пак чӗлхепе 
калаҫать? «Час-часах» тенипе «кёркелерёҫ» тени логика 
йӗркине пӑхӑнмасть. «Кӗркелерёҫ» тени «час-час» тенё шу- 
хӑша пӗлтермест. Тата «1кӗркелерӗҫ» тевинче «аслӑ писа- 
тельсен» айӑпӗ ҫук, «кёркелерёҫ» пулсан, ҫав «тип мунча- 
на» «ҫамрӑк писательсем» хӑйсем кӗнё пак пулса тухать. 
Йёркеллё калас пулсан, «тип мунча кӗртрӗҫ» тес пулать. 
«Тип мунча кёркелерём» тени ҫав мунчана кёрекен ҫын 
ирӗкӗпе пулать, «тип мунча кёртрӗҫ» тени ҫав ҫынна урӑх 
ҫын кӗртнине, такам хытӑ ятланине, критикленине, «ҫун- 
тарнине», «ӑшаланине» пёлтерет.

Р. Чепуно.в ҫырнисене шухӑш енчен илсе пӑхсан, ҫакӑ 
курӑнать: ҫамрӑк писательсене такам хёсёрлет, такам кун 
памасть, ҫулӗсене -пӳлет, «ура хурса ӳкерет». Анчах кам
еей ун пек хӑтланаҫҫӗ-ха? Камсем?! Ҫакна Чӑваш писате- 
лӗсен Союзён правленийӗн тӗрёслемелле те айӑплисене 
хытӑ айӑпламалла!

Эпир Р. Чепунов статйине «вӗренчёкле ҫырнӑ» статья
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терӗмӗр. Чепуновӑн ку статьясӑр пуҫне «Тӑван Атӑл» аль- 
манахра тепӗр. статья пичетленсе тухнӑ. Унта вӑл «Тӑхӑр 
ял» авторён пултарулӑхӗ ҫинчен ҫырать. Ку статьяна та
ранка ҫырнӑ, ҫавӑнпа та ӑна тиркеме ҫук. Эппин, Р. Чепу- 
нов тӑрӑшсан, тимлесен — лайӑх статьясем ҫырма пулта- 
расси курӑнсах тӑрать.

*  *
*

Пирён 'критикӑлла статьясем час-часах «инструкци» 
евӗрлӗ пулса тухаҫҫё: вёсен чёлхи курӑс пек типӗ, вулама 
тытӑнсан, ҫӗр хут такӑнатӑн, хӑна ху ирӗксӗрлесе вуланипе 
пуҫ ыратакан пулать. Анчах чӑн-чӑн писатель, чӑн-чӑн 
литератор ҫырнӑ 'критикӑлла статья ун пак мар. Вӗсем 
илемлё произведенисем пекех! Вӗсене вуламаоӑр нимле те 
хӑвармастӑн, вӑхӑту тем пек оахал пулин те, вуласа туха- 
тӑнах. Ҫакӑ вӑл акӑ мёнле щухӑша ҫирӗплетсе парать: тӑ- 
рӑшса ҫырсан, асталӑх пулсан, критикӑлла статьясене те 
илемлӗ ҫырма пулать, чёлхе енчен илемлё произведенисем 
ҫӳллӗшёнче тӑракан критикӑлла статьясене такам та ха- 
васланоах вулама пултарать. Анчах пирӗн ун пек статья
сем питех те сахал.

Тепёр чухне тэта критикан чёлхи илемлё пулсан та, 
хӑш-пёр (писательсем, унӑн етатйисене вуламасӑрах, «чёл
хи япӑх!» тесе алӑ сулаҫҫё. Кун пек йӑла — ҫӗнӗ йӑла мар. 
Иртнё вӑхӑтсенче (вырӑссен аслӑ критикӗн Н. Г. Черны
шевский статйисем цирки те ҫавӑн пе;к «шавласа» алӑ 
сулакансем пулнӑ. Анчах аолӑ (критик чӗлхине тиркеме вё
сен нимле сӑлтав та -пулман. Халӗ зпир Н. Г. Чернышев
ский статйиоемпе кёнекисене вулатпӑр та ӑна критикӑпа 
публицистика маҫтӑрӗ тетпёр. Пирӗн вӑхӑтри критик ёҫё 
ӑнӑҫлӑ иуласси чи малтан унӑн пӗлӗвёсенчен, унӑн миро- 
воззренийӗнчен, ӑсталӑхёнчен килет. Писатель кӑна мар, 
критикӗн те художник пулмалла.

Р. Чепуновӑн статйи пичетленсе тухнӑ хыҫҫӑн ик-виҫ 
уйӑхран Хветёр Уярпа Александр Алка статйисем ҫапӑнса 
тухрёҫ. (Ҫамрӑк автор «вёрентсе, ӑс парса» статьясем ҫыр- 
ма ыйтни пурнӑҫа кёчӗ темелле). Уярпа Алка статйисем, 
Чепунов статйипе танлаштарсан, пур тёлӗшпе те малта 
тӑраҫҫё. Вёсенче чӑваш литературин ӳсӗмёсене, юлашки 
вӑхӑтра пичетленсе тухнӑ произведенисене, пӗтёмёшле ил- 
сен, тёрёс хакланӑ. Уярпа Алка статйисен чёлхи яка та 
илемлё.

Хветёр Уяр, 1960 ҫула асра тытса, хӑйён статйине
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«Тухӑҫдӑ ҫул» тесе ят панӑ. Тухӑҫлӑ ҫул! Автор унӑн ту- 
хаҫлахне кӑтартса лама А. Алкан «Хурама та хурӑн», 
«Уиӑп Мишшин «Инҫе ҫулсем тарах» кёнекине, К. Турхан- 
па Н. Мранькка романӗсене, В. Алакерӑн «Ҫул юпнинче», 
Н. Илпекӗн «Хура ҫӑкӑр» повеҫёсене идет тата ытти хӑш- 
пӗр^ гтисательсен романёсемпе калавёсене асӑнать. Тӳрех 
калӑпӑр; тухаҫлӑ ҫулшӑн ку сахалтарах. Сахалтарах та 
мар, сахал!

Литература ҫулталӑкӗ тухӑҫлӑ пулни ҫинчен калас пул- 
сан, проза ӳсӗмё ҫинчен ҫеҫ мар, литературӑн ытти жанрё- 
сем мёнле аталаннине те пӑхса тухас пулать. Паллах,' вӑйлӑ 
литературӑна проза та, поэзи те кирлё. Чӑваш литератури- 
не илес пулсан, унта, тем тесен те, халлёхе поэзи тёп вы- 
рӑн йышӑнса тӑрать. Константин Иванов юманёсен икелё- 
сем патвар шӑтаҫҫё, тымарланса, туратланса ӳсеҫҫӗ. Чӑваш 
поэзи ӑстисем ҫинчен республика тулашёнче те калаҫаҫҫё.

Чӑваш прозин пысӑк ҫитӗнёвёсенчен пёри тесе Кузьма 
Турханӑн «Севе Атӑла кёрет» романне шутлас пулать. Ча- 
ваш прозинче ку таранччен те историлле роман (чӑн-чӑн 
ясторилле роман!) пулманччё-ха. Халё ёнтё пирён ун пек 
роман пур. Эпир Турхан романне ним иккёленмесёрех 
историлле роман тетпёр.

Уярпа Алка статйисенче Турхан романё пирки те, ытти 
произведенисем пирки те, пёр пек шухап'ласа, пёр евёрлё 
ҫырнӑ вырӑнсем час-часах тӗл пулаҫҫӗ (ку сакӑнтан килнё 
пулмалла: вёсен статйисене, иккёшне те, пёр вӑхӑтра те
сен те йӑнӑш пулас ҫук, писательсен пухӑвёсенче пӑхса тух- 
са сӳтсе явнӑ). Юлашкя вӑхӑтра пирён крятиксем: чӑваш 
писателӗсем хальхи пурнӑҫа кирлӗ таран кӑтартса памаҫҫё, 
ытларах иртнӗ пурнӑҫ ҫинчен ҫыраҫҫё, тесе калакаларёҫ. 
Ку ёнтё тёрӗс шухӑш: литература яртнё вӑхӑта кӑтартгоше 
кӑва общества пурнӑҫӗнче тявӗҫлё вырӑн йышӑнса тӑракан 
литература пулма пултараймасть, литературӑн яланах пур- 
нӑҫпа тан утса пымалла, ку ҫеҫ те мар-ха: унӑн пурнӑҫран 
иртсе каймалла, малта пымалла, 1вулакансене пурнӑҫ тума 
вёрентмелле. Тем тесен те, эпир тахҫан-авал пулса иртнё 
ёҫсеи картинче чаваланнипех совет литературин аслӑ тӗл- 
левне — халӑха коммунизм тума пулӑшас тӗллеве— пурнӑ- 
ҫа ӑнӑҫлӑн кӗртме пултараймастпӑр. Каялла пӑхса ларни- 
пех малалла кайма ҫук, малалла каяс тесен, яланах малалла 
пӑхса пымалла.

Совет писателӗсем ҫарти разведчикоем евӗрлӗ: вӗсам 
паян мён пулса иртнине пёлвипе ҫырлахмаҫҫё, ыран мён
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пуласса та кӑтартса Пама тӑрӑшаҫҫе. Аса илер-ха, тёслех- 
рен, вырӑосен писатель-революционерам Н. Г. Чернышев
ский «Мӗн тумалла?» романне. Чернышевский хай вӑ- 
хӑтёнчи ҫынсеве малалла чӗннӗ, гтуласоине кӑтартса панӑ, 
пуласси мӗн тери илемлӗ пулнине халӑха ӗнентерсе пама 
тӑрӑшнӑ. Чернышевский романӗнче геройсенчен пӗри пулас 
общества ҫинчен ҫапла калать: «Оно светло, оно прекрас
но... Любите его, стремитесь к нему, работайте для него, 
приближайте его, переносите из него в настоящее, сколько 
можете перенести: настолько будет светла и добра, богата 
радостью и наслаждением ваша жизнь, насколько вы умее
те перенести в нее из будущего. Стремитесь к нему, рабо
тайте для него, приближайте его, переносите из него в 
настоящее всё, что можете перенести»*.

Аслӑ писатель-революционер хӑй вӑхӑтёнчи пурнӑҫа 
питех те лайӑх пёлнё, пулас пурнӑҫа чун-чӗререн юратнӑ. 
Саванна ёнтё ӑна В. И. Ленин хисепленё, пысӑка хурса 
хакланӑ.

Тӳрех 1калӑпӑр, иртнӗ ӗмӗрсем ҫинчен ҫырма ытла йы- 
варах та мар, калӑпӑр, вун тӑххӑрмёш ӗмӗр ҫинчен ҫырнӑ 
чухне пёр-пёр героя, ӑслӑ оӑмахсем калаттарса, вал пирён 
вӑхӑта, паянхи кунсене, курнӑ теме те пулать. Ана ҫа- 
кан пек калаттарнинче ӑсли нимех те ҫук, ҫавӑн пек кала- 
нисене гениллё шухӑш тесе вӗҫсе ҫӳреме вимле сӑлтав та 
ҫук. Анчах пёр-пёр писатель, Чернышевский в|ун тӑххӑрмӗш 
ӗмӗрте ҫырнӑ пек, хӑйён геройён ёмёчёсене, ыранхи пурнӑҫ- 
не хӑтартоа пама тӑрӑшса пӑхтӑр-ха: хунта ана фантази 
ҫеҫ мар, ас вӑйӗ те, ӑна ҫунат пама пёлни те мирлё. Ытлаш- 
ши каланӑшӑн вулакан каҫартӑрах: ана ахаль пултарулӑх 
кӑна мар, генилёх кирлё! Тата тепёр хут, пысӑк саспалли- 
семпе ҫырса, палӑртсах калатпӑр: ГЕНИЛЕХ1

Иртнӗ вӑхӑт ҫинчен ҫырнӑ, уйрӑмах Турхан романё 
пирки каланӑ май, Уяр ҫакӑн пек ҫырать: «Тӑват ҫӗр ҫул 
ытла ёлёкрех пулса иртнё ӗҫсем ҫинчен ҫырса, Турхан 
пире паянхи кун та интереслентерекен ыйтусенчен пёртте 
аяккалла тарӑнса кайман пек туйӑнчӗ мана. Эпир хӑй 
мёнле йӑх-тёпрен ҫуралнине манса кайнӑ Ивансем мар».

Алка та ҫавӑн пекех ҫырать. Елёк чӑваш халӑхӗ хут 
пёлмен, унӑн писательсем пулман, ҫанӑнпа та унӑн пурнӑ- 
ҫёпе кӗрешёвӗ «хут ҫине ӳкерӗнсе юлайман», тет вӑл.

* Н .  Г.  Ч е р н ы ш е в с к и й .  « Ч т о  д е л а т ь ? »  Г И Х Л ,  1 9 5 4 , 
404 стр.
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«Пирӗн хальхи писательсем,— вулатпӑр эпир малалла,— ҫак 
«пушӑ вырӑна» пушӑллах хӑварас мар тесе, аваллаха черт
ов куҫ умне кӑларас тесе... ёлёкхи-авалхи пурнӑҫ ҫинчен 
чылаях кёнекесем ҫырчёҫ. Ҫырӗҫ те. Эпир те, вырӑссем пек 
каласан, йӑха-тӗпе ас туман Ивансем мар. Халӑх хӑйён 
кун-ҫулне пӗлме тивёҫ».

Малалла Алка хальхи пурнӑҫ ҫинчен ҫырма кирлине 
асӑрхаттарать. Н . С. Хрущев юлташӑи совет литературин 
аслӑ тёллевӗ пирки каланӑ оӑмахёсене илсе кӑтартать (Уяр 
та хӑйён статйи вёҫёнче: «хальхи вӑхӑт — литература чунё, 
тетпёр», тет). Ҫапах та вёсен статйиеенчи тёп шухӑш «ли
тература чунӗ» тавра мар, тӳрех калӑпар, иртнё самана 
ҫинчен ҫырнӑ произведениоем тавра пырать. Вёсем иртнӗ 
саманасенче «пушӑ вырӑн» (вакуум) пуласран хӑраҫҫё. 
Пирён шутпа, иртнё саманари «пушӑ вырӑнсемшён» ҫав 
тери хытӑ хӑраса тӑмалла мар, хальхи пурнӑҫ ҫинчен ҫы- 
рас, а на илемлӗ литературӑра халӑх ыйтнӑ пек кӑтартса 
парас ёҫре ҫавӑн пек «пушӑ (вырӑнсем» (вакуумсем) тӑвас 
марччё тесе тӑрӑшмалла. Ҫак шухӑша ҫине-ҫинех калани 
никама та кансёрлемё, тэтах та тэтах эпир ҫирёммёш ёмӗр- 
те, коммунизм пуҫламӑшёнче пурӑннине асӑрхаттарӗ.

Алкан «пушӑ вырӑн» пирки каланӑ сӑмахӗсем кунта 
«теори» евёрлех пулса тухнӑ. Урахла -ку «теорие» (ӑна ка- 
вьгчкӑсемпе и лее те пулин, «теори» теме юратех пулсан) 
«шурӑ пӑнчӑ» «теорийё» теме пулна пулёччё, мёншён тесен 
«шурӑ пӑнчӑ» тени Алка калас тенё шухӑша тӗрёсрех кӑ- 
тартса парать: иртнё оаманасенче эпир пёлмен, пирӗн пи- 
сательсемпе историксем ҫутатса паман тапхӑрсем пур, 
писательсен ҫав тапхӑрсене кӑтартса памалла тесе калас- 
шӑн вӑл (Уяр та ҫавнах каласшӑн!),—  Алкапа, Уяр сӑма- 
кӗсемпе калас-тӑк, «эпир хамӑр йӑха-тёпе ас туман Иван
сем мар-ҫке»! Ҫапах та эпир, ҫавнашкал йӑхсӑр-тӗпсёр 
Ивансем мар пулин те, иртнё еаманасемпе йӑпанса пурӑ- 
накан, хальхи хёрӳллӗ кунсенчен хӑраса, иртнё ёмёрсем 
хыҫне пытанакан ҫынсем те мар: эпир наянхи кунсен чап- 
лӑхне, паттӑрлӑхне, героикине тӑвакансене, юрӑ юрласа 
малалла утакансене ытларах хисеплетпёр.

Писательсене иарти ёҫлеме вёрентет, хӑйсен произведе- 
нийёсемгге ҫёнё пурнӑҫ тӑвас ёҫе хастар хутшанма чёнет. 
Н. С. Хрущев юлташ ҫапла калать: «Пире ҫакӑн пек кӗне- 
кеоем, жинофильмсем, епектакльсем, музыкӑ, живопиҫ, 
скульптура произведенийёсем кирлё: вёсем ҫынсене комму
низм идеалёсем майлӑ вӗрентсе воспитани паччӑр, вёсенче
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пирӗн социализмла гтурнӑҫӑн п&тём чапӗпе, илемӗпе чун- 
чӗререн саванас туйӑм вӑратчӑр, ҫынсене тӑван халӑхшӑн 
ёҫлеме мён пур пёлёвёсене, пӗтӗм вӑйёпе пултарулӑхне пама 
хатёр таракан туччӑр, произведенисенчи ырӑ геройсем 
ҫынсене паха тӗслёх паччӑр, пурнӑҫра обществӑна хирёҫ 
пыраканнине, сиенлине пурне те курайми пулас кӑмӑла 
ҫёклеччӗр. Пире талантлӑ, чаплӑ, ҫынсем ытарайми е аванса 
вулакан кёнекесем кирлё, хаваслантаракан фильмсем, кӑмӑ- 
ла килентерекен музыкӑ кирлё».

Н. С. Хрущев юлташ сӑмахёсем писательсене малалла 
чӗнеҫҫё, хавасланса ёҫлеме ҫёнё вӑй параҫҫӗ.

...Асаннӑ статьясен авторӗсем К. Турхан романне хак 
панӑ вырӑнта та пӗр пекех, пӗр чӗлхепех ҫыраҫҫӗ (эпир кун 
пирки тавлашас е ӑна тиркее тесе мар, сӑмах май ҫеҫ ка- 
латпӑр). Икё автора роман кӑмӑла кайнӑ, вӗсем вара хай- 
сен шухӑшне каласа панӑ.

«Куҫма Турхан романне вуласа тухрӑм та,— тет Уяр,—• 
зпё савӑнсах кӗнеке ҫӳлӗкӗ ҫине вырнаҫтарса лартрӑм. Кӑ- 
мӑл тулчё. Чӑваш литературине тата тепёр лайӑх кӗнеке 
хутшӑнчӗ, терӗм эпё»,— тет.

Алка статйинче акӑ мӗн вулатпӑр: «1960 ҫулта пичет- 
ленсе тухнӑ чи лайӑх кёнекесенчен пӗри — ӑна ҫы ра ка всем 
те ( миҫен ҫырнӑ-ши ӑна? В. Д .) , ®yлака всем те ҫапла 
х-ак пачӗҫ —  Куҫма Турханӑн «Сёве Атӑла юхса кёрет» 
ят.лӑ историллё романе. Вӑрӑм ӗмёр курма тивӗҫлӗ лайӑх та 
хулӑн кёнеке... Пирён литературӑна тепёр паха кӗнеке хут- 
шӑнчё».

Авторсем Н. Илнекӗн «Хура ҫӑкӑр» романё ҫинчен те 
пёр пекех ҫыраҫҫё, унӑн чӗлхине «ытлашши паха» пулнӑ- 
шӑн, «иртӗхсе кайнӑшӑн» тиркеҫҫё. Эпир писательсем хуш- 
шинче хӑйсен произведенийӗсене «хитре» сӑмахсемпе эреш- 
леме юратажан юлташсем пуррине те пёлетпёр, анчах 
Илпек ун пек писательсен шутне кёмест: Илпек чӗлхи — 
халӑх чёлки .пуянлӑхӗпе ҫиҫсе таракан чёлхе. .

«Тухӑҫлӑ ҫул» статьяра «поэтсен прози» (Уйӑп Миш- 
шипе Александр Алка кёнекисем) ҫинчен ятарлаеах ҫырнӑ 
пёчӗкҫӗ сыпӑк пур. Пёрин кёнеки: «Инҫе ҫулсем тӑрӑх», 
теприн: «Хура.ма та хурӑн»; пёрремӗшё — очерксен кӗнеки; 
июкӗмёшё — «лирикӑлла повеҫ».

Статья авторё Уйӑп кёнеки пирки откё пӗчӗк абзац ҫеҫ 
ҫырнӑ, вёсенче те пул-ин кӗнекен юлашки сыпӑкӗ ҫинчен 
кӑна каланӑ. «Уйӑп Мишши поэт,-— тет автор,— унта эпир 
пурте шухӑшланӑ, пирён чёлхе1мёрсем вӗҫёнчек ҫӳренё,
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анчах ун пек хитрен ҫаварса калама ӑс ҫитереймен шухӑш- 
сене петеҫтерсе кал а с а пама пултарна. Пирӗн шухӑшсене 
хамӑра жаласа парса тёлёнтерчё поэт».

Эпир кӑшт урӑхларах калӑтгӑр: пуҫра шухӑш пулсан, 
сӑмахне тупма пулать, сӑмахӗ «чӗлхе вёҫёнчех ҫӳрет» (чӗл- 
хе вӗҫёнче ҫӳрекен шухӑша ҫырса гоама пултарайман ҫын 
писатель пулма цултараймасть). Уйӑп ку тӗлёшпе кивҫене 
кайоа тӑмасть: ашшё-амӑшё ӑна щухӑш ҫӳпҫине. те, сӑмах 
енчёкё те панӑ.

Уяр шухӑшё, автора «мухтаса» каланӑ пулин те, статья- 
ра ҫакӑн пек пулса тухнӑ: Уйӑп ҫӗннине ним те каламан, 
вӑл пирён шухӑша ҫеҫ каланӑ. Пире, паллах, хамӑр пӗлмен 
шухӑшсем, иирён ӑс-пуҫа пуянлатакан ҫӗнё шухӑшсем 
кирлӗ.

Кӗнеке ҫырасеи вӑл — творчества, ӑсталӑх, чӑн-чӑн 
творчества яланах ҫённипе ҫыхӑнса тӑрать; чӑн-чӑн лите
ратура вӑл — яланах |ҫённине кӑтартоа, каласа пани; вӑл — 
открыта, ҫённине тупоа уҫви. Ҫынсен шухӑшӗсене ҫеҫ ка- 
лаяи—iтворчества мар, открыта мар; ҫынсен чӗлхи вёҫён- 
чи шухӑшсене калани— репродукци кӑна, репродукцие 
ремесленник та тума пултарать, репродукцие пысӑк пулта- 
рулӑх кирлӗ мар. Чӑн-чӑн литература, искусства ҫӗннине 
тупса уҫнипе, пӗр иаллӑ самана ҫуратвӑ сӑнарсене, харак- 
терсене тупеа кӑтартнипе аталанса пырать. Ҫавӑнпа та 
в пир вырӑссен «творчество» тенё сӑмахне «пултару» сӑ- 
махпа куҫаратпӑр, творчества, пултару ҫӗннисӗр пулмастъ, 
пулма та пултараймасть.

Вулакансем Уярӑн Уйӑп Мишши кӗнеки пиркиех мал- 
тантарах ҫырнӑ статйине аоа илтерӗҫ, вӑл Уйӑп кӗяеки 
ҫинчен «Ялавӑн» кӑҫалхи (1961) пёрремӗш номерёнче теп
ле ҫырнӑ, тейӗҫ.

Ку статьяра та Уяр «Инҫе ҫулсем тӑрӑх» ятлӑ кёнеке- 
шён савӑвса ҫырна (ҫёнё те паха кёнекешён мёншён савӑ- 
нас мар!). Эпир те, реценэи авторёпе ки-лӗшсе, ҫакӑн пек 
калатпӑр: «Халиччен ҫӳресе курман ҫул пекех, кёнеке мал- 
тан мала туртать. Кашви утӑмрах мӗн те пулин ҫённи тух- 
са тӑрать, «урманни куранать. Вал ввскамасть, хыпӑнса 
ӳкмест...»

Ҫапла, Уйӑп 1кёнекинче «кашии утӑмрах» (ҫа® шутра 
унӑн юлашки сыпӑжёнче те темелле!) ҫённи тухса тӑрать, 
тӳрех калӑпӑр: хайхи «пирён чёлхемӗрсем вёҫёнчех ҫӳренё» 
шухӑшсем мар, ҫӗнни, курманни курӑнать.

Вулакана авторӑн стилёпе паллаштарас тесе, рецензент
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кёнекерен пӗр вырӑн идет: «Муокавран тухоанах пирён ҫул 
пӗр хушӑ ҫурҫӗр еннелле пырать. Ку тӑрӑхра вӑл Алек
сандров, Ростов, Ярославль хулисенчен иртет. Ярославль 
патёнче Атӑл урлӑ каҫать. Унтан, Данилов ятлӑ станцӑран 
иртсен, эгаир ҫурҫёрелле каякан ҫултан пӑрӑнатпӑр, хӗвел- 
тухӑҫнелле каякан ҫул ҫине ӳкетпёр.

Кӗҫех ҫёрле пулса килчӗ. Кӗске ыйхӑ ҫывӑрса илнё ҫёре 
акӑ ир те пулчё. Мускавран тухнӑранпа пӗр талӑк кайнӑ 
хыҫҫӑн эпир Киров хулине ҫитрӗмӗр. Кёҫех вӑл та кая 
тӑрса юлчӗ. Ку енче тӑтӑшах сӗм вӑрмансем, сӑртлӑ-ҫыр- 
маллӑ ҫёрсем тӑеӑлаҫҫӗ. Пынӑҫем вӑрманпа витӗннё сӑрт- 
лӑхсем, тарӑн ҫырма-ҫатрасем ытларах та ытларах курӑна 
пуҫларӗҫ. Пуйӑс Урал тӑвӗсем патнелле ҫывхарать.

Акӑ, Пермь хули. Ку тӗлте Кама шывӗ урлӑ каҫатпӑр». 
Юлашкинчен рецензи авторе «тата ытти те, тэта урӑххи 
те» тесе хурать, ку вӑл, урӑхла каласан, малалла та ҫавӑн 
пекех, ҫавнашкалах тенине пёлтерет. Автор вара ҫакӑн 
хыҫҫӑн: «Тӑршшӗпех ҫавӑн пек — тёплё те васкамасӑр», 
тесе пӗтӗҫтер ет.

Уяр илсе (кӑтартнӑ вырӑн, пирӗн шутпа, васкамасӑр 
ҫырни ҫинчен мар, пачах урӑхла, ваокаса ҫырни ҫинчен 
калать. Пуйӑс ваокаса малалла жайнӑ, хула хыҫҫӑн хула 
вӗлтлетсе иртнё, автор вёсен ячӗсене ҫеҫ пӗлсе пынӑ. Тӳр- 
рипех калӑпӑр: ку вырӑна вӑл пуйӑс ваокаса пынӑ пекех 
васхаса ҫырнӑ,— кунти хӑвӑртлӑх пуйӑс хӑвӑртлӑхӗ пекех!

Уяр ку вырӑна Эрнест Хемингуэй стилёпе, А . П. Чехов 
стилӗпе танлаштарать (вӗсем «тӗплӗн ҫырса кайнӑ»-ҫке!). 
Ҫавӑн пек «тёплё те васкамасӑр» ҫырнине рецензи авторе 
«темле сарлака экранпа ҫутатса пынӑ пек» тесе хаклать. 
Малалла вара: «Чи малтан Эрнест Хемингуэй ҫапла ҫыр- 
ма тытӑннӑ, теҫҫӗ,—  тет автор.— Халӗ Хӗвеланӑҫ Герма- 
нири Эрих Мария Ремарк та, Генрих Бёлльпе Опитц та, 
Америкӑри Уильям Фолкнерпа Сароян та тэта ыттнсем те 
ҫапла ҫыраҫҫё», тесе пёлтерет. Ҫавӑнтах тэта: «Хемингуэй 
1произведе»ийёсенч1и пёр йёркине вуласа сюурман Николай 
Иванович Шелепи те пирён «хемингуэйла» ҫырма пёлнё- 
мён», тесе хурать.

Пирён шутпа, ҫах хушаматсемпе ятсем кунта ним ҫин- 
чен каламаҫҫё, критик «эрудицине» те кӑтартмаҫҫё,— вёсем, 
тёрёссипе калас-тӑк, ӑнсӑртран аса килнё хушаматсем 
|ҫеҫ, Уйӑп стилёпе чёлхи критик асӑннӑ писательсем пек 
мар: унӑн стиле — Уйӑп стиле, чёлхи — Уйӑп чёлхи.
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Шелепи те Шелепи кӑна пулнӑ, вал темле «хемингуэйла» 
витёмсене пула ҫитӗнсе тухнӑ писатель пуишан. Ун пек ка
лачи па чах та тёрёс мар.

Уйӑп ҫинчен, унтан Хемингуэйпа Чехов ҫинчен каланӑ 
май, Уяр тэта тепёр «вывод» тӑвать: «Ҫав вырӑнсене ву- 
ласа, эпир хамӑр та тахҫан такси шыранине, арӑмсене тун- 
сахласа кётнине, магазинсем тарах кирлё япаласем шыраоа 
ҫӳренине аса илетпёр те пирӗн кӑмӑл тулать», тет.

Тӳрех калаПар: этем чёлхи вёҫне тем те пёр хилме пул- 
тарать, анчах ҫав «тем те пёр» ҫинчен ҫырнипе вулакансене 
ҫырлахтарма ҫук. «Тем те пёр» чёлхене хӑна мар, шухӑша 
та ҫӳпёлет. Критик шухӑшӗ—  вулакансем ӑнланмалла шу- 
хӑш, кукӑрнмакӑрсене, тёрлё тӑкӑрлӑксене кӗрсе ҫӳремен 
шухӑш пулмалла: шурра щурӑ те, хурана хура те, тёрёсе— 
тӗрӗс, йӑнӑша — йӑнӑш те,— авкаланса, хуҫкаланса ан ду
ре! Критик — вал пёр-пёр каччӑ хӗр ашшӗ патне янӑ хӑта 
мар, хӑтаееа меслечёпе ӗҫленипе критик пулма ҫук. Критик 
«кукӑр пӑшалпа» персе ҫӳрекен ҫын та мар, вӑл тӳрё сӑмах 
калакан публицист. «Кукӑр пӑшал» критик хатёрё пулма 
пултараймасть.

«Тухӑҫлӑ ҫул» статьяра Н. Мраньккан «Емёр сакки 
сарлака» ятлӑ романне: «Чӑваш халӑхён революцичченхи 
пурнӑҫён тӗкёрӗ, тесе калас килет ман ун ҫинчен», тенё. 
Ку Еӑл В. И. Ленин хӑй вӑхӑтёнче Л. Н. Толстой ҫинчен 
каланӑ пекех. Анчах, статья авторё калана тарах, «Емёр 
оакки сарлака» романра начар тёлсенче — тӳсме ҫук начар, 
лайӑххи пуҫлансан — ытарма ҫук лайӑх». Роман чёлхине 
автор тиркесе каланӑ: унӑн ал ҫырӑвне ик-виҫӗ редактор 
темиҫе уйӑх тӳрлетсе асап курнӑ, ҫаплах тӳрлетсе ҫитерей- 
мен, «малтанах пулнӑ пулсан, унта нумай ҫёрте ашса тухма 
ҫук пӑтӑччё, сирсе сирӗлми ҫатракаччӗ», тенё.

Критикӑ-и ку е критика мар-и? Эпё, кёнекене В'улакан 
ҫын, ана миҫе редактор редакциленине пӗлместёп, пёлме те 
кирлё мар. Мана кёнеке кирлӗ, маншӑн лайӑх кёнеке пул- 
тар. Критик ӑна тишкӗрсе тухтӑр та тёрёс сӑмах каласа 
патӑр, мухтани те, хурлани те ёненмелле пултӑр. автора та, 
вулакана та пулӑштӑр. Ҫынна, пӗлӗте ҫити ҫёклесе, ҫёре 
ҫити ҫавӑрса ҫапмалла мар, пӗлёте ҫити ҫӗклени те, ҫӗр 
тёпне персе чикни те усӑсӑр. Ҫыннӑн хӑйне тивӗҫлё хак 
пур, ҫав хак ҫеҫ ӑна ҫырлахтарма пултарать. Начаррине 
кӑтартса парать-и критик, лайӑххине-и —  пур пёрех: тивӗҫ- 
лё хакшӑн никам та ытлашши кӳренес ҫук.

Эпир тата статьян ҫак вырӑнӗсемпе килёшместпёр.

374



1. «Вӑтӑр ҫулсем-мёнсем каялла та ширен прозӑра при
митивна .калавсемпе очерксем ҫеҫчӗ-ха».

2. Вӑтӑр ҫулсем-мӗнсем: «Нӑр-нӑр», тенё евёрлӗ сӑмах- 
сене ылмаштареа ,ҫырнине — поэзи, тенӗ. Мӗн те пулин 
ҫинчен мёнле те шулин ҫыхӑнтарса калаоа пани калав 
пулнӑ». «Малтанхи ҫеҫпёлсем пире розӑран чаплӑ пек 
курӑнатчӗҫ».

Акӑ мӗншён килӗшместпӗр. Пёрремёшӗнчен, иртнӗ вӑ- 
хӑт ҫине нигилистла пӑхмалла ;мар. Историлле пӑхас пу- 
лать. Чӑваш совет прози юлашки ҫулсенче, паллах, нумай 
аталанчё, ҫӳллё пусӑма ҫӗкленчё. Ҫапах та, вӑтӑр ҫул ӗлӗк- 
рех ҫырнӑ «примитивна» калавсем хушшинче те паян кун 
та кивелмеи, ҫаплах ҫымсен чӗрисене хускатакан произве- 
денисем пур. Литература историкӗсем тӑван литературӑн 
иртнё тапхӑрё«ене тӗпченё чухне вӑтӑр ҫу.л мар, тӑхӑр 
вун-ҫӗр ҫул ёлӗкрех ҫырна калавсем хушшинче те юрӑх- 
лӑ произведенисем тупаесё. Сӑмахран, Игнатий Иванов, 
И. Я. Яковлев, Тайӑр T hmkikh калавӗсене шӳта илмесӗр 
иртме пулать-и-ха? Е тата: революци хыҫҫӑнхи писатель- 
сен — И. Ахахӑн, Д. Исаевӑн, Хумма Ҫеменӗн. М. Тсуби- 
нан калавёсене манма пулать-ши? Н. И- Шелепи 
1925— 1926 ҫулсенчех «хемингуэйла» ҫырма пёлмен-и-мён?.. 
Апла пулсан, пирён «хӑйӗн йӑхне-тёпне маннӑ Ивансем 
пек» хӑтланса, хамӑра нигилистла тыткалама «ирлё-ши? 
Иккӗмӗшёнчен, псззие илес пулсан, пирён поээи «нӑр-нӑр» 
тапхӑрёнчен революцичченех тухнӑ, гражданла поэзи шайне 
ҫӗкленнӗ. Совет влаҫӗн малтанхи ҫулӗсенче ӗҫлесе пурӑннӑ 
1кӑвар чёреллӗ Ҫеҫпӗл Мишши сӑввя-юррисем чӑваш ҫёр- 
шывӗ тӑрӑх вут кайӑклӑн ҫӳренё, ҫынсен чёрисене вӑйлӑрах 
та вӑйлӑрах таптарнӑ. Ҫеҫпӗл Мишшин ырӑ ячӗпе парха- 
тарлӑ ёҫне п у л а чӑваш псэзин чёлхине «ҫеҫпӗл» сӑмах Ч1И 
паха пёлтерёшпе кӗрсе вырнаҫнӑ. Чӑваш чӗлхипе сӑвви 
аталанса пынӑ май «ҫеҫпёл» сӑмах «чечек» тенӗ ӑнланӑва 
палӑртнӑ вӑхӑтрах, урӑх ӑнланӑва — чи паха, чи таса тени- 
не пёлтеракен сӑмах пулса тӑчё. Ҫакна' ӗнтё пурте пӗлеҫҫӗ, 
пурте ӑнланаҫҫё...

Эпир иртнӗ ҫулсенче хамӑрӑн юоатнӑ поэтӑмӑрсен — 
Хуоанкайӑн, Миттан, Тукташӑн, Шавлин тата ыттисен 
литературӑри вӑтӑр ҫуллӑхне, вӑтӑр-вӑтӑр пилёк ҫул хуш- 
ши лӑш канмасӑр ёҫленин юбилейне палӑртсӑмӑр. Яков 
Ухсай та ёнтӗ литературӑра вӑтӑр ҫул ёҫлет. Вӗсене, халӑх 
чун-чӗререн юратакан поэтсене, «нӑр-нӑр» тесе витлеҫҫӗ 
пулсан, эпир каллех те каллех «алӑпӑр: ун пек хӑтланма,
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юлташсем, юрамасть! Ҫеҫпӗл Мишши самахёсене аса илсе 
ҫапла калӑпӑр:

К а м :  « ҫ у к » , т е т ,  ҫ а в  —  с у е ҫ  ч ӗ л х е л л ё ;
К а м  « м а р » , т е т  ҫ а в  —  с у к к ӑ р , ч а п р а с !

Хветёр Уяр — чӑваш литературине пёлмен ҫын мар, вӑл 
унӑн историне те лайӑх пёлет, вӑл — чӗлхе ӑсти, пултарул- 
лӑ прозаик. Ҫапах та хӑйён етатйисене вӑл тимлесе, тӑрӑш- 
са, нуҫ тавра кирлӗ таран шухӑшласа ҫырман. Чи паха 
пулсан та, вёсем писатель за меткие ем вырӑнне ҫеҫ шутлан- 
ма пултараҫҫё. Вёсен хакне йӳнетекенни— субъективизм 
(«мана килӗшекенни — лайӑх, килӗшменни — япӑх»!).

*  •
*

Каларӑмӑр ёнтё, хальхи тапхӑрта иисательсем умёнче 
пысӑкран та пысӑк задача тӑрать: вӑл— тӑван литерату- 
рӑра коммунизм тӑвакансен сӑн-сӑпатне ёнентерӳллӗ ка
та ртса параоси, партии X X II съезчё лартнӑ задачӑсене 
пурнӑҫа кӗртсе пырасси. Зпир пӑхоа тухнӑ статьясенче кун 
пирхи ним те каламан. Александр Алкан «Хальхи вӑхӑта 
тивӗҫлё литературӑшӑн» статйинче ҫеҫ кӑштах, сӑмах ма- 
йӗн тенё пек, каласа хӑварнӑ. Унта КПСС Тёп Комитечӗн 
январьти Пленумё партии X X II съездне пухма йышӑнни 
ҫинчен, ҫак хыпар пӗтӗм совет халӑхне, кашни ҫынна ҫӗнёл- 
ле хавхалантарса яни ҫинчен каланӑ. Поэзи ӳсёмё ҫинчен 
ҫырнӑ ҫёрте автор поэтсем пирки: «Мёипе кётсе илеҫҫё-ши, 
кётсе илӗҫ-ти ( ! )  тата пирӗн поэтсем партии X X II съезд- 
не?» тесе ыйтатъ. Ҫавӑнтах вара ответив те вулатпӑр: «Ҫак 
пысӑк ыйту кашни поэтах шухашлаттарать паян. Паллӑ 
кунсем умне пушӑ алӑпа ҫитсе тӑракансем мар-ске эпир». 
Малалла статьяра иртнё ҫулсенче, уйрӑмах 1960 ҫулта, 
мёнле кёнекесем тухнине хӑтартса панӑ, тёрёссипе каласан, 
вёс ене шут ласа ту хнӑ.

Пирён шутпа, «Хальхи вӑхӑта тивёҫлё литературӑшӑн» 
статьяра, партии ХХ-мёшпе ХХП-мёш съезчёсем хьгҫҫӑн 
иртнё тапхӑрта чӑваш литератури мёнле темӑсене ытларах 
ҫутатса пани, чӑваш писателёсе ie мёнле проблемӑсем ытла
рах интереслентерни, шухӑшлатгарни ҫинчен, nvp писатель- 
сем те партии X X II съездне хатёрленнё вӑхӑтра мёнле 
ҫёнё произведенисем ҫырни ҫинчен каламалла пулнӑ, чӑваш 
писателёсем мёнле хавасланса ӗҫленине палӑртса ҫырмалла 
пулнӑ.

«Хальхи вӑхӑта тивёҫлё литературӑшӑн» статьяра, эпир 
ёнтӗ малта асӑрхаттартӑмӑр, ытларах иртнӗ вӑхӑта ҫутат-

376



ca па рака н произведенисем ҫинче чарӑноа тӑнӑ. Паллах, 
писатель пултару лӑхёшӗн чикӗ тавраш ҫук. Писатель тах- 
ҫан-авал иртни, хальхи вӑхӑт, пулас вӑхӑт ҫинчен те ҫырма 
пултарать,— ҫакнах урӑхла калӑпӑр: художникӗн ӑсӗпе 
чёрине пурте интереслентерме пултарать, сапах та, хальхи 
хӗрӳллӗ юунсем, вёресе таракан ӗҫсем писателе ытларах ин- 
тереслентермелле, унӑн ӑсӗпе чёрнне хумх антармал ла. Пи- 
сательшён, паянхи пурнӑҫ ҫинчен ҫырассинчен пуҫне, пар- 
хатарлӑрах ёҫ урӑх ҫук. Хӑй вӑхӑтёнчи пурнӑҫ юрӑҫи, халӑх 
юрӑҫи,— акӑ кам вӑл писатель! Партие активлӑ пулӑша- 
кан,— акӑ тата кам вӑл!

Эпир хӑш-пёр чухне пирӗн романсемпе мухтанатпӑр 
(нумай тесе те калатпӑр!). Алка статйинче хальхи пурнӑ- 
ҫа, хальхи ҫынсене кӑтартакан романсем пирки икё тӗрлё 
каланӑ. Пёр тёлте: «Иртнӗ ҫул пирён литературӑра уйрӑм 
кёнекепе пичетленсе тухнӑ, паянхи юуна сӑнлакан чӑн-чӑн 
ӑста алӑ ҫырнӑ, халӑх юратса йышӑнна хулӑн романсем (!)  
курӑноах каймарӗҫ», тенё. Тепёр ҫёрте: «Чӑваш писателё- 
сен пирён вӑхӑтри ҫынсем ҫинчен ҫырнӑ повеҫсемпе калав- 
сем кӑна мар, романсем те пур», тенё. Кунта иккёшинче те 
паянхи куна кӑтартакан романсене асра тытса каланӑ. «Ро
мансем те пур» тенӗ хыҫҫӑн: «вӗсенчен пӗри — Мӗтри Ки- 
пекён «Кайӑк тусё» романе...», тесе ҫырнӑ. «Романсем пул- 
сан, «вёсенчен пёри» пулсан, икхёмёшне те, виҫҫӗмёшне те... 
ыттисене те пӗлес кялет. Анчах... анчах ӑҫта-ха вёсем? 
Вёсем ҫук! Статьяра вёсем ҫинчен каламан. Эппин, пирён 
хальхи кунсене кӑтартакан романсем пур тесе мухтанма та 
сӑлтав ҫук.

Иртнё вӑхӑта кӑтартса паракан романсемпе повеҫсенчен 
чи пахи, пирӗн шутпа та, К. Турхан романӗ. Ун пысӑкӑш 
роман хальхи вӑхӑт ҫинчен чӑваш писателӗсенчен никам та 
ҫырман-ха. Хӑйӗн ӑсталӑхёпе, илемлӗхёпе, социаллӑ пёлте- 
рёшӗпе Турхан романё шайӗнче таракан, хальхи пурнӑҫа 
кӑтартакан романсем Еиҫҫӗиӑваттӑ, повеҫсем пвлёк-улттӑ 
пулсан, эпир хамӑр литература ҫинчен: ,вӑл саманапа тан 
утма тытӑнчӗ, пирён халё повеҫсемпе калавсем кӑна мар, 
романсем те пур, тенё пулӑттӑмӑр. Халӗ ун пек калама ир- 
терех, мёншӗн тесен, пёр чӗкеҫ ҫур ҫитнине пӗлтермест, пӗр 
роман та ҫавах,— литература пурнӑҫпа тан пыни ҫинчен 
калама темиҫе повеҫ, темиҫе роман кирлӗ. Паллах, ҫавӑн 
пек вӑхӑт пулатех, килетех! Ҫав вӑхӑт чӑваш литературин 
идейӑпа илемлёх -шайё тата та ҫӳллё пусӑма ҫёкленнине 
пёлтерё!
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Очерксем пирки А. Алка тӗрёс калать. Пирӗн ячёшён 
кӑна, васката ҫырнӑ, очерк картне ларайман, пёр «калӑппа 
жуҫнӑ» очерксем нумай, писатель ятне яраканнисем те тёл 
пулаҫҫё. Ҫитменнине тэта, ҫакӑ палӑрать: ятлӑ писатель- 
сем, паха кёнеке ҫырма иултаракан, ӑсталанеа ҫитнӗ лите- 
раторсем, очерксемпе «аппаланмаҫҫё». Тимлӗрех пӑхса 
илёр-оса, Леонид Агаксвсӑр пуҫне хӑш писатель очерксем 
ҫырас ӗҫе юратса, тӑрӑшса тӑвать? Хӑш писатель хальхи 
вӑхӑтри геройсем ҫинчен ҫырнӑ очерксем кёнекине кӑлар- 
чё? Хӑшё кӑларма хатёрленет? Кам ҫаннисене тавӑрса 
ӗҫлет?

А . Алка ача-пӑча литератури пирки калани те тӗрёс. 
Хӑш-пёр опытлӑ писательсем ача-пӑча литератури пирки 
шухӑшласа отуҫа ыраттарасшӑн мар. Ҫав вӑхӑтрах тем тесен, 
тем ҫырма хатёр ҫынсем ача-пӑча валли кӗнеке хыҫҫӑн кё
неке кӑлараҫҫё, шурӑ хута кӑна мар, ачасене те хӗрхен- 
меҫҫӗ. Алка питех те вырӑнлӑ калать: лайӑх калав, поэмӑ, 
сӑвӑ, юмах ачасен ӑсне ёмёрлёхе юлать. Эпир ку сӑмахсем 
ҫумне тата ҫакна хушса каласшан: япӑх произведени те 
ачасен ӑсне ёмӗрлёхех юлать. Юлать кӑна мар, ёмёрлёхех 
пӑсма та пултарать. Ҫакӑ вара ачасемшён чи сиенлӗ, чи 
хӑрушӑ ягаала. Япӑх произведени, япӑх чёлхе вёсен илем- 
лӗх туйӑмӗсене пӑоать, мӑкатать, путарать. Ҫакна писа- 
тельсен ӑнланса илмелле те ҫамрӑк ӑрусем валли пахаран 
та паха произведенисем ҫырма тӑрӑшмалла. Хӑлтӑртти 
«ҫыравҫӑсене» ача-пӑча литератури яхӑнне те̂  ямалла мар.

Поэзи пирки ик-виҫ сӑмах калас килет. Чӑваш поэчё- 
сем, литературӑн ытти представителёсемпе танлаштарсан, 
пирӗн шутпа, хальхи пурнӑҫа ҫывӑхрах тӑраҫҫӗ. Я. Ухсай, 
П. Хусанкай, А . Алка, Ст. Шавли, Г. Ефимов, А . Во
робьев тата ыттисем ҫырнӑ произведенисем, пурте пулма- 
сан та, хальхи пурнӑҫпа хальхи ҫынсем ҫинчен ҫырнӑскер- 
сем. Ҫамрӑх сӑвӑҫсем те хальхи кун сем ҫинчен ытларах 
ҫыраҫҫё. Анчах поэтсем, ҫак вырӑна вуласан, «эпир, эпир» 
тесе мухтанса ан ӳкчёр. Хӑш-пёр поэтсен произведенийё- 
сен шухашёсем ытла та ӑшӑх, ӑсталӑхӗ те ырламалӑх ҫук. 
Теприсен произведенийёсем калама ҫук кӑпӑшка— пушӑ 
кёлте пек, вуншар пин йӗр.келлё. Вёсене вулама тытӑноан, 
вуласа тухма ҫук, хӑвна ху ирӗксёрлесе вулаттарнипе ывӑн- 
са ҫитетӗн, хӑҫан пётет-ши тесе ҫирём-вӑтӑр хут уҫса пӑха- 
тан. Ҫакӑ вал пирӗн поэтсен поэзи пахалӑхӗшӗн пётём вӑя, 
пултарулӑха парса ёҫлемелли ҫинчен каламасть-ши? К а
лать, шӑпах ҫавӑн ҫинчен калать!

874



Алка иртнӗ ҫул тат-а кӑҫал кӗнекесем кӑларнӑ поэтеен 
ячёсене асӑнать. Весем — Шавли, Уйӑп, Краснов-Кӗҫӗнни, 
Давыдов, Ефимов, Лукин, Орлов, Воробьев, К апай, Сан- 
дров. Ҫак поэтсенчен уйрӑмах Шавлипе Краснова палӑрт- 
нӑ: Шавлине «тавлаштаруллӑ поэт» пулнӑран, Красйова—  
унӑн «Кёоле» ятлӑ кӗнеки пичетленсе тухнӑ май. Статьяра 
Красновӑн «Тӑван партие» поэми пирки уйрӑмах чарӑнса 
тӑнӑ.

Алка ҫакна палӑртать: Краснов-Кёҫӗнни поэминче «ыт- 
ларах каласа кӑна кайнӑ», «тёп темӑна сапаласа пӑрахнӑ». 
Пирӗн пиутпа, «Тӑван партие» поамӑн паха енӗсене асра 
тытса калас пулсан, вӑл —  чӑваш поэзяйӗн ӳсӗмне кӑтар- 
такан произведенисенчен пӗри. Эпир Краснов-Кӗҫӗнни 
поэмин ҫитменлӗхӗсене те пӗлетпӗр, вӗсем — ӑсталӑх сдхал- 
липе, васканипе пулнӑ ҫитменлӗхсем.

«Тӑван партие» поэма ҫинчен сӑмах хускатнӑ май, 
Г. Кузьминӑн «Пӗр поэмӑ геирки» ятлӑ етатйи («Комму
низм ялавӗ», 31. V . 1961 ҫ.) ҫинчен пӗр-ик сӑмах калас 
килет. Вӑл — поэта пӗр сӑлтавсӑрах хӗнекен статья (сӑмах 
май ҫакна асӑрхаттарса хӑварар: эпир юлашки вӑхӑтра ҫак 
критикӑн виҫё статйине вуларӑмӑр, виҫҫӗшинче те пӗр япа- 
ла: чукмар!).

«Тӑван партие» поэмӑ авторне Кузьм1ин мӗн пирки кӑна 
тылламастьпха, мён пирки айӑпламасть-ха? Акӑ хӑш-пӗр 
тӗслёхсем:

1. «Сухапуҫ вырӑнне трактор йышӑнни те — поэзишён 
тахҫанах тутӑхнӑ деталь», тет критик, поэмӑна тиркесе.

Пирён шутпа, сухапуҫ вырӑнне трактор йышӑнни — 
«тутӑхнӑ деталь» Мар, совет хрееченӗн пурнӑҫёвчи пысӑк 
событисенчен пӗри. Трактор хресченсен ӑс-тӑнне социализм 
майлӑ улӑштарас ёҫре чӑннипех те пысӑк вырӑн йышӑннӑ. 
Ахальтен мар ӗнтӗ В. И. Ленин 1919 ҫулта партии VIII  
съездёнче ҫапла калана: вӑтам хресченсене ҫӗр пин трак
тор парсан, вёсем: эпир коммунӑшӑн тенӗ пулёччӗҫ, тенӗ. 
Ҫак сӑмахсем пророкла сӑмахсем пулнӑ: сухапуҫне трак- 
торпа улӑштарсан, колхозсене кӗнӗ хресченсене трактор 
парсан, хресченоем рабочи клас ертсе пынипе хӑйсен алли- 
ne социализм тума тытӑнчӗҫ. Ку тёлёшпе мӗн тери пысӑк 
ҫитёнӳсем тгунине халӗ пӗтём тӗнче пёлет.

2. «Малалла вара,— тет критик,— поэт пурнӑҫ ырлӑхӗ 
ҫинчен вёҫӗмсёр саванеа юрлать». Ҫавӑнтах тэта: «Поэт 
еӑмахӗсемпе пӗтёҫтерсе калас цулоан, пурнӑҫ «ҫӗр хут, пин 
хут аван юмахринчен», тет.
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Ҫакӑ вӑл— поэта патраштаракан, тёрӗс ҫултан пӑрса 
яракан критика. Чӑн-чӑн поэта пурнӑҫ ырлӑхё' савӑнтарать, 
оавӑнса юрлама оптимистла вӑй парать. Поэта «вёҫӗмсӗр 
оавӑнса юрланӑшӑн» тиркемелле мар, ырламалла. Пире 
поэт-пессвмистсем мар, поэт-оптимистсем кирлӗ. Совет поэ- 
зийӗн тӗп уйрӑмлӑхёсенчен пёри — вӑл оптимизм. Шел, 
критик урӑхла шухӑшлать.

3. Поэмӑ сыпӑкёсене «апла та, к апла та ылмаштарса 
лартма пулать. Анчах поээи уншӑн нимӗн чухлё те ӳк- 
мест (?) ,  поээи тараси ҫинчи виҫи те naiKMiacTb (?)»,  тесе 
вёрентег статья авторё. Аннах поэмӑ сыпӑкӗсене мӗншён 
«ылмаштароа» лартмалла-ши? Поэмӑна тиркес тесе мар-и? 
Апла пулсан, к у меслет— ниме юрӑхсӑр меслет, чукмар 
меслечӗ.

4. Критик поэмӑна вуланӑ хыҫҫӑн нимён те асра юл- 
маннишӗн тарӑхать. «Мӗншӗн хамӑр хумханманнине, хамӑр 
хавхаланманнине, автор ҫӗкленӳллё те ҫунатлӑ сӑмахсемпе 
хӑлаҫлансах юрларӗ пулин те, туймарӑмӑр?» тесе ыйтать 
вӑл. Хумханасси, хавхаланасси, тӗрёооипе каласан, икӗ япа- 
ларан килет: пӗрремӗшӗ, праиэведени чӑннипех те илемлӗ 
пулнинчен; ижкёмёшӗ, вулаканӑн (ҫав шутра критикан та!)  
илемлёхе туймалӑх сисём-туйӑм пулнинчен, хумханмалӑх, 
хавасланмалӑх чёре туйӑмӗ пулнинчен. Поэт — вал илем
лёхе чун-чёрепе туякан, хӑвӑрт оисекен ҫын. Анчах ун пек 
чёре нихҫан та сӑвӑ-юрӑ ҫырман, ҫырма шутламан ҫыннӑн 
та пулма пултарать. Ҫавӑн пек чӗреллӗ ҫын поэзи произ- 
веденине вуланӑ чухне, хӑйён сисёмлё те туйӑмлӑ чёрине 
пула, поэт пекех хумхавать, хавасланать, ҫунатланса каять, 
поэт чёринчи пек туйӑмсемпе пурӑнма тытӑнать. Критикан 
та ҫавӑн пек чун, ҫавӑн пек чёре пулмалла. Урӑхла пулсан, 
вал поэзие анланаймасть, унӑн илемне туйса илеймест.

Чӑваш поэзийё — вӑйлӑ поэзи. Вӑл халё уйрӑм ҫынсен 
чӗрине ҫеҫ мар, халӑх чёрине те хумхантарма пултарать. 
Чӑваш литератури чӑваш халӑхие коммунизм тума пулӑ- 
шать.

Александр Алка статйинче паянхи литература критики 
ҫинчен каланӑ вырӑн та пур. Вӑл кӑҫалхи хӑш-пӗр крити- 
кӑлла статьясене асӑнса илет. Ҫав статьясенчен пёри— 
Мётри Кипекён «Кайӑк тусё» романе ҫинчен В. Алакер 
ҫырнӑ рецензи («у рецензи «Ялавӑн» 1961 ҫулхи 1-мӗш 
номерёнче пичетленнӗ).

В. Алакер ҫав романӑн тёп геройёсен — Виктор Тарае- 
ван, Шатра Михалан, Чӗкеҫӗн тата ыттисен — сӑнарӗсене
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тимле пӑхса тухнӑ, произведении пахалӑхӗ пирки вырӑнлӑ 
асӑрхаттарусем панӑ. Алакер статйи ҫӑмӑл вуланать, мён- 
шён тесен ӑна чӑн-чӑн литература чёлхипе ҫырнӑ.

«Кайӑк тусё» романа тишхерсе тухса, статья авторе 
ҫакӑн пек пётёҫтерсе калать: «Кайӑк тусӗ» роман — паянхи 
пурнӑҫа, паянхи ҫынеене сӑнласа кӑтартакан, хальхи вӑхӑт- 
шӑн питех те иирлё ыйтӑва, ҫутҫанталӑ|ка, унӑн пуянлӑхне 
сыхлас ыйтӑва ҫутатса паракан проязведени».

«Ялав» журналпа «Тӑван Атӑл» альманахра тата ха- 
ҫатсенче Алакер рецензийӗ пек рецензисемпе статьясем 
пичетленсе пырсая, пирӗн в|улакансем критика пи,рки ыт- 
лашши ӳпкелешмен пулӗччӗҫ.

Алка, кунсӑр п.уҫне, тата пирён «Кӗске жалав ҫырас- 
ои — пьюӑк ӑсталӑх» ятлӑ статьяна лайӑх статьясен шутне 
кӗртет (вӑл 1961 ҫулта «Ялавӑн» 3-мёш номерёнче тухнӑ). 
Ҫав вӑхӑтрах асӑннӑ статья пирки вӑл ҫакӑн пак ҫырать: 
«Анчах ман кунта ҫакна' кӑтартса хӑварас килет,— тет 
вӑл.— Эпир иртнӗ ҫулсенче «чухмарлӑ» критиксене вӑрҫат- 
тӑмӑр. Халӗ В. Долговӑн лайӑх статйине вулаеа тухрӑмӑр 
та, вӑл вӗҫёнче пире тӗлӗнтерчӗ; унта акӑ мён ҫырнӑ: Ва
силий Алендейён «Кӗске калавӗсене», вёеенче ҫитмендёх- 
сем пур пулин те, эпир савӑнеах вуларӑмӑр, хавасланса 
статья ҫыртӑмӑр. Статьяна пачах та автора хурлас, кӳрен- 
терес тесе мар, пулӑшас тесе ҫыртӑмӑр. Ҫак статья кёнаке 
авторне мӗн чухлӗ те пулин пулӑшсан, апир чӑнни.пех те 
савӑннӑ пулӑттӑмӑр».

«Епле йӑваш чунлӑ иккен пирӗн критик!— тет Алка 
малалла.—  Епле вӑл, писателе ҫитменлёхеене кӑтартса па- 
нӑшӑн, кӳрентересрен шикленет! Тепӗр тесен, ҫитменлӗх- 
сем пуртан мёншён савӑнмалла, хавасланмалла-ши? Кама 
мӗнле-тӗр те, маншӑн пулсан, критик писатель умёнче, хӑй 
тӗрӗсне пӗле тарах, каҫару ыйтни килёшсех каймасть. Чук- 
мар пуҫа минретет пулсан, йӑвашлӑх чуна хавшатать кӑна. 
Критика литература ҫинчен чӑннине тёрёс сӑмахпа каласа 
памалла».

Ҫакӑнта каланисем вӗсем — критика мар, чӑвашсем пак 
каласан, ним ҫукран нимӗр кӑна. Мӗншён тесен «Кёске 
калав ҫырасси — пысӑк ӑсталӑх» статьяра «ҫитменлёхсем 
пуртан савӑнни, хавасланни» пачах та курӑнмасть, унта 
Алендекӗн коске калавёсене савӑнса вулан.и ҫинчен, хавас- 
ланса статья ҫырни ҫинчен каланӑ. «Ҫнтменлёхсем пур пу
лин те» тени вёсемшён савӑннине, хавасланняне пёрре те



пӗлтермест, ҫитменлӗхсемшӗн савӑнма, хавасланма ас-пуҫа 
ҫухатнӑ ҫын кӑна пултарать.

Александр Алка «ҫитменлӗхсем пуртан мёншён савӑн- 
малла, хавас л а н м а лл а -ш и ? » тесе тӗлӗнни, пирӗн шутпа, 
атем логикипе килӗшсе тӑмасть, йёркеллӗ логикӑ эаконӗсе- 
не пӑхӑнса шухӑшла.сан, ҫазӑн иек тӗлӗнме нимле сӑлтав та 
ҫук.

Статья авторӗ: «Критика литература ҫинчен чӑннипе 
тёрёс сӑмахпа каласа памалла» тесе айӑплама пӑхни те вы- 
рӑнсӑр, мӗншён тесен пирён статьяра литература ҫинчен 
суя сӑмах калани ҫук. Э.пир унта пӗтӗмпе те Алендей ка- 
лавӗсем пиржи ҫеҫ сӑмах хуокатрӑмӑр, савӑнас терӗмёр пул- 
сан, статья кёвеке авторне мён чухлӗ те пулин пулӑшсан, 
савӑнма шутларӑмӑр. Логика тени философ сене «ӑна мар, 
статья ҫыракан кашни ҫыннах кирлӗ иккен!

Статьяра логикӑпа чӗлхе пирки сӑмах хуекатрӑмӑр пул- 
сан, Алкапа У яр статйисенчен тэта темиҫе тёслёх и л се ка
та ртас жилет.

«Хальхи вӑхата тивёҫлё литературашӑн» статья чёл- 
хи нче ҫакӑн пак шӑйр аке ем тёл пулаҫҫӗ.

1. Чӑваш мӑрсисем (Такайпа Сарри тата мӑрса пулма 
ёмётленекен Урасмет) ҫинчен: «Вёсем те пулин хӑйсен тӑ- 
ванёсенех, чӑвашах, хӗсеҫҫӗ», тенё.

Мӗн калаешӑн пулнӑ-ши кунта автор? Чӑваш пуянё, 
чӑваш мӑрси чӑваш чухӑнне хёомелле мар тесшён пулнӑ-ши 
е тӗрӗс шухӑша калама вырӑнлӑ сӑмах тупайман-ши? Е... 
е логика тени ҫитмен-ши?..

2. «Емӗр сажжи сарлака» роман пир1ки: «Ҫавӑн пак пы- 
сак пӗлтерёшлё романсене, хулӑн 1кёнекесене пичетлесе кӑ- 
лариччен малтан пур енчен те пиҫёхтерсе (? )  ҫитермелле», 
тенӗ.

Писательеем хушшинче ҫагала каланисене илтме пулать: 
«Ку произведени пиҫсе ҫитмен». Аннах «ку произведение 
пиҫёхтерсе ҫитермен» тенине эпир илтмен. «Пиҫнипе» «пи- 
ҫӗхтерни» пёр шухаша пӗлтермеҫҫё. Вёсем хӑйсен тымарё 
(корень) (пиҫ) пёр пек пулнипе ҫеҫ пёр йӗркере тӑраҫҫё. 
«Пиҫӗхтер» сӑмах пирӗн чёлхере ҫак пёлтерёшсем-пе ҫӳрет: 
хулла пиҫёхтер, лашана пиҫёхтер, ачана пиҫӗхтер (ку ҫын 
ёҫпе кӗрешӳре пиҫёхнӗ, ҫирӗпленнӗ, тёрекленнё). Н. И. Аш 
марин профессор ҫакӑн пек тёслёх илсе кӑтартать: «Чёрӗ 
йывӑҫа касса пӑрахсан, хёвелпе пиҫёхет (ремҫелет, авӑна- 
кан пулать, авӑнсан та хуҫӑлмасть) (Словарь, IX  вып., 
233 стр.).



3. Стихван Шавли — тавлаштаруллӑ .поэт» тенинс 
тата мёнле ӑнланмалла-шн? Поэтӑн пёр-пёр произведений© 
пир.к и е произведенире хускатнӑ мёнле те пулин -ыйту пир
ки «тавлаштаруллӑ» (тӗрёсрех: тавлашуллӑ!) теме пулӗч- 
чё, анчах гюэчё пирки тавлашма «ирлё-ши? Тавлашмалла 
пулсан, мён тесе тавлашмалла? «Тавлаштарулла» пулсан, 
мӗн пирки тавлаштарать?

Уяр ҫырнӑ статьясенче те чёлхе кӑлтӑкӗсем (хӑй пек 
жалас-тӑк: «тумхахёсем») сике-сике тухаҫҫё.

1. «Ырӑ-сывӑ чухне ҫынна нимён те йывӑр мар, савӑ- 
нӑҫ кӑна», тет Уяр.

Кунта «ырӑ-сывӑ чухне» «савӑнӑҫ пана» йывӑр тенё пек 
пулса тухнӑ.

2. «Хурама та .хурӑк» повеҫён пёр геройё ҫинчен ҫапла 
каланӑ: «Чӗрё ҫын пек курӑвас тесе, вӑл хӑй те тем те тӑ- 
вать повеҫре, ытпгисем те мухтаҫҫӗ ӑна, ҫу,к, пур пёрех шуп- 
ка вӑл».

Кунта произведена геройне асра тытса каланӑ. Анчах 
произведение ҫыраканшӑн та, вулаканшӑн та ҫакӑ паллӑ: ге
р ой—  вӑл автор ӑсталӑхӗ, фантазийӗ тунӑ сӑнар; герой, 
вулакана чёрӗ ҫын иех курӑнсан та, хӑй тӗллӗн тем те пёр 
тӑваймаоть, чӗрё ҫын пек курӑнас тесе ҫӳреймеет. Героя 
чёрӗ ҫын пек кӑтартасси — пётёмпех писатель ёҫё. Вӑл йӑл- 
тах писатель пултарулӑхёпе ӑсталӑхӗнчен жилет.

3. «Ёмёр сакки сарлака» роман ҫинчен: «Тиркемелли 
татах ну.май та пирён, атя, ыттисене .калама юлтӑр пуль 
ёнтӗ. Атту автора мухтама тытӑнчё те хурланипех (! )  ҫыр- 
лахрӗ, тейёҫ», тенӗ.

«Мухтама тытӑнчӗ те хурланипех ҫырлахрӗ»! Мён ку? 
Чёлхе тум.хахё мар-и, логикӑсӑр шухӑш мар-и? Логикӑна 
пӑхӑнса жалас пулсан, мухтама тытӑнчӗ те мухтанипех ҫыр- 
лахрё е хурлама тытӑнчё те хурланипех ҫырлахрё, темелле.

Шухӑша пётёмлетсе калас шутпа Уярӑн тӗрӗсрен те тё- 
рёс сӑмахӗсене илер: «Хӑвна xiy тытма пёлни чӗлхере те 
кирлё-мӗн».

Алка хӑйён статйинче критиксен йӑваш чунлӑхё стирки 
самах хускатнине куртӑмӑр. Тёрёс те вырӑнлӑ сӑмах! Йӑ- 
ваш чунлӑх тенё вала чӑнах та пирён литература хрити- 
кинче еисёнет. Ун пек критик ни.кама та критихлемест, пӗр 
ҫитменлӑхе те путлё кӑтартеа памасть, стёр йӑнӑша та кур- 
масть. Калаҫма Еара авкаланса калаҫать, япалана хаклас- 
тӑвас пулсан, ҫитмӗл ҫичё хут унталла-кунталла пӑхеа илет, 
тепёр чухне сӑхсӑхса та илет. Тӳрё калае вырӑнне планах
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темле юптарса калать, пӗр-пӗр кётесе пытанса тӑрса кукар 
тш алпа перет. Увӑн стилӗ: «ҫук» тес вырӑнне «ҫукрах» е 
«ҫу-крах пек», «тӗрӗс мар» тес вырӑнне «тӗрӗсех мар» е 
«тёрёсех мар пек»...

Шел пулин те, Уярпа Алка етатйисенче те ҫавӑн пак 
«стиль» сисёнмеллипех сисёнет. Эппин, сӑмах пушӑ ан пул- 
тар тесе, виҫ-тӑват тӗслёх илсе кӑтартар-ха.

Уяр: «Пурнӑҫра ҫынсем «тарӑнрах», чӗрёрех (! )  пек (!)  
туйӑнать (:)» . «Хурама та хурӑн» повеҫр.и Иринӑна та 
ҫапларах (! )  пулса тухман-ши ( ! ) ,  тетӗп эпӗ». «Мана «Тар- 
кӑнсем» кала в килёшерех ( ! )  панӑччё». «Л. Агаков чӗлхи 
чӑвашлах (! )  мар». «Эпир вара вырӑнӑн-вырӑнӑн (? )  ним 
те ӑнданми пулса ларатпӑр. Ытла нумаях ( ! )  мар ун пек- 
кисем, ҫапах та ( ! )  пур ҫав (!)» . «Усал ёҫ тӑвакан ҫынсене 
те, патшана та Турхан малтан этемсем пек кӑтартать. Кая- 
рахпа тин вёсен киревсёр ӗҫӗсем палӑрма тытӑнаҫҫӗ. Ку 
тёрёс пек (! )  туйӑнчӗ (! )  мана». «Хаҫат чёлхинче апла 
хӑтланни юрах ( ! )  та пырать пулё (! ) ,  илемлё литерату- 
рӑра вӑл килӗшмен пек ( ! )  туйӑнать (!)» . «Тутар ханӗсен 
пусмӑрё ҫителӗксёртерех ( ! )  курӑнать».

Алка: «Ҫавӑнпа та-и ( ! )  пире героиньӑ шӑпи пӑшӑрхан- 
тарсах ( ! )  каймаоть». «Ст. Шавлин поэми те ӑнӑҫсӑрта- 
рах ( ! )  пулчӗ». Уйӑп Мишши... «ку кёнекипе... поэзи йы- 
вӑр ҫулёпе малалла сисӗнмелле ( ! )  ярса яусман пек (! )  
туйӑнать (!)» . «...Ача-пӑча литератури тэта критика кая- 
рах (! )  юлоа пыраҫҫӗ-ха... аяккарах (! )  тӑраҫҫӗ».

.«Чукмарла» критикӑ писатель пуҫне минретет пулсан, 
сӑпӑ хёр пек йӑваш критика, сӑмаха татса калайман кри
тика, «юукӑр пӑшал» меслечё чӑннипех те писатель чунне 
хавшатать. Ку ҫеҫ те мар-ха, критикӑри йӑваш чунлӑх хӑш- 
пӗр критиксене пытанмалла выляс ҫул Ҫине те кӑларса 
тӑратать. Пирён шутпа, пытанмалла вылякан критика пур- 
ринчен ҫукки аванрах, мёншӗн тесен вӑл никама та уса па- 
масть,—; писателе витлет кӑна, йёкӗлтет кӑна!

# *
*

Кӑҫалхи критикӑлла статьясенчен лайӑххисен шутне 
Михаил Сироткинӑн «Сӗве Атӑла юхса кёрет» романа ву- 
ланӑ май тӗрленнӗ шухӑшсем» ятлӑ статйине кёртмелле. 
В ал — тёплё те лайӑх ҫырнӑ статья. Унӑн авторё чӑваш 
литератури ыйтӑвӗсене ҫеҫ мар, чӑваш чӗлхипе истори ый- 
тӑвёсене те тӑрӑшса тёпчени куранать.

Статьян паха енёсенчен пёри —  романа истори енчен
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тишкёрни. М. Сироткин, X V I ёмёрти чӑвашсене «хура 
халӑх» тет пулин те, вёсене социаллӑ питсёр-сӑнсӑр массӑ 
вырӑнне хуроа пӑхмасть. Вӑл калана тӑрӑх, чӑзашсене, тӗ- 
рёсрех: чӑваш ӗҫ ҫыннисене, тутар хан таврашёсемсӗр пуҫ- 
не, хӑйсен пуянёсем пусмӑрласа турӑннӑ, вёсен ӗнси ҫинче 
чаваш сӑвӑсёсем — мӑчавӑрӗсем, хапӑсӗсем, турханӗоем, 
мӑрсисем, тӑрӑнёсем, ҫёрпӗвё-ёмпӗвёсем ларнӑ. Чӑваш ха- 
лӑхӗ Мускав патшалӑхӗпе вырӑс халӑхён хӳтлӗхне тӑнипе 
ҫеҫ ҫӑлӑнса юлма, хӑйне хӑй упраса хӑварма ггултарнӑ. 
Мускав патшалӑхне кӗрес шухӑш чӑваш халӑх ӑс-тӑнёнче 
ҫултан ҫул аталанса вӑй илсе пынӑ. Вырӑе патшалӑхӗ, чӑ- 
вашсене пылпа ҫу пӳрмен пулин те, хӑйӗн тӗреклёхне 
пула, чӑваш халӑхне ҫӗкленме пулӑшма пултарнӑ. К. Тур- 
хан романӗнче ҫак шухӑш витӗр витсе тӑрать, тет критик 
М. Сироткин.

1436 ҫултан гауҫласа 1552 ҫула ҫитиччен, 116 ҫул хуш- 
ши, тытӑнса тӑнӑ Хуоан ханлӑхӗ чӑвашсене кӑна мар, 
вырӑсоене те ну май сиен кӳнё. Хан ҫарӗсем Муекава хирёҫ 
вӑрҫа кайнӑ чухне яланах чӑваш, мӑхшӑ, мари ҫӗрё-шывӗ 
урлӑ каҫса ҫӳренӗ, ӑна таптанӑ, ёҫ ҫыннисене тыткӑна илсе 
кайнӑ, хӗр-упраҫӗсене хан эшкерӗн хӑрхӑмёсем тунӑ, ятне 
янӑ. вараланӑ.

Чӑваш халӑхӗ Вырӑс патшалӑхне хӑйён ирёкёпе кӗни 
чӑвашоемшён прогрессивлӑ ёҫ пулнӑ. Чӑвашсем Атӑл тӑрӑ- 
хёнчи ытти халӑхсемпе пӗрле вы рас ҫарӗсене хан ҫарӗсене 
ҫёнтерме ттулӑшнӑ. Анчах вулакансем «Сӗве Атӑла юхса 
кӗрет» рсманӑн пёрремёш кёнпкинче ку отбытиегне хурмаҫ- 
ҫё-ха: унта X V I ӗмёрён 15—30-мӗш ҫулӗсене ҫеҫ кӑтартса 
панӑ, иккёмӗш кёнекере тата пыеӑк событнсене кӑтартса 
памялла.

М. Сироткин етатйинче общинӑ (ял-йыш, «халӑх») 
пирки калани иитё интереслё (86 стр. пӑхӑр). Ыйтӑва ав
тор диалектикалла лартнӑ: общинӑ ӗҫ ҫыннисемшён. пёр 
енчен, усӑллӑ, тепӗр енчен, сиенлӗ пулнӑ. Романӑн пёрре
мёш кёнекинче ял-йыша, халӑх хӑватне ҫителёклӗ кӑтарт- 
ман, анчах ӑна иккёмёш кӗнекере кӑтартсан та вырӑнлӑ 
тгулать, тесе асӑрхаттапать критик.

Кунта, чӑвашсем Мускав патпталӑхне хӑйсен ирёкёпе 
ясени ҫинчен каланӑ май, Уярӑн «Тухӑҫлӑ ҫул» статйинчи 
пӗр кӑлтӑка кӑтартоа хӑвармасӑр иртме ҫуск. «Пирён халӑ- 
хӑмӑр,— тет Уяр,— Хусанти тутар ханёсен пусмӑрӗнчен 
хӑтӑлса пырӑе халӑхёпе пёрлешни пзурнӑҫла вилёмрен пур- 
нӑҫа оуйлаоа илнипе пёрех пулнӑ».

ШМ. В. Долгое,



У яр «алана тарах, чӑна шее м малтан тут ар ханёсен пус- 
мӑрёнчен хӑтӑлнӑ, унтан вара «вырӑс халӑхӗпе пӗрлешнӗ».

Вырӑс патшалӑхне чӑвашсем хӑйсен ирёкёпе кӗнё 
(1551 ҫ.). Ку ӗҫ акӑ мён.ле пулса иртнё: Атӑл тӑрӑхёнче 
тутар ханӗсен ирсӗр пусмӑрне тӳссе пурӑнакан халӑхсем 
(чӑвашсемпе марисем тата ыттисем те) X V I ӗмёрён хӗрӗх- 
пе аллӑмӗш ҫулёеенче ытларах та ытларах вырӑссем еннел- 
ле туртӑнма, вырӑс патшинчен нулӑшу ыйтма тытӑнаҫҫӗ. 
Сӑмахран, 1546 ҫулта вёсем патшаран Хусана хирӗҫ ҫар 
яма ыйтаҫҫё, хӑйсем всеводӑсемпе перле патша.шӑн служ- 
бӑра гауласси ҫинчен пӗлтереҫҫё.

1550 ҫулта IV  Иван патша правительства Хусана хӑй- 
не пӑхӑнтарас ӗҫе хатӗрленме тытӑнать. 1551 ҫулта 
Свияжск хулине лартаҫҫё. Ана лартнӑ ҫӗрте чӑвашсем те 
ёҫлеҫҫӗ. Ҫав ҫулхинех чӑвашсем хӑйсен ирӗкӗпех Вырӑс 
патшалӑхне кӗреҫҫё. 1552 ҫулта IV Иван патша хӑкӗн ҫа- 
рӗсене мордваиа чӑваш ҫёрёсем урлӑ Хусана хирӗҫ ерт-се 
каять. Чӑвашсем вырӑс ҫарӗсене тёрлӗ майпа пулӑшаҫҫӗ: 
салтаксем валли апат-ҫимёҫ, ҫар лашиоем валли утӑ-сӗлӗ 
параҫҫё, ҫырмасем урлӑ каҫарма кӗпереем тӑваҫҫё. Чӑваш- 
сем вырӑс салтакӗсемпе пӗоле Хусана илнӗ ҫӗоте те хастар 
ҫапӑҫнӑ. 1552 ҫулхи сктябрьте вырӑс ҫарёсем Хусана ҫа- 
вӑрса илнё те Хусан ханлӑхне яланлӑхах парӑнтарнӑ. Ҫак- 
на май чӑваш халӑхӗ те ӗмӗрлӗхех тутар ханёеен пусмӑрӗи- 
чен хӑтӑлнӑ.

Ку ыйтусем, К. Турханӑн романне тиш.кеонӗ май сиксе 
тухнӑскерсем, пурте — истори ыйтӑвёсем. Турхан хӑйӗн 
романне ҫырма нумай-нумай документ сем пӑхса тухнӑ, тӗп- 
ченё, историпе ҫырнӑ кӗнекесене вуланӑ. Критижӑн, ҫавӑн 
п©к историлле роман ҫинчен статья ҫырас тесен, историе 
ҫав рсмана ҫырнӑ пиеательтен те лайӑх пӗлмелле.

Эпир чӑваш литератури ҫинчен ҫырнӑ чухне, кнрлӗ 
пулоан, чӑваш историйӗн ыйтӑвӗ-ене ҫеҫ мар, пётём ҫӗршыв 
историйӗн ыйтӑвӗсене те тёрӗс ҫутатса памалла. Аитерату- 
рӑпа истори тачӑ ҫыхӑнса танине манмалла мар.

Критик ӗ-ҫӗ —1 йывӑр та тертлё ӗҫ, ҫапах та, критик пар
та жатартна ҫулпа пырать пулсан,— ҫав ӗҫ халӑхшӑн усӑл- 
лӑ та ггархатарлӑ. Чӑн-чӑн критик хӑйён ӗҫне чун-чёререн 
юратса тӑнать, нимле йьпеӑр.лӑхсенчен те хӑрамасть.

М. Сироткин статйинче К. Турхан рсманён ҫитменлӗ- 
хӗсене тӗрӗс кӑтартоа ианӑ. Ҫитменлёхсене кӑтартакан вы- 
рӑнсене вуласан, критик мӗн тери тӑрӑшса ёҫленине 
куратӑн. Сироткин кӑшкӑрмасть, кӑшкӑру паллисем те



лартмасть. Ҫапах та вал кала писем, асӑрхаттарнисем вула- 
кан пат не часах ҫитеҫҫӗ, вулакана ёнентереҫҫё, ҫёнё шухӑш- 
сем параҫҫӗ.

Статьяра чӑваш чёлхипе уйрӑм сӑмахсем пи ржи паха 
шухӑшҫем каланӑ. Р. Чепунов пек ҫамрӑк юлташсене чӑваш 
чӗлхи пирки кӑштах асӑрхаттарса хӑварас тесе, М. Сирот
кин статйинчен ҫак вырӑна та пулин идее кӑтартар-ха. 
«400 ҫул ӗлӗкрех те, халё те чӑваш чӗлхи, тёпрен илсен, 
пӗр чӗлхех пулнӑ. Паллах, паянхи чӑваш чёлхи, самавине 
хура, ҫёнӗ ӑнлануоене, ҫӗнё япаласемпе пулӑмсене пёлтере- 
кен сӑмахсемпе калама ҫук пуянланнӑ. Анчах, ӗлӗк чӑваш 
ҫыннисен пурнӑҫӗ кӑйттӑ, тавра курӑмё ансӑр пулнӑ пирки 
вёсем хӑйсен тавралӑхӗнчи япаласемпе пулӑмсене ят пама 
та сӑмах ҫитереймен тесе, айванла шухӑшлама пултарат- 
пӑр-и вара эпир? Паллах, ҫук!»

М. Сироткин юлташ «янташ» сӑмах пирки сӑмах x.vcxa- 
тать. «Турхан,—  тет вӑл,— 4—5 ҫул каярах ҫеҫ Митта 
Ваҫлейён пуҫарӑвӗпе хӑш-пӗр писательсем килёштерсе пӑ- 
рахнӑ, чӑвашеемшён таулсан виме пёлтермен «янташ» (ту- 
тарла ёнтӗ вӑл «ҫёнӗ чул» пулать) сӑмаха ял-йыш, хамӑр 
ял, хамӑр енчи ҫын пёлтерёшёпе X V I ӗмӗрти чӑвашсене те 
калаттарма пӑхать».

Чӑвашсем X V I ӗмёрте «янташ» сӑмаха «земляк» пёл- 
терёшпе каламан тенипе, паллах, килӗшме пулать. «Янташ» 
сӑмаха ҫав 1пёлтерӗшяе 4— 5 ҫул хаярах ҫеҫ калама тытӑн- 
ни те тӗрӗс (чӑн та, халлёхе вӑл сӑмахпа писательсем ҫе.ҫ 
усӑ кураҫҫё-ха). Ҫапах та, «янташ» сӑмах чӑваш чёлхинче 
«земляк» сӑмах вырӑнне ҫӳреме пултарать тесе калас ки- 
лет. Паха та илемлё, типтерлё сӑмах! Ҫичё ҫул вӗренмелли 
шкул пӗтермесӗрех ялтан таҫталла тухса кайнӑ хӑш-пӗр 
ҫынсем пёр-пёрине курсан: «Эй, хамӑр ялсем!» тесе чёнсе 
илеҫҫё. Kiv вӑл, вёсен шучёпе, «земляк» тенине пёлтерет 
имёш. «Земляк» сӑмаха, пёли-пӗлми куҫаркаласа, «хамӑр 
ялсем» тени хӑлхана ыраттарать, ӑна ун пек куҫарни, ка
ла н.и — кӑнттамран та кӑнттам.

Чӑвашсен «-таш» сыпӑкран таракан сӑмахсем тэтах та 
пур. Акӑ вёсем: «юлташ», «хурӑнташ» («янташ» сӑмах та 
ҫак йёркерех тӑрать). Пёррехинче чӑватсен паллӑ чёАхеҫи 
Тимухха Хветӗрё пире ҫапла каласа панӑччё: — «-таш» 
вӑл сӑмахӑн пёрлехине, пёр япаларан пулнине пӗлтерекен 
сыпӑкӗ (аффикс) тенёччӗ. «Юлташ» сӑмаха вӑл ҫулпа пёр- 
ле пыракан ҫын тесе ӑнлантарнӑ. Ун шучёпе: «хурӑнташ» 
пёр хырӑмран тенине, «янташ» пёр юнран тенине пёлтерет
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(кун пек ӑнлантарни Тимухха Хветӗрӗн ал ҫырӑвӗсенче 
пулма кирлӗ) *.

Эпир «янташ» сӑмахшӑн таратпар: хитре еӑмахпа мён- 
шӗн усӑ iKypac мар! Паян вӑл вырӑнсӑр пак туйӑнать пул- 
сан, ырансем якалса ҫитӗ, халӑх ӑс-тӑнне кёрее вырнаҫӗ. 
Эпир вара, хамӑр енчи ҫыноене курсам- тусан, ытлашши 
шут ласа тӑмасӑрах: «Сывӑ-и, янташ!» тесе алӑ парӑпӑр.

«Сӗве Атӑла юхса кёрет» романа эпир пӑхса тухнӑ 
статьясен авторёсем виҫҫёшё те историлле роман тесе хак- 
лаҫҫё. М. Сироткин уйрӑмах тэта унӑн реализме ҫинчен 
калать: «Сӑмах реализмла произведени ҫинчен пырать 
пулсан — Турханӑн романе шӑпах ҫавсен хисепне кёрет», 
тет. Пирён шут па, совет писателён историллё романе со
циализма! реализм меслечёпе ҫырнӑ произведени пулмал- 
ла. Шухӑшпа идей! пуянлӑхё, психологи тарӑнлӑхӗ, исто- 
рилле ковкретлӑхё, патриотла хаваслӑх, чёлхе сӑнарлӑхё, 
чёлхе илемё историлле романа та тем пакех кирлё. Социа- 
лизмлӑ реализм меслечё историлле романшӑн та ют мар.

• *4с
Партин X X II съездне хатёоленнё кунсенче Bivрят Рес- 

публикин столицинче— Улан-Удэ жулинче— РСФ СР пи- 
сателёсен Союзён Секретариачён ларӑвё пулоа иртрё. Ҫав 
ларура питех те пысӑк ыйту сӳтсе я р нӑ. Вал ыйту — халь
хи пурнӑҫпа нацилле традицисем. Ҫак ыйтӑзах Секрета
риат 1959 ҫулта Ёпхӳре, 1960 ҫулта Саранскра ирттернё 
ларӑвӗсенче пӑхса тухрӗ, кирлё пек сӳтсе яврё.

«Хальхи пурнӑҫ» тени — вӑл конкретлӑ ӑнлану. Халь
хи пурнӑҫ — вӑл пирён вӑхӑтри общества, халӑх, паянхи 
ҫынсем, халӑх ёҫӗ-хёлӗ, паттӑрлӑхё, ҫынсен обществӑшӑн, 
коммунизмшӑн тунӑ кулленхи ёҫё, вёсен ёмёчёсемпе шухӑ- 
шёсем, савӑнӑҫё, хуйхи-суйхи; в ӑл — киввипе ҫӗнни кёреш- 
ни, ҫённи киввине ҫёнтерсе пыни, пётём пултарулӑха ком
мунизма пани, ӑна ҫывхартни, хальхи ҫыноем коммунизма 
кёрсе пыни. Аячах ҫак чаплӑ ёҫ таҫта пёлёт ҫинче пуле а 
пымасть, вӑл ҫӗр ҫинче, ха.мар пурӑнакан обществӑра, кул
ленхи пурнӑҫра пулса пырать. Ана тӑва1кансем — эпир ха- 
мӑр, рабочиеемпе колхозниксем, тёрлё ёҫе кӳлённё интел- 
лигентсем. Пирён вӑхӑтри ҫын — ҫёнё ҫын, унӑн шухӑшё-

* «Янташ» сӑмах пирки Тимухха Хветӗрӗ каланипе эпир килёш- 
местпёр. «Янташ» сӑмаха малтан «ентеш» сӑмах вырӑнне каланӑ пул- 
малла; «ен», «ян» тени «юн» тенинчен, ҫавӑн пекех «ҫёнӗ чул» 
тенинчен пулса кайнӑ тесе ӑнлатарни, пнрӗн шутпа, тӗрёс мар.



сем те, ёмёчёсем те ҫӗнӗ,—ӑна ӗҫе, кӗрешӗве хавхалантаракан 
ёмёт-шухӑшсем. Иртнӗ ёмӗрте Чернышевский, Добролю
бов, Писарев ҫавӑн пек ҫынсене курма ӗмётленнё пулсан, 
халё вӗсене, ҫёнё ҫынсене, эпир пурнӑҫра куратпӑр. Ҫӗнӗ 
ҫын еоциализмла общества ёҫченҫин еӑнарӗ пулса тӑчё.

Анчах паянхи пурнӑҫпа ӗнерхи пурнӑҫ хушшинче тимӗр 
карта пулма пултараймасть, ёнер эпир паянхи пурнӑҫа 
тунӑ, паян ыранхине хатёрлетпӗр, хамӑра кирлё пек тӑват- 
пӑр. Ёнерхи, паянхи, ыранхи диалектикалла ҫыхӑвса тӑ- 
рать. Пурнӑҫ— пӗр вӗҫёмсӗр процес. Пурнӑҫра кивни кая 
юлеа, пӗтсе пырать, ҫӗнни, паянхи киввине ҫёнтерсе, мала 
тухса пырать. Ҫапах та «ивви хӑй тӗллёнех пӗтеешён мар, 
ҫывсем ҫумне, урана пылчӑк |ҫыпҫӑннӑ пек, ҫыпҫӑнать, 
пырса ҫакӑнать, каялла туртать, хӑшӗ-пӗрисен ӑс-тӑнне 
кёрсе каять.

Пирён традицисем хушшинче киввине мар, ҫёнвине ата- 
лантарса пымалла, ҫӗннине пулӑшса тӑмалла. Пёрнпёр пи
сатель, халӑхӑн тахҫан-авал пулнӑ йӑлиоене мухтаса, халь- 
хи йӑлисем тесе кӑтартать пулсан, хӑй пурваҫран яая юлса 
пынине ҫеҫ иалӑртать. Ун ;пак йӑласем хыҫҫӑн кайни писа
теле лачакана, шурлӑха туртать, талантне пӳлсе, пӑвӑнтар- 
са пырать.

Совет обществи коммунизма еарлекан туса пыракан 
тапхӑра кёчё, обществӑпа пёрле, унӑн ним уйрӑлми пайё 
пулса, литература та коммуниэмла обществӑна сарлакан 
туса иыракан тапхӑра кӗчё. Нацилле литературӑсем умён- 
че, ҫав шутра чӑваш литератури умӗнче те, халӑхсен наци- 
лёхне (нацилле самосознание) аталантарса тёреклетесшён, 
халӑхҫене права тӗлӗшпе пурне те пӗр тан тӑвасеишён кё- 
решес задача танӑ тапхӑр ёнтӗ иртсе кайрё: Совет Союзён- 
чи халахсем халӗ пурте иёр тан ираваллӑ, вёсен экономики 
те, культури те ҫӳллё шая |ҫёкленчё, вёсем тӑванла йышра 
ӗҫлесе иурӑнаҫҫё, коммунизм тӑваҫҫё, пёр-пёрне тӑванла 
пулӑшса малалла утаҫҫӗ.

Писательсем хушшинче хӑш чухне литературӑн нациллё 
уйрӑмлӑхӗ пирки калаҫса илеҫҫӗ. iKy ыйту — шухӑшлатта- 
ракан ыйту. Вӑл чӑваш писателёсене ҫеҫ мар, ытти писа- 
тельсене те калаҫтарать. Ҫавӑнпа та РСФСР писателӗсен 
Союзён секретариачӗ хальхи пурнӑҫпа традицисем ҫинчен 
час-часах ыйту ларткинчен тёлёнме нимле сӑлтав та ҫук.

Тӳрех калас пулать: литературӑпа искусствен нациллё 
уйрӑмлӑхё, нациллё традицисем пирки чӑваш литературин- 
че iKy таранччен путлё ҫыракан-тӑвакан пулман.
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1959 ҫулта ҫеҫ чӑваш литературин нацилёхё гаирки ҫыр- 
нӑ пёр статья тухрӗ. Вал И. Кузнецовӑн «Литературӑри 
нацнллӗ хӑйне евӗрлӗх ҫинчен калаҫнӑ май» ятлӑ статйи 
(«Ялав», 7-мӗш номер). И. Кузнецовӑн ҫак статйи, ггирӗн 
шутпа, сӑмах хускатас, сӑмах тапратса я рас, калаҫтарас те
се ҫырнӑскер пулин те, «ирлё те уоӑллӑ статья.

Марксист-семнгён ҫакӑ паллӑ: класлӑ обществӑра искус- 
ствӑн нацилёхӗ яланах класлӑхпа уйрӑлми ҫыхӑнса тӑрать, 
унӑн тӗп пӗлтерёшне палӑртаканни яланах класлӑх. Урӑхла 
пулма та пултараймасть, мӗншён тесен класлӑх нацилёхрен 
вӑйлӑрах.

Клас интересёсем — нацилёх тёшши, нацилёхе малалла 
илсе пыраканни. Социализмлӑ обществӑра иокусствӑн на
цилёхё халӑхлӑхпа ҫыхӑнса тӑрать, тёрлё халӑхсене пёр-пё- 
ринпе ҫывхартать, вёсен туслӑхне ҫирӗплетет, интернацио
нализм ҫулӗпе пырать. Социализм, тенӗ Н. С. Хрущев 
юлташ партии X X  съездёнче, нациллё уйрӑмлӑхсемпе на- 
циллӗ хӑйне евӗрлёхсене пӗтермест, пачах урӑхла, мӗн пур 
нациоемпе халӑхсен экономикине, вёсен культурине пур 
енёпе те аталанса чечекленме вӑй парать.

Парти ҫапла вёрентет: хӑйеен ёмёрне пурӑнса ирттернё, 
кивелсе ҫитнё, хальхи пурнӑҫпа килёшсе тӑман, каялла 
туртакан нациллӗ традицисене хирӗҫ кёрешсе пымалла. 
Ҫакӑ вӑл пушшех те хальхи вӑхӑтра, коммунистла пурнӑ- 
ҫӑн никӗсне хывнӑ тапхӑрта шрлё. Еҫ ҫыннисене комму- 
нистла восггитани парас ёҫ вёсен нациллё уйрӑмлӑхёсене 
шута илсе, мӗн inyp нацисен ёҫ ҫынкийёсене коммунизм 
тӑвас ҫёрте пӗрлештерсе тӑраканнине, пёрлежи тёллеве тёпе 
хурать.

* *
*

Коммунистсен партийӗ совет писателёсене куллен-кун 
пулӑшса пырать. Парти хӑйӗн X X II съездне хатӗрленнӗ 
тапхӑрта Н. С. Хрущев юлташӑн «Литературӑпа искус- 
ствӑн ҫӗнӗ ҫитёнёвӗсемшӗн» ятлӑ статйи * пичетленсе тухрё 
(«Тӑван Атӑл» альманахӑн 3(90) кёнекинче ӑна чӑвашла 
юуҫарса кӑларнӑ). Ҫак чаплӑ документра литературӑпа 
искусства ҫыннисен пархатарлӑ ёҫне ырӑ кӑмӑлпа пӑхса

* Н. С. К новым успехам в литературе и искусстве 
(Сокращенное "изложение выступлений на встрече с представителями 
советской интеллигенции 17 июля 1960 года, на приемах в честь 
писателей и композиторов РСФСР).
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тухнӑ, литературӑпа искусствен хальхи вӑхӑтри задачисем 
ҫинчен каласа панӑ.

Писательсем коммунизм тӑвас ёҫе иламлё произведени- 
сем ҫырнипе, вӗсене халӑх хушшине сарнипе, халӑхӑн ырӑ 
шухӑш-кӑмӑлне вӑратса аталантарнипе хутшӑнаҫҫӗ. «Чун- 
чёререн ё не нее коммунизм обществи тӑвакан ҫирёп шухӑш- 
кӑмӑллӑ ҫынсене,— тет Н. С. Хрущев,— этемлёхӗн ҫутӑ 
малашлӑхёшӗн, ҫынсен ҫӗр ҫинчи телейёшён кӗрешме хай- 
сем суйлаеа илнӗ ҫул ҫинчен нимле тӑшманла вӑй та, ним
ле йывӑрлӑх та пӑрса ярайми ҫынсене вёрентсе ҫитёнтерес 
аслӑ ёҫе хӑвӑр произведенисемпе яутшӑннинчен хисеплёрех, 
кӑмӑллӑрах ӗҫ урӑх пулма та пултараймаеть».

Н. С. Хрущев статйинче литература критикин задачи 
пирки те калана. Принципла критика писательсене вӑй па- 
рать, ёҫлеме хаваслантарать, хастарлӑхне ӳстерет, маосӑсен 
ӑнланса тӑвакан ӗҫне аталантарать.

Пире ҫитменлӗхюенчен, кивӗ шухӑшсенчен тасатакан 
критика кирлё. Н. С. Хрущев юлташ, ытарлӑрах сӑмах- 
семпе каласа, кун пирки ҫакӑн пек асӑрхаттарать: «Ҫавӑн 
пек критика мӗн чухлӗ ытларах, ӗҫшӗн ҫавӑн чухлӗ лайӑх- 
рах. Ҫын хӑйён ӳт-тирне хытӑ мунчалапа, тен, щёткӑпа мён 
чухлё тӑтӑшрах ҫуса тасатать, хӑйне ҫавӑн чухлё хавас- 
лӑрах туять. Критика вӑл, «нсат каласан,—  хӑйне евёр- 
лӗ мунча. Ахальтен мар ёнтё пӗр-пёр ҫынна критиклесен, 
хӑш чухне ҫапла калаҫҫӗ — ну мунча кӗртрёҫ те ӑна! Эпир 
ҫавӑн пек уҫӑлтаракан «мунчашӑн», вӑл ҫынсене хӑйсене 
таса тытма пулӑшать».

Литература критики писательсене тӗрёс те ырӑ шухӑш 
витӗмёпе пулӑшоа тӑмалла, литературӑна тёрӗс ҫулпа пыма 
пулӑшмалла. Ҫакна кашни критикӑн лайӑхран та лайӑх 
пёлсе тӑмалла. Критикан паян пёр майлӑ, ыран тепёр май- 
лӑ ҫырма тивёҫ ҫук: вӑл ҫил хӳри (флюгер) мар, вӑл пар
тии идеологи ёҫёнчи работникӗ, парти ёҫне литература 
фронтёнче тӑвакан ҫын. Ҫавӑнпа та критик яланах партите 
государства, халӑх интересне тёпе хурса ёҫлемелле. Ленин 
калана тарах, литература вал — пётё.м парти, халах, госу
дарства ӗҫӗ.

Критикшӑн литературӑра пёлёшсемпе туссем, хӑймат- 
лӑхсем ҫук, пулмалла та мар. Вӑл яланах тёрёслёхшён, тё- 
рёс сӑмахшӑн, литературӑн халӑхлӑхёшӗн, ленинла парти- 
лёхёшён тӑмалла. Партин идейӑллӑ, политикӑллӑ ҫул-йёрне 
хӳтёлеоси пирки сӑмах пьгна чухне, хамӑршӑн ют шухӑш- 
семпе ӑнланусем, тӑшманла теорисем сарма хӑтланакансене
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кирӗҫ кёрешнӗ чухне критикан ним килешми хаяр пулмаЛ- 
ла. Ют шухӑшсене ҫийӗнчех ҫапа-ҫапа антармалла, колхоз 
уй-хирёнчен ҫ|ум курӑкӗсене кӑкласа ывӑтнӑ пек, кӑкласа 
ывӑтмалла. Халӑха пулӑшас, коммунизм ӗҫне малалла ярас 
тесе, ырӑ кӑмӑлпа ӗҫлекен пиоательсене пулӑшоа тӑмалла, 
вёсене ҫитменлӗхсемпе йӑнӑшсем пулсан, вӑхӑтра пулӑшас- 
си —' литература критикин чи паха тивӗҫӗсе1нчен пӗри. 
Ҫаюӑн пек критикӑсӑр литература, кирлӗ пек хӑвӑрт ата- 
ланеа, малалла ҫирӗппӗн кайма пултараймасть.

Чӑваш литературинче писатель-,профессионалсем те пур, 
анчах критика ӗҫёпе ҫеҫ пурӑнакан литератор-критиксем- 
профеосионалсем ҫук. Хаҫатсемпе журналсенче критикӑлла 
статьясем пичетленсе пыраҫҫё яулсан, вёсем —  нумайӑшӗ 
ёҫ хыҫҫӑн, пуҫа ыраттарса, ҫырнӑ статьяеем. Ҫавӑн пек ӗҫ- 
леме сывлӑхсӑр пуҫне пысӑк пултаруЛӑх, иксӗлми хӑюлӑх, 
нумай-нумай вёренни кирлё. Чӑваш критикёсем, ҫапах та, 
тӑрӑшса ӗҫлеҫҫӗ пулсан, йывӑрлӑхсенчен хӑраоа-шикленсе 
тӑмаҫҫӗ пулсан, вёсем чӑннипех те паттӑрла ӗҫ тӑваҫҫё.

Критика задачи —  литературӑн кашни ҫёнӗ произведе- 
нийӗ пирки ҫийёнчех, вӑл пичетленсе тухоанах, тивёҫлӗ сӑ- 
мах каласси. Ҫавӑн пек ӗҫлесен, литература критики малта 
пырӗ, литература процесне ертсе пыма пултарё. Кирек хӑш 
литературӑна та ертсе иыракан марксистла-ленинла крити
ка кирлё. Ҫавӑн пек критика ҫеҫ литература ӳпкине таса 
сывлӑш парса тӑрать, чёрине ёҫлеме ҫӗнӗ вӑй парать, чун- 
не ҫунат хыҫҫӑн ҫунат парса малалла вӗҫтерет.

Эппин, ҫавӑн пек литература критикишён пётём вӑя 
хурса ӗҫлер, тӑрӑшар, кӗрешер!
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ЧАВАШ  Л И ТЕРА ТУ РИ Н  САН-САПАЧЕ

(Тӑван литература пирки шухйшланн)

Чӑваш литературин историке ытти литературасан исто
рике «танлаштарсан», вал ытлата пёчёкҫё пел туйӑнать. Ча
нах та унӑн пётём тӗнчене жалаҫтарнӑ пысӑкран та пысӑк 
произведенисем (романоем, повеҫсам, поэмӑсем,, литерату
ра тёпчевёсем т. ыт.) ҫаплах ҫужнха, 1унӑн ҫӗршер ҫул хуш- 
ши аталанса пынӑ, 'ҫулран ҫул пуянланнӑ традицисем те 
ҫук. Ҫаиах та, ӑна уйрӑм клее пӑхсан, эпир хӑюллӑнах ҫап- 
ла калама пултаратпӑр: чӑваш литературин историне 
И. Я. Яковлев пуҫарса янӑ ҫырулӑхпа, унӑн букварӗнче пи- 
четленнӗ чӑваш литературин малтанхи прсизведенийӗсемпе, 
просветитель кӑларнӑ кӗнекесемпе ҫыхӑнтарса тӗпчес пул- 
сан, ппрён тӑван литература ҫёр ҫула яхӑн пуранать, тепӗр 
7—8 султан, нумай пулсан, 10 ҫу.лтан вӑл пуҫланса кайнӑ- 
раппа ҫёр ҫул ҫитрё теме пулать. Ҫӗр ҫул, урӑхла кала- 
сан — пӗр ӗмёр! Иотори мар-и-мӗн вӑл? Паллах, хӑйне 
евӗрлӗ истори, нацилле литература историйӗ. Хӑйне кура 
унӑн пуянлӑх та, традицисемпе мехе леем те пур. Вӗсем 
аталаннӑ, малалла кайнӑ, чӑваш литературин сӑн-сӑпатне 
палӑотнӑ.

1879 ҫулта ■ М. Ф. Федоров «Арҫури» баллада ҫыр- 
нӑ. Чӑниипех те паха произзедени. Вал пӗрре те чӑваш ли- 
тературин чи пуҫласа ҫырнӑ прсизведенийё пек туйӑн- 
масть. Унӑн идейиеем те, сӑнлӑхёсем те пачах та тин ҫеҫ 
утма вёреннё ача ҫулӗнчи литературӑн пек мар. «Арҫу- 
ри»— халӑх пурнӑҫӗ пирки шухӑшласа ҫырнӑ оригиналлӑ 
произведени. Унӑн шухӑшӗсем, сюжечё, форми, унти коло
рит йӑлтах чӑваш халӑхён, патша Роосийёнче хӗсёнсе-пёсёнсе
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пурӑннӑакерӗн. Ҫапла, чӑваш литературин историне 
«Арҫури» балладӑран гауҫлас гтулг.ан та, вӑл ҫӗр ҫула яхӑн 
пурӑння курӑнать. (Кунга эггир Яковлевчченхи чӑваш пи- 
сателӗсене Чӑваш Хветине, Янтуша, паллах, манман. Вӗ- 
сене эпир асра тытатпӑр, вёсем ҫинчен: Чӑваш Хветисен 
юрри-сӑввисем тӑван .ҫырулӑх пулман пирки сӑмах вёҫҫӗн 
ҫеҫ ҫӳренё, чӑваш литературине ггуҫламалӑх, «истори» ту- 
малӑх палӑрайман тетпёр).

X IX  ёмӗрӗн и,К|хӗмӗш пайӗнче чӑваш поэзийё ҫеҫ мар, 
прози те пуҫланса кайнӑ. Игнатий Иванов калавсем ҫыр- 
нӑ. И. Я. Яковлев осӑй те ҫырмасӑр пурӑнма тӳсеймен, Чём- 
пёрти чӑваш иикулёнче вӗренекен ачасене те ҫырма вёрент- 
нӗ. И. Н. Юркин 1889 ҫулта «Этемён пырё тутӑ та куҫӗ 
выҫӑ» ятлӑ повеҫ ҫырнӑ. Унӑн тепёр повёсё «Мгул» ягглӑ. 
Вёсем — чӑвашсен чи малтанхи повеҫёсем. Совет саманин- 
че чӑваш прози роман ҫӳллёшне ҫӗклевнё.

Революцичченхи чӑваш писателӗсен драмӑеем ҫырас 
шухӑш та таулнӑ (М . Акимов 1907 ҫулгга кӑйён «Ялти пур- 
наҫ» ятлӑ фельетонне пьесӑ пек туса ҫырнӑ). Драмӑ эле- 
менчёсем «Нарсгти» поэмӑра та «ёретӗнех 1курӑнаҫҫӗ. Чӑваш 
поэзийё мёнле те пулин жанр «ҫуратни» ҫинчен сӑмах вак- 
лас пулсан, унӑн «ӑшёнче» драмӑ жанрё ӳтленнё, тытӑнса 
■кайнӑ теме пулать.

«Хыпар» хаҫат чӑваш пуб ли цветики н е, сатирӑпа юмор- 
не аталантарас енёпе паллӑ вырӑн йышаннӑ. Ҫакӑ вӑл 
«Хыпарҫӑсем» кёнакене (1961) ҫиелтен пӑхеа тухсан та 
аван курӑнать. Хыпарҫӑсем чӑваш литеоатурчне ӳстерес- 
сишён чун-чӗререн тӑрӑшнӑ. Вёсен 1906— 1907 ҫулсенче 
тёрлё жанрпа ҫырнӑ произведенийёсем чӑваш литературин 
историне тивёҫлипах кёрсе вырнаҫнӑ. Эптаин, чӑваш лите
ратурин историне хьшарҫӑсен произведеиийёсене тёпчеме- 
сӗр ҫырма ҫук. Вёсен ггрсизведенийёс&нче революцилле- 
демокпатилле идейӑсем уҫҫӑнах палӑраҫҫё, нёсем, пурянчен 
ы.тла Тайӑр Тимкиои, чӑваш литературин сӑн-сӑпатне рево- 
люнилле тёс, революцилле ҫутӑ кёртнё.

Чӑвашсен патша сӑманинчи литепатугинче, падлах, чи 
пысӑк вырӑн йышӑннӑ писатель К. В Иванов пулнӑ. Ҫа- 
вӑнпа та чӑваш литературин 1905— 1915 ҫулсенчи тапхӑо- 
не Иванов тапхӑрё теме те пулать. Ҫакна шута и лее, пирён 
тёпчевҫӗсем Иванова чӑваш поэзине, чӑваш литература 
чёл хине пуҫарса яраканё вырӑнне хураҫҫё. Чӑваш поэзийӗ 
Ивановчченех иулнине, унчченхи произведенисене те, пӗ- 
тёмӗшпе илсен, литература чӗлхипе ҫырнине шута илсен,
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сакӑ вӑл литература исторккёсене «ӑютах шухашлаттарать. 
Ивановчченхи чӑваш литератури гагарки ҫакӑн пек калама 
пулать: «Арҫури» баллада та, И. Н. Юркин повеҫёсем те 
вуншар ҫул кушши пичетленмесёр выртнӑ, халӑх хушшине 
сарӑлакман. («Арҫури» 1908 ҫулта ҫвҫ гаичетленнё, «Эте- 
мӗн пырӗ тутӑ та ,куҫӗ в-ыҫӑ» повеҫ 1949 ҫ. кӑна пичетре 
тухгаӑ). И. Я. Яковлевӑн букварь вал ли ҫырнӑ пёчёкҫӗ ка- 
лавёсем ҫеҫ халӑх патгае ҫятнё. Эгииин Ивановчченхи шгса- 
тельсен прсиэведен-икёсем пӗтӗм халӑх ӑс-тӑнне пуянлатай- 
ман, пётём халӑх кӑмӑлпе .ҫӗклентереймен, чун хавалне са
ван,тараймаи. Тепёр енчен тата ҫакӑ та паллӑ: вёсене пур 
ҫёрти чӑваш чёлхипе, чӑваш сӑмахёсемпе анлӑн усӑ курса 
ҫырайман-ха. Ивановчченхи писательеем, тёрёссипе кала- 
сан, чӑваш литературяпе чёлхи гаикӗсён малтанхя кирпёчё- 
сене ҫеҫ хывнӑ, пулас яисательсен ӗҫне-хёлне «аш-пёр та
ран ҫӑмӑллатнӑ. Паллах, чӑваш литературипе чёлхине 
И. Я. Яковлев калавӗсем те, И. И. Иванов новеллисем те, 
халё те манӑҫа тухман «Сармантей» те кирлё пулнӑ, анчах 
пирён литералу рана, унӑн чёлхине чӑинипех пуҫарса яма 
«Сармантей» халапран ытларах Константин Иванов,ӑн 
«Нарспи» гадами, юмакёеем, Н. В. Шутуҫҫынни сӑвви-юр- 
риоем, «Хыпар» хаҫат кирлё пулнӑ. Ҫав ӗҫе тум,а тата 
М. Ю. Лермонтов, А. В. Кольцов, Л. Н. Толстой тата ыт- 
тисен произВеден,ийёсене чӑвашла куҫарма тиганӗ. Ҫак та
ран йстэрилле процесра К. В. Иванов ӗҫё, унӑн вырӑнёпе 
ролё калама ҫук пысӑк та чаплӑ. Унӑн чӑваш литературин- 
чи вырӑнё А . С. Пушкинӑн вырӑс литературинчи вырӑнё 
евёрлӗ. Чӑваш литератури не чӑкнипах пуҫарса яма, чан- 
чан литература шайне ҫӗклентерме Константин Иванов 
кирлё иулнӑ.

Чӑваш литературин историйёнче халӑх пултарулахӗ пи
тах те пысӑк вырӑн йышӑнса тӑрать. Халӑ:х пултарулӑхён 
сӑн-сӑпачӗ пирён литература,ра халё те курӑнать, ӑна илем- 
летсе пурӑнать. Чӑяаш литературияе аталанма вӑй панӑ 
тепёр хӑяат вӑл — аслӑ вырӑс халӑхӗн клаосикла литера- 
тури. Унӑн чапзлӑ идеЙ1И1С®м, ӗмёрех пархатарлӑ традицийӗ- 
сем чӑваш литературишён ют пулман, ҫавӑнпа та вёсем пи- 
рёч литература аталанӑвёнче ӑна малалла илсе пыракан 
вӑйсенчен пёри пулса тӑнӑ. Чӑваш литературин сӑн-сӑ,па
че хӑш-иёр таран вырӑс литературин -сӑн-сӑпачё пекрех 
пулни пирён литература вырӑс литературин чаплӑ идейи- 
сене, мрӑ традицийёсене хапӑл туса йышӑннинчен «галет.

Революцичченхи чӑваш литературин идейисем халӑхшӑн
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ёҫлес, калах ирӗклёхёшӗн, пусмӑра хирӗҫ кёрешес, халах 
курайман тӑшмана тёп тӑвас идейӑсем пулнӑ. М. Ф. Фе- 
доровах чӑваш ӗҫ хресченӗсен чухӑн пурнӑҫё ҫинчен, вё- 
севе тӗрлӗ карам пыреем ҫаратни ҫинчен таоӑхса ҫырнӑ. 
Тайӑр Тиммки, К. В. Иванов, Н. В. Шупуҫҫынии, 
Н. И. Полоруссов-Шелепи ӗҫ халӑх тӑшманёсене питле- 
нӗ. Ивановпа Тайӑр халӑх хушшине патша йёркине пӗтерес 
шухӑш та сарма пуҫланӑ. Ку идейӑна вёсем, чи малтан, ҫёр 
ыйтӑвне кускатса сарнӑ. Акӑ вёсем «Хресчен марсельези- 
не» чӑвашла мӗнле куҫарнӑ (пӗрремёшё — Иванов куҫарӑ- 
вӗ, иккёмёшё —• Т  айӑрӑн):

Вӑранӑр, тапранӑр, чӑваш ҫыннисем!
Тапран эс вӑрҫма, выҫӑ халӑх!
Халӑх хӑй ҫиллине кӑтарттӑр!
Малалла, малалла, малэлла!

Ҫёршён, ирӗкшӗн, ҫимелёх ҫӑкӑршӑн
Тухӑр тӑшманпа ҫапӑҫмашкӑн.
Пиртен мӑшкӑлласа кулнӑшӑн
Пухӑнӑр вёсемпе вӑрҫмашкӑн.

Поэт-рево.люционер Тайӑр Тимжяи патша йёр-кине чун- 
чёререн 1курайман, халӑха, ёнсе ҫинчен тӗрлё харам пырсе- 
не сирсе гтӑрахма чёнсе, кивё йӗр1кесем урӑх ан пулччӑр, 
тимёр сӑнчӑр татӑлтӑр, тенӗ. 1963 ҫулта тупнӑ пёр сӑвӑ 
татӑкёнче патша ҫинчен шгоэт ҫакӑн пек ҫырать:

Ҫухал, ҫухал ку ҫёртен.
Сана тупӑк хуплатӑр.
Санӑн хура юнӑнтан
Никам асап ан куртӑр.

Тайӑр Тимжки 1906— 1907 ҫулсенчех чӑваш литерату- 
рине рабочисен пурнӑҫё ҫинчен калакан тематика кёртнё: 
вал «Рабочисен юрри» ятлӑ сӑвӑ ҫырнӑ, «Интернационал» 
гимна чӑвашла куҫарма тытӑннӑ.

К. В. Иванов ирёклё этеме мухтакан гуманизм шухӑшӗ- 
семпе хавасланса ёҫленӗ. Поэтӑн этем ӑсёпе вӑйӗ пирки 
каланӑ идейисем халё, пирӗн саманара, чӑнни.пех те иурнӑ- 
ҫа жӗрсе пыраҫҫӗ. Ҫут тёнчере (шывсем, ҫёрсем ҫинче, тӗн- 
че уҫлӑхёнче) этем хуҫа пулса тӑрас ёҫе малалла яракан- 
сенчен пёри пирӗн чӑплӑ янташ А . Г. Николаев пулни пире 
пушшех те савӑнтарать.

Чӑваш литературия сӑн-сӑпачё Октябрь революци па
на ирӗке пула, унӑн ырӑ тивлечёсене пула нумай-нумай 
пуянланчё, илемленчё, шукӑшӗ ггарӑнланчӗ. Чӑваш совет
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литература совет халӑхӗсен литературине весей ним уйрӑл- 
ми пайё пулса кече, вал интернационалла литература ҫу- 
лӗпе ӑнӑҫлӑн аталанса пырать.

. Чӑваш жалӑхён мухтавлӑ ывӑлӗсенчен пёри, кӑвар чӗ- 
реллӗ 'Псэтнксммуиист Ҫеҫпӗл Мишши Совет влаҫӗн мал- 
танхи ҫулӗсенчех халӑхсен туслӑхӗн идейине, интернацио
нализма ырласа ҫырнӑ, чӑваш халӑхён ҫутӑ пулаалӑхне 
журнӑ. Поэт шухӑшланӑ тӑрӑх, унӑн пуласлӑхӗ Интерна
ционализм кёперёпе каймалла. Поэт ҫён ӗмӗрти ҫӗн чӑва- 
шӑн сӑнарне ҫакан пек кӑтартса панӑ: вӑл «хул гауҫҫийёпе 
кӑвак гтёлёте перёвсе, кун-ҫул уйне тухса, хӗвеллӗ тумтир 
тумланё», тенё.

Тепӗр ик-виҫ ҫултан Хумма Ҫеменӗ, ҫӗнё кунсене кёт- 
се, вёсене ырласа, ҫапла ҫырнӑ:

В а с к а , в а с к а , ҫӗн ӗ  тӗн ч е ,
В а с к а , в а с к а  эс  ҫу л  ҫи н че .

Акӑ тэта Н. В. Шупуҫҫынни кивӗ тёнчепе ҫёнё тёнче 
пирки мёнле ҫырнӑ:

Ҫ ё к л е н е с , у л ӑ х а с , м а л а л л а  ч и к ён ес ,
К и в ӗ  т ён ч ен е  к ӑ к л а с а  ҫ ер ем л ес !
П а я н т а н  м а л а л л а , к о м м у н и зм  п а т н е л л е  
У к е с  те , в и л е с  те , ҫ а п а х  ҫ и тм е л л е !
Ч у р а л ӑ х , т ё т т ӗ м л ӗ х , п ё р -п е р н е  к ӑ ш л а н и  
Х а л а п р а  ҫеҫ  ю л т ӑ р  к и л е с  ӗ м ё р  в а л л и !

Чӑваш совет литературин пуҫламӑшӗ революци кунӗсем- 
пе, ирӗкшӗн, ҫёнӗ тӗнчешӗн, революци уҫоа панӑ кун-ҫула 

сыхласа хйварассишён, ҫёнӗ этемшӗн, унӑн ӗҫёшӗн, телейёшӗн 
кӗрешнине ҫыхӑнса тарать. Ҫамрӑк чӑваш литэратури хӑ- 
йён кун-рулне лайӑх иуҫланӑ, вӑл пуласлӑхшӑн, комму
низм шӑн кӗрешес ҫул пулнӑ. Пирӗн литература халё те ҫав 
ҫулпах иырать.

Ҫӗнӗ тёнчене, вӑл панӑ ирёке иётём чӑваш литератур,и 
мужтаса ҫырнӑ. Ҫӗнӗ тӗнчене, революцие хӳтӗлес, тӑшман- 
сенчен сыхласа хӑварас идейӑ чӑваш совет литературишӗн 
чи чаплӑ идейӑ гаулнӑ.

Совет патриотизмӗн идейисем, халӑх ёҫеете кӗрешӗвне 
савакан шухӑшсем чӑваш совет литературине витӗр витнё. 
Чӑваш ,п01эчёсемпе прозаикӗоем аолӑ партие, унӑн гениллӗ 
ҫулпуҫне, учительне В. И. Левина мухтанӑ, унӑн чавлӑран 
та чаяла идейисене халӑх хушшине сарнӑ, ӑс-тӑнне уҫнӑ.

Аслӑ ҫулпуҫӑн ятне чӗрере усраса, чӑваш ӗҫ ҫьшнисем 
поэт еӑмахӗсемпе калаҫҫё:
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Х ӑ в а т л ӑ  т а  в и л ё м с ӗ р  Л е н и н  
В ӑ л  п и р ӗ н ш ӗ н  к о м п а с , в и ҫе .
К а ш н и  у т ӑ м а х  э п и р  м е л л ё н  
У н п а  ч у х л а с а  т ё р ё с л е н ё ,
Т и ш к е р н ӗ  у н п а  п у р  ёҫе.

( П .  Х у с а н к а й .  « Л е н и н  п и р ё н п е » )

Пирен совет самакинчи литературӑра пур жанр сем те 
вӑй илчӗҫ, чечекленме тьгтӑнчӗҫ. Халӗ парен прозӑра ро- 
мансем, повеҫсем, паха калавсемпе новеллӑсем пур. Чӑваш 
поэзийӗн илемё ытти халӑхсен ҫыннисене те тёлёнтерет. 
Пирӗн халӑх поэчӗсем С. В. Элкер, П. П. Хусанкай, 
Я. Г. Ухсай пурӑна киле классикла прсизведенисем пулса 
тамалла иоэмӑсемпе сӑвӑ-юрӑсем ҫырчёҫ. А . Алка, С. Шав- 
ли, Уйӑп Мишши, Г. Краснов-Кёҫённи тата ыттиеам те 
хӑйсен паха произведеки1Йӗсемпе тӑван литература пуян- 
лӑхне ӳстереҫҫё. Тата ҫакӑ савӑнтарать: чӑваш поэзине 
ҫамрӑк талантсем килсех тӑраҫҫӗ: А . Афанасьев, Н. Санд- 
ров, Г. Ефимов, Г. Айхи, А . Канаш, В. Урдаш, А . Дмит
риев т. ыттисем те кашни хӑйне евёр поэт, кашни — пӗрре.

Чӑваш совет псэзийӗнче халӑхӑн ҫӗршер ҫулхи иурнӑҫ- 
не кӑтартса паракан прсизведенисем пур. Ҫажва эпир 
Я. Ухоайӑн «Кӗлпук мучи», «Ҫул», «Акӑшжӳл», «Ҫӗр» 
поэмисенче куратпӑр. Ҫак тӑватӑ произведенире поэт чӑ- 
ваш халӑхён 100— 200 ҫул хушшинчи пурнӑҫёнчен илнё 
ёҫсене кӑтартса панӑ. П. Хусанкайӑн «Аптраман тавраш» 
поэминче чӑвашсен пӗр паттӑр ӑрӑвён виҫё сыпӑкне «лее 
катартнӑ. Аптрамансем, паттӑр чӑвашсем, хӑйсен ӗмӗрӗнче 
тем те курнӑ, анчах никҫан .та, ниҫта та агттраман.

Чӑваш прози анлӑ ҫул  ҫине тухрӗ. С. В. Элкер, 
В. И. Краснов-Асли, Л. Агаков, А . Зохель, А . Талвир,
A . Артемьев, Н. Илпак, К. Турхан, Хв. Уяр, В. Паймен, 
М. Ухсай, С. Аслан, т. ыт. те — пӗриеем, тӑв.ан халӑх ис- 
торийӗн кёрёсемпе кайоа, иеторилле произведевисем ҫы- 
раҫҫё, теприсем, хальхи пурнӑҫа «пуҫ тӳпи» таран кӑрсе 
кайса, совет ҫыннисен сӑнарёсене кӑтартса параҫҫё. Ҫам- 
рӑк прозакжсем тата imch чухлё? Пурте пултаруллӑскерсем:
B. Алендай, Ю. Скворцов, В. Игнатьев, П. Львов, И. Гри
горьев, В. Бурнаевский т. ыт. те. Вёсен произведенийёсен- 
че совет ҫыннисен ӗҫне-хёлне, кӑмӑл-туйӑмне кӑтартса 
панӑ. Унти ырӑ сӑнарсем — рабочи, техник, инженер, 
учитель, врач, агроном, колхозник, фермӑсенче ӗҫлекен 
хёрарӑмсем, колхоз председателёсемпе бригадирёсем. Вё-
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сем — ырӑ геройсем, ёҫӗпе, шухӑшёпе, ӗмӗчӗпе ёҫ ҫыини- 
сене хаваслӑх паракан ҫынсем.

Чӑваш прози хальхи пурнӑҫиа тан пыма тӑрӑшать. Ку 
туртӑм драматгурги1ре гге уҫҫӑнах палӑрать. Пирӗн драма
турги тепӗр чужие «яла култармаллах» йӑнӑшсем тӑвать 
пулин те, малаллаж каять, тӑрӑшса ӗҫлет. Унӑн пуласлӑхӗ 
пысӑк.

Пирӗн литература критики пулса тӑчё. Вӑл, халлёхе 
вӑйсӑртарах пулин те, тӑван литературӑн оӑн-сӑпатне кӑ- 
тартса пама, унӑн тӗп шухӑшӗсемпе идейисене тӗпчесе пӗл- 
ме, йӑнӑшсемяе ҫитменлӗхсене уҫса хӑтартма, пкеательсене 
пулӑшма пёлет. Чӑваш литература критики маркоизм- 
ленинмзм вёрентёвне тӗпе хурса ӗҫлет.

Чӑваш совет литературин, ыггти литературӑсенчи пеке.х, 
нациллё сӑи-сӑпат, нациллё форма, жӑйне тивӗҫлё уйрӑмлӑх 
пур. Формӑ ыйтӑвне илес пулсан, ҫакна палӑртма пулать: 
литературӑн нациллё формине тӑваканни — чи малтан 
чӗлхе. «Чи малтан» тетпёр, мӗншӗн тесен нациллё чӗлхе 
пулмасан, литературӑн нациллё форми «ӑна мар, нациллё 
литература хӑй те игулма пултараймастъ, ытларах та — на
циллё литература пулма нации хӑйӗн пулмалла. Ҫапла 
ӗнтё, наци литературные наци чёлхи исирлё, урӑхла жала- 
сан — нациллё форма «ирлӗ. Форма пулмасан, литерату- 
рӑн !СОдержанийӗ тытӑнса тӑраймасть. Тепёр майлӑ та, вӑл 
содержанисӗр пурӑна.й масть. Вёсем — ним уйрӑлми пёрлӗх, 
Литературӑн нациллё формине тӑвэ.канни — вӑл тата ixa- 
лӑх чӗлхян, сӑмахлавён хӑйне евёрлӗ тӗсё, йӗрки, ӗмёрсем 
хушши халӑх пултар|улӑхӗпе, фолмслорпа пуянланса пынӑ 
йӗркесем, ӑслайсемпе майсем. Виҫҫёмӗшёнчен, вӑл — нации 
класшкла литературин традицийӗоем, вёсене малалла ата- 
лантарни. Пирён хальхи литература Константин Иванов, 
Тайӑр Тиммки, Ҫеҫпёл Мишши тата ыттисен пархатарлӑ 
традицийӗсемпе чӑннипех те мужтанать. Вӑл чӑваш совет 
литературин ырӑ традицийёсене ҫӗнё вӑй парса малалла 
яма тӑрӑшать. Юлашкинчен, вӑл, литературӑн нациллё 
форми,— халӑхӑн литературӑра палӑракан нациллё кӑмӑ- 
лён, характерен йёрки, халӑхӑн психологипе эмоции уйрӑм- 
лӑхӗсем, ытти ,литературӑсенче курӑнман тёссем, чун-чӗре 
туйӑмёсем. Пӗр сӑмахпа каласан, вӑл — наци хӑй, унӑн 
сӑн-сӑпачӗ, шухӑш-шуйӑмӗ, чёлхи-ҫӑварӗ.

Чӑваш совет литературин пултарулӑх меслечё— социа- 
лизмла реализм. Чӑваш литературин тӗпчевҫисем ҫаж мес- 
лет пирӗн литературара хӑҫан пуҫланса кайнине пӗлес тесе
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пайтах шухӑшлаҫҫё, пуҫёсене ҫӗмӗреҫҫё. X  ӑ шӗ - пӗри с е.м 
ӑна 1919— 1920 ҫулсенчи чӑваш литературинчех «ту.паҫҫё». 
Ку, паллах, пирӗн литературӑшӑн ытла та ир: ун чухне 
чӑваш литератури социализм ла реализм ҫӳллӗшне ҫитмелӗх 
аталашйман-ха. Kiy тёлёшпе М. Я. Сироткин профессор- 
па килёшмесёр тӑма ҫук. Вӑл тӗпчесе тухнинчен ҫака уҫда
нах курӑнать: совет саманин малтанхи ҫулӗсенчи чӑваш 
лигературинче социализмла реализмӑн тёп паллиоем ку- 
рӑнмаллах ӳссе ҫитеймен. Ку вӑл акӑ мӗнрен килнӗ: ҫав 
тапжӑрти чӑваш литератури, пӗтёмёшпе илоен, пурнӑҫа 
реалистла кӑтартас тӗлӗшпе те, илемӗш енчен те кирлӗ 
шайра тӑрайман, утӑмӗсем шанчӑклӑ пулнӑ яулин те, мал
танхи утӑмсем ҫеҫ пулкӑ. Ҫапах та вӗсем пирён литерату- 
рӑра социализмла реализм меслетне алла илмелли майсене 
туяюа панӑ, литературӑ ҫулне такӑрлатнӑ. Ҫапла вара, со
циализмла реализм чӑваш литературинче мёнле аталанса 
ҫирӗплевни п-ирки пётӗмлетсе калзс пулсан, ҫакӑн пек па- 
лӑртма пулать: социализмла реализм меслечё, вырӑс лите
ратуринче хӑйён нуҫламӑшне М. Горький, Д . Бедный, 
В. Маяковский тэта ыттисен ячёпе ҫыхӑнтарнӑскер, 20-мёш 
ҫулсен вӗҫёнче, 30-мёш дул сен пуҫламӑшӗнче чӑваш совет 
литературинче те вӑй илет, анчах вал пёр писатель ёҫӗ мар, 
чӑваш совет литератури социализмла реализм ҫулё ҫине 
тӑни пӗтём пурнӑҫ туртӑмӗнчен, халӑк социализм тукинчен, 
уншӑн пётӗм вӑя курса кёрешнинчен, социализм ҫёнтерсе 
пынинчен килнӗ; чӑваш литературинчи социализмла реа
лизм — вӑл чӑваш писателе сен пысӑк ушкӑнӗ, коллективе 
хӑйсен ӗҫне-хӗлне пурнӑҫпа тачӑ ҫыхӑитарса пынипе, ҫёнё 
пурнӑҫа, ҫёнӗ ҫынсене литературӑра кӑтартса пама тӑрӑш- 
нипе вӑй «лее ҫирёпленнё меслет. Ҫапла вара, социализмла 
реализмӑн принципёсем чӑваш литературин «икёсне кӗрсе 
вырнаҫнӑ.

Революцичченхи чӑваш литератури «ритикӑлла реализм 
картинчен тухайман. Ҫакӑ унӑн чи ҫӳллё шайӗ пулнӑ, со
вет саманинчи условисенче социализмла реализм шайне 
куҫма «улӑшнӑ, унӑн никёсне кӗрсе юлнӑ. Советла, социа
лизмла литература иртнё саманасен культура тӗлёшӗнчи 
ӳсӗмёсене юрӑхсӑр тесе сирое пӑрахман, критиклесе, тиш- 
керсе йышӑннӑ. Чӑваш сорвет литератури те дав ҫулпах 
пынӑ: вӑл революцичченхи литературӑн «уянлахне тишкер- 
се йышӑннӑ.

Пӗр оӑмахпа каласан, наци пурнӑҫӗсёр, сӑн-сӑпачӗсёр 
нимле литературӑн та нациллӗ сӑн-сӑпачё пулма пултарай-
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масть. Писателӗн ҫакна пӗлнӗ вӑхӑтрах нацисен пурнӑҫёнчи 
тепӗр туртӑма курма пёлмелле: пирӗн нацисен пурнӑҫёнче 
нациллӗ уйрӑмлӑх пуррипе пӗрлех интернационалла пёрлёх 
вӑйланса пырать, нациллё традицисем улшанаҫҫё; нациллӗ 
формӑсем те ҫаплах —  вёсем улшӑнса, лайӑхланса пы- 
раҫҫё.

И. С. Хрущев КПСС X X II съездӗнче парти Програм- 
ми ҫинчен туна докладра акӑ мён каланӑ:

«Наци культурин формисем пӗр улшӑнмасӑр хытса 
лармаҫҫё, вёоем лайӑхланеа, ҫӗнӗлсе пыраҫҫӗ; коммунизм 
строительствин задачисене тивёҫтермен, кивелнӗ фэрмӑсем 
пӑрахӑҫа тухса пыраҫҫӗ, ҫёнё формӑсем ҫуралаҫҫӗ. Аитера- 
ггурӑпа искусотвӑра нацилле колоритна усӑ курни кирлех 
ёнтё. Анчах та эпир ку ӗҫре час-часах архаизм тӗслӗхӗсене 
те куратпӑр... Чӑннипе вара, пирён саманана тивёҫтерекен 
формасем ҫеҫ малалла аталанма тивёҫ...

Пирён нациоен чёлхисене аталантарас тёлӗшпе «имле 
чару та ҫук. Анчах та вӗсем аталанса пыни нацисене пӗр- 
пёринчен уйӑрма мар, нацисене пӗр-пӗринпе ҫывхартма 
пулӑшмалла».

«Паллах,— тет малалла Н. С. Хрущев,— нацилле уй- 
рӑмлӑхсем пётсе пынӑшӑн кӳренекентем те тёл пулаҫҫӗ. 
Эпир вёсене ҫапла ответлетпёр: коммунистсем нацилле 
уйрӑмлӑхсене ҫаплипех тата ӗмӗрлёхех упрама шутламаҫ-ҫӗ.

..Малашне те зпир коммунизм строительствинче ирёклӗн 
тата демократиллӗ майпа пулса пыракан объектизлӑ про- 
цеса, нацисемпе вах халӑхсем пёр-пёринпе ытларах та ыт- 
ларах ҫывӑхланса ,пыракан процеса аталанма пулӑшса 
пырӑпӑр».

Социализмла реализм нациллӗ литература ф армии 
пуянлӑхёсене тишкӗрсе йышӑнать, ырӑ енӗсене малалла 
аталантарать. Социализмла реализм няхӑш литературӑшӑн 
та ют мар. Вал — ҫӗнё йышши литературӑсен, советла, со
циализмла литературӑсен пултарулӑх меслечӗ ҫеҫ мар, ҫӗнӗ 
сьшӑкӗ, ҫӗнё ҫӳллёшӗ.

Ҫакӑ паллӑ: социализмла реализм меслечӗ ҫёнё услови- 
сене кура, пурнӑҫ улшӑннине кура хӑй те улшӑнса, пуян- 
лавса пырать. Формӑпа содержани социализмла реализм 
литературинче те, пёр-пӗрне витӗр витсе тӑракан пӗрлёх 
пулса, диалектикӑлла аталанаҫҫӗ, уйрӑлми пӗрлёхре ул- 
шӑнса, лайӑхланеа пыраҫҫӗ.

Историре, И. Д. Кузнецов критик калашле, пур этеме 
тивёҫлё, пур атеме пуянлатакан, пур атеме хумхантаракан.
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килентерекен литература ҫиеле тухоа пырать. Ҫака вал ха
лах интересёоене тӗрӗс палӑртакан, унӑн ӗмёчёсене (гсурнӑҫа 
кёртессишэн «ӗрешекен литература. Хальжи вӑхӑтра со
вет халӑхён интересе, ӗмӗчё — коммунизм туса ҫитересси. 
Совет халӑхёсен пурнӑҫё, вёсен интересӗсем, ӗмӗчӗоампе тну- 
хӑшёсем, «омсиуниэмла идеале совет литератур и сене интер- 
националла никёс парать, литературӑсен нацилёхёпе ин- 
тернацилёхне уйрӑлми пёрлёх туса хурать. Ҫапла вара, 
совет литературин нацилёхёнче те, содержанийёнче те ин
тернационализм аталанать, интернационализм, халӑхоен 
туслӑхӗ — нацилле культурӑсен никёсё пулоа тӑрать, на- 
цилле культу рӑсене <хӑват парать, малалла вӑйлӑн аталан- 
ма пулӑшать.

Литературӑн композицийёпе еӑнлӑх хатёрёсем те, мелё- 
сем те (выросла «композиционно-изобразительные сред
ства и способы» тенёакерсем те) нациллё формӑна кйреҫҫё. 
Вӗсем халӑхӑн илемёш (художества) пултарулӑхӗ истори 
тӑршшӗнчё аталаннипе пуянланса, ҫирӗпленсе, якалса пы- 
раҫҫё, ӑруран ӑрӑва куҫаҫҫё. Анчах весам —  яланах нроиз- 
ведени содержанине, идейине палӑртакан хатёрсем, идейӑ- 
на нӑхӑнаканскерсем. Тепӗр енчен тата ҫакӑ та паллӑ: 
произведенине ҫырас .П1р1инципсем халё кашни литературӑ- 
рах пёр евӗрленсе пыраҫҫӗ. Сӑмахран, роман хомпоэицийӗн 
принципӗсем пӗр евёрленсе, чаннипех те интернациленсе 
пыраҫҫӗ т. ыт. те. Эгапия, формӑра та интернацилӗх эле- 
менчёсем аталанаҫҫӗ, литературӑсем форма енӗпе те пёр- 
пӗринпе ҫывхарса пыраҫҫё.

Кунта ҫакна та асӑрхаттармалла: чӑваш сӑввин виҫи, 
техники, оӑвӑ ҫырас йӗрке революцичченхи вӑхӑтсенче 
силлабикӑ Еиҫинчен тухса ҫитеймен пулсан, халё, «Ҫеҫпёл 
шкулён» ӑнӑҫлӑхне пула, чӑваш поэчӗоем хӑйсен сӑввисене 
товикӑ тенӗ виҫепе ҫыраҫҫӗ, вырӑс поэзикӗн произведени- 
йӗсене оригинал виҫ1ипех куҫараҫҫӗ. Ку вӑл пирӗн поэзи 
формисем интернационала ҫул ҫине тухса пынине кӑтартоа 
памасть-и? Ҫак ӳсём чӑваш поээийӗн форма тёлӗшёнчи 
майёсене, мехелӗсене пӗрре те хӗсмест, ансӑрлатмасть, па- 
чах урӑхла: пуянлатать, йышлӑлантарать, ҫёнё майсем па
рать, чӑваш псэзнне интернационалиэмӑн анлӑ ҫулё ҫине 
тухма пулӑшать.

Юлашкинчен, чӑваш литературин пётёмёшле ӳсёмне, 
итогне илес пулсан, эпир мён куратпӑр-ха? Совет саманин- 
че чаваш литератури, чӑваш ҫӗршывё пакех, пысӑк утӑмсем 
турӗ. Хальхи вахӑтра чӑваш писателӗсен Союзёнче члента
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64 писатель тӑрать. Весен шутӗнче — прозаиксем, позтсем, 
драматургсем, тӑлмачсем, критик-публицистсем. Чӑваш со
вет литератур,и хамӑр ҫӗршыври халӑхсене интереслентере- 
кен темӑоене ӑнӑҫлӑн лартса ҫутатеа пама 'Пултаракан лите
ратура ҫӳллӗшне ҫёкленчӗ. Чӑваш литератур!и вырӑс тата 
ытти халӑхсен нумай аталаннӑ литератури шайве ҫити 
ҫӗкленме тӑрӑшать. Максим Горький тэхҫанах ӗн;тё пирён 
ҫӗршыври халӑхоен литератури ҫавӑн пек литература пу- 
ласеа ёмётленнё. Пака та чаплӑ ёмёгг! Вӑл пирен вӑхӑтра 
пурнӑҫа ,кӗрсе пырать. Совет литератури ем-ешёл вӑрман 
пек ӳсет. Унта мён тӗслӗ йывӑҫ ҫук-ши! Пурте, пурте — 
совет литературин вӑрманне илем кӳрет.

Совет саманинче, 40—46 ҫул хушшинче, пирён литера
тура тӑван халӑх пурнӑҫне туллин кӑтартса памалӑх вӑй 
пухрё. Пирён литературам ырӑ сӑнарӗсемпе идейисем на- 
цин социализмлӑ культурине пуянлатаҫҫӗ. Унӑн илемӗшӗ, 
шухӑшё ҫынсен чун-чӗрине, ӑс-хакӑлне савӑнтарать.

Чӑваш совет литератури социализмла реализм ме с летне 
ҫирӗп те тӗрёс тытса пырать. Ҫакӑ вӑл пирён писательсене 
пысӑк темӑсеве хускатма, вӗсене ӑнӑҫлӑн ҫутатеа пама, ха
лах 1кӗрешёЕӗпе пурнӑҫне тӗрӗс кӑтартма пулӑшать.

Пирён литература тӑван халӑха ҫёнӗ общества тума 
хавхалантаракан литература пулса тӑчё. Ҫакӑ вӑл — парти 
ертсе пынжпе туяннӑ, чи кирлё, чи вӑйлӑ нахалах. Ҫак па- 
халӑха пула вӑл сбществӑ вӑйё йулса тӑчӗ. Ҫакна халё пур
те асураҫҫё, пурте пӗлеҫҫё.

Чӑваш совет литератури хамӑр республика чиккисенчен 
тухса пырать. Ҫирёммӗш ҫулсенче чӑваш писателӗсен 
1произведе1Никё'с©не вырӑс чӗлхине питех ,те сахал куҫарнӑ 
е 1куҫарманпа пёрех пулсан, ,халё, уйрӑмах 50-мӗшпе 60-мгш 
ҫулсенче, пирӗн литературӑн «географикӗ» нумай сарӑлчё. 
Чӑваш поэчёсен, прозаикӗсен, драматургӗсен, критикӗсен 
произведенийёсем вырӑола тухаҫ-ҫё те лётом ҫёршыв тӑрӑх 
еаланаҫҫӗ. Ку ҫеҫ те мар-ха: чӑваш пиоателёсен 1кӗнекисене 
ытти тӑванла халӑхсен чӗлхисене те 1куҫараҫҫё. Ҫапла, чӑ- 
ваш литературин праизведенийӗсе1М ытти -халӑхсен вулака- 
нёсем умӗнче те «экзамен» тытма пултараҫҫӗ. Ҫакӑ вӑл пи
рён литературӑн идейное^! тарӑнлавнине, илемӗшӗ ҫӳллё 
шая ҫӗкленнине кӑтартса парать.

Ҫапах та, ҫитёнӳс-ем пысӑх пулин те, акӑ паян, 1963 ҫул- 
та, чӑваш совет литератури хальхи иурнӑҫпа ялаяах тан 
пырать, халӑх пурнӑҫне пур енчен те туллин ҫутатоа па- 
рать тени тёрӗсех мар иулӗччӗ. Пытарма ҫук, пытарма
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кирлӗ мар, пнрӗн литература, хальхи пурнӑҫ темнеем патнё 
нумай ҫывхарчё пулин те, вӑл пурнӑҫ уттинчен чылай юлса 
пыратыха. Кашни писателӗн тенё пекех хальхи пурнӑҫ 
ҫинчен ҫырнӑ гтроизведени пур: пари роман, повеҫ, калав 
ҫырнӑ; тепри поэмӑ, пьесӑ ҫырнӑ, анчах пысӑкрах -сарӑмпа 
ҫырнӑ произведенисем хушшинче иртнё саманасене кӑтар- 
таканнисем, ҫапах та, нумай pax. Паллах, пире ҫавӑн пек 
прсизведенис&м те кирлӗ. Апла пулин те, хальхи пурнӑҫа, 
хальхи ҫынсене сӑнласа паракан пысӑк произведенисем оа- 
халл1и пирён литературӑн чи пысӑк ҫитменлёхё пулса тӑрать.

Вулахансене тата ҫакӑ хьггӑ пӑшӑрхантарать: уйрӑм 
писательеен хальхи пурнӑҫ ҫиичен ҫыр-нӑ поваҫёсам1П1е кала- 
вӗсем, пзэмисемпе сӑввисем хӑш-пӗр чухне ытла та шупха 
пулса тухаҫҫё, ӑсталӑх тёлӗшпе жирлё пек шайра тӑмаҫҫё.

Буржуалла тесрет1И!хеемпе вӗеен тӗрлё хӳрешкисем, co
lt иализмла реализма хирӗҫ, литературӑна парти ертсе пы- 
рассине хирӗҫ тӑрса, тёрлё злак сараҫҫӗ. Ку пирӗншӗн, пал
лах, ҫӗнё япала мар: буржуазии янахсӑр йыттисем 
пётмен-ха, вёсем ир те, каҫ та вӗреҫҫӗ. Писательсем ҫакна 
лайӑх пӗлеҫҫё: совет литератур и не парти ертое пыратъ, ҫул 
кӑтартса парать. Совет писаталёсем карт и ёҫне, халӑх ӗҫне 
ӑнлансах тӑваҫҫӗ, чӗре хушнипе, аслӑ Ленин вёрентёвё ка- 
васлантарн ипе тӑваҫҫӗ.

Н. С. Хрущев юлташ литературӑпа искусства ҫинчен 
каланисем, КПСС Тӗп Комитечӗн литературӑпа искусства 
тёлёшпе йышӑннӑ п сот ановленийёссм, парти Тёп Комите- 
чӗн 1963 ҫулхи июньте пулнӑ Пленумӗн идеологи ӗҫён за- 
дачисем ҫинчен йышӑннӑ постано вленийӗнч е, КПСС Прог- 
рамминче литературӑпа искусства пирки кӑтартса панисем, 
унта лартна задачӑс.ем пирӗн литературёта иахусствӑна, 
писательсеке, художниксене, композитороене ҫёнё произве
денисем ҫырма хавхалантарчӗҫ, халӗ те хавхалантара-ҫҫӗ. 
Литературӑпа искусства ҫыннисем умёнче пыеӑк задачӑсем 
тӑраҫҫӗ: вёсен идейӑ тасалӑхӗшӗн пётӗм вӑйпа кӗрешмелле, 
формалистла, абстракционистла хӑтланчӑксене путарса пы- 
малла, пурнӑҫпа тачӑ ҫыхӑнса тӑмалла, ҫӗнё проиэведени- 
сенче совет халӑхён паттӑрлӑхне, совет ҫыннисен ӗҫне-хӗл- 
не, шухӑш-кӑмӑлне тёрёс хӑтартмалла. Писательсен пат- 
риотла тивёҫӗ — халӑх умёнчи пысӑк ответлӑха чун-чӗрепе 
туйеа ёҫлесси, яланах малта .пырасся, халӑха ырӑ шухӑш- 
сем парасси, ҫёнӗ пурнӑҫ тума пулӑшаоси.
1963



И. Д. КУЗНЕЦОВ

КЕНЕКЕ АВТОРЕ ҪИНЧЕН

П и р ӗ н  в у л а к а н с е м , п ё р -п ё р  к ӗ н е к е  т у я н с а н ,  ӑ н а  в у л а с а  т у х с а н , 

к ё н е к е н е  ҫ ы р а к а н п а  п у ш ш е х  т е  и н т е р е с л е н е ҫ ҫ ӗ . К а м  в ӑ л  ӑ н а  ҫ ы р а к а н ?  

М ё н л е  ҫ ы н ?  А ҫ т а  ӗ ҫ л е н ӗ ?  М ӗ н п е  п а л л ӑ ? ..
« Ч ӑ в а ш  л и т е р а т у р и н  с ӑ н -с ӑ п а ч ӗ »  к ё н е к е н  а в т о р е  В . А .  Д о л г о в  

( Х у д а р с е м )  —  ч ӑ в а ш  л и т е р а т у р и н ч е  н у м а й р а н п а  ӗ ҫ л е к е н  п и с а т е л ь -  
с е н ч е н  п ӗ р и . У н ӑ н  м а л т а н х и  п р о н з в е д е н и й ё с е м  2 0 -м ё ш  ҫ у л с е н ч е  « С у н -  

т а л »  ж у р н а л т а  т а т а  ч ӑ в а ш с е н  т ё р л ӗ  х а ҫ а ч ӗ с е н ч е  п и ч е т л е н с е  п ы н ӑ . 

Л и т е р а т у р а  ӗҫн е  в ӑ л  ы т т и  ё ҫ р е  п у л н ӑ  в ӑ х ӑ т р а  т у и ӑ , у р ӑ х л а  к а л а с а н , 

х ӑ й ё н  п р о и з в е д е н и й ӗ с е н е  в ӑ л  я л а н  т е н ӗ  и е к е х  ӗҫ  х ы ҫ ҫ ӑ н , п ё р -п ё р  п у ш ӑ  
в ӑ х ӑ т р а  е к а н м а л л и  к у н с е н ч е , о т п у с к  в ӑ х ӑ т ё н ч е  ҫ ы р н ӑ ...  Ҫ а к н а  ш у т а  

н л с е н , у н ӑ н  ҫ а к  с ӑ м а х ё с с н ӗ ' ҫ ӑ м ӑ л л ӑ н а х  ӑ н л а н с а  и л е т ё н :  « Ш у т л а с а  

п ӑ х р ӑ м  т а ,  м а в ӑ н  к ӑ н т ӑ р л а х и  ҫ у т ӑ п а  ҫ ы р н ӑ  п р о и з в е д е н и  ҫ у к п а  п ӗ р е х ...»

В а с и л и й  А р х и п о в и ч  Д о л г о в  1 9 0 6  ҫ у л т а  Ҫ ӗ м ё р л е  р а й о н ӗ н ч и  Х у т а р  

с а л и н ч е  ч у х ӑ н  х р е с ч е н  к и л -й ы ш ӗ н ч е  ҫ у р а л с а  ӳ сн ӗ . М а л т а н  в ӑ л  Х у т а р -  

т и  И . Н .  У л ь я н о в  л а р т н ӑ  ш к у л т а  в ӗ р е н н ӗ , у н т а н , В ӑ р н а р т и  я л  х у ҫ а -  
л ӑ х  т е х н и к у м ӗ н ч е  п ё р  х ё л  в ё р е н н ё  х ы ҫ ҫ ӑ н , Ш у п а ш к а р а  Ч ӑ в а ш  р а б ф а к -  

н с  к ӗ н ӗ . Р а б ф а к р а  в и ҫ ӗ  ҫ у л  ( 1 9 2 4 — 1 9 2 7 )  в ё р е н н ӗ  т е  М у с к а в р и  

г о с у д а р с т в а  у н и в е р с и т е т н е  к а й н ӑ . У н т а  в ӑ л  ф и л о с о ф и п е  и с т о р и  ф а -  
к у л ь т е т ё н ч е  в ё р е н н ё . А н а  в ё р е н т е к е н с е м  х у ш ш и н ч е  Н .  М . П о к р о в 

с к и й , В . П . В о л г и н , Н .  М . Л у к и н - А н т о н о в ,  Е .  А .  К о с м н н с к и й  а к а д е -  

ы н к с е м  т а т а  ы т . п у л н ӑ , в ӑ л  у н т а  А .  В . Л у н а ч а р с к и й ,  П . С .  К о г а н ,

A .  К. В о р о н е н и й , И .  И .  А н и с и м о в ,  В . В . Е р м и л о в  т . ы т .  д о к л а ч ё с е м п е  

л е к ц и й ӗ с е н е  и т л е н ё . У н и в е р с и т е т р а н  в ё р е н с е  т у х с а н , 1 9 3 0  ҫ у л  в ё ҫ ё н ч е ,

B . Д о л г о в  Ч ӑ в а ш  р е с п у б л и к и н е  т а в р ӑ н н ӑ  т а  х ӑ й  в ё р е н н ё  р а б ф а к р а  

т ӑ в а т ӑ  ҫ у л  х у ш ш и  п р е п о д а в а т е л ь  т а т а  д и р е к т о р  п у л с а  ӗ ҫ л е н ё . 1 9 3 4  

ҫ у л т а  В К П ( б )  Ч ӑ в а ш  о б к о м ӗ  ӑ н а  Л е н и н г р а д а  м а р к с и з м -л е н и н и з м  

к л а с с и к ё с е н  п р о и з в е д е н и й ӗ с е н е  С С С Р - т и  х а л ӑ х с е н  ч ё л л и н е  к у ҫ а р а к а н -
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сене вӗрентсе хатӗрлекен курса янӑ. 1937— 1941 ҫулсенче В. Долгов 
Чӑваш государства издательствинче марксизм-ленинизм классикӗсен 
гроизведенийёсене чӑвашла куҫарса тата редакцилесе кӑларакан ко- 
мнссире ӗҫленӗ, 1941— 1945 ҫулсенче вӑрҫара пулнӑ, ҫартан 1946 
ҫулхи кёркунне тёлне ҫеҫ таврӑннӑ. Гварди капитанё В. Долгов 
фронтра хастар политработник пулнӑ, хӑйсен чаҫёнчи офицерсем ӑна 
ырми-канми ёҫленёшӗн, шиксёр пулнӑшӑн «неугомонный капитан» 
тесе чённӗ. Вӑрҫӑ хыҫҫӑн В- Долгов Чӑвашгиз аслӑ редакторё, КПСС 
Чӑваш обкомёнче пичет секторён заведующийё пулса ёҫленё.

В. Долгов (Хударсем) ҫамрӑклах обществӑпа политика ёҫне хут- 
шӑнса ёҫлсме тытӑннӑ: 1922 ҫулта вӑл комсомола кӗнё, 1928 ҫулта 
парти членне кёнё, рабфакра вёреннё . чухне те, ҫавӑн пекех универ- 
ситетра та пёрмаях комсомол, парторганизаци бюровён члене е ҫекре- 
тарӗ пулса ӗҫленё. Ку ёҫ унӑн шухӑш-кӑмӑлне ҫирёплетнӗ, полити- 
кӑлла опыт панӑ. Ҫав вӑхӑтрах вӑл литература юхӑмне активлӑ хут- 
шӑнса ёҫленё. Малтан статьясемпе сӑвӑсем ҫырнӑ. Унӑн сӑввисем 
1929 ҫулта Мускавра Центриздатра «Хура тар» ятпа уйрӑм кёнекен 
пичетленсе тухнӑ. Университет пӗтерсен, вӑл фельстонсемпе калавсем, 
критикӑллӑ статьясем ҫырма тытӑннӑ. Унӑн калав кёнекисем тӑваттӑ: 
«Ҫурхи калавсем», «Тёлёнмелле винтовка», «Пирӗн ҫывӑх юлташ» 
тата «Ҫуралнӑ ҫёршывра». В. Долгов чӑваш литературин историне 
тспчесе нумай статьясем ҫырнӑ. Унӑн ёҫёнче К. В. Иванов пултару- 
лахӗ ҫинчен ҫырнӑ статьясем уйрӑмах паллӑ вырӑн йышӑнаҫҫё. Ҫав 
статьясенчен лайӑхраххисем «Чӑваш халӑх поэчё К. В. Иванов» кӗ- 
некере икё хутчен тухнӑ. В. Долгов критикӑн тепӗр паха кёнекн— 
И. Я. Яковлевпа И. Н. Ульянов хушшинчи ырӑ туслӑх ҫинчен ҫырнӑ 
«Ёмёрех пархатарлӑ туслӑх» ятлӑ кёнеке. Кунта тата ҫакна та па- 
лӑртмалла: Долгов — чӑвашсен пултаруллӑ тӑлмачёсенчен пёри. Вӑл 
В. И. Ленин произведенийёсене чӑвашла куҫарас тёлӗшпе нумай ёҫленё, 
илемлё произведенисем те вырӑсларан куҫарнӑ. Вӑл шутра А. С. Пуш
кин, И. С. Тургенев тата ытти писательсен произведенийёсем.

В. Долгов тата журналист, газетчик. Унӑи, литература ёҫне хаҫат- 
журналсенче пуҫланӑскерён, тёрлӗ статйисем «Комсомольская правда», 
«Литературная газета», «Литература и жизнь», «Учительская газета», 
«Советская Чувашия», «Коммунизм ялавё», «Ҫамрӑк коммунист», «Ле
нин ялавё» тата ытти хаҫатсенче, «Земля советская», «Революция и 
национальности», «Ялав», «Тӑван Атӑл» тата ыт. журналсенче пичет- 
ленсс тухнӑ. Долгов юлташ чӑваш пичетёнче ёҫлеме тытӑннӑранпа 
чӑвашла тата вырӑсла кӗнекесем 200 ытла редакцилесе кӑларнӑ.

Пултаруллӑ истсрикён, писателен, критикан, редакторӑн, тӑлма- 
чӑн 30—35 ҫул хушшинчи ёҫне-хӗлне кӗскен хаклас пулсан, унӑн 
ҫҫёнчи, пултарулӑхёнчи ҫак пахалӑхсене палӑртмасӑр хӑварма ҫук.

Мён ҫамрӑкранпах (эпӗ ӑна 1924 ҫултанпа пёлетёп) В. Долгов
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иун-ҫулёнче иксёлми хастарлӑх вӑйлӑ палӑрса тӑрать. Ҫав хастарлӑха 
вӑл партилӗх хурҫи хывтарса пиҫӗхтернӗ. Ҫавӑнпа ёнтӗ унӑн хастар- 
лӑхӗ яланах типтерлё, вирлӗ, ҫыпӑҫуллӑ та вырӑнлӑ, парти ёҫӗ-хӗлӗпе 
тёлме тёл пулса. пырать. Вӑл кирек мёнле ёҫре те хавхаланса, аванса 
ёҫлет, хӑй калашле, унӑн тарламасӑр тунӑ ӗҫ ҫук. Ёҫе юратни, тӑ- 
рӑшни Долговӑн кашни калавёнчех, кашни статйинчех сисёнет. Ку 
унӑн «Чӑваш литературин сӑн-сӑпачё» кёнекинче те уҫҫӑнах курӑнать.

Литературӑра ёҫлекенсем ҫакна лайӑх пёлеҫҫӗ: критик ёҫё час- 
часах хӑй пуҫарса, хӑй тунӑ ёҫ пек курӑнмасть, хӑшне-пёрне урӑх 
ҫын ҫырнӑ пирки калаҫкаланӑ пек кӑна туйӑнать. Ҫитменнине тата, 
нисательсем хушшинче тепёр чухне критик тишкернине пачах юрат- 
ман, ҫавӑнпа ӑна чыслама мар, хисепрен кӑларса пӑрахма та хӑтла- 
иакансем те пур. Ун пек ҫынсем ҫакна ӑнланмаҫҫё: критик ёҫё — вӑл 
нитё кирлё, чӑн-чӑн партиллё ёҫ, вӑл ҫыракана та, вулакана та пулӑ- 
шать. Писателе тав туса мухтанине ҫийёнчех илтме пулать, тишкерсе 
ҫкрнисем хӑш-пёр чухне чылай вӑхӑт ыртсен тин ҫыракансен ӑсне 
кӗреҫҫё. Тепёр тесен, критик ҫырнисем, темле паха пулсан та, хаҫат- 
|'а е журналта тухнӑ май, пёр-ик кун, нумай пулсан, пёр уйӑх хуш
шинче, манӑҫа тухаҫҫё, мёншён тесен вёсем хаҫат-журнал «ёмёрёпе» 
пурӑнаҫҫӗ, часах «ёнере» юлаҫҫё.

Критикӑн ёлёкрех ҫырнӑ произведенийёсенчен кирлёреххисене 
суйласа илсе, пёр кёнекене пухса кӑларни питё паха ёҫ пулса тӑрать. 
Ман шутпа, В. Долговӑн тёплё те меллӗ тёпчесе ҫырнӑ критикӑллӑ 
статйисем шкул ачисемпе учительсемшён кӑна мар, кашни вулаканшӑн 
интереслё, ӑскӳревлё.

«Чӑваш литературин сӑн-сӑпачё» кёнекене вуланӑ чухне тата акӑ 
мӗн сисёнет: унӑн авторё — вӑйлӑ публицист, вӑл вырӑссен паллӑ 
публицисчёсем, сӑмахран, В. Г. Белинский, Н. Г. Чернышевский, 
Л В. Луначарский тата ыт. ҫырнисене тӑрӑшса вёреннӗ. Паллах, унӑн 
публицист ӑсталӑхё пуринчен ытла В. И. Ленин ҫырнисене тёплӗ 
всреннӗ, тимлё куҫарнӑ, редакциленё хушӑра вӑй илсе пынӑ. Вӑл кирек 
мёнле ёҫре те, мирлё вӑхӑтра ёҫленё-и, вӑрҫӑра ҫапӑҫнӑ-и,—яланах пар
тии ҫирёп те шанчӑклӑ салтакӗ пулчё. Чӑн та, кёҫҫе питлё Берия ним 
айапсӑр ҫынсен пуҫёсене каснӑ ирсёр кунсенче элекҫӗсем, Долгова 
ехалӑх тӑшманӗ» ятне парса, персе ӳкерме хӑтланчёҫ. Анчах тӑван 
парти ӑна ун пек тип-шартан хӑтарса хӑварчё.

Совет правительстви В. Долговая фронтри хӑюлӑхне, чӑваш 
ппчетӗнчи ырӑ ёҫне пысӑк хака хурса, виҫӗ орденпа тӑватӑ 
медаль панӑ.

Ҫак кӗнеке халӑх хушшннче хисепе кӗресси пире пӗрре те иккӗ- 
лснтермест. Манӑн хамӑн пёчёкҫё статьяна кӗнеке авторне ырлӑх- 
сывлӑх сунса вӗҫлес килет: тата та лайӑхрах кёнекесем кӗтетпёр эпир 
санран!
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