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Пёлӳ калӑпӑшне палӑртни.
Тӑван ҫӗршыв (Чалтан) аслӑ вӑрҫи ҫулӗсенчи (1941-1945) 

лару-тӑрупа чӑваш литературин пӗтӗмӗшле ӳкерчӗкӗ. Фронтри 
тата тылри ҫыравҫӑсем. Ҫапӑҫура пуҫ хунисем. Чӑваш 
журналисчӗсемпе писателӗсен ҫар хаҫатӗнчи ӗҫӗ-хӗлӗ.

Вӑрҫӑ ҫулӗсенчи литературӑн тӗллевӗсем, майӗсем тата 
шухӑшпа илемлӗх мелӗсем ҫӗнтерӳ хавхипе ҫыхӑнса тӑни. 
Халӑх сӑмахлӑхӗн витӗмӗ хӑпарса кайни. Литературӑра 
халӑхлӑх туйӑмӗ, документлӑх, тӳррӗн харкамлӑх, лирикӑллӑ- 
публицистикӑллӑ шухӑш-туйӑм, паттӑр та чӑтӑмлӑ ҫын сӑнарӗ 
мала тухни.

Васкавлӑ жанрсем хӑвӑрт аталанни: ҫыру, чӗнӳ, тупа, 
такмак, кулӑш, питлев, ылхан, юрӑ, мухтав, тӗрленчӗк, ӗлкё, 
очерк, новелла, калав, фельетон, памфлет, лирикӑн 
паттӑрлӑхпа юрату тӗсӗсем, сценкӑсем, инсценировкӑсем, 
поэмӑпа халай (повеҫ) кӗске тӗсӗсем. Хайлавсен тӗп 
ыйтӑвӗсем, никӗсри хавхисем: салтаксен ҫапӑҫури паттӑрлӑхӗ, 
тӑшмана курайманни, фронтпа тыл пӗрлӗхӗ, туслӑхпа тӑванлӑх 
вӑйӗ.

Сӑмахлӑхӑн виҫӗ ӗречӗ -  эпика, лирика, драма -  
харӑссӑн талпӑнса аталанни.

Публицистикӑпа поэзи маларах пынин сӑлтавӗсем. Сӑвӑ- 
юрӑра лирикӑпа эпика пӗрлешсе вӑйланни. Поэзири 
гражданлӑхпа (элтешлӗхпе) ҫынлӑх (гуманизм) витӗмӗсем,
шанӑҫпа мӑнаҫлӑх, юратупа курайманлӑх, паттӑрлӑхпа 
ҫирӗплӗх, синкерлӗхпе чӑтӑмлӑх, тунсӑхпа туслӑх, пӗрлӗхпе 
ӗмӗт кӗвви вӑйланнин пӗлтерӗшӗ. П.Хусанкай, Я.Ухсай,
А.Алка, И.Тукташ, К.Кольцов, В.Бараев тата С.Элкер, 
И.Ивник, С.Шавлы, Н.Шелепи хайлавӗсенчи хавха, кӑмӑл- 
туйӑм, сӑмах пуянлӑхӗ.

Прозӑра вӑрҫӑ чӑнлӑхӗ, документлӑх мала тухни, 
хайлавсенче ҫивӗч публицистика сулӑмӗ, психологи тӳрӗлӗхӗ, 
питлевпе тарӑху туртӑмӗ пуҫ пулса тӑнин пӗлтерӗшӗ. Н.Илпек, 
М.Кипек, Хв.Ҫитта, М.Чалдун, Л.Агаков, С.Аслан, К.Пайраш,
А.Талвир хайлавӗсен поэтика хӑйнеевӗрлӗхӗсем.

Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи чӑваш драматургийӗн сюжетпа конфликт 
йӗрӗсем, сӑнарсен тытӑмӗ тата паттӑрлӑх хавхине тивӗҫ 
ӑсталӑхӗ. И.Максимов-Кошкинский, А.Кӑлкан, Н.Айзман,
А.Эсхель пьесисен пахалӑхӗ.

Вӑрҫӑ вӑхӑтёнче пичетленнӗ кӗнекесем. Куҫарусем. Вырӑс 
литературин витӗмӗ.

Паттӑрлӑх хавхин ӗмӗр сӳнми хӑвачӗ.
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I. ПАТТӐР ВӐХӐТ СӐМАХЁ

Аслӑ шкулпа вӑтам шкулӑн литература программисемпе 
кӗнекисем Тӑван ҫӗршыв Аслӑ вӑрҫи ҫулӗсенчи тата вӑрҫӑ 
хыҫҫӑнхи вунӑҫуллӑхри ҫар сӑмахне пысӑка хурса палӑртаҫҫӗ. 
Ку тапхӑра тӗпченӗ ӗҫсем теҫетки-теҫеткипе тухрӗҫ, анчах 
чӑваш литературин 1941—1945 ҫулсенчи утӑмӗсене 
Н.С.Дедушкин тӗпчевҫӗсӗр пуҫне тӗплӗ тишкерекенӗ вӑрах 
хушӑ пулмарӗ. Унӑн «Аслӑ ҫӗнтерӳ ҫулӗпе» (1985) кӗнеки 
халиччен пичетленнисенчен туллиреххи, пӗтӗмлетӳллӗ каланӑ 
сӑмах. Ҫав сӑмахсене никӗсе хурса, эпир вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи 
сӑмахлӑха хушса, анлӑлатса пӑхӑпӑр.

Авалхи халапсемпе сӗрен вӑййин сӑмахӗсенче «отечество», 
«отчизна» сӑмахсен пӗлтерӗшллӗ «чалтан» сӑмах тӗл пулать. 
Ҫавӑнпа «Тӑван ҫӗршыв аслӑ вӑрҫи», «Аслӑ Аттелӗх вӑрҫи» 
вырӑнне Чалтан вӑрҫи» теме те юрать.

Чӑваш ҫыравҫисем вӑрҫӑ вут-ҫулӑмӗ витӗр ҫӗнтерӳпе 
тухрӗҫ. Фронтра тӑшманпа хире-хирӗҫ тӑрса, совет салтакӗсен 
вӑрҫӑри паттӑр ӗҫӗсене хӑйсен куҫӗпе курса, вӗсем чӑн 
пурнӑҫран илнипе шайлаштарса, вӑрҫӑ хыҫҫӑн та чылай сӑвӑ- 
поэма, повеҫсемпе романсем, пьесӑсем пичетлесе кӑларчӗҫ. Ҫав 
вӑхӑтрах фронтран таврӑннӑ ҫамрӑксем те литература ӗҫне 
хастарлӑн хутшӑнчӗҫ. Юлашки ҫулсенче вара вӑрҫӑра пулман 
ҫамрӑксем ҫарпа патриотизм темипе самаях витӗмлӗ хайлавсем 
ҫырчӗҫ.

1.2. «Пӗтӗмпех фронтшӑн, ҫӗнтерӳшӗн!».

Юлташӑмӑрсем, тӑххӑрмӗш хум -  
Юлашки хум -  ҫапать хаяррӑн,
Тӑрсамӑр пурте вырӑна,
Вӑрҫма хатӗрленӗр патваррӑн!
Чи юлаши таса вӑрҫа —
Чӑн ҫутӑшӑн, таса тӗнчешӗн!
Ҫав тӑххӑрмӗш хума ватар!
Васкар телей ҫӗрне ҫитмешкӗн.
(Ҫеҫпӗл Мишши. «Хӗрлӗ тинӗсре», 1919).

1941 ҫулхи ҫӗртмен 22-мӗшӗнче фашистла Германи Совет 
Союзӗ ҫине хурахла тапӑнсан Тӑван ҫӗршывӑн аслӑ вӑрҫи - 
Чалтан вӑрҫи пуҫланнӑ. Пайтах ӗмӗр иртӗ, анчах 1418 куна
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пынӑ вӑрҫӑра халӑх тӗлӗнмелле патгӑрлӑх кӑтартнине, Аслӑ 
Ҫӗнтерӳшӗн ҫӗрне-кунне пӑхмасӑр ӗҫленине тӗнче историйӗ 
манса кайма пултараймӗ.

Вӑрҫӑ СССРти 28 милион ҫын пурнӑҫне татнӑ. 
Фашистла пуҫ касансем ҫӗршыври 1710 хулана аркатнӑ, 70 
пин ытла яла ҫунтарса янӑ. Пайтах хура-шур курма лекнӗ 
халӑха, пурнӑҫпа вилӗм хушшинчен иртме тивнӗ. «Эпир 
нимӗнле йывӑрлӑха та парӑнмарӑмӑр, нимӗнле хӗн-асап 
умӗнче те пуҫа усмарӑмӑр. Вӑйлӑ хӗҫпӑшалланнӑ тӑшманпа 
Улӑп-паттӑр пек харсӑр ҫапӑҫса, чаплӑ ҫӗнтерӳ турӑмӑр. 
Гитлер хурахӗсем хӑйсен вилӗмне хӑйсен хура йӑвинчех 
тупрӗҫ», — тенӗ вӑрҫӑ вӗҫленсен.

Тӑван ҫӗршывӑн Аслӑ вӑрҫи малтанхи кунран пуҫласах 
пӗтӗм халӑх вӑрҫи пулса тӑнӑ. «Тӑван ҫӗршыв хӑрушлӑхра!», 
«Пӗтӗмпех фронт валли, пӗтӗмпех ҫӗнтерӳ валли!». «Пӗтӗм вӑя 
тӑшмана аркатма!» — ҫак лозунгсем ҫынсене ура ҫине тӑратнӑ, 
ялав вырӑнне пулнӑ.

1941—1945 ҫулсенчи вӑрҫӑ вӑхӑчӗ, ун хыҫҫӑнхи уралану 
ҫулӗсем калама ҫук йывӑр иртнӗ Вӑл вӑхӑт пирӗн куҫ умӗнчен 
кайман-ха. Ӑна ас тӑвакансем нумай.

Ҫав нушаллӑ, юнлӑ, вилӗмлӗ ҫулсенче чӑваш ҫыравҫисем 
тӑван халӑхпа пӗрле пулнӑ. Вёсен тӗрлӗ сӑмахӗ йывӑрлӑха чӑтса 
ирттерме пулӑшнӑ, шанчӑк панӑ, ӗненӗве вӑйлатнӑ. Паттӑр 
ҫьшсен таса сӑмахӗсем паян та вилӗмсӗр» (Ч.Л., 8 кл. валли, 
2003, 202 с.).

«Фашистсем пирӗн Тӑван ҫӗршыв ҫине ултавлӑн, 
сӗмсӗррӗн, вӑрӑ-хурахла талӑнса кӗни совет ҫыннисене калама 
ҫук тарӑхтарса янӑ. Тӑнӑҫ ӗҫпе пурӑннӑ ҫынсем тӑшман 
эшкерӗсене хирӗҫ ҫӗкленнӗ, аякри тылри халӑх фронта 
туртӑннӑ. Салтак ҫулӗ ҫитмен яш-кӗрӗм ҫар комиссариачӗсене 
пырса тулнӑ. Хӗрупраҫ та фронта яма ыйтнӑ. Тӑванӗсем хаяр 
ҫапӑҫура пуҫ хуни ҫинчен пӗлсен, ватӑсем те чӑтса тӑрайман, 
фронта кайнӑ. Вӑтам шкулта вӗренекен Валентин Урдаш, ҫулне 
пысӑклатс-а кӑтартса, хӑйне салтака яма ыйтнӑ. Ӳпке чирӗпе 
аптӑракан Илле Тукташ поэт та, хӑй чирлине тухтӑрсенчен 
пытарса, тӑшманпа ҫапӑҫнӑ. Ывӑлӗ вилни ҫинчен хут килсен, 
ватӑ писатель, граждан вӑрҫи паттӑрӗ М.Данилов-Чалдун ҫар 
комиссариатне хӑйне ҫара илме ыйтса хут панӑ. «50 ҫула 
ҫитнӗскер, хам ирӗкпе вӑрҫӑ ҫынни пулса тӑтӑм... Виҫӗ хут 
вӑрҫӑра пулса, виҫӗ хут ҫӗнӗрен ҫуралса ӳсрӗм эпӗ, — тесе
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ҫырнӑ вӑл 1942 ҫулта Шупашкарти тусӗсем патне «34 атака 
умӗн» ҫырӑвӗнче. — Фашистсем манӑн пӗртен-пӗр юратнӑ 
ывӑлӑма вӗлерчӗҫ. Ун вырӑнне эпӗ вӗсене ҫӗр хут тавӑрӑп! Эпӗ — 
ашшӗ. Манӑн ватӑ алӑ чӗтресе тӑмӗ».

Ҫук, чӗтремен совет ҫыннисен алли те, чунӗ те аслӑ вӑрҫӑ 
хирӗнче. Аптраса ӳкмен тылри ял-хула та. «Пурте — фронтшӑн, 
пурте — ҫӗнтерӳшӗн!» — ҫапла пулнӑ ун чухнехи лозунг. 
Тӑван ҫӗршыв пурне те ура ҫине тӑратнӑ.

Вӑрҫӑ хирне кайма хӑват ҫитерейменнисем — Пӗрремӗш 
тӗнче вӑрҫинчех аманса пӗтнӗ ватӑ Ҫ.Элкер, пач суккӑр
Н.Шелепи, асат хуҫнӑ К.Чулкаҫ, йывӑр чирленӗ И.Ивник, 
Стихван Шавли, Степан Аслан, В. Давыдов-Анатри, ялти 
шкулта ачасене вӗрентекен Марфа Трубина, ватӑлса пӑшал 
тытасран иртнӗ П.Осипов, И.Мучи, йывӑр аманса таврӑннӑ 
Хветӗр Уяр хӑйсене фронтри пек туйнӑ. Вӗсем сахал йышпа 
хаҫат-журнал, кӗнеке те брошюра кӑларнӑ, фронтпа тылра 
аманнӑ салтаксемпе, ялти ватӑ-вӗтӗпе ҫыхӑну тытнӑ. Вӑрҫӑ 
ҫулӗсенче вӗсем пурте хӑйсен чи паха хайлавӗсене ҫырма хӑват 
ҫитернӗ.

Тӑван ҫӗршыв ирӗкӗпе никама пӑхӑнманлӑхӗшӗн пынӑ 
хаяр вӑрҫӑ тӗнче историйӗшӗн пӗчӗк самант кӑна. Этемлӗх 
историйӗн ҫав тӑватӑ ҫулӗ ҫине малашнехи ҫынсем те чарӑна- 
чарӑна тӑрса пӑхӗҫ, унта мӗн пулни ҫинчен ҫырнине тимлесе 
вулама тӑрӑшӗҫ. 1941—1945 ҫулсенче асар-писер ҫаврӑннӑ вӑрҫӑ 
историне тёрӗссӗн ҫырса пӗтереймен-ха. Совет Союзӗ пӑшал 
айне 34 млн салтак тӑратнӑ. Вӗсенчен 11 млн салтак ҫеҫ сывӑ 
юлнӑ. Унӑн халиччен паллӑ пулман страницисем ҫулсерен 
тупӑнаҫҫӗ, фашизм тискерлӗхне хирӗҫ патгӑррӑн ҫапӑҫнӑ 
ҫынсен ячӗсем тӗрӗс-тӗкеллӗн таврӑнаҫҫӗ.

Вӑрҫӑ пуҫланнӑ чухне 18 ҫула пуснӑ каччӑсенчен (1923 
ҫулта ҫуралнисенчен) вунӑ ҫын пуҫне иккӗшӗ кӑна аманса- 
сусӑрланса вӑрҫӑ хирӗнчен таврӑннӑ, ытгисем вара юнлӑ вут- 
ҫулӑмра — ҫын ҫӳремен шурлӑхра, кайӑк ларман ту хысакӗнче, 
кашкӑр кӗмен вӑрман чӑтлӑхӗнче, суха касси витмен пӑрлак 
тӑвайккире — Тӑван ҫӗршывӑн кашни утӑмӗнче — тискер 
тӑшманпа ҫапӑҫса, выртса юлнӑ.

Совет халӑхӗ питӗ лайӑх пӗлсе тӑнӑ: Тӑван ҫӗршыва вӑл 
хӑй кӑна хӳгӗлесе хӑварма пултарать, ӑна аякран никам та 
пулӑшаймӗ те, пулӑшас та темӗ. Фашизма ҫӗнтерсе, аслӑ ӑру 
Тӑван ҫӗршыва, Раҫҫее, унӑн ирӗкӗпе малашлӑхне сыхласа
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хӑварнӑ. Ҫавӑнпа пирӗн патгӑрсен ӗҫне-хӗлне нихҫан та 
манмӑпӑр, ӑна хамӑр хастарлӑхпа пуянлатса пырӑпӑр.

Тӑван ҫӗршывӑн Аслӑ вӑрҫи (авалхи сӑмахпа каласан — 
Чалтан вӑрҫи) ҫулӗсенче ытти халӑхсемпе пӗрле чӑваш халӑхӗ 
Тӑван ҫӗршыва юнпа, тарпа хӳгӗленӗ, паттӑрлӑх, чӑтӑмлӑхпа 
хӑюллӑх, ҫирӗп кӑмӑл кӑтартнӑ. Ахальтен мар вӑрҫӑра Совет 
Союзӗн Геройӗ ятне илнисем хушшинче пирӗн ентешсем 76 
ҫьш, 54 пин чӑваша орденсемпе, медальсемпе наградӑланӑ. 19 
ҫын Мухтав орденӗн тулли кавалерӗ пулса тӑнӑ.

Фашизма хирӗҫ кӗрешнӗ ҫулсенче публицистикӑпа 
литература пархатарлӑ пысӑк ӗҫ тунӑ. «Совет ҫӗршывӗн 
писателӗсем ҫак татӑклӑ ҫапӑҫура хӑйсен вырӑнӗ ӑҫтине 
пӗлеҫҫӗ. Пирӗнтен нумайӑшӗ алла хӗҫпӑшал тытса ҫапӑҫаҫҫӗ, 
нумайӑшӗ алла перо тытса ҫапӑҫӗ. Пирӗнтен, совет 
интеллигенцийӗн малти отрядӗнчен, хальхи вӑхӑтра Тӑван 
ҫӗршыв калама ҫук пысӑк ӗҫ тума ыйтать», — тенӗ А.Фадеев 
вӑрҫӑ пуҫланнӑ кун писательсен митингӗнче. Митингра 
йышӑннӑ резолюцире ҫапла каланӑ: «Совет писателӗ хӑйӗн 
пӗтӗм вӑйне, хӑйӗн пӗтӗм опычӗпе талантне, кирлӗ пулсан — 
хӑйӗн пӗтӗм юнне те халӑхӑн Тӑван ҫӗршыв тӑшманӗсене хирӗҫ 
пыракан таса вӑрҫин ӗҫӗшӗн парӗ!».

Тӑван ҫӗршыв умне тухса тӑнӑ йывӑр кунсенче 
писательсен вичкӗн сасси пӗр самантлӑха та шӑпланман. Вӗсем 
тӑшманпа ҫапӑҫнӑ вӑхӑтрах хыпарсем, очерксемпе статьясем 
ҫырнӑ, сӑвӑсемпе юрӑсем хывнӑ, калавсемпе повеҫсем пичетле- 
пичетле кӑларчӗҫ. «Кӑшт кӑна лӑпкӑрах самантсем пулсанах, 
вӗсем блиндажсенче, траншейӑсенче ларнӑ ҫӗртех, пуҫ 
тӑрринче вӗҫӗм «юнкерссемпе» «мессершмитсем» кӗрленине, 
бомбӑсемпе снарядсем ҫурӑлнине пӑхмасӑр, чӗре тӗпӗнчен 
тухакан сӑвӑсемпе калавсем тӗрленӗ. Пӗр-пӗр лутӑрканнӑ кӑвак 
хут ҫине, татӑк-кӗсӗк кӑранташпа... Калама та ҫук васкавлӑ та 
оперативлӑ ӗҫлеме тивнӗ вёсен», — тесе ҫырнӑ писатель- 
фронтовик Леонид Агаков вӑрҫӑ кунёсене аса илсе.

Чӑваш ҫыравҫисен хайлавӗсенчи таса ӗмӗт — ҫӗнтерӳ 
ӗмӗчӗ, чи пысӑк шанчӑк — ҫӗнтерӳ шанчӑкӗ. Ҫав ӗмӗтпе ҫав 
шанчӑк пирӗн халӑха унӑн ывӑлӗ-хӗрӗсене усал тӑшмана хирӗҫ 
пӗтӗм вӑя хурса ҫапӑҫма хавхалантарнӑ.

Чӑваш каччисемпе хӗрӗсем Гитлер вӑрӑ-хурахӗсене хирӗҫ хӗҫ- 
пӑшалпа та, перопа та патгӑррӑн ҫапӑҫнӑ. Фронта кайнӑ 
писателъсенчен М.Н.Данилов-Чалдун, Владимир Бараев, Василий
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Васькин, Илья Думилин, Ефрем Еллиев, Кӗҫтук Кольцов, Кӑтра 
Мишша, Арсений Орлов, Андрей Петгоки, Николай Пиктемир, 
Федот Ҫитга, Николай Чурбай, Максим Ястран ҫапӑҫу хирӗнче 
выртса юлнӑ. Поэт, драматург, журналист пулнӑ Иван Викторова 
фашистсем концлагерьте асаплантарса, шартлама сивере пуҫ тӑрӑх 
шыв юхгарса шӑнтса лартнӑ.

Весен ячӗсене чӑваш писателӗсен Союзӗн ҫуртӗнче 
мрамортан тунӑ асӑну хӑми ҫине ылтӑн сас паллисемпе ӗмӗр 
асӑнмалӑх ҫырса хунӑччӗ.

Ҫулсерен икӗ пысӑк уявра — февралӗн 23-мӗшӗнче тата 
майӑн 9-мӗшӗнче — пӗтӗм халӑх Тӑван ҫӗршывӑн шанчӑклӑ 
хуралҫисене чыслать. Граждан вӑрҫинче палӑрнисене, Тӑван 
ҫӗршывӑн Аслӑ вӑрҫинче юн тӑкнисене, Афганистанра пулнӑ 
воин-интернационалистсене, паянхи ҫӗршыв хуралӗнче 
тӑракансене пуҫ таять аслӑ патшалӑх. «Ҫӗнйӗркелӳ» тапхӑрӗнче 
ҫӗршыв хӳтлӗх хатӗрӗсене — ҫар ракетисемпе хими хӗҫ- 
пӑшалне — сахаллатрӗ. Анчах ҫакӑ вӑл салтак йӑваш та 
шанчӑксӑр пулмалла тенине лӗлтермест. Этемлӗх нумай 
вӑрҫӑра ҫӗнтернӗ. Анчах вӑрҫӑ хӑйне яланлӑхах тӗп тумасӑр та 
ҫӗршьш салтак ӳстерме пӑрахмӗ. Усап вӑя сӑмахпа кӑна 
ҫӗнтерме ҫук. Ӑна хирӗҫ ӑслӑ вӑй кирлӗ. Сывӑ, матгур, 
шанчӑклӑ пулма пилленӗ ҫамрӑксене аслӑ ӑру. Ҫак пил яланах 
асра пулӗ. Аслӑ Ҫӗнтерӳ 50 ҫул тултарнӑ ятпа Чӑваш Енре 
салтаксен Асӑну кӗнекине хатӗрленӗ. Ӑна ҫырма ҫамрӑк 
йӗрлевҫӗсем нумай пулӑшнӑ. Вӗсем салтаксен вил тӑприсене 
тупса тирпейленӗ, тӑванӗсемпе ҫыхӑну йӗркеленӗ. Ҫыравҫӑсене, 
сӑн ӳкерчӗкӗсене, докуменчӗсене пухнӑ. Ветерансене тӗл 
пулусене чӗннӗ, каласа панисене ҫырса илнӗ. Ҫак пархатарлӗ ӗҫ 
часах вӗҫленмӗ.

1.2. Фронтовик-ҫыравҫӑсен хастарлӑхӗ

Пирӗн паттӑр ентеш салтаксен ретӗнче чӑваш ҫыравҫисем 
йышлӑ. Чӑваш писателӗсем пурте тенӗ пекех ҫапӑҫу хирӗнче 
пулнӑ. Чылайӑшӗ - ахаль салтак, командир е политработник, 
хӑшӗ-пӗри дивизи е ҫар хаҫачӗсенче, политпайсенче, 
госпитальсенче ӗҫленӗ. Вӗсем хушшинче П.П.Хусанкай, 
Я.Г.Ухсай, Л.Я.Агаков, А.Е.Алка, В.О.Алагер, И.А.Вашки,
В.А.Долгов, Г.И.Краснов-Кӗҫӗнни, Илпек Микулайӗ, 
Д.А.Кипек, Н.Ф.Мранькка, К.И.Пайраш, В.Т.Ржанов,
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М.Я.Сироткин, А.Ф.Талвир, И.С.Тукташ, Тихӑн Петӗркки, 
Г.Д.Харлампьев, Х.Е. Уяр, А.Н.Яндаш, Г.Ф.Орлов, 
Н.Ф.Евстафьев, В.А.Урдаш, Ф.Хёлкей (Андреев) тата ытти 
нумай-нумай ҫыравҫӑ ячӗ тӑрать.

Писатель вӑл — халӑхӑн малти ретӗнчи ҫынни, тӗрӗс те 
чӑн сӑмах ӑсти. Урӑхла пулма тивӗҫ ҫук унӑн. Хаяр кунсенче 
фронтра та, тылра та тӗрӗс те ҫивӗч сӑмах пӑшалпа танах 
кирлӗ пулса тӑнӑ. В. Маяковский сӑмаха штыкпа танлаштарма 
чӗнни тӳрре тухнӑ. Кам кӗскен те уҫҫӑн, чуна лӑплантармалла е 
вут тивмелле ӑнлантарнӑ вӑрҫӑн малтанхи ҫулӗсенчи питӗ 
йывӑр лару-тӑрӑва? Сӑмах та ҫук — партие парӑннӑ 
политӗҫченӗсем, журналистсемпе писательсем. Фронт 
пичетӗнче журналистсемпе писательсен ыйхӑсӑр ҫӗрӗсемпе 
канӑҫсӑр кунӗсем хутпа кӑранташ тытнипех иртмен. Вёсен 
тӑшманпа куҫа-куҫӑн тӑма тивнӗ, чылайӑшӗ малти ретре 
салтаксемпе пӗрле ҫапӑҫнӑ.

Ҫар пичетӗнче Л.Агаков, ВАлакер, ВДолгов, Илпек 
Микулайӗ, В.Ржанов, Ф.Ҫитга, АТалвир, АТукгаш, Ухсай Яккӑвӗ, 
П.Хусанкай, Н.Чурпай, АЯнташ тата ьпти ҫамрӑк журналистсемпе 
писательсем вӑй хунӑ. Вӗсем Шупашкарта чӑвашла тухса тӑнӑ 
«Чӑваш коммуни» («Хыпар») хаҫата, «Илемлӗ литература» («Тӑван 
Атӑл») журнала тӑтӑшах ҫырса тӑнӑ.

Ҫар хаҫачӗсен редакцийӗсенче ӗҫлемен писательсем те 
ҫырма пӑрахман. Рота командирӗсем АПеттоки, А.Алка, 
Т.Петӗркки, взвод комиссарӗсем И.Вашки, К.Краснов- 
Кӗҫӗнки, ҫар врачӗсем К.Пайраш, Н.Евдокимов кӑранташ 
тытма вӑхӑт тупнӑ.

1941—1945 ҫулсенче пысӑк хапаллӑ произведенисем сахал 
пичетленнӗ. С.Асланӑн «Аслати», Л.Агакова «Партизан Мурат», 
«Вилӗмрен те вӑйлӑрах», Илпек Микулайӗн «Ирена», Иван 
Салампекӑн «Иксёлми шанчӑк» тата ьпти хӑш-пӗр хайлавсене 
палӑртса хӑвармалла. Ку ҫулсенче прозӑн пӗчӗк жанрӗсем малта 
тӑнӑ. Тӗрленчӗкпе очерк ӑстисенчен В.Алакер, ВДолгов, Ф.Ҫитта, 
АЯнташ, И.Тукташ нумай ҫырнӑ. Л.Агаков статья та, очерк та, 
калав та пичетлесех пынӑ.

Мӗн ҫинчен ҫырнӑ-ха вӗсем? Пуринчен ытларах — 
фронтри тата тылри паттӑрлӑх ҫинчен. Писательсен Тӑван 
ҫӗршывӑн паттӑр ывӑл-хӗрӗсене мухтанӑ. Йывӑр самантсенче те 
совет ҫыннисем шикленсех ӳкменнине, чыса пурнӑҫран мала 
хунине кӑтартнӑ. Вӑрҫӑ ҫулӑмӗнче халӑхсен туслӑхӗ
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нихҫанхинчен пиҫӗрех ҫирӗпленнӗ. Ҫавна та писательсем 
хӑйсен куҫӗпе курса, чунӗпе туйса ҫырса хӑварнӑ. Тӑван 
ҫӗршыв ирӗклӗхӗпе никама пӑхӑнманлӑхӗшӗн ачасем те патгӑр 
кӗрешнӗ. Вӗсем ҫинчен ҫырнӑ калавсемпе повеҫсене 
хумханмасӑр вулама ҫук.

Жанрсем енчен вӑрҫӑ прози пуян. Юмахсемпе халапсем, 
очерксем, тӗрленчӗксемпе репортажсем, калавсемпе новеллӑсем 
паттӑрлӑх пафосӗпе, унччен литературӑра пулман сӑнарсемпе 
пуянланнӑ. Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи прозӑра документлӑхпа 
публицистикӑлӑх хытӑ палӑрса тӑнӑ. Ку вӑл унӑн вӑйлӑ 
енӗсенчен пӗри.

Хаяр вӑрҫӑ кунӗсенче драматургсемпе артистсем те 
тӑшманпа кӗрешнӗ, вирлӗ сӑмахсемпе халӑх кӑмӑлне ҫӗкленӗ, 
чӑваш халӑхӗн историри кун-ҫулне, кӗрешӗвне аса илтерекен, 
тӑшманпа нихҫанхинчен вирлӗ ҫапӑҫма чӗнекен пьесӑсем 
(трагедисемпе драмӑсем, сатирӑллӑ комедисем) ҫырнӑ.

Никифор Мранькка писатель «Юншӑн — юн», Н.Айзман 
драматург «Патриотсем», «Лиза Короткова», АӖҫхӗл поэт «Ҫӗрпе 
кӑвак тӳпе» пьесӑсем пичетленӗ, ватӑ писатель, чӑваш театрне 
никӗсленӗ И.Максимов-Кошкинский тӑватӑ пьеса ҫырнӑ: «Сенкер 
иккӗ», «Ачамӑрсем», «Савнисем» драмӑсемпе «Телейлӗ ҫуркунне» 
комеди. Вӑрҫӑччен пуҫласа хунӑ «Ӑру вӗҫӗ» драмӑна 1942 ҫулта 
пичетлесе кӑларнӑ. Унта 1917 ҫулхи ӗҫсене кӑтартнӑ, чухӑнсем 
совет влаҫӗ майлӑ тӑнине ӗненмелле те хавхаланмалла сӑнарласа 
панӑ. Исгори темипе А.Кӑлкан «Иван Кадыков» драма ҫырнӑ. Ӑна 
совет влаҫӗшӗн 1918 ҫулта пуҫне хунӑ Иван Кадыков 
революционер патгӑрлӑхне халалласа хайланӑ.

И.Максимов-Кошкинскипе АКӑлкан драмисенчи ӗҫсем 
совет влаҫӗн малтанхи ҫулӗсенче пулса иртеҫҫӗ пулсан та, хаяр 
ҫапӑҫусем пынӑ вӑхӑтра вӗсем пирӗн халӑхӑн шухӑш-туйӑмне 
ҫывӑх тӑнӑ: вӑрҫӑра совет ҫыннисем революци ҫӗнтерӗвӗсене 
хура ҫӗлен-калтаран юн тӑкса хӳтӗленӗ, хӗрлӗ ялавне тӑшмана 
ҫапса ӳкерме паман.

Вӑрҫӑ хыҫҫӑн комеди вӑйлӑрах аталанать. Н.Айзман, 
А.Ӗҫхӗл, А.Кӑлкан комедийӗсенче ӗҫсем час-часах туйпа 
вӗҫленеҫҫӗ, вӗсенче пӗревӗрлӗхсем пур пулсан та, «Кай, кай 
Ивана», «Виҫӗ туй», «Хаваслӑх» комедисем чӑваш драматургине 
ҫирӗп кӗрсе юлчӗҫ. Драматурги ӑнӑҫлӑхӗ историллӗ драмӑсенче 
палӑрчӗ. Ҫ.Элкерӗн «Вун саккӑрмӗш ҫул», Г.Харлампьевӑн 
«Юрату вилӗмсӗр», Н.Айзманӑн «Иван Новиков», А.Ӗҫхӗлӗн
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«Вут чулӗ», И.Максимов-Кошкинскин «Константин Иванов» 
драмисем театрсемпе кружоксен репертуарёнче чылайччен 
тытӑнса тӑчӗҫ. Вёсене халё те час-часах лартаҫҫӗ.

Вӑхӑт иртнӗҫемӗн ӗлӗк мӗн лайӑххи, мӗн япӑххи пулнине 
уҫҫӑнрах курма пулать. Вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи вунӑҫуллӑхра тата 
каярахри тапхӑрта чӑваш классикӗсем панӑ тӗслӗхсем («Пӑва 
ҫулӗ ҫинче», «Таната», «Салампи», «Аптраман тавраш», «Ҫӗр» 
тата ыттисем) пичетленсе тухни чӑваш сӑмахлӑхӗ ӳсём ҫулӗпе 
талпӑнса пынине кӑтартать (Чӑваш литератури, ... 163—170).

Фронтра юн тӑкнӑ писательсем ҫапӑҫури паттӑрлӑхӗпе, 
литературӑри пултарулӑхӗпе пысӑк хисепе тивӗҫ. Вёсен 
сӑнарёсем, вёсен сӑмахӗсем, шухӑшӗпе туйӑмӗсем тӑван ҫынсен 
вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи паттӑрлӑхне ӗмӗрсенче мухтаса тӑраҫҫӗ.

Сӑвӑҫсем халӑхӑн патгӑр ывӑлӗ-хӗрӗ ҫинчен пайтах ҫырнӑ. 
Вёсен геройӗсем авторӗсемпе юнашарах ҫапӑҫнӑ. П.Хусанкайӑн 
«Пулчӗ вӑрҫӑ» ярӑмӗнче «Ахмет Делиевӑн маттурлӑхӗ», 
«Ширшов комсомолецӑн патгӑрлӑхӗ», «Арам Петросян» 
сӑвӑсем пур. Вӗсем — вӑрҫӑ патгӑрӗсем ҫинчен, 1941 ҫулта 
ҫырнӑ сӑвӑллӑ репортажсем. Узбек ачи Ахмет кавалерист 
нимӗҫ ефрейторӗпе офицерне вӗлерет, тыткӑнран тухса тарать, 
тӑшман складне сирпӗтет. Паттӑр-и вӑл? Патгӑр.

Ухсай Яккӑвӗн «Чӑваш дивизийӗ ҫинчен каласа паракан 
поэминче» Чапаев пек матгур чӑваш салтакӗсене нумай асӑннӑ: 
Элӗксем — В.Антонов, Шӑхасан ачи Николаев, Патӑрел ачи 
Энтри Гаврилов, дзота хӑйӗн ӳчӗпе хупланӑ Гена Вавилов, 
Канаш чӑвашӗ Павел Ильиных, Шӑмӑршӑсем — Ваҫлей 
Можаев, Елчӗкрен — Н.Фролов сержант, Вӑрмар енчен — 
Петюк Яковлев... Вӗсем патгӑр ҫапӑҫса поэмӑна ӗмӗрлӗхех 
кӗрсе юлнӑ.

Ҫап фашиста ураран —
Вӑл малалла ан уттӑр!
Хӑйӗн юнлӑ урипе 
Пирӗн ҫӗре ан пустӑр! — 

тесе ӑсатнӑ салтаксене ватӑ юрӑҫӑ Кашкӑр Микули. Вӑрҫа 
Хӗвеланӑҫ Украинӑра кӗтсе илнӗ Уйӑп Мишши стройри 
ҫамрӑксене вӗрентсе каланӑ:

Сан пӗр ӗҫ: нимӗҫе вӗлер!
Ӑна аркат, ҫунтар, пӗҫерт,
Ӑна эс чӗррӗн ан вӗҫерт.
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Ҫӗршывӑн ҫурҫӗр енче ҫапӑҫнӑ Кӗҫтук Кольцов сӑвӑҫ- 
командир салтаксен юратнӑ юлташӗ пулнӑ. Ӑна Карелире халӗ 
те астӑваҫҫӗ. Унӑн вирлӗ сӑмахӗсене гранит ҫине касса ҫырнӑ:

Юншӑн — ют!
Ирсӗр вилӗмшӗн — вилӗм!
Малалла, тӑшмана ҫӗнтерме!
Поэт 1943 ҫулта ҫапӑҫура вилнӗ. Халӗ Канаш хулинче ӑна 

хал алласа ятарласа музей йӗркеленӗ.
Сталинград фронтӗнче чӑвашсен паллӑ поэчӗ Владимир 

Бараев ҫапӑҫнӑ.
Ҫак вӑрҫӑра пуҫа хурсассӑн —
Пӗр ӗмӗт ҫех чун таппинче:
Таса сӑмах илсе ҫӳретӗр 
Ыр ятӑма чӑваш ҫинче! —

тенӗ вӑл 1942 ҫулта.
Вӑрҫӑ ҫулӗсенче чӑваш поэчӗсем 16 поэма ҫырнӑ. Петӗр 

Хусанкайӑн «Таня», Уйӑп Мишшин «Салтак амӑшӗ», Ҫемен 
Элкерӗн «Вӑл вилӗмсӗр», Ухсай Яккӑвӗн «Шӑллӑм», «Вырӑс 
ачи», Стихван Шавлин «Киев пионерӗ», «Матур Якур», 
Аркадий Ёҫхӗлӗн «Ӑмӑрт кайӑк» поэмисем лиро-эпикӑн паллӑ 
хайлавӗсем, поэзин ылтӑн фончӗ.

Совет Союзне Аслӑ Ҫӗнтерӳ патне ҫитме питӗ йывӑр 
пулнӑ. Вӑрҫӑ синкерӗ кашни киле, кашни урама, кашни ял- 
хулана кӗрсе тухнӑ. Пайтах ҫын куҫҫулӗ, юнӗ, тарӗ тухнӑ, пин-пин 
пурнӑҫ вӑхӑтсӑр татӑлнӑ. Майӑн 9-мӗшӗ — Ҫӗнтерӳ уявӗ — 
пирӗн халӑхӑн аслӑ, мӑнаҫлӑ, куҫҫульлӗ уявӗ. Ӑна халӑх калама 
ҫук хаклӑ хакпа туптанӑ. Капитализм тӗнчи ӗмӗтленекен 
«ҫӑлтӑрсен вӑрҫи» те пирӗн ҫӗр ҫинчи ҫӗнтерӗве, ҫирӗп 
утӑмсене хавшатма пултараймӗ.

1941—1945 ҫулсенчи пек вӑрҫӑсем Ҫӗр чӑмӑрӗ ҫинче урӑх 
пулма та пултараймаҫҫӗ. Мускав патӗнчи, Ленинфадри, 
Сталинградри, Курск пӗккинчи хаяр ҫапӑҫусем хӳтӗлевҫӗ 
салтаксен тӗлӗнмелле хӑватне ӗмӗрсем валли ҫар историне 
ҫырса хӑварӗҫ.

Тепӗр 45 ҫултан арканса каяс ССР ҫӗршывне 1945 ҫулта 
юн тӑкса хӳтӗлеме кирлӗ пулнӑ-и? Кун пек ыйту вӑрҫӑ 
вӑхӑтӗнче ҫуралма та пултарайман. Вӑл вӑхӑтӑн таппи, 
хавхаланӑвӗ, шӑнӑрӗ никама пӑхӑнманлӑхпа, ирӗкпе, Тӑван 
ҫӗршыв чысӗпе ҫыхӑнса тӑнӑ. Ирӗкпе танлӑхшӑн халӑх хӑйӗн 
пурнӑҫне шеллемен.
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Кашни саманан тӗп шухӑшӗсем, тӗп паллисем пур. 
Паттӑрлӑх вӑхӑчӗ паттӑрсем ӳстернӗ. Харкашу вӑхӑчӗ 
пуҫватмӑшсем ҫуратать. Вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи вунӑҫуллӑхра 
патгӑрлӑхӗ те, тискерлӗхӗ те пайтах тупӑннӑ. Ҫӗнтерӳпе 
таврӑннӑ пин-пин салтака питӗ йывӑр килнӗ. Гыткӑнра 
пулнисене, хирӗҫ калаканнисене, тӗрӗс маррине тӑрӑ шыв ҫине 
кӑларакансемпе халӑхшӑн тӑракансене тӗрмесене хупа-хупа 
лартнӑ, лагерьсенче ҫӗртнӗ. Ялсене чӑтма май ҫук пысӑк 
налуксем пусса тӑнӑ. Колхозсен тырри-пуллине патшалӑх 
тӗпрен шӑлса тухса кайнӑ. Сӑмах ӑстисем, паллах, кӗнекесенче 
ҫакӑн ҫинчен ҫырма пултарайман. Вӗсем паттӑрсене мухтанӑ. 
Малашлӑхшӑн тӑрӑшнинчен пархатарли урӑх нимӗн те 
тупӑнмасса ҫирӗплетнӗ.

Вуг-ҫулӑмран чӗррӗн тухнӑ писательсем ҫак тӗрӗслӗхе ҫӗнтерӳ 
юррисемпе патгӑрлӑх калавӗсенче кӑтартнӑ. Вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи
вунӑҫуллӑхра халӑх пурнӑҫӗ ҫӑмӑл пулман. Юхӑннӑ, ишӗлнӗ, ӗҫ 
вӑйӗсер юлнӑ хуҫалӑха ура ҫине тӑратма фронтри пек хастарлӑхпа, 
чӑтӑмлӑхпа ӗҫлеме тивнӗ. Ҫакӑн ҫинчен те литература халӑха 
тӳррӗн катама пултарнӑ, ҫӗнё ҫӗнтерӳ тума вӗрентнӗ. Уйрӑм ҫынна 
пысӑка хунӑ ҫулсенче литературӑпа искусство ҫыннисемшӗн 
пултару ӗҫӗнче пӑтӑрмахлӑ йывӑрлӑхсем те сахал мар сиксе тухнӑ. 
Литература вӗсене сирсе яма пулӑшнӑ.

Вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи вунӑҫуллӑхра проза лайӑх калавсемпе
пуянланнӑ. А.Артемьев, В.Сатай, А.Талвир, Хв. Уяр, Илпек 
Микулайӗ, М.Кипек, И.Тукташ, К.Пайраш фронтра пулса
иртнӗ ӗҫсем, хӑйсем ҫывӑх пӗлнӗ ҫынсем ҫинчен хавхаланса 
ҫырнӑ. Калавсемпе новеллӑсем, тӗрленчӗксемпе очерксем совет 
салтакӗсен чиксӗр паттӑрлӑхне кӑтартнӑ. С.Аслан, К.Турхан, 
А.Ёҫхӗл, Н.Мранькка, Ҫ.Элкер ял ҫыннисемпе хула 
рабочийӗсем ҫинчен повеҫсемпе романсем ҫырнӑ. Истори
тапхӑрӗсем те писательсене хумхантарнӑ Хв. Уярӑн «Таната»,
С. Асланӑн «Ахрат», А.Татвирӑн «Пӑва ҫулӗ ҫинче» романсемпе 
повеҫӗ вулакансене тӳрех килӗшнӗ.

Поэзире лирикӑпа лиро-эпика жанрӗсем аталанса пынӑ. 
Сӑвӑсенче ҫӗнтерӳҫӗсене чысланӑ, тӑнӑҫлӑхшӑн кӗрешме чӗннӗ. 
Поэмӑсем, сӑвӑлла повеҫсем, сӑвӑлла романсем тухнӑ. 
П.Хусанкай, «Аптраман тавраш», Я.Ухсай, «Ту урлӑ ҫул», «Ҫӗр» 
романсем ҫырнӑ. С.Шавлин «Ватӑ салтак», «Тӑван кӗтес», 
К.Евстафьевӑн «Паттӑр ывӑлӗ», М.Хурин «Ҫӗнӗ хушамат» 
поэмисем поэзин эпикӑлла туртӑмне вӑйлатнӑ.

НДДИОНД/ЪНДЯ БМБ/МОТЕМ
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II. Тӑван ҫӗршыв вӑрҫинче пуҫ хунӑ ҫыравҫӑсем

2.1. Вӑрҫӑ хирӗнче ӳксе юлнӑ ҫамрӑксем

Тӑшман урать. Тӑшман хурахланать.
Ӗҫесшӗн вӑл ӗҫчен этем юнне.
Чӗрем ҫунать те ал кӑварланать,
Часрах ватас килет шӑлне унне! — 

тесе ҫырнӑ 1941 ҫулта ҫамрӑк сӑвӑҫ Варфоломей Энжей.
...Хаяр вӑрҫӑ мӗнпур халӑх, пӗтӗм ҫӗршыв пурнӑҫне 

улӑштарса хунӑ. Писательсемпе журналистсем вӑрҫӑн малтанхи 
кунӗсенчех ҫар ретне тӑнӑ. «Ёҫхӗрарӑмӗ», «Хатӗр пул», 
«Сунтал», «Ленин ҫулӗпе» журналсем, «Пионер сасси», 
«Ҫамрӑк большевик», заводсемпе колхозсенчи нумай тиражлӑ 
хаҫатсем хупӑннӑ. Редакцисем пушанса юлнӑ.

Вырӑс литературине вӑрҫӑран 355 писатель таврӑнман. 
Вӗсем хушшинче -  Гайдар, Крымов, Петров, Алтузен, 
Ставский, Уткин, Коган, Павел Васильев, Майоров, 
Кульчицкий, паллӑ поэт ывӑлӗ Сева Батрицкий...

Украина литературинче 30 ҫын — Олекса Десняк, Яков 
Качура, Микола Шпак, Петр Радченко...

Тутар ҫыравҫисем -  М. Джалиль, А. Кутуй, Ф. Карим...
Ҫармӑссенчен — В. Элмар, Шадг Булат, Пет. Першут, 

А. Айзенворт...
Вёсен ячӗсем тӑванла масарсен палӑкӗсем ҫинче.
Чӑваш ҫыравҫисем -  писательсемпе журналистсем -  

сахаллӑн ӳксе юлнӑ-и вӑрҫӑ хирӗсенче! Нумаййӑн! Вёсен 
йӗрӗсемпе эпир халӗ те ҫӳресе ҫаврӑнайман-ха ... Шырамалли 
тем чухлех. Шыранӑҫемӗн халиччен паллӑ пулман ӗҫсем, ятсем 
тупӑнса пыраҫҫӗ.

Тутарсен паллӑ поэчӗ Муса Джалиль вӑрах вӑхӑт сутӑнчӑк 
ячӗпе витӗнсе тӑчӗ. Тӗпчесе пӗлсен ӑна Совет Союзӗн Геройӗн 
ятне пачӗҫ, Хусан Кремлӗ ҫумӗнче чаплӑ палӑк лартрӗҫ. 
Джалиль тантӑшӗсем чӑваш халӑхӗн те сахал мар.

Иван Викторов, Василий Уели, Вениамин Туртуш, 
Николай Чурпай тата ытги пуҫ хунӑ ҫыравҫӑсен кӗнекисем 
халӑх умне тухса ҫитеймен-ха. Вӗсем пурте пӗр шӑпаллӑ 
салтаксем, пӗр шӑпаллӑ ҫыравҫӑсем. Вӑрҫӑ паттӑрӗсем. Пурте 
литература ҫӳлӗкӗ ҫине таврӑнма тивӗҫ.
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Вырӑс ҫыравҫи Борис Васильев хӑй вӑхӑчӗ ҫинчен ҫапла 
каланӑ, «Эпир тӗпчевҫӗсем, инженерсем, колхозниксем 
пулаймарӑмӑр. Эпир упӑшка та, ача ашшӗ те, аслашшӗ- 
кукашшӗ те пулаймарӑмӑр. Эпир никам та мар пулса юлтӑмӑр. 
Ҫӗр пултӑмӑр. Мӗншӗн тесен эпир салтаксем пултӑмӑр...»

«Война переехала и через меня, и, если не запахала, не 
искалечила, не задушила, тяжесть ее все равно невозможно 
сбросить с плеч. Она во мне, часть моего существа, 
обугленный листок биографии...» -  тенӗ вӑл вӑрҫӑ витёр 
тухнисен ячёпе.

Ҫыравҫӑсем литература пирки ҫапла калани те вырӑнлӑ. 
«Перед писателем стояли труднейшие проблемы, которых не 
знали наши предшественники, удержать нравственные высоты. 
Есть разные виды искусства и разные произведения. И лучшие 
из них говорят, нужно верить, что и утраченное можно 
вернуть, нужно работать». Ҫак сӑмахсенех Валентин Урташ, 
Александр Артемьев тата ытти теҫетке-теҫетке чӑваш ҫыравҫи 
каланӑ пулӑччӗ.

Кашни ҫын е кашни ӑру пурнӑҫа пӗтӗмпех хӑйне килӗшнӗ 
пек суйласа илме, хӑй пурнас тенӗ пек кӑна пурӑнма 
пултараймасть. Этем хӑш саманара тата хӑш вырӑнта 
пурӑнассине малтанах палӑртса ҫуралмасть. Анчах истори 
тапхӑрӗ кирек мӗнле ҫаврӑнсан та, ҫын ҫӗр ҫинче чыслӑ е 
нӗрсӗр пурнасси, самана уйӑрса панӑ ҫӑмӑл е йывӑр ҫулпа 
мӗнле утасси ҫынран хӑйӗнчен килет.

Ырӑ сӑмах кӑна юрӑхлӑ -  Тӑван ҫӗршывшӑн пынӑ хаяр вӑрҫӑ 
синкерне хӑйсен ҫан-ҫурӑмӗ ҫинче тӳссе иртгернӗ, тӑван халӑх 
йывӑрлӑхне хӑйсен чун-чӗри витӗр кӑларнӑ, фронтра патгӑрлӑх 
кӑтартнӑ аслӑ ӑру ҫинчен. Ёмӗрсем иртӗҫ, ӑрусем улшӑнӗҫ, этем 
пӑхӑнтарнӑ тёнче уҫлӑхӗ урӑх планетӑсем ҫине илсе кайӗ, анчах 
ҫӗршыв ирӗклӗхӗшӗн пуҫ хунӑ патгӑрсен ячӗсем нихҫан та манӑҫа 
юлмӗҫ. Вӑхӑт иртнӗҫемӗн те ҫӗнӗрен те ҫӗнӗрен ятсем тупӑнаҫҫӗ, 
ҫакӑ вӑл Аслӑ Ҫӗнтерӳ пӗлтерӗшӗ вӑхӑт иртнӗҫемӗн нимӗн чухдӗ те 
чакманнине кӑтартса тӑрать. Пысӑк япала ҫывӑхран мар, аякран 
ҫеҫ, пӗтӗм кӳлепипе курӑнать. Аслӑ Ҫёнтерӳ те малашлӑхран пӑхсан 
ҫеҫ тӗплӗнрех курӑнӗ. Асар-писер вӑхӑтра асӑрхамасӑр хаварнӑ 
ҫынсене, пулӑмсене мирлӗ вӑхӑтра пурӑнакансем шыраса тупӗҫ, 
чӑваш хаҫачӗсемпе журналӗсенчен фронта тухса кайнӑ салтак- 
журналистсен фронтри шӑпи те ҫулсеренех уҫӑмлӑрах палӑрса 
пырать.
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Тӑшмана хирӗҫ арӑслан пек сикнӗ Варфоломей Энжей 
хаяр ҫапӑҫура пуҫне хунӑ. Вӑл пӗччен мар. Икӗ Теҫетке ытла 
ҫамрӑк сӑвӑҫ пуҫланӑ йӗркисене ҫырса пӗтереймен. Вӑрҫӑра 
паттӑрла вилнӗ Елизар Абакшин, Николай Митта, Николай 
Пиктемир, Пракка Сатур, Семен Элем, Вениамин Туртуш тата 
ытти тантӑшсен (пурё 21 сӑвӑҫӑн) сӑнне халӗ «Вӗҫлеймен 
юрӑсем» (1973) кӗнекере курма пултаратпӑр. Кӗнекене 
кӗменнисем татах сахал мар, Тӑхӑрьял чӑвашӗ Николай Сенкер, 
Шупашкар районӗнче ӳснӗ Аркадий Васильев, Дмитрий 
Егоров, Михаил Степхим, Самар облаҫӗнчи Похвиҫнӗ- 
Вӑрманхӗрринчен — Семен Назаров, Куславкка районёнчен — 
Николай Мишин, Вӑрнарсем — Николай Юманкка, Тутар 
Республикинчи Ҫӗпрел районёнчен — Захар Иссан, 
Тӑвайӗнчен — Александр Пермек...

Вутра сахал-и пӗтрӗ Ҫеҫпӗл,
Миҫе талантлӑ Иванов... — тесе хурланнӑ вӑрҫӑран йывӑр 

аманса таврӑннӑ Алексей Воробьев.
Ятран асӑннӑ сӑвӑҫсемсӗр пуҫне вӑрҫа каиччен икӗ-виҫӗ е 

ытларах калав пичетленисем 20 ҫын ытла ҫапӑҫу хирӗнче 
выртса юлнӑ. Вӗсене пурне те, вӗсемпе пӗрле Василий 
Васькин, Марк Атгай, Илья Думилин, Ефрем Еллиев, Кӗҫтук 
Кольцов, Кӑтра Мишши, Арсен Орлов, Федот Ҫитта, Василий 
Уели, Николай Чурпай, Иван Викторов писательсене пирён 
халӑх хисеплӗн асӑнса пурӑнать. Чылай шкулсенче хӑйсен 
районӗнче ҫуралса ӳснӗ, вӑрҫӑра паттӑр ҫапӑҫнӑ писательсене 
те — паллисене те, ҫамрӑккисене те — манмаҫҫӗ. Вӗсене 
халалласа альбомсем, кӗтессем йӗркелеҫҫӗ. Чӑвашсем 
пурӑнакан пёр район та вӑрҫӑра пулнӑ писатель-ентешсӗр мар. 
Ҫапла вӑл кирек хӑҫан та: вӑхӑт иртет, ҫынсем улшӑнаҫҫӗ, 
ҫапах та патгӑрлӑх ватӑлмасть, лайӑх произведенисем 
кивелмеҫҫӗ.
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2.2. Редакцие таврӑнайман журналистсем

Что гибель нам! Мы даже смерти выше. 
В могилах мы построились в отряд 
И ждем приказа нового. И пусть 
Не думают, что мертвые не слышат, 
Когда о них потомки говорят.
Николай Майоров (1919-1972)

Шупашкарта, Пичет ҫуртӗнче, чӑваш хаҫачӗсенче ӗҫленӗ 
журналистсене асӑнса ҫапнӑ хӑма пур:

Николай Базанов, Анисим Григорьев, Петр Жданкин, 
Иван Моисеев, Савва Константинов, Илья Семенов... Ячёсене 
ылтӑнпа ҫырнӑ.

Канӑҫ паман ятсем... Пӑшалпа та, перопа та ҫапӑҫнӑ вӗсем 
тискер те хаяр тӑшмана пӗтерес тесе. Чылайӑшӗ дивизи, арми, 
фронт хаҫачӗсенче ӗҫленӗ , вӗсем час-часах малти линире — 
окопсенче, танксем ҫинче, тупӑ хыҫӗнче, пулемет ҫумӗнче 
выршӑ. Чӑваш журналисчӗсемех фронтра ҫӗр ҫинчи, 
сывлӑшри, шыв ҫинчи пур йышши подразделенисенче те 
пулнӑ. Ҫӗнтерӳ ҫӑмӑллӑн туптанман, тӑван киле таврӑнма 
пурне те телей пӳрмен. Паттӑрла вилнисен ячӗсем паян мрамор 
хӑмасем ҫинче ылтӑнланаҫҫӗ, вӗсем ҫинчен юлташӗсем 
ҫыраҫҫӗ, кӗнекесем вёсен паттӑрлӑхне мухтаҫҫӗ.

Патгӑрсенчен пӗри — Мускав патӗнчи хаяр ҫапӑҫура вилнӗ 
ҫамрӑк сӑвӑҫ, 1931-мӗш ҫулта ача-пӑча валли «Колхоз ачисем» 
ятлӑ кӗнеке кӑларнӑ Николай Пиктемир.

Николай Никитич Пиктемир (Никитин) Шупашкар 
районӗнчи паллӑ ялта — Шемшерте 1906 ҫулхи декабрӗн 3- 
мӗшӗнче ҫуралнӑ. Кам пӗлес, вӑрҫӑ-харҫӑ инкекӗ пулман пулсан, 
хаваслӑ, хӑюллӑ, ҫирӗп кӑмӑллӑ Николай Никитич, шурӑ сухалне 
шӑлкаласа, уяв кӗрекинче те ларӗччӗ. Ҫамрӑксене хӑйӗн чаплӑ 
ентешӗ Никита Бичурин ҫинчен поэма вуласа е халап каласа 
кӑтартнӑ пулӗччӗ. Вӑл яш чухне, хутла пӗли-пӗлми хресчен колхоз 
ҫулӗ ҫине те шикленсе пӑхнӑ вӑхӑтра, ял ҫыннисем хӑйсен «тӗнче 
касса ҫӳрекен» ӑслӑ ывӑлӗ — Иакинф тӗпчевҫӗ-писатель ҫинчен 
пӗлме пултарайман. Ҫавӑнпа Николай, Шупашкарти педагогика 
техникумӗнчен вӗренсе тухнӑ хыҫҫӑн хӑйсенчен аякра мар 
Ольтикассинче учительте ӗҫлекенскер, ял ҫыннисене Иакинф 
ҫинчен «Сунтал» журналта тухнӑ статьяна савӑнса вула-вула панӑ. 
Сӑвӑ ҫырма тытӑннӑ вилӗмсӗр ентешӗ ҫинчен. Николай
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Пиктемирӑн йӑмӑкӗ упранса юлнӑ кӗнекисемпе, кӑранташпа паллӑ 
туса вуланӑ журналсемпе паллаштарчӗ, сӑнӳкерчӗксем кӑтартрӗ. 
Вӗсенчен иккӗшне архива илтӗмӗр. Пӗрин ҫинче -  виҫӗ тантӑш, 
виҫӗ сӑмахҫӑ юнашар лараҫҫӗ: сылтӑмри — чӑвашсен паллӑ 
профессорӗ пулса тӑнӑ Михаил Сироткин литературовед, 
варринчи -  Куҫма Наманкан журналист, сулахайри -  ҫара 
пуҫли -  Николай Пиктемир. Теприн ҫинче -  Николай 
Пиктемир пӗччен, салтак карпусӗпе. Ӳкерчӗксем иккӗшӗ те 30- 
мӗш ҫулсен варринче тунӑскерсем. 1934-35 ҫулсенче Пиктемир 
Хӗрлӗ Ҫарта хӗсметре пулнӑ, унтан таврӑнсан «Канаш» хаҫат 
редакцийӗнче ӗҫленӗ — тӑлмач, литература сотрудникӗ, пайпуҫлӑхӗ. 
Каярахпа редакции ответлӑ секретарӗ. Хаҫат-журнал ӗҫне сӑвӑҫ- 
журналист чунран юратнӑ. Унччен вӑл, пӗрремӗш кӗнекине 
кӑларсан, ҫирӗм пилӗк ҫулхискер, «Сунтал» журналӑн отвеглӑ 
секретарӗнче ӗҫлесе курнӑ.

Вӑрҫӑ умӗнхи пилӗк ҫул Николай Пиктемиршӗн — 
литература хирӗнче ирттернӗ пархатарлӑ вӑхӑт. Тӗрленчӗксемпе 
очерксем, сӑвӑсемпе статьясем ҫырнӑ. Рецензисемпе 
тишкерӳсем илӗртнӗ ӑна. Вырӑс классикӗсене чӑвашла куҫарма 
юратнӑ. Вӗт-шакӑр ача валли И. Крылов юптарӑвӗсене, 
А. Купринпа А. Чехов калавӗсене, М. Лермонтовпа В. Гюго 
произведенийӗсене тӑрӑшса куҫарнӑ. Вӗсене чӑваш ачисем халӗ 
те савӑнса вулаҫҫӗ. А. Купринӑн «Слон» калавне Чӑваш кӗнеке 
издательстви тепӗр хут 1959 ҫулта пичетлесе кӑларнӑччӗ. 
Поэтӑн «Тӗнчен мӗн чул илем канать!» сӑвви 1973 ҫулта 
«Вӗҫлеймен юрӑсем» кӗнекере тухрӗ, унтах -  виҫҫӗн пӗрле 
ӳкерӗннӗ фоторан уйӑрса илнӗ сӑнӗ. «Киле килетпӗр 
выртмаран». Хӑватлӑ юн, выля та пурӑн!.. Итле, епле хӑвалӑхра 
янрать илемлӗ кайӑк хорӗ», — хавасланать вӑйпитти каччӑ. 
Хӑватлӑ юн, выля та пурӑн! Пурнӑҫа таса чунпа, уҫӑ кӑмӑлпа 
савакан сӑвӑҫ кӑна ҫапла ҫӗкленӳллӗ калама пӗлессӗн туйӑнать. 
Николай Пиктемир сӑввисем юлашки хут 1980 ҫулта «Юлашки 
юн тумламӗччен» кӗнекере пичетленчӗҫ. Унта уйрӑм сӑвӑсемпе 
пӗрле «Делегатка», «Хирте», «Сатур Куҫук» тата ытти поэмӑсен 
сыпӑкӗсем те вырӑн тупнӑ.

Ҫӑлта шӑвартӑм лашана,
Сулхӑн шывпа пите чӳхерӗм.
Чӗрем таҫта хыпаланать,
Ҫак ир эп питӗ хӗпӗртерӗм! —
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кивелми янӑрать Николай Пиктемир сӑвӑҫ сасси. Хаяр вӑрҫӑ 
ҫӗнтерӳҫӗсен сассине хуплаймарӗ!

Чӑваш хаҫачӗ пӑхса ӳстернӗ талантлӑ журналист-юитаруҫӑ 
Марк Атай, хаҫатри тӳрлетӳҫӗ (корректор) пулнӑскер, Тӑван 
Ҫӗршывӑн Аслӑ вӑрҫинче пуҫне хунӑ. Пӗрле ӳснӗ тантӑшӗ, 
Марк сӑвви-юптарӑвӗсене тишкерсе статьясем ҫырнӑ ҫамрӑк 
критик-журналист Танкки Петӗрӗ те (Петр Жданкин) 
фронтран таврӑнайман. Илле Думилин, хаҫат валеҫекен 
(экспедитор) пулнӑскер, Владимир Бараевпа Иван Викторов — 
хаҫата вӗҫӗмсӗр ҫырса тӑнӑ поэтсем. Патгӑрлӑх кӗнекине 
нихҫан тӗксӗмленми кӗрсе юлчӗҫ. Максим Ястран, «Чӑваш 
коммуни» хаҫатӑн районсене тухса ҫӳрекен хыпарҫи 
(корреспонденчӗ), Максим Данилов-Чалдун, хаҫатра ӗҫлесех 
паллӑ писатель пулса тӑнӑ патгӑр салтак ячӗсем хаҫат 
историйӗнчен шкул кӗнекисене кӗме тивӗҫ пулчӗҫ.

«Ҫилҫунат» пӗрлешӗве ҫӳрекен студентсем чӑваш 
хаҫачӗсемпе журналӗсенчен фронта кайса пуҫ хунӑ салтаксен 
ячӗпе пысӑк стенд тата алҫырусем хатӗрлерӗҫ. Унта Федот 
Ҫитта, Кӗҫтук Кольцов, Борис Шашков, Николай Базанов, 
Николай Бусыгин, Илья Сорокин, Михаил Митрофанов 
(Хурнай Мишши), Савва Константинов, Илья Семенов, 
Анисим Григорьев тата ытти хаҫатҫӑсен сӑнӗсем, вӗсем ҫинчен 
ҫырнӑ статьясем, хӑйсен ӗҫне-хӗлне кӑтартакан библиограф и 
пулчӗ. Студентсем хаҫатҫӑсен хайлавӗсене пухрӗҫ. Лайӑххисене 
суйласа илсе кӗнекесем хатӗрлерӗҫ. Вӗсем хаҫатҫӑсен 
тӑванёсемпе курса калаҫрӗҫ, ҫуралса ӳснӗ ялӗсене ҫитсе курчӗҫ.

Паллах, вӑхӑт ҫыравҫӑсен еткерне шелсӗррӗн тустарса 
пӗтернӗ. Анчах шырав ӑнӑҫсӑр мар. Илья Семенов, Савва 
Константинов, Хурнай Мишши, Иван Моисеев тӑванӗсем 
фотоӳкерчӗксемпе ҫырусем тупса панӑ, каласа кӑтартнӑ. Чӗлхе 
ӑсти, пуҫне хурсан та, йӗрсӗр вилмест. Вӑл каланӑ ҫулӑмлӑ 
сӑмах пин-пин чӗрене вутлантарса тӑрать. Ҫавӑнпа ҫыравҫӑсене 
чылайӑшне вилнӗ хыҫҫӑн Писательсен Союзӗн ретне илнӗ, 
ячӗсене Мускаври тата Шупашкарти писательсен тӗп ҫурчӗсене 
асӑну хӑмисем ҫине ҫырса хунӑ. Пысӑк ӗмӗтлӗ, хастар, ҫирӗп 
кӑмӑллӑ ҫынсем пулнӑ вӗсем. Йывӑр вӑхӑт уйӑрса панӑ хаяр 
ҫула пур чӑтӑмлӑхпа, вилӗмрен хӑрамасӑр, ҫӗнтерӳшӗн утса 
тухнӑ.

Вӑрҫӑччен Савва Константинов «Чӑваш коммуни» хаҫатра 
редакции яваплӑ секретарӗ пулнӑ. Красноармейски районӗнчи
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Вӑрманкасра ҫуралса ӳснӗ вӑл. Ҫамрӑклах халӑх сӑмахлӑхне 
пухнӑ (ЧПГӐИ ӐА).

Шупашкар районёнчи Мӑнпӳкасси ҫьшни Анисим 
Григорьев редакцире чылай вӑхӑт партбюро секретарӗнче 
ӗҫленӗ, ялхуҫалӑх пайне ертсе пынӑ. 1942 ҫулта, сентябрӗн 28- 
мӗшӗнче Сталинград патӗнчи Фастов поселокӗшӗн пынӑ 
ҫапӑҫура паттӑррӑн вилнӗ. Тӑванла масар ҫинче Фастов 
ҫыннисем 260-мӗш стрелковӑй дивизи минометчикӗн, чӑваш 
журналисчӗн Анисим Григорьевич Григорьевӑн ятне ҫырса 
хунӑ. Вӗсем ӑна манмаҫҫӗ, миниметчикӑн хӗрӗ патне -  
«Советская Чувашия» хаҫатри паллӑ журналистка Зоя 
Григорьева патне ҫырусем ҫырсах тӑчӗҫ.

Хурнай Мишшине — Михаил Иванович Митрофанова — 
Комсомольски ачине — Йӗпреҫ районёсем те лайӑх пӗлеҫҫӗ. 
Вал районти малтанхи комсомолецсенчен пёри. 1929 ҫулта 
Йӗпреҫ райкомӗнче ӗҫлеме пуҫланӑ, 1931 ҫулччен районти ача- 
пӑча бюровӗн председателӗ пулнӑ. Унтан «Пионер сасси», 
«Ҫамрӑк большевик», «Чӑваш коммуни» хаҫатсенче ӗҫленӗ, 
калавсем ҫырнӑ. Вӑл вӑрҫа информаци пай заведующийӗнчен 
кайнӑ, рота политрукӗ пулнӑ. 1942 ҫулхи хӗл кунӗнче Михаил 
Митрофанов атакӑна малтан ҫӗкленнӗ. Вӗри чунлӑ политрука 
Калуга ҫӗрӗ ӗмӗрлӗх хӑй ытамне илнӗ.

Жданкин Петр Афанасьевич — Танкки Петри — 1934 ҫулта
Чӑваш радиокомитетӗнче ӗҫленӗ, унтан Первомайски 

райхаҫачӗн «Коммунар» редакторӗ пулнӑ (1935-1937, 
№№ 1-116). Кайран — «Чӑваш коммуни» хаҫатра. Хушамачӗ 
«Периодические издания ЧАССР» (1975) кӗнекере пур (178 
ен). Горькире 1932 ҫулта тухнӑ «С волжских берегов» 
сборникре «Обновленному краю» сӑвви пичетленни Танкки 
Петри пултаруллӑ, ҫунат сарма пуҫланӑ ӑста иккенне 
ҫирӗплетет.

«Ҫамрӑк большевик» хаҫатра ӳкернӗ сӑнсем. Ҫӳлти ретре, 
сулахайри -  Глеб Васильевич Марушев. «Ҫамрӑк большевик» 
хаҫатра физкультура пайне ертсе пынӑ. Варринче -  383-мӗш 
полк агитаторӗ, фронтран таврӑнсан «Чӑваш писателӗсем» 
кӗнеке пухса палӑрнӑ Михаил Юрьев (Нямань). Юнашар -  
фронтовик-журналист, десант бригадинче, танксен шкулӗнче, 
хаҫат редакторӗнче ӗҫленӗ Степан Иванович Минеев. Вӑл, 
вӑрҫӑчченхи, вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи пекех, вӑрҫӑ хыҫҫӑн та журналист 
калемне алӑран яман.

24



Иккӗмӗш регре чӗлӗмпе лараканӗ Леонтьев Петр Леонтьевич — 
хаҫат калӑплакан редактор, Муркаш районёнчи Турай каччи. Вӑл 
тӑван Атӑла калама ҫук юратнӑ. Шупашкарта ун пек матгур пулӑҫӑ 
урӑх пулман теҫҫӗ юлташӗсем. Юнашар -  Анатолий Иванов, 
Шӑхасан ҫынни, комсомол пурнӑҫӗн пай ертӳҫи пулнӑскер. 
Елчӗксем, паллӑ журналист-писатель Павел Щипцов.

Виҫҫӗмӗш рет варринче ҫапӑҫура вилнӗ тепӗр фронтовик -  
Константин Михайлович Бабаев. Ирҫе каччи.

«Советская Чувашия» тата «Коммунизм ялавӗ» хаҫатсем 
1968 ҫулта пёр кунлӑх хаҫатсем кӑларнӑ. «Чӑваш журналисчӗ» 
хаҫат фронтра вилнисем ҫинчен «Ячӗсем чыслӑн упранӗҫ» 
статья пичетлерӗ. «Журналист» хаҫатра «Они не вернулись» 
кӗтес пур.

«Красная Чувашия» хаҫатра пичетленнё Михаил Алексеев, 
Николай Базанов, Борис Шашков ячёсене ыттисемпе танах 
асӑнатпар. Вӗсем ҫапӑҫу хирӗнче паттӑрлӑх кӑтартса вилнӗ. 
Борис Шашков поэт-летчик ҫинчен Е.В. Владимиров 
профессор тёплё тёрленчёк пичетлерё («Прерванный взлет».- 
Дружба, 1988, № 1, с. 235-247). Вёсем иккёшё те ҫар 
летчикёсем, иккёшё те сӑвӑсем ҫырнӑ.

Шупашкар районӗнче Мемешре ҫуралса ӳснӗ Илья 
Сорокин, Платка ялён каччи Иван Моисеев журналистсем 
литературӑри малтанхи утӑмӗсене ҫеҫ тума ӗлкӗрнӗ. («Сунтал», 
1931, № 10-11; 1932, № 6-7; «Паттӑрсем» кӗнеке, 1941).

«Ку ҫырӑва эпӗ фронтран ҫыратӑп. Умра каллех нимӗҫ — 
пӗтӗм этемлӗх тӑшманӗ. Вӑл манран 50-70 метртра тӑрать. 
Ҫапла, каллех эпӗр малтанхи вырӑнта. Алӑра -  пистолет, 
ҫӗршывпа пурнӑҫа сыхлатӑп. Телей пулсан, эпир ҫӗнтерӳпе 
киле таврӑнӑпӑр. Вӑл телее ҫёнсе илесси инҫе мар: 1943 ҫул 
ҫӗнтерӳ ҫулӗ пулма тивӗҫлӗ.

Эпӗ вырӑна чиперех ҫитрӗм. Кунта хамӑн малтан палланӑ 
ҫынсене тӗл пултӑм. Вӗсенчен хӑшӗсем ман пекех аманса 
госпитальсенчен тепӗр хут фронта таврӑннӑ.

Фронт вӑл ҫынна нумай шухӑшлаттарать. Ачаран ку 
таранччен мӗнле пурнӑҫпа пурӑннине тепӗр хут аса илсе пӑхса 
тухатӑп. Ҫак шухӑшсене ҫырса хурасшӑн-ха эпӗ — вӑл питӗ 
интереслӗ пулмалла пек туйӑнать...» — ҫапла ҫырнӑ январӗн 
3-мӗшӗнче Иван Порфирьевич Моисеев. Конверчӗ ҫинчи 
адресӗ: Полевая почта, 1469, 760-мӗш часть.
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Иван Порфирьевич редакцие таврӑнайман. Окопра ҫырса 
пынӑ повеҫӗ ҫухалнӑ.

«Вӑл редакцие таврӑнаймарӗ...» статьяра Павел Щипцов 
журналист-ҫыравҫӑ вӑрҫӑра пуҫ хунӑ Илья Семенов 
командирӑн (Муркаш райончи Ваҫкасси каччи) юлашки 
кунӗсене аса илсе каланӑ.

Подольскри Ҫар училищипе артиллери училищи 
курсанчӗсем Малоярославец патӗнчи ҫапӑҫӑва пӗрле кӗнӗ.

«Хӑйне пытанмалӑх окоп чавнӑ Илле Семенов, кӑвак 
хуплашкаллӑ тетрадьне кӗреҫе ҫине хунӑ та, тем ҫырать.

— Манран та салам ҫырма ан ман эсӗ унта, -  
асӑрхатгаратӑп тусӑма.

— Ҫыру мар-ха ку, дневник. Курни-иртнине виҫ сӑмахпа 
та пулин паллӑ туса хурас тетӗп. Чипер ҫӗнтерсе таврӑнсан, 
тен, пӗр-пӗр пысӑк япала ҫырма май пулмӗ-и? -  сӑмахланӑ 
хушӑра пиртен сылтӑм енчи аслӑ ҫул еннелле пӑхса илчӗ Илле 
Семенов.»

Ҫар офицерӗсем пулма вӗренекен ҫап-ҫамрӑк курсантсем 
Мускавшӑн пынӑ хаяр ҫапӑҫусенче чи йывӑр самантра 
паттӑррӑн вилнӗ. Урӑх ҫар пулман пирки тӑшман танкӗсем 
айне вёсен выртма тивнӗ.

«Сулахайран сасартӑк пулемет пеме пуҫларӗ. Сылтӑмра теприн 
сасси илтӗнсе кайрӗ. Пёр курсант пынӑ ҫӗртех малалла ӳпӗнсе 
аллинчи пӑшалне ӳкерчӗ. Ун хыҫҫӑн ыттисем те тӑсӑла-тӑсӑла 
выртрӗҫ. Тӑшман пире ывӑҫ тупанӗ ҫинчи пек курса тӑрать.

— Ман хыҫҫӑн тӑшман пулеметне пӗтерме! — команда пачӗ 
те малалла упаленчӗ Семенов.

Эпир те командиртан юлмарӑмӑр. Хырӑмпа шунӑ хушӑра 
автоматран персе тата граната пӑрахса, хамӑр валли ҫул уҫса 
пыратпӑр. Акӑ Семенов пире тӑшман пулемечӗн хыҫне ертсе 
тухрӗ.

Фриц хӑйне хупӑрласа илнине туйрё пулмалла. Пулемечӗпе 
сиксе тӑчӗ те Семенова тӗллерӗ. Анчах ӗлкӗреймерӗ. Пирӗн 
командир хӑй ӑна автоматпа ҫулса пӑрахрӗ.

Тӑшман вилӗм акакан пулемечӗ шӑпланчӗ. Сулахайран 
перекеннине танк гусениципе таптаса лачӑртаттарчӗ. Ейӳ тухнӑ 
ҫурхи шыв пек ҫӗмӗрсе пыракан курсантсене тек нимӗн те 
тытса чараймарӗ. Автоматне тулли диск лартсан, И. Семенов та 
урра кӑшкӑрса малалла чупрӗ.
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Йӗтре ҫурӑлса чавнӑ лупашка урлӑ сиксе каҫнӑ чухне вӑл 
сулӑнса кайрӗ. Автоматне вӗҫертсе ячӗ. Икӗ аллине малалла 
тӑсса, ӗннӗ курӑк ҫине тӑрӑнчӗ.

Эпӗ ун патне чупса пытӑм. Унӑн сӑнӗ сывӑ ҫынӑнни 
пекехчӗ. Ӑна курсан, ку ҫын йъшӑр ҫапӑҫу хыҫҫӑн канма 
выртнӑ темелле. Ҫамки варринче шӑна пек курӑнакан пульӑ 
йӗрне курсан вара, пурне те ӑнланса илтӗм, вӑрҫӑ тӑванлатнӑ 
юлташӑма, ҫӗлӗке хывса, чуп турӑм.

Вӑл ҫӗнтерсе вилчӗ.
Юратнӑ командира чыслӑн пытартӑмӑр».
Фронтовик-журналистсем И. Семенов тата Вл. Бараев 

ҫинчен фронтовик-журналист Яков Муратов 1968 ҫулта 
кӑларнӑ «Ҫапӑҫу хирӗнче» (Фронтра ҫырса пынисемпе 
асаилӳсем) кӗнекери «Вӗсем Мускава хӳгӗлерӗҫ» очеркра (29-31 
енсем) лайӑх каласа хӑварнӑ. Вӗсем пурте — Подольск 
курсанчӗсем.

«Кӑвар чӗреллӗ те патгӑр кӑмӑллӑ Павел ТТТит  t o r  

курсантӑн 1941 ҫулхи октябрь кунӗсем йывӑр та тумхахлӑ 
пулчӗҫ. Нумай асап тӳсме тиврӗ ӑна кунта. Анчах хӑй вӑл ҫакӑн 
ҫинчен аса илме питех юратмасть. Ҫывӑх пӗлекен юлташӗсем 
хистесен те, кӗскен ҫеҫ ҫапла каласа парать:

— Малоярославецра пуйӑс ҫинчен ансан, эпир вунсакӑр 
километр хӗвеланӑҫнелле утрӑмӑр, унта оборона йышӑнтӑмӑр. 
Окоп чавса вырнаҫнӑ вӑхӑтра пуҫ тӑрринче тӑшман 
разведчикӗсем явӑнса вӗҫме пуҫларӗҫ.

Ҫапла ӗҫленӗ вӑхӑтра умри ҫырман тепӗр енчи вӑрман 
хӗрринчен ракета вӗҫсе хӑпарчӗ. Ҫавӑнтах тӑшман енчен тупӑ, 
миномет кӗрлеме, пулемет вӗҫӗмсӗр такӑлтатма пуҫларӗ. Йывӑр 
снарядсемпе минӑсем сывлӑша ҫурса вӗҫсе килеҫҫӗ те пирӗн 
позици ҫине ӳксе шартлатса ҫурӑлаҫҫӗ. Тӳпере хура хӗреслӗ 
бомбардировщиксемпе штурмовиксем хуҫаланаҫҫӗ. Хӑватлӑ 
моторсем улани бомба ӳксе ҫурӑлнӑ сасӑпа пӗрлешсен, таврара ним 
те илтӗнми пулчӗ. Пирӗн позицие хура тӗтӗмпе тусан карса илчӗ».

Ку сыпӑка вӑрӑм илтӗмӗр, мёншӗн тесен Подольск 
курсанчӗсен паттӑрлӑхӗ ҫинчен ятарлӑ романсемпе фильмсем 
ӳкерсен те йӑлтах каласа пӗтерес ҫук. Эпӗ сире «За нами 
Москва» (Виктор Белоусов. «Правда», 30 сент. 1986) тата 
А. Никитинӑн «Подольские курсанты» («Советская Чувашия», 
14 окт. 1981) статьясен сыпӑкӗсене вулама сёнесшён.
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Подольскри пехотӑпа артиллери училищи курсанчёсем 
хушшинче, Я.Т. Муратов шутласа кӑларнӑ тӑрӑх, 1965 ҫулта 
32 ҫын пурӑннӑ. Вӗсенчен пирӗн Ст. Я. Жарков, Е.Е. Варламов 
ячӗсене аса илмеллех — вӗсем Чӑваш педуниверситетӗнче 
вӗрентнӗ, хӑйсем ҫинчен ырӑ ят хӑварнӑ. (Подольские 
курсанты. — «Советская Чувашия», 14 октябрь, 1981).

Варшава ҫулӗ ҫинче Лелюшенко генералӑн корпусӗ 
Гудериан армадине хирӗҫ пёр танкпа! хирӗҫ тухнӑ. Танкё Тула 
артиллери училищин пулнӑ, вӑл мотоциклистсемпе пёрле 
ҫӳренӗ. «У мотоциклистов и был тот единственный танк. С ним 
столкнулся головной дозор гитлеровцев: пять танков,
бронетранспортер, мотоциклисты. Кто кому уступает дорогу 
при таком соотношении, у фашистов сомнений не было. Но 
русский танк ринулся на них. Хотя не мог командир не знать, 
что за дозорными следуют другие. На что он тогда 
рассчитывал?

В том-то и дело, что лейтенант Новичков, командир 
«тридцатьчетверки», не рассчитывал. Знал: не на кого. За ним 
нет второго танка. Вся броня на этой длинной дороге пока — 
он один, его экипаж...

Когда «тридцатьчетверка» подбила два танка, остальные 
поспешили убраться. Вышколенный мозг гудериановских 
танкистов не допускал, что за дерзостью и упорством русского 
не стоят новые танки со звездами. Должно быть, они так и 
доложили начальству, и то не решилось соваться дальше без 
разведки авиацией.

Были выиграны драгоценнейшие часы. Тем временем к 
Мценску подошел состав с первой партией танков. Сразу с 
платформы они отправились в разведку к Орлу». («Правда», 
1981, 30 сент.).

Ростова нимӗҫсем илнӗ хыҫҫӑн 1942 ҫулхи июлӗн вӗҫӗнче 
Сталин алӑ пуснӑ 227-мӗш (кашни фронтовик пӗлекен) приказ 
тухнӑ.

Ку вӑхӑтра, Ник. Тихонов 1944 ҫулта каланӑ пек, «Бывали 
дни, когда листовка была важнее рассказа, важнее любой 
поэмы, причем нужно было, как говорил один генерал на 
фронте, «исполнить немедленно, а если можно, то и ранее».

Фронтра «служебная публицистика» термин ҫуралнӑ. 
«Служебными жанрами были: корреспонденция с поля боя,
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репортаж, письмо, листовка, памятка бойцу, короткая подпись, 
лозунг-двустишье».

Ҫак «хӗсмет публицистики» ҫарта ӗҫлекен чӑваш 
хаҫатҫисене пурне те паллӑ — вӗсене П. Хусанкай, JI. Агаков, 
Я. Ухсай, А. Талвир, Н. Ильбек пайтах ҫырса пичетленӗ.

Аслӑ Арапуҫ каччи — матрос картгусне тӑхӑннӑ Николай 
Горшков. Патӑрел районёнчен, райхаҫатра ӗҫленӗ.

Тӑван ҫӗршыв -  анне! Сана хам вӑйӑмпа 
Тивӗҫлине парса пахалаймарӑм.
Сан мухтавна ҫӗклетӗп кӑкӑрпа,
Вӑрҫа кӗретӗп. Ку вӑл — манӑн парӑм!

Исливан Тавлы (Лисков: 1918-1941). Ульяновск облаҫӗнчи 
Чӑвашкассинчен. Фронта Вӑрнар райхаҫатӗнчен тухса кайнӑ 
(Тӗплӗрех «Исливанпа Имет Лисковсем» статьяра пӑхӑр - 
А. Юманӑн «Хамӑр ялсем» кӗнекинче, 2008, 50-56 енсем).

Порфирий Лукоянов, Муркаш районӗнчи Мишер каччи. 
Художника вӗреннӗ, сӑвӑсем ҫырнӑ, ҫамрӑксен хаҫатӗнче 
ӗҫленӗ. Ҫапӑҫури паттӑрлӑхшӑн ӑна Ленин орденӗ панӑ.

Митта тесен, пурте Митга Ваҫлейне е Петӗрӗпе Иванне 
аса илеҫҫӗ. Кунта сӑмах вёсен шӑллӗ — Николай пирки. Вӑл 
1943 ҫулта хыпарсӑр ҫухалнӑ. Ҫара кайиччен райхаҫатра ӗҫленӗ, 
тӗрленчӗксемпе сӑввисене пичетленӗ. Вӑрҫӑччен вӑл «Дети 
капитана Гранта» кӗнекене чӑвашла куҫарнӑ. Николай — паллӑ 
Миттасен ҫемьинче вӑталӑххи пулсан та, ӑсталӑхӗпе кайра 
тӑман. Анчах пуҫланӑ юрра вӗҫне ҫитерме вӑрҫӑ чӑрмантарнӑ 
ана. Кӗҫӗннине — улттӑмӑшне, Иван Ара сӑвӑҫа та — фашизм 
касса кайнӑ.

Тӑван Ҫӗршыв! Манран сана тавах!
Эп сан ытамунта кӑна телейлӗ.
Пӗр санра ҫеҫ тупса юратӑва 
Пёр санпа ҫеҫ эп сывӑ та кёрнеклӗ.

Анчах ман телее тӑшман тӗллет 
Ӗмӗрлӗхех манран туртса илесшӗн,
Вӑл ман аннен хавас ватӑлӑхне 
Вӑхӑт ҫитмесӗрех тискер вӗҫлесшӗн.
Вӑл ман вунсаккӑрти ҫамрӑклӑха 
Ирсӗр атти айне хурса таптасшӑн,
Вӑл ман савни ҫине асса пӑхать,
Ӑна та хӑйӗн мӑшкӑлӗ тӑвасшӑн.
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Ман пурнӑҫ вӑл, Тӑван Ҫӗршывӑм, сан,
Сана юратнӑ эп, ялан юратӑп.
Мӗнпур юна тӑкап саншӑн пулсан,
Сан пурнӑҫшӑн кӑкӑрпала тӑратӑп.

Тупа сӑмахне Миттасем пӑсман. Паттӑрла вилӗмӗсем — 
вӗсен вилӗмсӗрлӗхӗ. Ан тив, паян та, ыран та сӑввисем ҫапла 
янӑраччӑр. Ку вӑл пирӗн ылтӑн та хурҫӑ ҫынсен чун-чӗрийӗ, ку 
вӑл -  халӑхӑн нихҫан чакми пуянлӑхӗ.

Ҫакӑн пекех Аркадий Васильев (П. Ялгирӑн «Сӑваплӑ ӗҫ» 
статьи; «Ленинец», 1976, 26 авг.) поэт сӑввисем, Василий 
Романов — Курск облаҫӗнчи Саломено ялӗшӗн вилнӗ чӑваш 
ачин произведенийӗсем, Патӑрьелёнче ҫуралса ӳснӗ Пракка 
Сатур, Тӑвай ачи Александр Пермяк, Вӑрмар районӗнчи 
Кавалта пурӑннӑ Вениамин Туртуш сӑввисемпе кулӑшла 
калавӗсем вулакан умӗнчен татӑлмӗҫ.

«...Эпир Тӑван Ҫӗршывӑн Аслӑ Отечественнӑй вӑрҫӑ 
фронтӗнче пуҫ хунӑ сӑвӑҫсен сӑвви-юррисене пухса сахал 
кӑларатпӑр е вуҫех те кӑлармастпӑр. Икӗ съезд хушшинче 
Василий Васькинӑн «Сӑвӑсем», Арсен Орловӑн «Сӑвӑсем» ятлӑ 
кӗнекисемпе Владимир Бараевӑн «Сӳнми хӗлхем» ятлӑ сӑвӑсен 
пуххи кӑна тухрӗ» (Г. Ефимов, «Ялав», 1963, 5).

XX ӗмӗрӗн 80-мӗш ҫулӗсенче «Ҫилҫунат» студире 
вӗренекен студентсем хӑйсен ентешӗсен кӗнекисене пухрӗҫ. 
Валериян Ильдер тӑрӑшнипе Кӗҫтук Кольцовӑн «Фронтра» 
(1979) кӗнеки пичетленнӗ. Паттӑрсенчен пӗрин -  Максим 
Ястранӑн кӗнеки («Сӑвӑсемпе поэмӑсем», 1986) Надежда 
Иванова тӑрӑшнипе кун курчӗ (Н.Г. Иванова халӗ -  паллӑ 
меслетҫӗ, Вӗрентӳ институчӗн доценчӗ). Галина Раевская 
Туртуш ҫинчен тӗплӗ статья кӑларчӗ. Герольд Никифоров 
студент Иван Викторов пултарулӑхне пухрё, Ираида Община -  
Федот Ситта, Владимир Рыбкин — Илле Думилин поэтсен 
кӗнекисене хатӗрлерӗҫ.

1943 ҫулта Курск пӗккинче ҫапӑҫса пуҫне хунӑ чӑвашсен 
паллӑ поэчӗ Андрей Петтоки. Анчах унӑн ҫырӑвӗсем, сӑввисем, 
поэмисем манӑҫа тухмаҫҫӗ. Муркаш районӗнчи йӗрлевҫӗсем 
поэтӑн Самарӑра пурӑнакан тӑванӗсемпе тачӑ ҫыхӑну тытрӗҫ. 
Геннадий Дегтярев тӗпчевҫӗ хӑй ентешӗн Андрей Петтокин 
паха кӗнекине пичетрен кӑларчӗ (2005).
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Хӑйсем пурӑннӑ пулсан ҫак хастар ҫынсен кӗнекисене 
кӑларас тесе студентсен нушаланса ҫӳрес пулмастчӗ. Анчах мӗн 
тӑвӑн — чӑваш тӗнчин икӗ енлӗ пичӗ ҫинче кӗвӗҫӳ кӗсенӗ, 
ҫаврӑнӑҫусӑрлӑх, кайнисене картманни палӑрчӗ.

Теҫетке ҫулсем пичетлесе кӑларасса кӗтсе выртаҫҫӗ Кӑтра 
Мишша калавӗсем, Гаврил Мыскар сӑввисем, Марк Атгай 
юптарӑвӗсгм, Борис Шашков куҫарӑвӗсем, черетре — Ф.Ситта, 
Ф. Ванин, В.Усли, В.Туртуш... Хаяр вутра пуҫ хунӑ журналистсен 
суйласа илнӗ хайлавӗсен кӗнеки те черетре выртать...

Паттӑрсем макӑрмаҫҫӗ... Самана темле ҫаврӑнсан та — 
паттӑр вӑл паттӑрах.

Пӗринче, совет влаҫӗ арканиччененхи вӑхӑтра, Литвари 
Таборишки ачисем Чӑваш Республикинчи Хӗрлӗ Чутай патӗнчи 
Хӑмӑркка ялне ҫыру янӑ, хӑйсем патӗнче 1944 ҫулта пуҫ хунӑ 
Николай Колюшкин капитан ҫинчен тӗплӗнрех ҫырса яма 
ыйтнӑ. Хаваспах пурнӑҫларӗҫ ачасем ҫамрӑк литовецсен 
ыйтӑвне. Николай Колюшкин ҫинчен лайӑх пӗлеҫҫӗ вӗсем. 
Мӑн Хӑмӑркка ялӗнче ҫуралнӑ вӑл. Чухӑн хресчен 
килйышӗнчен. Етӗрнери педагогика техникумӗнче пӗлӳ илет. 
Тӑватӑ ҫул Ҫӗмӗрле районӗнчи Юманай ялӗнче вӗрентсе 
пурӑнать. 1934 ҫулта, кӗркунне Шупашкарти педагогика 
институтӗнчи истори факультетне кӗрет. Ҫав вӑхӑтра 
калавсемпе фельетонсем ҫырма тытӑннӑ, Н. Чурпай тесе алӑ 
пуснӑ. Ҫак псевдонима ахальтен илмен вӑл. Хӑмӑрккапа 
юнашар Чурпай текен ҫырма пур — хитре те анлӑ вӑл. Пӗчӗк 
Коля сахал мар ҫӳренӗ унта, кӗтӳ те кӗтнӗ.

Институтран вӗренсе тухнӑ хыҫҫӑн Н. Чурпай «Ленин 
ҫулӗпе» хаҫатӑн ответлӑ секретарӗ пулнӑ. Каярахпа Чӑваш 
кӗнеке издательствинче ӗҫленӗ, «Капкӑн» журналта нумай 
пичетленнӗ.

Вӑрҫӑ пуҫланнӑ кунах хӑй ирӗкӗпе фронта тухса кайнӑ. 
Николай Чурпай дивизи хаҫачӗн редакторӗ, рота командирӗ 
пулнӑ, Днепр хӗрринчен Балтика тинӗсӗ хӗррине ҫапӑҫусемпе 
ҫитнӗ.

Николай Колюшкин арӑмӗ патне янӑ юлашки ҫырусенчен 
пӗринче ҫапла ҫырнӑ: «... Кӗрешӳре хавшак пулма ҫуралман 
эпир. Ҫавӑнпа ӗнтӗ ирсӗр тӑшмана пӗтӗмпе пӗтерсе тӑкичченех 
хӑюллӑ пуласчӗ. Ан тив, эпир хӑюллӑ пулнинчен тӑшмансем 
ӗмӗр-ӗмӗр тӗлӗнсе пурӑнччӑр. Халӗ пирӗн пурин те пёр тӗллев: 
тӑшмана ҫапса аркатса, каллех мирлӗ те телейлӗ пурнасси».
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Вӑрҫӑра вилнӗ журналистсен ячӗсене ӗмӗр асӑнмалла тӑвас 
тесен ятарласа кӗнеке кӑлармалла. Унта: Хурнай Мишши, Иван 
Андреев (Винограда), Елизар Абакшин, Михаил Аркай, Иван 
Ара, Федор Ванн, Исливан Дисков, Николай Горшков, Борис 
Шашков, Семен Елем, Ар. Захаров, Прайса Сатур, С. Савир, 
Илле Сорокин, Савва Константинов, Аркадий Хараҫ, 
Порфирий Лукоянов, Порфирий Калинин, Михаил Калай, 
Иван Каратай, Геннадий Хурзай, Ник. Юмангай, Вас. 
Юманкка,Тимеркке Куҫми хайлавёсем пулсан аванччё.

Аркадий Иванович Хараҫ — Я. Г. Ухсай ентешӗ — Пушкӑрт 
республикинче Соловьевка ялӗнче ҫуралнӑ. 1940 ҫулта танк 
училищинче вёреннё, фронта кайнӑ. Ун ҫинчен Ф. Вуколов- 
Эрлик поэма ҫырнӑ.

Т. Петров-Каштан «Вӗсем редакцине таврӑнаймарӗҫ» 
статьяра («Ҫутӑ ҫул» хаҫат, 1971, сент. 28) Хараҫа мухтаса 
асӑнать. Хараҫӑн Ёпхӳре 1936 ҫулта тухнӑ «Ӑсану каҫӗ», «Ҫумӑр 
хыҫҫӑн» сӑввисем «Хӗрлӗ Урал» сборникре пичетленнӗ (12 
катрен). Аркадий Хараҫ хаҫатҫӑ Ухсай Яккӑвне Мускава 
вӗренме кайма ҫул кӑтартса янӑ.

Вӑрҫӑра вилнӗ ҫамрӑк ҫыравҫӑсене Петӗр Ялгир 
фронтовик хисеп турӗ. Вӑл вӗсем ҫинчен хаҫат-журналта ҫырчӗ, 
ячӗсене «Литературный мир Чувашии» (2005) кӗнекене кӗртрӗ.

«История русской советской литературы» тёпчевён 
3 томёнче (М., 1968), «Журналистика и критика 40-х начала 50- 
х годов» (448-471), «Советские писатели во фронтовой печати» 
(1941-1945) -  472-498 с. пур. Ун пек тӗпчев чӑвашла ҫырман- 
ха. Центрти хаҫат-журналсенче фронт, арми, дивизи, ҫар 
хаҫачӗсене, чӑваш хаҫачӗсене те тӗплӗ тишкерсе чӑваш 
писателӗсемпе журналисчӗсен ӗҫӗсене шута илмен, лайӑххисене 
суйласа урӑхран пичетлемен. «В редакцию не вернулись» ятпа 
вьтрӑсла 3 кӗнеке тухрӗ. «Литературное наследство» ярӑм 
ятарласа темиҫе том кӑларчӗ (т. 78, кн. 1, 1966: «Советские 
писатели на фронтах Великой отечественной войны»).

«Стихи, корреспонденции, очерки, рассказы, поэмы, 
повеете и романы, пьесы — такого жанровго многообразия не 
знала газетная периодика в мирные дни... Обычно газетный 
материал быстро стареет, но литература военных лет не только 
летопись или памятник, она живет, обладая подлинно 
эстетической ценностью, живут произведения, рожденные
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правдой своего времени, несущие пафос героической борьбы 
народа» (История русск. сов. литературы, 3, 454-455 с.).

1944 ҫул тӗлне Хӗрлӗ Ҫарта наци хаҫачӗсем 22 дивизире 
тухнӑ: азербайджанла, узбекла, грузинла, казахла, туркменла, 
армянла, тутарла. Азербайджан тата узбек чӗлхисемпе 2 армире 
хаҫатсем тухса тӑнӑ.

Фронт хаҫачӗсем те темиҫе чӗлхепе тухнӑ — сӑмахран, «За 
честь Родины» хаҫат (I Украина фрончӗ) 4 тӗрлӗ чӗлхепе тухнӑ: 
украинла кашни кун, узбекла, казахла, тутарла — эрнере 2 хуг 
(Вопросы журналистики, МГУ, 1959).

Мускав 1964 ҫулта виҫӗ томлӑ «В редакцию не вернулся» 
пухчӑ кӑларчӗ. Чӑваш публицисчӗсен ӗҫӗсене XX ӗмӗрте пухса 
пӗтӗмлетесси пулаймарӗ, малашне тумалли ӗҫ пулса юлчӗ.

Ҫапах та, лайӑх тӗслӗхсем сахал мар. Александр Пермяк 
сӑввисене шӑллӗ пухса пичетлерӗ. Василий Васькин сӑввисен 
кӗнекине тӑванӗсем — Андрей, Александр, Валериан 
Никитинсем «Ҫамрӑклӑх кӗвви» (2002, 148 ен) ятпа, лайӑх 
умсӑмахпа тата «несӗл йывӑҫӗсемпе» пичетлесе кӑларчӗҫ.

2.3. Вӗҫленмен сӑвӑ-юрӑ, кӗнекесӗр тёрленчӗк-калав

Шырав чарӑнас ҫук. Ӗҫе ҫӗнӗрен тытӑнакансене пулӑшас 
тесе прозаиксен библиографи кӑтартӑвне кӗскен пичетлӗпӗр.

Пуҫ хунӑ ҫамрӑк ҫыравҫӑсен тӗрленчӗкӗсемпе калавёсем:
Абакшин Е. Юнлӑ тапхӑр — «Хатӗр пул», 1935, № 9; 

Пурнӑҫ сыпӑкӗ — «Сунтал», 1938, № 12; Тимӗркке. — «Хатӗр 
пул», 1938, № 12; Костер патӗнче. -  «Хатӗр пул», 1939, № 6;

Ара И. Мӗскӗн Мӗкӗте. -  Капкӑн, 1939, № 1-2. Яккупа 
асламӑшӗ,— «Пионер сасси», 1940, сент. 13-мӗшӗ; «Сарӑ 
сӑмавар». — «Йӗплӗ калавсем».

Атрак (Карцев) С. Ӑмӑртури кунсем. -  «Коммунар», 1933, 
окт. 16-17.

Ахтубай В. Укҫине. — «Сунтал», 1940; Савӑнӑҫ куҫҫлӗ.— 
«Сунтал», 1940, 3 8.

Бадеман Петӗрӗ. Тапӑрта. — «Хӗрлӗ Урал» кӗнекере, Ёпхӳ,
1936.

Бараев Вл. Таврӑнсан. -  «Сунтал», 1939, № 6 е Проза 
антологийӗ, 1940 ҫ.
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Викторов И. Юн тӑкӑннӑ вӑхӑтра (повесть сыпӑкӗ).- 
«Чӑваш илемлӗ литератури» кӗнекере. — М., 1926.

Воробьев С. Чаплӑ хӑна.- «Чӑваш коммуни», 1939, апр. 23. 
Думилин И. Самоедсем патӗнче.- «Трактор», 1931, № 1; 

Вӗсенчен пӗри,- «Канаш», 1934, окт. 27; Мӗншӗн савӑнать 
Абдул,- «Канаш», J935, февр. 18; Иккӗмӗш пурнӑҫ.- «Канаш», 
1933, июлӗн 16; Ӗҫ кӗвви.- «Канаш», 1933, сент. 12; Кӗрхи 
чечексем.- «Канаш», 1933, сент. 28; Пирӗн герой (сӑвӑ).- 
«Комсомолец» сб. Ш., 1933; Шурилин герой (поэма).- 
«Трактор», 1932, № 3.

Захаров Ар. Тинӗс тыткӑнӗнче.- «Сунтал», 1936, № 4; 
Лейтенант,- «Сунтал», 1938, 3 5.

Исливан (Лисков). Йентти,- «Сунтал», 1937, 3 5; Тёттём 
каҫ.- «Колхозник», 1935, дек. 15.

Калинин П. Саплӑклӑ сӑхман.- «Колхозник», 1934, 
дек. 6, 8; «Вӑтам Атӑл», 1935, № 4; Телейсёр музыкантсем. — 
«Колхозник», 1935, дек. 2; Ваньккапа аслашшӗ — «Вӑтам Атӑл»,
1935, № 4.

Кӑтра Мишша. Уйӑх ансан.- «Сунтал», 1932, 5-7; 6-7; Виҫӗ 
алӑ. - «Сунтал», № 5-8; 1932; Урӑх чӗре,- «Сунтал», 1933, № 8; 
Ҫтаппан бригадир. - «Канаш», 1935, авг. 9; Чӗмпӗр шкулӗ.- 
«Канаш», 1935, авг. 29; Кӑмӑл аван. - «Канаш», 1935, апр., 4; Ёҫ 
укҫи,- «Канаш», 1935, май, 27; Юлашки йӑран. - «Канаш»,
1936, авг. 4; Татӑлнӑ ӗмӗт. - «Колхозник», 1936, февр. 29; 
Туслӑх.- Сисӗм,- «Канаш», 1937, июль, 22, «Канаш», 1936, 
февр. 14-мёшё.

Комиссаров (Киремет) П. Хура вӑй. - «Сунтал», 1933; 
Исаев Мӗтрие — Мускаври ача ҫуртӗнче ӳснӗ юлташран,- 
Трактор, 1933, № 7.

Константинов С. Пекарь.- «Канаш», 1935, июлён 12. 
Марушев Г. Стахановка кун-ҫулӗ (очерк). - «Ёҫхӗрарӑмӗ», 

1938, № 8, 14-15 енсем.
Орьев Г. Комсомолецсем (повесть). - М., 1929, 64 с.; Кама 

суйлас. — «Чӑваш хӗрарӑмӗ», 1928, ноябрь 30; Мӑнкун 
каҫхине,- «Чӑваш хӗрарӑмӗ», 1928, апр. 13 тата «Канаш», 1928, 
апр. 15; Ялкор пӗри. - «Чӑваш хресченё», 1928, апр. 27; Сурхури 
мыскари. - «Чӑваш хресченё», 1929, янв. 11; Отчет. - «Капкӑн, 
1932, № 1.

34



Павлов П. Тавӑру,- «Сунтал», 1938, № 11; Йӑнӑш пурнӑҫ 
вӗҫӗ.- «Канаш», 1936, фев. 14; Матви мучи.- «Канаш», 1936, 
июнь 20; Тантӑшсем.- «Сунтал», 1940, № 4.

Пиктемир Н. Кирпӗч тунӑ ҫӗрте.- «Сунтал», 1930, 3 10-11.
Петӗр Хветукӗ. Лява -  хӗрлӗ салтак.- «Сунтал», 1933, № 8.
Туртуш В. Разведчиксем,- «Сунтал», 1941, № 2.
Сатур Пракка. Каласа пӗтереймерӗ (калав).- «Сунтал», 

1935,9.
Сорокин Ил. Боецсен -  батарея командирӗ.- «Чӑваш 

коммуни», 1942, май, 10.
Ҫитта Хв. Мария Гордеева (очерк). - «Ёҫхӗрарӑмӗ», 1936, 

№ 4, 16-18 енсем. Ҫураки. Савӑтра (Ҫӗктер завочӗ).-
«Комсомол», Ш., 1933; Паттӑр салтак,- «Илемлӗ литература», 
1944, 17.

Уели (Согнезов) В. 45 пин.- «Ҫамрӑк хресчен», 1928, 
ноябрь 7; Ула кӗсре. - «Канаш», 1928, окт 11; Чёлӗмҫӗ,- 
«Канаш», 1928, сен. 2; Ял мар -  юлташлӑх (Услӑ Пукаш ялӗ).- 
«Канаш», 1929, июль, 23. Ударлӑ колхозра. - «Коммунар», 1931, 
окт. 22; Манӑн сӑмах.- Комсомоли, Шупашкар, 1933; Ёҫ 
пуҫламӑшӗ.- «Илемлӗ литература», 1941, № 3.

Филиппов А. Картус,- «Сунтал», 1938, № 6.
Чӗкеҫ Митти. Ҫур пӑт — Вӑтам Атӑл, 1934, № 3.
Янгас Н. Паттӑр хӗр,- «Канаш», 1935, сент. 22; Праскипе 

Петӗр.- «Канаш», 1936, янв. 5; Тыткӑнра,- «Сунтал», 1938, № 9. 
Катя -  уйрӑм кӗнеке. (ЦГА ЧАССР, ф. 236, оп. 5 и 6 — 
Чурпай, Юмангай, Янгас).

Ястран М. Ҫулматухнӑ кунсем.- «Канаш», 1935, июль 3.
Кӗнекесем кӑларма ӗлкӗрнӗ Н. Пиктемир, Н. Чурпай, 

И. Викторов, Ф. Ванин, В. Уели, Н. Калай тата фронтра пуҫ 
хунӑ ытти ҫыравҫӑсен биографийӗсем харкаммӑн пуян.

Вӑрҫӑччен студент е учитель пулнӑ ҫамрӑк ҫыравҫӑсене 
хӑйсене тепӗр ӑстрӑм пухса кӗнекелемелле. Вӑл шута 
кӗмеллисем, Елчӗксем — Алексей Ралек (1918-1942), Борис 
Альбор (1918-1941) тата Степан Арланов (1921-1942) Елчӗкри 
Кив Арланкассисем, «Ҫамрӑк большевик» хаҫатра, «Сунтал» 
журналта пичетленнӗ. Смоленск патӗнче вилнӗ.

Даниил Егоров (1919-1945) Шупашкар районӗнчи 
Анаткасси ачи. Толиккасси шкулӗнчен тӳрех вӑрҫа кайнӑ сӑвӑҫ.

Илле Илем (1923-1943), Канаш районӗнчи Кив Шелттем 
учителе. Канашра педучилище пӗтернӗ.
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Иван Михайлов (1912-1941) юптаруҫӑ, кулӑш ӑсти, 
ТР Теччӗ патӗнчи Ҫӗньял каччи (Н. Розов. Нихҫан манас ҫук... 
Ш„ 2008, 155-156 енсем).

Николай Мишин (1918-1944), Куславкка районӗнчи Кӗнер 
ялӗнчен. Хусанти пединститутран ҫара илнӗ.

Гаврил Мыскар (1920-1942), Тӑвай, Еншӗх Нӑрваш. 
Учителе вӗренсе тухнӑ.

Иван Пименов (1914-1942) — Ёренпур облаҫӗнче ӳснӗ, 
сӑвӑҫ.

Чӑваш пединститутёнче вӗреннӗ. Нурӑсра педучилищӗре 
вӗрентнӗ.

Вархуш Энжей (1920-1941), Трак енӗн поэчӗ. Ҫӗрпӳри 
педучилищӗрен вӗренсе тухнӑ.

Константин Энзер (1918-1944), учитель, Етӗрне районӗнчи 
Карикас каччи. Сӑвӑҫӑ.

Кам чӗрлӗх тавӑрса парайӗ.
Шута илес тесен ятран,
Ҫук пирӗн хушӑра Бараев,
Петтоки, Чалтунпа Ястран...

Хусанкайпа пӗрле тӑмалӑх,
JIapca тухма Ухсай тавра,
Ҫырма ҫуралнӑ ҫамрӑк халӑх 
Сахал-и пулнӑ Чӑвашра?

Пурин ятне те астӑватпӑр.
Нихҫан та манӑҫӑн хурри 
Вӗсем пулмаҫҫӗ.
Янрасах тӑр,
Вёсен вӗҫленеймен юрри!
А. Воробьев. «Шута кайса хурланнӑ майӑн.

Хаяр вӑрҫӑра пуҫ хунӑ ҫамрӑксем хушшинче СССР 
писателӗсен ретне илнисем 18 ҫын:

Марк Аттай (1905-1945)
Владимир Бараев (1906-1942)
Николай Бусыгин (1906-1942)
Василий Васькин (1917-1942)
Иван Викторов (1901-1944)
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Максим Данилов-Чалдун (1894-1944)
Илья Думилин (1911-1942)
Ефрем Еллиев(1907-1942)
Константин Кольцов (1916-1943)
Кӑтра Мишши (1911-1944)
Федор Николев-Сергеев (1881-1941)
Арсен Орлов (1918-1941)
Андрей Петтоки( 1905-1942)
Николай Пиктемир (1906-1944)
Хветёр Ситга(1911-1944)
Вениамин Туртуш (1912-1943)
Василий Усли (1912-1941)
Николай Чурбай (1908-1944)
Максим Ястран (1916-1942)
«Халӑх тӑшманӗ» тесе тӗрӗс мар айӑпланисенчен хӑш- 

пӗрисене тӳрех персе пӑрахман. Анчах вёсен те пурнӑҫран вӑрҫӑ 
ҫулӗсенче уйрӑлма тивнӗ. 1937 ҫулта айӑпсӑр айӑпланисем те 
пирӗн хисепе тивӗҫ:

Емельян Захаров-Маден (1893- 1941)
Аркадий Золотов-Арие (1901-1942)
Петӗр Митта (1910-1944)
Николай Патман (1895-1945)
Николай Шупуҫҫынни (1889-1942)
Нестер Янгас (1909-1942)

Пуҫа тайса ҫапла калатпӑр:
«Вилсе — вилӗме парӑнтарнӑ 
Пире ыр пуласлӑх сунса.
Кашнин ячӗ халь пархатарлӑн 
Ҫиҫет, ҫутӑ ҫӑлтӑр пулса.

Юрий Петров. Асӑну хӑми умӗнче.
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III. 1941-1945 ҫулсенчи литературӑн паттӑрлӑхӗ

3.1. Сыхлӑха манмасса

1933 ҫулта кӑрлачӑн 30-мӗшӗнчӗ Германии президенчӗ ватӑ 
фельдмаршал Гинденбург ҫапкаланчӑн Гитлера правительство 
пуҫлахпе лартнӑ, вӑрҫӑ ҫулне суйласа илнӗ. Пӗтӗм Союзри 
ҫыравҫӑсен пӗрремӗш съездӗнче (1934) вырӑссен паллӑ поэчӗ 
Алексей Сурков питӗ уҫҫӑн асӑрхатгарса каланӑ: «Давайте не будем 
забывать, что не за горами то время, когда стихи со страниц 
толстых журналов должны будут переместиться на страницы 
фронтовых газет и дивизионных полевых многотиражек...» Паллӑ 
сӑвӑҫӑ-ӑсчах лирика пӑшалне авӑрласах тӑма чӗннӗ.

Чалтан вӑрҫи умӗнчи вунӑҫуллӑхра хаяр тытӑҫусем килсе 
ҫитессине ӑнланакан ҫыравҫӑсем ҫар ыйтӑвне тӗплӗнрех ӑнкарма 
чӗннӗ. 30-мӗш ҫулсенче вӑрҫӑ аслатийӗ йӗри-таврах кӗрлесе тӑнӑ. 
«Перед нами неибежность нападения врагов, перед нами 
небывалая по размаху война...» тенӗ М. Горький. Вал хаяр 
фашизма хирӗҫ тӑма чӗнсе ҫырнӑ статъясем тӗнчипех саланнӑ.

М. Горький сӑмахне чӑваш ҫыравҫисем тӑван ашшӗн 
сӑмахне итленӗ пекех итленӗ. Элтешлӗх (граждан) вӑрҫи 
ҫинчен, ҫар паттӑрӗсем ҫинчен сӑвӑ-юрӑ хывнӑ, паттӑрлӑх 
хайлавӗсене пухса кӗнекесем кӑларнӑ.

1929 ҫулта Н.В. Шупуҫҫынни пухса тӳрлетнипе «Юнлӑ 
самана» пухчӑ тухать. Ана валли чӑваш ҫыравҫисен хайлавӗсем 
ҫителӗклех пулман-ха. Кӗнеке валли вырӑс тата ют ҫӗршывсен 
литературине куҫарнӑ. Анри Барбюс, Иоганнес Бехер сӑвви- 
калавне пичетленӗ. Н. Шупуҫҫынни хӑй «Дезертир» калавне 
кӗртнӗ.

И.Е. Ахахпа Г.В. Тал-Мӑрса элтешлӗх вӑрҫи ҫулӗсенчех 
хастаррӑн пуҫланӑ ӗҫе 30-мӗш ҫулсен варринче чӑваш 
ҫыравҫисем малалла тӑснӑ. «Сыха тӑр» пухчӑра (Самара- 
Мускав, 1933) Н. Янкасӑн сӑвӑллӑ калавӗ, П. Абросимовӑн 
«Шуррисен аллинче», Хв. Уярӑн «Партизансем» калавӗсем, И. 
Тукташӑн хӑйӗн ентешӗ В.Н. Малов ватӑ салтак каласа панипе 
«Румынии чиккинче» асаилӳ пичетленӗ.

А. Сурковпа М. Горький каланисене чӑваш ҫыравҫисем 
манӑҫа хӑварман. 1935 ҫулта «Сыхӑ пул» кӗнеке кӑларнӑ. Унта 
кӗнӗ хайлавсем шухӑшпа илем шайӗ самаях ҫӳллӗ пулни 
курӑнать. И. Тукташӑн «Ҫул ҫинче» калавӗ, М. Юманӑн «Хӗрлӗ
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ҫар пурнӑҫӗнчен» тӗрленчӗкӗсем (ҫиччӗ таран), М. Чалдунӑн 
«Лубков отрячӗ», Митта Петӗрӗн «Кӗркури», «Хӗрлӗ Мӗкӗте», 
«Пакшапа Кирук», «Командир калавӗ», С. Ялавинӑн «Поль тата 
Палюк» калавӗсем пурте сыхлӑх, ҫар, хурал ыйтӑвӗсене ҫутатнӑ.

1937-1940 ҫулсенче «Сунтал», «Илемлӗ литература» 
журналсенче шпионсемпе разведчиксем ҫинчен, ҫарти патгӑрлӑх 
ҫинчен сӑвӑ-калав кашни кӑларӑмрах пичетленсе пьшӑ.

Тӗнче тӑнӑҫлӑхӗпе ӑс-пурлӑхне хӳтӗлесе, 1935 ҫулта 
Парижра, 1937 ҫулта Валенсипе Мадридра пысӑк конгрессем 
туса иртгернӗ. Унта хутшӑнакан ҫыравҫӑсенчен хӑшӗ-пӗри 
Испанири интернаци бригадине ҫырӑннӑ. И. Эренбург 
«Известия» хаҫатра, М. Кольцов «Правда» хаҫатра Мадридпа 
Барселонӑри ҫар чаҫӗсенчен ҫьфса тӑнӑ, А. Фадеев, А. Толстой 
тата ытти ҫыравҫӑсем Испанире пулнӑ. 1933 ҫулта Шупашкарта 
ҫул-йӗр ӑстисен пухӑвӗнче пулса вӗри сӑмах каланӑ, хитре 
очерк ҫырнӑ венгр Матэ Залка ҫыравҫӑ Испанире Лукач 
генерал ячӗпе ҫапӑҫнӑ. Унӑн паттӑр вилӗмӗ чӑваш ҫыннисене 
те хытах хумхантарнӑ.

Хӗвелтухӑҫ енче Хасан кӳлли, Халхин-Гол патӗнче 
тытӑҫусем пулса иртнӗ, унта В.П. Винокуров ентешӗмӗр Совет 
Союзӗн Геройӗ ятне илнӗ. Карели каҫминче ҫапӑҫусем пынӑ. 
Ку вӑл Хӗрлӗ Ҫаршӑн та, ҫыравҫӑсемшӗн те хаяр тӗрӗслев 
пулнӑ, ҫар ӗҫӗ ҫинчен тарӑнрах та тимлӗрех ҫырма хистекен 
хушу пекех янӑранӑ.

М. Кипекӗн «Тӑван ҫӗршывшӑн» (1941), А. Медведевӑн 
«Юлташ йӗрӗпе» (1941), К. Турханӑн (Сергеевӑн) «Атакӑра» 
(1941), Ф. Ҫиттан «Фронтри калавсем» (1941) кӗнекисем фин, 
Хӗвеланӑҫ Украинӑпа Белорусси чиккисенчи ҫапӑҫусен 
материалӗсенчен Тӑван Ҫӗршыв вӑрҫичченех ҫуралнӑ. Вӗсенче 
Чалтан вӑрҫи чӑнласа хӑрушлӑхне ҫыравҫӑсем ӑнланса 
пӗтерейменни те курӑнать.

Литература критики сыхлӑхпа ҫар ыйтӑвне хускатсах тӑнӑ. 
Тӗслӗхе, Леонид Агаковӑн «Больше произведений на 
оборонную тематику» статьйине асӑнӑпӑр («Красная Чувашия», 
1941, 20 март).

«...Тема гражданской войны нашла значительное 
отражение в нашей литературе. Здесь, бесспорно, первое место 
занимает по количеству написанного писатель М. Данилов- 
Чалдун. Гражданская война как бы является сквозным 
лейтмотивом всего его творчества.
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Кроме М. Чалдуна тему гражданской войны затронули 
такие писатели, как С. Ялавин, Н. Янгас, П. Хузангай, 
Н. Пименов, частично М. Исаев, В. Алакер, А. Калган,
А. Петтоки и другие, но мы считаем, что эта огромная тема 
в настоящей литературе отражена совершенно недостаточно.

Еще плачевнее обстоит дело с показом Красной Армии и 
флота в последующие годы. (О флоте у нас не написано ни 
одной строчки!)... Положение, разумеется, неудовлетвори
тельное».

Ҫапла вара, Аслӑ вӑрҫӑ литератури 1941 ҫулхи июнӗн 
22-мӗшӗнче мар, чылай маларах тапранса тухнӑ. Ыран вӑрҫӑ 
пуласси пирки совет литератури июнчченех ҫырнӑ.

Вӑрҫӑ тӗнче тӑрӑх унчченех алхаснӑ. Муссолини янӑ 
танксем Эфиопире йараланнӑ, Франко бомбисем Мадрид 
ҫинче храплатнӑ, самурайсем Хасан кӳллипе Халхин Голра 
харакири туса кӑтартнӑ. Гитлер вёшлисем Париж урамӗнче 
шӑршласа чупнӑ, Полыдӑна ҫавӑрса илме хапсӑннӑ. Ку вӑл 
пирӗн историшӗн, пирӗншӗн «вӑрҫӑчченхи» тапхӑр. Анчах 
литература ун чухнех вӑрҫӑ темипе чӑнласа кӗрмешнӗ.

Июнӗн 23-мӗшӗнче «Правда» хаҫатра А. Сурковӑн вӑрҫӑ 
тухнӑ кун ҫырнӑ «Присягаем победой», Н. Асеевӑн «Победа 
будет за нами» сӑввисем, J1. Соболевӑн «Отстоять Родину» 
статйи пичетленнё. «Красная звезда» хаҫат Вс. Вишневскин 
«Немцев били, бьем, будем бить» статьйине ҫаптарса кӑларнӑ.

Июнӗн 24-мӗшӗнче В. Лебедев-Кумачӑн «Священная война» 
сӑвви, «Известипе» «Красная звезда» хаҫатсенче тухать. — Эмблема- 
юра теҫҫӗ ӑна. Ҫак кунах «ТАСС чӳречи» йёркеленет, поэтсене С. 
Кирсанов ертсе пырать, художниксем хушшинче — 
Кукрыниксысем. Виҫӗ. Кукрыниксыран пёри — Теччёри 
вырӑсланнӑ чӑваш Куприянов. Кӗҫех вёсен плакачё тухать. 
(С. Маршак сӑвви):

Бьемся мы здорово,
Рубим отчаянно,
Внуки Суворова,
Дети Чапаева.

1941 ҫулхи декабрьте Н. Тихоновӑн «Киров с нами», 
К. Симоновӑн «Сын артиллериста» поэмисем пичетленнё.

1942 ҫулхи январӗн 27-мӗшӗнче «Правдӑра» П. Лидовӑн 
«Таня» очеркё, февралён 18-мёшёнче «Кто была Таня» очеркё 
тухать. П. Хусанкай тӳрех «Таня» поэма ҫырма ларать.
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Аслӑ вӑрҫӑ ветеранӗсем пурнӑҫран кайса пӗтнӗ ӗнтӗ. Вёсен 
асаилӗвӗсем, документлӑ хайлавӗсем тӑрса юлнӑ тӑхӑмӗсем 
валли. Прохор Трофимов, Георгий Орлов, Иван Тенюшев 
фронтовиксен романӗсемпе повеҫӗсем — чӑн пулнӑ ӗҫсене 
кӑтартакан хайлавсем — салтаксен чӑтӑмлӑхне, патгӑрлӑхне 
мухтаҫҫӗ. Хӗҫ-пӑшал хӑватлӑ, унтан та хӑватли — чӗрӗ салтак.

«Во всякой войне, — тенё В.И. Ленин, - победа, 
в конечном счете, обуславливается состоянием духа тех масс, 
которые на поле брани проливают свою кровь. Убеждение в 
справедливости войны, сознание необходимости пожертвовать 
своею жизнью для блага своих братьев поднимает дух солдат и 
заставляет их переносить неслыханные тяжести...» (Ҫырнисен 
пуххи, 41 т, 121 ен).

Ку сӑмахсем паян та тӗрӗсех, Аслӑ вӑрҫӑра та тӗрӗс пулнӑ. 
Кам ӑнлантарнӑ салтака ун чухнехи йывӑр лару-тӑрӑва? Кам 
унӑн чунне шанчӑкла, хастарлӑхпа ҫӗкленӗ? Сӑмах ӑстисем — 
политработник, журналист, писатель.

3. 2. Чӑваш ҫыравҫисен фронтри сӑмахӗ

Писательсен хӗрӳллӗ сӑмахӗ халӑха, унӑн ывӑл-хӗрне ирсӗр 
тӑшмана хирӗҫ пурнӑҫа шеллемесӗр кӗрешме чӗннӗ, тачӑ 
пӗтӗҫме пулӑшнӑ. Пирӗн пӗтӗм литературӑра, ҫав шутра чӑваш 
литературинче те, вӑрҫӑн малтанхи кунӗсенчех героика пафосӗ, 
чӗнсе калани тӗп вырӑн йышӑннӑ, хаяр тарӑхупа курайманлӑх 
вӗренӗ.

Ҫивӗч сӑмах ҫивӗч пӑшалпа танах кирлӗ пулса тӑнӑ.
В. Маяковский калани тӳрре килнӗ: вӑхӑт ҫыраткӑна штыкпа 
танлаштарма ыйтнӑ.

Пин-пин ҫыравҫӑ фронта боец, командир, комиссар, 
хыпарҫӑ е «ҫыравҫӑ» (хаҫатсенче «писатель» должноҫӗ те пулнӑ) 
тухса каять. Чалтан (Отечество) вӑрҫи Н. Тихоновшӑн — 
тӑваттӑмӗш, А. Прокофьевпа А. Сурковшӑн — виҫҫӗмӗш, 
М. Аруйпа М. Чалдуншӑн, Ф. Ҫиттапа унӑн тантӑшӗсемшӗн -  
виҫҫӗмӗш хаяр вӑрҫӑ.

Чӑваш ҫыравҫисем пурте пекех вӑрҫӑри утӑмсене ахаль 
салтакран пуҫланӑ. Каярахпа ҫеҫ, пултарулӑхне кура, штабсене, 
дивизипе ҫар хаҫачӗсене куҫнӑ. Малти ретре салтаксемпе йӗпе 
блиндажра выртнӑ чухне паха япаласем ҫырма пултарни ҫеҫ 
чӑваш ҫыравҫисене хаҫат ӗҫне туртса кӑларнӑ.
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Тихӑн Петӗркки, Александр Алга, Андрей Петтоки 
фронтра «писатель» должноҫне лекмен. Вӗсем рота 
командирӗсем пулнӑ.

Хут ӗҫне фронтра тӳррӗн кӳлӗннисем — А. Талвир,
В. Алатырцев, П. Хусанкай, В. Долгов, Г. Краснов-Кӗҫӗнни, 
М. Илпек, Мӗтри Ваҫлейӗ, А. Тимпай, И. Тукташ, А. Яндаш,
А. Чистяков.

А. Алга, И. Пайраш, Тихӑн Петӗркки, М. Кипек, 
Н. Мранькка, М. Сироткин, М. Уйап, Хв. Уяр тата ытти 
ҫыравҫӑсем ҫар хаҫачӗсене ҫырса тӑнӑ. Хӑйсем курнӑ-пӗлнӗ 
паттӑрсене мухтанӑ, ҫирӗп пулма чӗнсе сӑвӑланӑ, чӑтма, кӗтме, 
шанма хавхалантаракан калавсемпе статьясем ҫырнӑ.

1952 ҫулта П. Хусанкай хӑйӗн автобиографийӗнче ҫапла 
палӑртнӑ:

«Я начал войну рядовым солдатом Донского фронта, 
который затем соединился со Сталинградским, окружив армию 
фельдмаршала Паулюса... События Великой Отечественной 
войны помогли мне осознать по-новому роль поэта- 
гражданина. Из всех наград за участие в войне высшей считаю 
для себя медаль «За оборону Сталинграда».

Сталинградшӑн пынӑ ҫапӑҫура поэтсем пӑшал тытса 
ҫапӑҫнӑ. Унта Владимир Бараев, Иван Михайлов, Илле 
Думилин, Михаил Степхим, Максим Ястран ӳксе юлнӑ. Унта 
Петёр Хусанкай, Алексей Воробьев хытӑ аманнӑ.

Петӗр Хусанкайӑн чӑваш сӑмахлӑхӗнчи хӑюллӑ хастарлӑхне 
кӑйттӑ тупалаҫӑсем паянчченех пӗчӗклетсе е тиркесе пурӑнчӗҫ. 
«Саркел» поэма пирки турткалашса ҫырниех чӑваш 
тантӑшӗсене ӗмёрлӗх намӑс туса тӑрать. Пур енчен те ҫирӗп, 
йӗркеллӗ, чӑнласа поэзи хайлавне идея енчен кӑлтӑклӑ тесе, 
ҫӗнтерӳпе таврӑннӑ поэта алла пӑшал тытса курман критиксем 
Мускав виҫипе хак пама тапаҫланаҫҫӗ.

Вӑрҫӑ вучӗ Илпек Микулайӗн пултарулӑхӗнче ӗмӗр 
тӑршшӗпех тапса тӑрать. Владимир Бараев ҫинчен ҫырнӑ 
«Тимӗркке», «Вӑрҫӑпа ҫӗнтерӳ» (Ш., 1973) кӗнекесем —
фронтра пуҫланӑ хайлавсен тӑсӑмӗ.

Салтак кутамккине ҫакса ҫӳренӗ Илпек хаҫат тӗременне 
(редакторне) ларсан та «окоп тӗрӗслӗхне» ҫирӗп тытса пынӑ. 
Чӑваш литературин «лейтенантсен прози» вӑрҫӑ ҫулӗсенчех 
пуҫланнӑ. Ӑна Илпек Микулайӗ, Василий Алентей, Леонид 
Агаков тата ытти ҫыравҫӑсем аталантарнӑ. Чӑваш литератури
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хӑватне пурнӑҫран илнӗ, кӗнекесенчен мар. Аслӑ вулавӑшсенче 
ларса Куҫма Турхан пек ҫыракан чӑваш ҫыравҫи ун чухне мар, 
XXI ӗмӗрте те ҫук-ха...

Йӑлтах — чӑтса ирттернӗ хура-шурри. Ҫавӑн пекех Леонид 
Агаков калавӗсем, повеҫӗсем, «Шанчӑк» романӗ.

1941-1942 ҫулсенче писатель взвод, унтан рота 
командирӗнче ҫӳренӗ. Каярахпа ҫеҫ дивизии «Советский 
патриот» хаҫачӗн секретарьне илнӗ ӑна. Фельетон, чӗнӳ, хыпар, 
статья, тӗрленчӗк — хаҫат жанрӗн ҫар хаҫатне юрӑхлӑ кирек хӑш 
жанрӗпе те ҫырнӑ чӑваш ҫыравҫи. Ку вӑхӑтран — 22 калавпа 
новелла унӑн. Миҫе статья, тӗрленчӗк — никам та шутламан. 
Л.Я. Агаков очеркӗсем ҫинчен ҫырнӑ диссертацинчен те паллӑ 
мар вӑл. «Партизан Мурат», «Вилӗмрен вӑйлӑрах», «Юрӑ 
пурпӗр янӑранӑ», «Салтак ачисем» — чӑваш ҫар прозин 
классики. Вӗсене шкул программине кӗртнӗ.

«За советскую Родину» хаҫат редакторӗ ҫумӗнче тӑрӑшнӑ 
Василий Алагер редакцие лекиччен саперсен ушкӑнӗнче ҫӳрет. 
Сапер ӗмӗрте пӗрре ҫеҫ йӑнӑшать, тенӗ. Василий Осипович 
темиҫе хутчен те хаяр ҫапӑҫӑва кӗрсе тухнӑ, разведкӑна кайнӑ, 
шыв-шур урлӑ малти ушкӑнсемпе пӗрле каҫнӑ. Пёрре те 
йӑнӑшман. Тыткаларӑшӗпе, тимлӗхӗпе В.О. Алагер сапер 
пулмах ҫуралнӑ темелле.

Вӑрҫӑ хирӗнче ҫырнӑ листовкисем, тӗрленчёкӗсем, 
ҫырӑвёсем, калавӗсем питех те тӗл лектернӗрен ӑна Хӗрлӗ 
Ҫӑлтӑр, Хӗрлӗ Ялав орденсемпе палӑртнӑ. Ҫакӑ вӑл ҫыравҫӑ 
чӑнах та курӑмлӑ, витӗмлӗ журналист пулнине кӑтартать.

Хаҫатӑн вӑрҫӑри тӗллевӗ питех те тӳрӗ те уҫӑмлӑ. Унта 
психологиллӗ эссесем пичетлеме вырӑн пулман. Чӗнӳ, чыслав, 
йыхрав, йӑпату, тупа сӑмахӗ мала тухса пынӑ. Вӗсене чуна 
тивмелле калама пӗлни — В.О. Алагер таланчӗ.

Ухсай Яккӑвӗ — хӑйне расна фронтовик. Вӑл темиҫе 
хаҫатра ӗҫленӗ: «Родина зовет», «На штурм», «Ворошиловең»... 
Вӑл поэзире ҫеҫ мар, фронтри лару-тӑрура та хӑйне майлӑ ӑста. 
Дивизи е ҫар хаҫачӗн хыпарҫи ҫапӑҫӑва кӗмелле пулман — Яков 
Гаврилович темиҫе ҫапӑҫура пулса тухнӑ. Икӗ хут йывӑр 
аманнӑ. Уншӑн награда мар — редактортан выговор илнӗ!

Ҫапӑҫусем хыҫҫӑн дивизи Дон хӗррине канма тухсан Ухсай 
Яккӑвӗ чӑваш салтакӗсен ячӗпе тӑван халӑха яма эпикӑлла 
ҫыру-поэма хатӗрлет. Ӑна батальонсемпе ротӑсенче вулаҫҫӗ, алӑ 
пусаҫҫӗ. Ӑнӑҫлӑ поэма. Истори докуменчӗ. Чӑваш поэзийӗн
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паттӑрлӑх эпосӗ. Кунта чӑваш халӑх аваллӑхӗ, чӑтса ирттернӗ 
ӗмӗрсем, ҫӗнелнӗ вӑхӑтӑн ҫӗнӗ вырӑнӗ, ҫапӑҫу хирӗнчи хурҫӑ 
ҫирӗплӗхӗ — йӑлтах ахаль салтак, ахаль хресчен, ахаль рабочи 
чунӗнче упранакан ӗмӗт, ӑнтӑлу, шанӑҫпа ӗненӳ. Литература 
паттӑрлӑхӗ ҫакӑ.

Тӑван ҫӗршыв аслӑ вӑрҫине ҫамрӑксемпе пӗрле ватӑ 
писательсемпе журналистсем хӑйсен ирӗкӗпе тухса кайнӑ. 
Вӗсенчен Федор Николаев-Сергеев, Михаил Акимов-Аруй, 
Максим Данилов-Чалдун, Николай Ефремов ячӗсене уйрӑм 
палӑртса хӑварӑпӑр.

Федор Николаевич Николаев (Сергеев) (1881-1941) — 
паллӑ революционер, педагог, журналист, публицист тата поэт. 
Шкул ачисем ӑна 8-мӗш класра вуланӑ «Хура халӑх» поэма 
тӑрӑх пӗлеҫҫӗ (М. Сироткин. Чӑваш литератури. 8 кл. 
вӗренмелли кӗнеке, Ш., 1978, «Чӑваш литературин иккёмёш 
тапхӑрӗ» сыпӑк, 101 ен; Чӑваш литератури. Хрестомати. Ш., 
1978, 7-мӗш кӑларӑм, 110-111 енсем, «Хура халӑх» поэмӑн 
кӗскетнӗ вырӑнӗсем; П.В. Денисов пухса кӑларнӑ «Хьшарҫӑсем» 
кӗнеке, Ш., 1962, «Шупашкар уесёнчи Апаш» — 70-71 енсем, 
«Хусан. Ака уйӑхӗн 22-мӗш кунӗ. Аслӑ праҫник» — 148-149 
енсем; «Хура халӑх» -  223-229 енсем) тата ытти те).

Ҫуркунне. Ҫутӑ кӑвак 
Пӗлӗтрен хӗвел хӗртет;
Ҫутипе шурӑ юра 
Чуптуса ирӗлтерет.
Пур тӗрлӗ вӗҫен кайӑк 
Ҫуркуннешӗн савӑнать.

Эс анчах, хура халӑх,
Тӗнчери пур чӗрӗ чун 
Савӑннӑ ҫак вӑхӑтра 
Тамӑкри пек пурӑнан!» -

тенӗ 1907 ҫулта «Хура халӑх» поэмӑра Федор Николаев. Тӑван 
ҫӗршыв Аслӑ вӑрҫин асапӗсем те ҫутҫанталӑкран мар, влаҫри 
ҫынсенченех килнӗ. Гитлер халӑхсене тамӑка чикнӗ. Пачах урӑх 
сӑлтавпа калани ҫӗнӗлле илтӗнсе кайнӑ.

Федор Николаев (Сергеев) 1881 ҫулхи январӗн 21-мӗшӗнче 
Тутар республикинчи Пӑва районӗнчи Шемекре ҫуралнӑ. Ку ял 
тата Тайӑр Тимкки 1889 ҫулта ҫуралнипе паллӑ. Хӑйӗнчен 8 ҫул
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кӗҫӗн Тайӑра Федор Николаев вулама, ҫырма, шутлама 
вӗрентнӗ. Федор Николаевич пурнӑҫӑн чылай енӗсене 
К.К. Петров кӑларнӑ «Тайӑр Тимкки — революционер» (Ш., 
1967) кӗнекере вуласа пӗлме май пур. 1894-1898 ҫулсенче 
Хӗветӗр Чӗмпӗрти Чӑваш шкулӗнче вӗреннӗ, революци 
юхӑмӗнче палӑрса тӑракан паллӑ ҫынпа — Михаил Демьянович 
Демьяновпа пёр парта хушшинче ларнӑ. Чӗмпӗрти шкултан 
вӗренсе тухсан Ф.Н. Николаева хальхи Ульяновск облаҫӗнчи 
Чӑнлӑ районӗнчи Каша шкулне ӗҫлеме яраҫҫӗ. МД. Демьянов 
вара Пӑва районӗнчи Пимӗрселти шкул учителе пулса тӑрать. 
17 ҫулти учителе, Хӗветӗре, кӗҫех ӗҫсӗр тӑратса хӑвараҫҫӗ, вара 
вӑл пӗр хушӑ ашшӗ патӗнче пурӑнать. М. Демьянов ӑна хӑй 
патне чӗнсе илет, анчах вырнаҫтарма май килмест — хӑйне те 
хӗсӗрлеме тытӑнаҫҫӗ. Федор Николаев 1904 ҫулта Спасск 
хулинчи ҫутӗҫ пайӗнче инспекторта ӗҫлеме пуҫлать. Хӗл каҫма 
ҫеҫ май килет, кунтан хӑваласа яраҫҫӗ. Ҫулла вӑл Шупашкар 
районӗнчи Иккассинчи икӗ класлӑ училищӗне вырнаҫать. 1906 
ҫулта, январьте, Апашри хресченсем хытӑ пӑлханма пуҫлаҫҫӗ. 
Н.Ф. Беляевпа Ф.Н. Николаев ҫак ӗҫре хастарлӑх кӑтартнӑ. 
Хӗветӗр арӑмӗ, Платка ялӗнчи учительница Агапия Алексеевна 
Николаева (Кармачева) революци юхӑмне хӑюллӑн хутшӑнать. 
Ӑна «Хьптар» хаҫатӑн улттӑмӗш редакторне ҫирӗплетеҫҫӗ. 
«Хыпар» хаҫата Ф.Н. Николаев ҫырса тӑрать. Ун патне 
Иккассине Тайӑр килсе каять.

Ф.П.Павлов ҫапла ҫырнӑ: («Сунтал», 1928, 11)
«Н.Ф.Беляева.... 1906 ҫулта революци ӗҫне тунӑшӑн Ҫӗрпӳ 
тӗрмине хупса лартрӗҫ, тепри — Ф. Сергеев (ун чухнехи 
хушамачӗ Николаев), ӑна та ҫав ӗҫ ҫумне ҫыпӑҫнӑшӑн 
вырӑнтан кӑларса янӑ...» Эпир пӗлетпӗр, Н. Беляев кун хыҫҫӑн 
(1909 ҫулта) К.В. Ивановпа пӗрле Сызрантьи Коптевка ялӗнче 
ҫӗр виҫсе ҫӳрет. Ф. Николаев М. Демьянов патне Хирти 
Кушкӑна вӗҫтерет, унтан Хусана каять. М. Демьянов вара 
Йӗпреҫе Мӗтри Юманпа пӗрле тухса каять (кунта 
революционерсен ют ҫӗршывсенчен килекен литературипе 
докуменчӗсене пытарса пурӑнмалли вырӑн пулнӑ). Хӗветӗр 
«Хыпар» хаҫатӑн яваплӑ секретарӗнче ӗҫлеме пуҫлать. Анчах 
хаҫат часах хупӑнать. Арӑмне редактор пулма ирӗк панӑ пулин 
те, редакцие полици тустарса каять, Тайӑра тӗрмене ӑсатать.

Тӗнче вӑрҫинче ҫӳренӗ Хӗветӗр революци хыҫҫӑн, 1919 
ҫулта, Хусана ҫаврӑнса ҫитет. Ӑна кӗпӗрне комитечӗн чӑваш
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секцийӗн тӗп бюровне суйлаҫҫӗ. 1921-1924 ҫулсенче Тӗп 
Комитет ҫумӗнче Чӑваш секцийӗн секретарӗнче ӗҫлет, 1922 
ҫулта Мускавра «Ёҫлекенсен сасси» журнал йӗркелесе ярать.

1924 ҫулта Самара куҫса каять, кӗпӗрне комитетӗнче вак 
халӑхсен секцине ертсе пырать. 1928 ҫулта Чаллӑпуҫ райкомӗн 
пӗрремӗш секретарьне суйлаҫҫӗ. 1929 ҫулта ВКП (б)Тӗпкомне 
чӗнсе илеҫҫӗ, Томск чугун ҫулӗн полтипай заведующине 
яраҫҫӗ, 1935 ҫулта Тӗпком лекторӗ туса хураҫҫӗ.

1941 ҫулта, 60 ҫулхи ҫын, Ф.Н. Николаев-Сергеев 
Мускаври рабочисен батальонне ҫырӑнать. Ӑна батальон 
комиссарӗ туса хураҫҫӗ. Мускава хӳтӗлесе, Волоколамск ҫулӗ 
ҫинче патгӑррӑн ҫапӑҫса вилет.

Волоколамск ҫулӗ ҫинчи хаяр ҫапӑҫусем ҫинчен каярахпа 
Сергей Юшков, Георгий Орлов фронтовиксем романсем ҫырса 
кӑларчӗҫ. Мускав патӗнче чӑваш салтакӗсем ытти ҫӗртинчен 
йышлӑрах пулнӑ — чи йывӑр вӑхӑтра вӗсем кунта курсантсемпе, 
салтаксемпе пӗрле вута кӗнӗ. Вёсен паттӑрлӑхне чӑваш 
литератури тивӗҫлипе кӑтартайман-ха.

Мускав, Сталинград, Ленинград ячесем чӑваш чӗлхи 
ҫинчен кайман вӑрҫӑ ҫулӗсенче. Блокадӑри Ленинградран илсе 
килнӗ ачасем чӑваш ялӗсенче пурӑннӑ, Ишекри ачасен 
ҫуртӗнче вӗреннӗ.

Ленинград ҫыннисем чӑваш халӑхне уйрӑммӑн сума сунӑ. 
Ҫӗр-ҫӗр тӗслӗх пур Ленинград тухтӑрӗсем чӑваш каччисене 
вилӗм аллинчен туртса илни. Иван Одюков фольклорист 
Ленинград госпиталӗнче сывалать, Александр Гармонщиков 
учитель-краеведа ура ҫине тӑратаҫҫӗ. Мухтав орденӗн тулли 
кавалерӗ пулса тӑнӑ чӑваш ачин Александр Парминов пуҫӗ 
вӗҫӗнче Социализмла Ёҫ Геройӗ Владимир Воячек врач арӑмӗ 
виҫӗ талӑк ҫӗрӗпе хуралта ларать. Ҫак пӗр тӗслӗх хӑй кӑна 
паттӑрлӑх эпосне тивӗҫлӗ пулӑм.

Блокадӑри Ленинградра «За Родину» дивизи хаҫатӗнче 
редакторта Федот Ситта — сумлӑ-ятлӑ ҫар ҫынни вӑрах вӑхӑт 
ӗҫленӗ. Фронтри хаҫатсен редакцийӗсемпе ирттерекен 
канашлусенче тухса калаҫнӑ вӑл. Ун патӗнче Ленинградри 
паллӑ писатель-фронтовиксем В. Саянов, Мих. Дудин, 
П. Журба, А. Прохоров, И. Авраменко ҫырса тӑнӑ. 1944 ҫулхи 
февралӗн 23-мӗшӗнче Федот Ситта фронтӑн малти йӗрӗ ҫинче 
артиллери вучӗ айне лексе вилнӗ.
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Вырӑсла та, чӑвашла та ҫырнӑ Алексей Чистяков, Борис 
Шашков, Сергей Макаров, Николай Бусыгин, Владимир 
Алатырцев вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче ҫырнисем — вӑхӑт киветеймен 
хайлавсем, журналистикӑпа литературӑн ҫӗнтерӳ летопиҫӗ.

Борис Шашкова халалланӑ сӑвӑра унӑн журналист — тусӗ 
Сергей Макаров сӑвӑҫ ҫапла каланӑ:

Погиб он в первый час войны,
Душою лирик,
Сердцем летчик,
И в биографии страны 
Его звезды остался росчерк...
Чтоб жить спокойно нашим детям 
Погиб он в первый час войны.

Борис Шашков — К. В. Ивановӑн вилёмсёр «Нарспине» 
вырӑсла куҫарнӑ пӗрремӗш сӑвӑҫ. Патгӑр Борис Шашков 
летчик-журналист ҫинчен сӑвӑпа ҫырлахни сахал. Кӑиггах вӑхӑт 
иртсен, Борис Шашков кӗнекисене курӑпӑр. Вӗсене пухса 
пичетлессе шансах тӑратпӑр. Тепӗр поэтӑн — Николай 
Бусыгинӑн Чӑвашгизра «Земля в цвету» кӗнеки икӗ хут тухрӗ 
(1941, I960). Поэтӑн суйласа илнӗ сӑввисем. Ахальтен мар вӑл 
«Ҫӗр чечекре» ятлӑ. Тепри - «Счастье» (1980). Ҫӗр ҫинче тӑнӑҫ 
пурнӑҫ чечеклентӗр тесе, Тӑван ҫӗршыв ҫинче ирӗклӗх ялавӗ 
вӗлкӗштӗр тесе Ржев патӗнче вута кӗнӗ Николай Бусыгин, 
Пӑрачкавӑн чӑвашла пӗлекен вырӑсӗ. Вӑл «Красная Чувашия» 
хаҫат корреспонденчӗ пулнӑ.

Николай Бусыгин — талантлӑ сӑвӑҫ. Вӑл чӑваш поэзине 
каҫса кайса юратнӑ, Шелепипе Ухсай сӑввисене вырӑсла 
куҫарнӑ. «Земля в цвету» кӗнекене Шелепин «Чӑваш» «колхоз», 
«Максим Горькие», «Пирӗн Хӗрлӗ Ҫара» тата Ухсай Яккӑвӗн 
«Ҫураҫу сӑввисене кӗртнӗ». Вӗсене Николай Иванович Бусыгин 
килӗшӳллӗ те янӑравлӑ куҫарнӑ.

«Комсомольская правда» хаҫатӑн фронтри хыпарҫи 
Алексей Талвир -  чӑрсӑр, хӑюллӑ, тӳрӗ чунлӑ ҫыравҫӑ. Унӑн 
Аркадий Гайдар вилӗмӗ ҫинчен ҫырнӑ очеркне пӗтӗм ҫӗршыв 
вуласа пӗлнӗ. Александр Яндаш, Семен Минеев, Трофим 
Майоровпа Михаил Якимов, Василий Долгов журналистсем 
литература туртӑмӗпе паха хайлавсем пичетленё. Нумай мар 
вёсем, анчах — хаклӑ. Хаклӑ, мёншён тесен ҫав хӗрӳ вӑхӑтӑн 
хӗмне сапса тӑраҫҫӗ.

47



Вёсен репортажӗсенче, хыпарӗсенче сыхланса юлнӑ ятсем 
паян та, ыран та пирӗншӗн хаклӑ. Вёсен хальхи йӗрӗпе 
ҫаврӑнса тухса ҫӗнӗ тӗрленчӗксем ҫырма та пулать. Тӗслёхрен:
В.А.Долговӗн «Снайпер Григорьев» очеркӗн геройӗ — 
Пушкӑртстанри Слакпуҫ ҫынни Федор Павлович Григорьев, 
вӑрҫӑчченех шофер пулнӑ хастар этем (Чӑв. Коммуни, 1943, 
март, 10; Илемлӗ литература, 1944, 16).

«Тӑван ҫӗршыв сана аса илетӗп, сана асра тытатӑп», — тенӗ 
Василий Долгов хӑйӗн прозӑлла сӑввинче. Вӑл пин-пин салтак 
шухӑшӗпе пӗр килнӗ, пин-пин салтака тӑван кӗтесне, ҫывӑх 
вырӑнсене, ҫьшсене аса илсе лӑпланма пулӑшнӑ.

Хв. Уяр кӑкӑрӗ ҫинче те — ҫар наградисем, Мухтав орденӗ. 
Вал хаяр ҫапӑҫусен малтанхи кунӗсенчех ҫар темипе калавсем 
пичетленӗ, кӗнекесем пухса кӑларнӑ.

Тылра юлнӑ писательсем — Н. Шелепи, С. Элкер, Иван 
Мучи, И. Максимов-Кошкинский, М. Трубина, К. Турхан, 
К. Чулкаҫ, А. Ёҫхӗл, С. Шавлы, А. Кӑлкан, Н. Айзман тытте 
канӑҫ пӗлмен. Вӗсем хаҫат-журнал, кӗнеке кӑларас ӗҫе 
йӗркелесе пынӑ, тылри халӑхӑн паттӑр ӗҫ-хӗлне кӑтартакан 
хайлавсем пичетленӗ.

1942 ҫулта хастар сӑвӑҫ Ив. Ивник вӑхӑтсӑр ҫӗре кӗнӗ. 
Вӑрҫӑ пулман пулсан вӑл сывалнӑ та пулӗччӗ. Вӑрҫӑ никама та 
шеллемен. Тӗрӗссипе пӑхсан, чӑваш ялӗнчи тылри пурнӑҫ 
ҫартинчен те йывӑртарах килнӗ: апат-ҫимӗҫ ҫитмен, тум-тир 
пулман, кил-ҫурт сивӗ, ача-пӑчана пӑхакан юлман...

Вӑрҫӑ хирӗнче пысӑк хайлавсем ҫуралма пултарайман. 
Сӑвӑсемпе калавсем, статьясемпе тӗрленчӗксем, ҫырусемпе 
очерксем килнӗ фронтран. Пӑшалпа пӗрле алла кӑранташ тытса 
ҫапӑҫнӑ писательсенчен Л.Агаков, Илпек Микулайӗ, В.Ржанов, 
А.Талвир, Я.Ухсай, П.Хусанкай, Хв.Уяр, В.Алентей, А.Алка,
A.Артемьев тата ытти ҫыравҫӑсем вӑрҫӑ хыҫҫӑн та ҫар темипе 
хастар ӗҫленӗ. Малтанах вӗсем вӑрҫӑ паттӑрӗсене мухтакан 
калавсемпе очерксем, сӑвӑсемпе поэмӑсем, тӗрленчӗксемпе 
повеҫсем ҫырнӑ. Каярахпа пысӑк повеҫсемпе романсем те 
ҫуралнӑ. Вӗсенчен паллӑраххисем: М.Кипекӗн «Патгӑрсем 
хыпарсӑр ҫухалмаҫҫӗ», В. Сатайӑн «Летчиксем», Л.Агаковӑн 
«Шанчӑк», А.Алкан «Хӗҫпе ҫурла», А.Афанасьевӑн «Юманлӑх 
ҫулҫӑ тӑкмарӗ» романӗсем, А.Артемьев, В.Алентей, В.Алакер,
B.Сатай повеҫӗсем, Н. Евстафьев, Н.Сандров, Я.Ухсай, 
П.Хусанкай, А.Воробьев, А.Тимпай поэмисем.
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Пӗтӗмлетсе шутласан, Тӑван Ҫӗршыв Аслӑ вӑрҫинче 
пулнӑ, вут айӗнчен таврӑнса литература ани ҫинче малалла 
ӗҫленӗ ҫыравҫӑсем йышлӑ. Вӗсене те Хисеп хӑми ҫине кӗртме 
вӑхӑт ҫитрӗ: Леонид Агаков, Михаил Акимов-Аруй, Василий 
Алакер, Владимир Алатырцев, Александр Алга, Василий 
Алендей, Филипп Андреев, Александр Артемьев, Алексей 
Афанасьев, Михаил П. Белов, Михаил Ф. Белов, Валентин 
Бурнаевский, Иван Вашки, Евстафий Владимиров, Алексей 
Воробьев, Филипп Вуколов-Эрлик, Владимир Грибанов, 
Николай Дедушкин, Василий Долгов, Николай Евстафьев, 
Николай Ефремов, Николай Илпек, Владимир Канюков, 
Мётри Кипек, Григорий Краснов-Кӗҫӗнни, Иван Малгай, 
Алексей Медведев, Николай Мишутин, Никифор Мранькка, 
Георгий Орлов, Кузьма Пайраш, Тихӑн Петёркки, Константин 
Петров, Вениамин Погильдяков, Василий Ржанов, Леонид 
Родионов, Владимир Садай, Геннадий Сидоров, Михаил 
Сироткин, Николай Стуриков, Алексей Талвир, Александр 
Тимбай, Илле Тукташ, Валентин Урташ, Яков Ухсай, Хветёр 
Уяр, Герасим Харлампьев, Петёр Хусанкай, Алексей Чистяков, 
Петёр Чичканов, Петёр Ялгир, Александр Яндаш.
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IV. АСЛӐ ВӐРҪӐ ВӐХӐТЁНЧИ 
ЧӐВАШ ПОЭЗИЙЁ

1941-1945 ҫулсенчи сӑвӑсем
Александр Алка (ҫарта 1939 ҫултанпа; фронтра рота 

командирӗ; 4 хут йывӑр аманнӑ; Берлина ҫитнӗ): Июнӗн 
22-мӗшӗ. - Халь чунри ӑшӑ кӑмӑл. - Ac ил-ха, юлташӑм. 
- Аманнисене курсан. - Ырӑ ят. - Днепр. - Бранденбург хапхи 
умӗнче. -Ҫӗнтерӳ ялавӗ. -Дунай хумӗсем. - Майӑн 9-мёшӗ.

Александр Артемьев (фронта вӑтам шкултан кайнӑ: 
анӑҫра нимёҫсемпе, тухӑҫра яппунсемпе ҫапӑҫнӑ; виҫё хут 
йывӑр аманна)'. Юлашки каҫ. - Салтак амӑшӗ. - Тӑшман 
ҫӗрӗнче. - Чура-хӗр юрри. - Киле таврӑнни (баллада).

Марк Аттай (фронтра 1942 ҫ. паттӑрла вилнё): «Ах, 
мӗскершӗн этемӗн вӑй-халӗ...» (Юптарусемпе такмаксен 
кӗнекисем - «Хӗрлӗ сӑнӑ» 1929); «Ҫамрӑк хунав», 1932).

Алексей Афанасьев (Карели фронтёнче 1943 йывӑр 
аманнӑ): - Гвардеец ӳкрӗ. - Вырӑс капитанӗ.

Валентин Ахтубай (М ускаври журналистика 
институтёнче вӗрсннӗ, фронтран йывӑр аманса таврӑннӑ 
пирки пултарулӑх ёҫне ҫёнӗрен тытӑнайман, Тюмень 
облаҫӗнчи Викулово районёнчи К улё ялёнче вилнӗ).- 
Украина. - Тёнче касса ҫӳрерём (ТА.,1988,11).

Николай Базанов. У бывшей границы;
Владимир Бараев (лейтенант; 1941 ҫ. М ускава 

М алоярославец патёнче хӳтёленё, 1942 ҫ. Сталинградра 
пуҫ хунӑ): «Сӳнми хӗлхем» (1961) кӗнекери сӑвӑсем. 
Арӑслан ывӑлӑма.

Николай Бусыгин. «Родина» тата «Земля в цвету» 
(1960) кӗнекери сӑвӑсем.

Федор Ванин (1941 ҫулта М ускав патёнчи ҫапӑҫусем 
вӑхӑтёнче вилнё): юптарусем.

Серафим Васильев (Пушкӑртстанри Туймаса чӑвашё, 
Чалтан вӑрҫинче утлӑ ҫарта ҫапӑҫнӑ): Тӑван ҫӗршыв 
(сӑвӑ).

Василий Васькин (Фронта хӑй ирёкӗпе кайнӑ. 1942 
Конотоп хулинс ирёке кӑларнӑ чухне паттӑрла вилнё):
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«Сӑвӑсем» (1963) кӗнекери «Вилӗм тӑшмана!», «Поход 
юрри», «Тӑван ҫӗршӗн ҫӗклен, паттӑр халӑх» сӑвӑсем.

Иван Вашки (аслӑ вӑрҫӑра ҫапӑҫнӑ). Пӑрлӑ пӗлӗт 
айӗнче.

Иван Викторов (халӑх ополченийёпе М ускава 
хӳтӗлемс тухнӑ; Белоруссири партизансен отрядёнче 
разведчик пулнӑ; тыткӑна лекнё, фашистсем шартлама 
сивёре шывпа лӑрлантарса вёлернё): «Юлашки сӑмах» 
сӑвӑ.

Алексей Воробьёв (1942 ҫ. Сталинград патӗнче йывӑр 
аманса таврӑннӑ): Салтак. - Тупа.

Василий Давыдов-Анатри. Ҫутӑ хӗҫ.
Илья Думилин (1941 ҫултанпа фронтра, отделени 

командирӗ. 1942 Сталинград патёнче пуҫ хунӑ): - Юрӑ,- 
Салтак тӳмисем (хӗр йӗрри).

Николай Евстафьев (1939 - Халхин-Гол патёнче Япони 
самурайӗсене хирӗҫ, 1945 - Манъчжурие ирӗке кӑларнӑ ҫӗрте 
ҫапӑҫнӑ): Воеикоматра. - Ылхаи сӑмахӗ. - Амӑшӗн пилӗ. - 
Вилӗмсӗр юман. - Тӳремлӗх. - Хӑрушӑ вӑрҫӑ-  пысӑк ту пек...

Ехрим Иванё (И ван Ефремов, 1906-1946, вӑрҫӑччен 
«Ҫамрӑклӑх» кӗнеке кӑларнӑ, фронтра йывӑр аманса 
таврӑннӑ, Шупашкарта вилнё; биографийӗ
А.Еграш кинӑн 2002 ҫулхи «Кайсарово» кӗнекинче пур). 
Пурте пёриншӗн!

Иван Ив ник: Ылхан. - Халь те, малашне те.
Александр Катай (1937-1966 ҫулсенче ҫарта пулнӑ, 

вӑрҫӑра аманнӑ). «Вӑл вилмен», «Берлинти палӑк» сӑвӑсем.
Кашкӑр Микули. Тёп пултӑр фашист. -  Атӑл. - 

Ҫӗнӗ гимн. - Сехет ҫитет пётесси.
Александр Кӑлкан. Фашизма -  вилӗм!
Константин (Кёҫтук) Кольцов (Карели фронтӗнче 

ҫапӑҫнӑ.1943 йывӑр аманнӑ, госпитальте чёри тапма 
чарӑннӑ): Йытта — йытӑ вилӗмӗ. - Чӑн сӑмах.- Манӑн 
ҫӑлтӑр. - Кӗт мана, эп таврӑнатӑп, хӗрӗм. «Фронтра» 
(1979) кӗнеке.

Григорий Краснов-Кӗҫӗнни (Пулемёт взвочӗн командире. 
Ленинград блокадине тапта хутшӑннӑ): Амӑшӗпе ывӑлё. 
Ваттисем ҫапла каланӑ, Фашист килсен.
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Иван Малкай (Тӑван Ҫӗршыв аслӑ вӑрҫин ветеране): 
Амӑшӗн сӑмахӗ. - Шурӑ кӑвакарчӑн. - Тӑлӑх ача. - 
Манас ҫук эс ӑна.

Николай Митта (фронтра вилнё): Манӑн тупа.
Иван Михайлов (1912-1941, кулӑш  ӑсти, сӑвӑҫ, 

Сталинградра пуҫ хунӑ; Н .Розовӑн «Нихҫан манас ҫук», 
2008, кёнекине пӑхӑр). Сӗмсӗр сысна.

Арсений Орлов (Вӑрҫӑн малтанхи кунесенчех ҫапӑҫӑва 
кӗнӗ; взвод командирё. 1942 ҫ. паттӑрсен вилӗмёпе 
вилнё): «Сӑвӑсем» (1960).

Афанасий Павлов (Трак-Аслӑ Чуллӑ каччи: взвод  
командирё, 1944 ҫулта Витебск патӗнче пуҫ хунӑ). 
Асилӳсем.

Александр Пермяк «Ҫук, ҫук! Тӑван анне пекех...»- 
Тусӑма. -  Пиши мне письма.

Андрей Петокки (асла лейтенант; 1942 ҫ. Витебск 
хули  патёнче ҫапӑҫура пуҫ хунӑ): Тӑвӑтӑ кӗнеке
пичетленсе тухнӑ: «Ҫирӗм иккӗ» (1932), «Вунӑ ҫул»
(1936), «Сӑвӑсемпе поэмӑсем» (1964), «Андрей Петтоки: 
пурнӑҫӗпе пултарулӑхне ҫӗнӗлле ӑнланни» (2005).

Николай Пиктемир (фронта хӑй ирёкёпе кайнӑ; взвод  
командирёӗ 1943 ҫ. хаяр ҫапӑҫура вилнё): Тавӑру.

Николай Сандров (Ленинград, Новгород, Двинск, Рига 
хутисене ирӗке кӑларнӑ ҫӗре хутшӑннӑ): «Вӑйӑра юрлаҫҫӗ», 
«Вутра» сӑвӑсем.

Илья Семенов (учитель, фронтран йывӑр аманса 
таврӑннӑ, 1943 килте вилнё): Артиллерист сасси.
Тӑшмана - вилӗм!

Александр Тимпан (1943 ҫапӑҫусене кёнё,. 1944 ҫ. Орша 
хулине ирёке кӑларнӑ чухне виҫҫёмёш хут Йьтвар аманнӑ): 
«Суран» поэма сыпӑкӗсем.

Илле Тукташ (чирлё ӳпкепе хӑй ирёккён фронта 
кайнӑ; дивизи хаҫачён тёременё): Ӑсату. - Ӑмӑргкайӑк,- 
Ҫӗр-паттӑр. - Лантӑш. - Сывлӑм. - Хӗҫ. - Пурнӑҫпа 
юрату. - Андрей Петтокие асӑнса. - Шурӑ кӑвакарчӑн. - 
Шӑпчӑк. - Кӗмӗл тополь. - Ҫӗнтерӳ юрри.- Тӑван ҫӗршыв.

Вениамин Туртуш (учитель, вӑрҫӑра 1943 вилнё): 
Малалла, анӑҫа! - Юн чӗнет тавӑрма.
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Уйӑп Мишши (вӑрҫӑ вӑхӑтёнче Самарпа М ускав 
хулисенчс вӑрттӑнлӑх хӗсмстӗнче тӑнӑ): Хаярлӑх ҫуралчё.- 
Сталинград. - Наступлени. - Ан ман.

Валентин Урташ (1941 ҫ. шкул пӗтернӗ хыҫҫӑн ҫара 
ҫулёсене пысӑклатса кайнӑ; 1943 ҫ. йывӑр аманнӑ): «Ҫыру 
ҫырмашкӑн аллӑм ҫуккӑ», «Аппа патне», «Парне» сӑвӑсем.

Василий Уели (лейтенант; кӑнтӑр-хёвеланӑҫ 
фронтӗнче ҫапӑҫнӑ, Киев патёнче 1941 ҫ. хыпарсӑр 
ҫухалнӑ): «Герой амӑшне», «Мӑшӑрӑма» сӑвӑсем...

Яков Ухсай (ҫар хаҫачӗсен хыпарҫи; темиҫе хут 
йывӑр аманнӑ): Мускав. -  Ҫыру -  Чӑваш чӗлхи. - 
Ҫумӑр. - Ҫырӑ куҫӑм... - Шӑпчӑк.- Карти-карти кикак 
хуркайӑк. - Шӑллӑм. - Капитан Гастелло.- Хуркайӑксем. - 
Винтовка,- Куккук. - Танкри тӗлӗк. - Вӑрҫӑ хирӗнче.

Петӗр Хусанкай (ҫар хаҫачёсен хыпарҫи, йывӑр 
аманнӑ): Хӑюллӑн малалла! -  Поэт тӑпри ҫине.—
Памастпӑр ирӗк хулана! -  Тӑван Мускавшӑн. - Орден. - 
Делиев маттурлӑхӗ. - Ширшов комсомолец паттӑрлӑхӗ. - 
Арам Петросян. - Мунча шӑрши. - Ман ҫӑлтӑр. - Таня. -  
Ҫӗнтерӳ юрри. -  Фронтпа тыл пёр пулсан -  ҫӗнтереймӗ 
тӑшман. - Аптраман тавраш (роман сыпӑкӗсем).

Стихван Шавлы. Гитлер ҫамки ҫине. - Вырӑс 
салтакӗ. - Мускав,- Парӑнман Раҫҫейӗн ҫӗрӗ. - Титенков
Мускава сыхлать. - Реквием.

Борис Шашков. (Ҫапҫура вилнё). Другу.
Николай Шелепи. Чӗнетёп! - Тӑршшӗ икё метр, 

урлӑшӗ пёрре территори кирлё Гитлере. - Паттӑр 
летчик юрри. - Фашистсене вилём.

Семен Элкер: Юншӑн - юнӗ - Хаярлӑх сӑмахӗ. -
Фашизм йӑхне - ҫӗр тӗпне. - Тавӑрӑр тӑшмана!

Вархуш Энжей. (Фронтра пуҫ хунӑ). Тӑван ҫӗршыв.
Аркадий Эсхель. Халӑх хаярлӑхӗ. - Савни парни. - 

Амӑшӗн пилӗ. - Ӑмӑрткайӑк.
Степан Этмин. (вӑрҫӑра пуҫ хунӑ). Вӗрен эс, ачам!

Ҫӗнӗ Ҫул сӑвви.
Петӗр Ялгир (1941-1944 ҫарта хёсметре тӑнӑ): «Салтак 

пултӑм», «Шыравҫӑсем», «Туссем», «Ҫапӑҫу умён», «Тивӗҫ», 
«Тавӑрмалла» сӑвӑсем.
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Максим Ястран (1942 ҫ. Сталинград патёнче 
паттӑрссн вичёмёпе вилнё): «Пахчари калаҫу, «Вилне
ту сӑма» сӑвӑсем. «Ҫӗнтерӳ ялавӗ» (1941), «Сӑвӑсемпе
поэмӑсем» (1986) кӗнекесем.

* * *
Ҫичӗ ҫулхи, Ҫӗр ҫулхи вӑрҫӑсем ҫинчен кӗнекесем 

ҫырнӑ пекех, Иккӗмӗш тӗнче вӑрҫи ҫинчен этемлӗх 
ҫырма пӗрре те манса каймарӗ: асилӳсем нумай тухрӗҫ, 
кинокартинӑсем ӳкерчӗҫ, пӗтӗмлетӳллӗ энциклопедисем 
кӑларчӗҫ.

Фронтран таврӑннисен ӑрӑвӗ кайса пӗтрӗ. Вӗсем 
ӗмӗр тӑршшипех вӑрҫӑ вутне асра тытса пурӑнчӗҫ. Хӑш 
поэт манса кайнӑ вӑрҫӑ ҫулӗсене? Петӗр Хусанкай-и,
Ухсай Яккӑвӗ-и е Илле Тукташпа Валентин Урташ-и? 
Пӗри те манман.

Ӑрусене самана ҫуратать. Вӑрҫӑ чӑваш пуҫӗ ҫине 
сиксе аннине чӑваш историйӗпе хытӑ кӑсӑкланакан 
сӑвӑҫсем 1937-мӗш ҫултах сиссе илнӗ -  ун чухне ака 
уйӑхӗн 26-мӗшӗнче нимӗҫ фашисчӗсен «Кондор» легионӗн 
бомбардировщикӗсем ирӗке хытӑ юратакан баск халӑхӗн 
Герника хулине тёппи аркатса тӑкнӑ. Н.Я.Марр
академик «Басксем чӑвашсемпе тӑван» тесе каланине 
астӑвакан чӑвашсемшӗн хура хыпар пулнӑ ҫакӑ.

Ҫӗнӗ самана пуҫланнӑ. Вӑрҫӑ алӑкран шакканӑ.
Вӑрҫӑ ачисен самани, вӑрҫӑ ҫыннисен ӑрӑвӗ ура ҫине 
тӑнӑ. Урӑх ӑрусем литературӑна хӑйсен сӑмахӗпе, 
сӑнарӗсемпе, урӑхларах илем (эстетика) ҫулӗпе пырса 
кӗреҫҫӗ, хӑйсен саманин нимпе ылмаштарми сӑнне 
ӳкерсе хӑвараҫҫӗ.

Кӑштах хӑйне майлӑ хатлӑ-хапӑллӑ ҫамрӑк ҫыравҫӑсен 
эстетикӑпа сӑнарлӑх программи палӑрсанах ҫав виҫ-тӑват 
ҫынна тӗпчевҫӗсем литература ушкӑнё е юхӑмӗ теҫҫӗ. 
Тӗслӗхрен, XX ёмӗрти «утмӑлмӗшсем» (Г.Айхи, 
Ю.Скворцов, Г.Юмарт, В.Станьял) е каярахри 
«сӳрреалистсем» (Б.Чиндыков, М.Карягина, В.Степанов) 
ушкӑнланса тухнӑ. Кирек хӑш ӗҫри пекех, поэзире те аслӑ 
ӑсгасемпе пӗрле ҫак ӑру тагпганче ҫунат сарса ӗлкӗреймен 
нумай-нумай ытти ӗҫченсем пулаҫҫё. Литература ӑрӑвё ге
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аслисемпе вёсен ҫумӗнчисемсӗр пулмасть, анчах сӑмахлӑх 
ӳсӗмне талантлисен хайлавӗсемпе хаклаҫҫӗ. Аслӑ литература 
умёнче яшши-ватти ҫук. Талант пур. Чалтан вӑрҫи 
пиҫӗхтернӗ ҫыравҫӑсене пёр-пёринчен татса уйӑрни 
килӗшӳллӗ пулмӗ. Вёсем пурте танах «вилӗмрен тӑватӑ
утӑмра тӑнӑ». Вӗсем пурте пёрле кӑна вӑрҫӑ саманин сӑнне 
палӑртса тӑраҫҫӗ.

Тӑнӑҫ вӑхӑтра литература ӑрӑвне йӗркеленсе ҫитме 
вуншар ҫулсем кирлӗ. Ваттисем вырӑнне яшшисем 
ҫитӗнсен те ҫӗнӗ ӑру пулаймасса пултарать. Ҫӗнӗлле 
пулӑмсем, ӗҫсем, шухӑшсем, сӑнарсем тупӑнмасан ҫӗнӗ
ӑру ҫинчен калама ҫук. Вӑрҫӑ поэзийӗн вӑхӑчӗ -  кунпа 
те сехетпе ҫуралнӑ пулам. Вӑл -  уйрӑм вӑхӑт, уйрӑм 
тапхӑр, уйрӑм пулӑм. Вӑрӑма тӑсӑлакан йӗр хӑварнӑ 
тӑватӑ ҫул.

Анӑҫ Европӑра вӑл маларах пуҫлансан та, СССРта 
ҫӗнӗ поэзи календарь кунӗпех ҫуралнӑ. Вӑл - 1941 ҫулхи 
июнӗн 22-мёшӗ. Июнӗн 23-мӗшӗнче «Правда», 
«Известия», «Красная звезда» тата ытти мёнпур 
хаҫатсенче вӑрҫӑ сӑввисемпе хӑтавӗсем пичетленнё. Илле 
Эренбург вӑрҫӑ пуҫланнӑ кун 5 хӑтав ҫырса хаҫатсене 
яне. Илле Тукташ -  2 сӑвӑ.

Вӑрҫӑ поэзийӗ 1418 куна, вӑрҫӑ ӑрӑвӗ XX ӗмӗр
тӑршшӗпех тӑсӑлнӑ.

Аслӑ Чалтан вӑрҫинче халӑхпа пӗрле чӑваш поэзийӗ 
чӑнласах паттӑр кӗрешнё. Фронтра та, тылра та. Чӑваш 
публицистикипе поэзийӗ чӑннипех вичкӗнлёх кӑтартнӑ. 
Хуласене «герой-хула» ятне панӑ пекех, чӑваш поэзине 
паттӑрлӑх медальне ним иккӗленмесӗрех пама юрать. Ку 
вӑл хӑйне пӗр тапхӑр, хӑйне расна пӗр шухӑшлӑ 
литературӑн паттӑрлӑх таппи. Вӑл хаярланакан, хӳхлекен 
халӑх чунне чӑтӑмлӑхпа шанчӑк, ӗненӳпе ӗмӗт парса 
тӑма пултарнӑ. Харӑссӑн пӗр тӗллевпе, пӗр хавхаланупа 
ҫӗкленнӗ, алла пӑшал тытнӑ поэзие нимле урӑх юхӑма 
та, нимле шкула та, нимле ушкӑна та кӗртме май 
килмест -  ку вӑл ҫар паттӑрлӑхён поэзийё Фронтри 
чӑвашсен ӑна вырӑсла сӑмахпа аталантарма та тивнӗ. 
Чӑваш литературине чунтан юратакан яшсем -  Борис 
Шашков, Николай Базановпа Николай Бусыгин,
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Владимир Алатырцев, Владимир Грибанов вырӑспа Иван 
Пиняев ирҫе чӑваш сӑввисене ҫар хаҫачӗсемпе 
листовкисем валли куҫарнӑ.

Тӑван Ҫӗршыв аслӑ вӑрҫи вӑхӑтӗнчи поэзире урӑхла 
эстетика е меслет ушкӑнё ҫук. Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи чӑваш 
поэзийӗ -  нумай жанрлӑ, нумай илемлӗх мелӗсемлӗ, 
анчах пӗр ӗмёт-шухӑшпа, пӗр хавхапа тӗвӗлесе ҫыхнӑ 
поэзи.

4.1. 1941-1945 ҫулсенчи лирикӑн тёп жанрӗсем,
туртӑмӗ-кӗвви, шухӑпша илемлӗх пахалӑхӗсем.

Вӑрҫӑ пуҫланичченех совет поэзине романтикӑлла 
паттӑрлӑх витӗмӗ ҫирӗп ярса илнӗ. Ҫак кӗвӗ вӑрҫӑ 
тапранса кайсан татах вӑйланнӑ, вара питӗ хӑвӑрт 
ылханпа, тарӑхупа, курайманлӑхпа вӗресе кайнӑ. 
«Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!» - 
пӗтӗм ҫӗршыв тӑрӑх В. Лебедев-Кумачӑн чёнӗвӗ вӑрҫӑ 
пуҫлансан тепӗр кунах тӗнче тӑрӑх янӑраса вӗҫнӗ. Питӗ 
тӗл, тӗрӗс тивнӗ ҫак сӑмахсем этем чунне. Ку вӑл халӑх 
хӑйне хӑй панӑ приказ. 1941 ҫулта совет поэчӗсемшӗн 
ҫӑлтӑр ҫути вырӑнне, камертон вырӑнне пулнӑ ҫак юрӑ. 
«Тӑшман тӑсрӗ кунта юнлӑ алӑ, Юн ӗҫме шуса тухрё 
ҫӗлен. Пӑшал тыт ҫапӑҫма, паттӑр халӑх, тӑван ҫёршӗн 
пӗр ҫын пек ҫӗклен!» -  тенӗ ҫав кунсенчех Василий 
Васькин. Константин Симоновӑн «Жди меня» тата 
«Убей его!», Алексей Сурковӑн «Землянка», Анна 
Ахматован «Ветер войны», Михаил Дудинӑн «Соловьи» 
сӑввисем пичетленнё. Вӗсене пӗтём ҫӗршыв пёлнё, илтнё, 
вуланӑ. Чӑваш поэзийӗ ҫав шайпа рет тытма тӑрӑшнӑ.

Вӑрҫӑ пуҫламӑшӗнчи поэзи -  чӗнӳ, йыхрав, хушу 
поэзийӗ. Чӑваш поэзийӗ те ҫав кӗвёпех кӗрленӗ. 
«Чӗнетёп!», «Ан ман!», «Ан чак!», «Тавӑрар тӑшмана!», 
«Тёп пултӑр фашист!», «Хӑюллӑн малалла!», «Памастпӑр 
ирӗк хулана!»... Аслӑ ҫар пуҫӗн хушӑвӗсем пек илтёнеҫҫӗ 
сӑвӑ ячёсем. «Юншӑн -  юн! Ирсӗр вилёмшён -  вилём! 
Вӑй-хӑват тупӗ хурҫӑ-тӗрек. Асра пирӗн ҫӗршывӑмӑр 
пилӗ: Малалла, тӑшмана ҫёмӗрме!» (Кӗҫтук Кольцов.
Фронтра. 1941).
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Лайӑх-и ҫак сӑвӑсем, япӑх-и? Мӗншӗн вӗсене яланах 
аса илетпӗр? Тӑн-пуҫ пӑлхавлӑн, уҫӑмсӑррӑн пӑтранса 
кайнӑ кунсенче ҫуралнӑ хайлавсемшӗн «лайӑх-япӑх» виҫе 
каймасть. Ку сӑвӑсем -  строя тӑратнӑ салтаксем. Вӗсем 
пичетленнё, вӗсем кам патне те пулин ҫитнӗ, кӑмӑла 
вӑркатнӑ, шухӑша вӑртанӑ, сӗнӳ вырӑнне пулнӑ. 
Пӗрисем часах манӑҫнӑ, теприсем паян та пурӑнаҫҫӗ. 
«Умри мой стих, умри как рядовой...» (В. М аяковский 
сӑмахӗсем). Актив, чылай сӑвӑ вӑрҫӑн малтанхи 
кунёсенчех вилнё Пултӑр. Анчах вёсем -  истории чи 
паллӑ самантӗнчи палӑксем, паттӑрлӑх паллисем. 
Ҫавӑншӑн кӑна та хисепе тивёҫ. «Мы, писатели, в 1941- 
1942 годах дали народу чудовищный заряд ненависти к 
врагу, -  тенё Всеволод Вишневский. -  И конец войны, 
мир будет ознаменован не истреблением, не призывом 
«Убей его», а мудрым практицизмом и гуманностью». 
Чиксӗр хаярлӑх пысӑк юратӑвӑн тепӗр вӗҫӗ пулса тӑнӑ.

Тёнче кёрленё чухне дул сӑмахё, п и л  сӑмахё, ашшё- 
амӑшӗн хуш у сӑмахё, яш-кёрём туш туни тата халӑх 
сӑмахлӑхӗн авалхи ытти жанрӗсем ҫӗнӗрен чӗрӗлсе тӑнӑ, 
поэзи шайне хӑпарнӑ. Ҫирӗпленнӗ пугшев ҫаврисем, 
авалхилле шухӑшлавпа сӑнар, халӑхри символсем (улӑп 
паттӑрсем, урхамах, ӑмӑрткайӑк, кӑвакарчӑн, ҫӑхан, 
ҫӗлен-калта, кашкӑр тата ытти те) сасартӑках чи 
витӗмлӗ те кирлӗ танлаштарусем пулса тӑраҫҫӗ. Вӗсем 
Николай Шелепи, Кашкӑр Микули пек ватӑ сӑвӑҫсен 
сӑввисене те, Николай Пиктемир, Иван Ивник, Иван 
Малкай, Илле Тукташ пек ҫамрӑксен пултарулӑхне те 
харӑссӑн кӗреҫҫӗ.

Такмак вӑрҫӑ пуҫлансанах хурапа шурӑ, ырӑпа усал 
тӗссене мала кӑларать. Такмак паттӑрланать. Фронтри, 
ёҫри хӑюллӑ ҫынсене мухтать. Такмак хаярланать. 
Нимӗҫ хурахӗсене, Гитлера питлекен такмаксем плакат 
пек курӑмлӑ пулса тӑраҫҫӗ.

Сӗмсӗр вӑрӑ пӑсара 
Вӑрламасан мӗн ҫитӗр!
Ҫап фашиста сӑмсаран -  
Ют картана ан кӗтӗр! -
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тесе, сӗмсӗр сыснапа, пӑсарапа, ҫӗленпе, капгкӑрпа 
танлаштарса питленӗ тӑшмана халӑх такмакӗ.

Ҫӗнтерӳ утӑмӗсем нумайланса пынӑҫемӗн питлев
такмакӗсем ҫумне мухтав сӑввисем хушӑнса пыраҫҫӗ.

Ҫӳл ту ҫинче ҫичё юман,
Ҫиччӗшӗ те пӗрешкел.
Манӑн аттен ҫичӗ тӑван,
Ҫиччӗшӗ те кӗреш пек.

Хӑйне майлӑ уйрӑмлӑх пур чӑваш халӑх сӑмахлӑхӗн -  
хуҫӑлман шанчӑк. Вӑл калле-малле вылямасть. Чи йьюӑр, 
шикленмеяле уйӑхсенче те правур такмакла юрӑ хайлать. 
Кӑна ҫӳлтен хушнипе тума ҫук. Хушнипе ҫырнисен
чунӗсем, витёмё курӑнмасть, юри туни тӳрех палӑрать. 
Колхоза е Сталина мухтаса юри ҫырнӑ хайлавсем
вӑрҫӑчченех пичетленнё, анчах вӗсене сцена ҫинче кӑна
юрланӑ.

«Ан вӗр, йытӑ, нимёҫ-йытӑ, Ҫырттарас ҫук эп сана. 
Ан йӗр шӑлна, фашист-йытӑ, Парӑнас ҫук эп сана!» 
Ҫак такмак ӑн темиҫе тӗслӗхне тӗрлӗ ҫёрте ҫырса илнӗ-
вӗсем пӗри тепринчен вичкӗнрех. «Автан сиксе авӑтать 
Тул ҫутӑлса килнипе. Манӑн чунӑм савӑнать Нимӗҫ
чакса пынипе!»

Нумай поэт питлев такмакӗпе кӑна ҫырлахман.
Вӑрҫӑ сӑвӑллӑ публицистикӑна вӑйлатма хистесех тӑнӑ. 
Сӑвӑлла фельетонсем, памфлетсем, эпиграммӑсем, 
кулӑшсем пичетленсех пынӑ. Ятарласа кулӑшпа питлев 
кӗнекисем кӑларнӑ.

Вӑрҫӑ ҫулёсенче такмакпа пӗрлех халӑх ю рри 
чӑнласах пӗтӗм ҫӗршыв сассине ҫаврӑннӑ. Чӗнӳпе хушу
хушшинче лирикӑлла юрӑсем ҫӗнӗлле янӑраса кайнӑ. 
«Ҫӗнӗ ҫӗре каякансен юрри» ку хутӗнче пачах тепӗр 
йышши щухӑшпа тулать:

Шӑршлӑ шурлӑх варринче 
Хура ҫӗлен йӑви пур. 
Тискер тӑшман ҫӗрӗнче 
Ҫынна ҫиен Гитлер пур.

Ватӑ сурӑх макӑрать 
Пуҫӗ мӑкла иулнӑран 
Гитлер пуҫӗ анӑрагь 
Ӑсӗ кӗске пулнӑран.
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«Анне, ма пӑхатӑн арча ҫине 
Хӗрӳ арча ыйтать теетним.
Кирлё мар, кирлё мар мана арча- 
Ман хамӑнах арча -  кутамкка...

«Хветёр мучисен Верккин юрри» тесе юрлаҫҫӗ ҫак 
юрра Етӗрне районӗнчи Мӑн Пакӑш ялӗнче, ӑна вал 
вӑрҫа тухса кайнӑ чухне юрласа хӑварнӑ. Ҫавнах 
Йӳҫпансем те юрлаҫҫӗ. Тӑван яла, ҫёре-шыва, кил-йыша, 
тӑвансене, ял-йыша пуҫ таять вилӗме хирӗҫ каякан хӗр. 
Ҫӗнӗ ҫӗре каякансен сӑмахӗсем пур сӑвӑра, унтах хӗрӗн 
туйри хӳхлевӗ те уҫҫӑнах сисӗнет. Ҫакӑ юрӑ 
витӗмлӗхне тата хытӑрах ӳстерет. Ҫавӑнпа вӑл таврари 
халӑх асне кӗрсе юлнӑ.

«Леш айккинче, сӑрт айӗнче аманнӑ салтак 
выртать...» юрӑ, тёслӗхрен, ача-пӑчапа хӗрупраҫӑн 
юратнӑ юррине тухать. «Шурӑ кӑвакарчӑн», «Шур 
перчетке», «Асилетни, тӑван, асилместни» тата ытти 
юрӑсем анлӑ сарӑлнӑ. Вӗсем -  таса лирикӑн кивелми 
тӗслӗхӗсем.

Халӑх сӑмахлахӗ -  чи вӑйлӑ агитатор, чи шанчӑклӑ 
пропагандист. Ваттисен каларӑш ё кӗттерсе тӑман: 
«Кашкӑр сурӑх пӑвать, Гитлер ҫынна пӑвать», «Фашист 
паян ура ҫинче, ыран -  ҫӑва ҫинче», «Юнпа килнӗ -  
юнпа пӗтет», «Пирӗн йывӑр ӗҫ -  тӑшман пуҫне хӗҫ!». 
Вӑрҫӑ пуҫланнӑ ҫулах халӑх сӑмахлӑхне пухса (истори 
халапӗсем, паттӑрлӑх юмахӗсем, легендӑсем, сӑвӑ-юрӑ, 
ваттисен сӑмахӗсем, каларӑшсем пухса) Г.Краснов- 
Кӗҫӗнни «Фашизма хирӗҫ фольклор» ятпа ятарлӑ пухчӑ 
кӑларать. Вӑл йывӑр хуйхӑпа касӑлнӑ халӑх чунӗ ҫине 
сиплӗ эмел тумламӗ пек лекнӗ. Сӑмах йывӑр шухӑша, 
тухтӑр юнлӑ сурана сиплесе ярать!

Халӑх сӑмахлӑхне юратакан сӑвӑҫсем Илле Тукташ, 
Иван Ивник, Максим Ястран, Александр Кӑлкан пухма 
пулӑшнӑ ҫак кӗнекене. Иван Мучипе Иван Патмар 
хастар пулнӑ. Вёсен пултарулӑхне ку вӑхӑтра халӑх 
сӑмахлӑхӗн витӗмӗ витӗр тивнӗ. Вёсен хайлавӗсем 
халӑхӑнни пек пулса пынӑ. Г.Краснов-Кӗҫӗннин 
«Пӗртӑвансем» сӑвви, тӗслӗхрен, халӑх юрри пекех: 
«Шурӑ акӑш ҫийӗнче Хура ҫӑхан явӑнать. Хура ҫӑхан
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явӑнать -  Шӑллӑм ухӑ авӑрлать. Шӑллӑм уххи вут 
тӑкать, Сӑхӑ ҫӑхан ҫук пулать. Шӑллӑм шӑнкӑрч, чӗри 
кӑвар -  Мӗншӗн шӑллӑм, ай, теес мар!» Унтан анлӑ 
мӑшӑрлӑх мелӗпе тепӗр ҫаврӑм майлашӑнать. Тӑшман 
самолетне тупӑран персе ӳкерекен пиччӗшне сӑвӑҫ 
«Пиччем мерчен, чӗри кӑвар -  Мӗншӗн пиччем, ай, 
теес мар!» гесе вӗҫлет.

Халӑх сӑмахлӑхён пуянлӑхӗ вӑрҫӑн малтанхи 
уйӑхёсенче ҫыравҫӑсемшён питех те пёлтерӗшлӗ пулса 
тӑнӑ. Ӗмӗрсенче упраннӑ хайлавсенче вилмен, кивелмен
шухӑшсем упраннӑ. Вӗсем -  пурнӑҫ тума, Ҫӗршыва 
упрама чӗннипе, халӑхшӑн пуҫа хуни те сӑваплӑ 
иккенне ӑнлантаракан тӗслӗхсемпе чуна ҫирӗалетнӗ. 
Ҫакӑн пек паттӑр поэзи кашни халӑхӑнах (тӑшмана 
парӑннӑ ҫӗршывсенче уйрӑммӑнах) пулман. Пирӗн ҫар 
поэзийӗ Болгари, Серби, Венгри поэзийӗпе пӗр евӗрлӗ.

Ӳнерсен аталанӑвӗнчи тӗпрен ҫӗнӗ тапхӑрсем 
пуҫланнӑ чухне (ҫырулӑх пуҫламӑшне, палхавӑрсен 
вӑхӑчӗсене аса илӗр) литература пӑрӑнми икӗ курӑмлӑ 
йӗрпе каять: пӗри -  халӑх сӑмахлӑхӗпе, тепри -
вӑйлӑрах тапса тӑракан литературӑсен витёмӗпе пыракан 
ҫулсем. Чалтан вӑрҫи вӑхӑтӗнче те ҫаплах пулса иртнӗ.

Халӑх сӑмахлӑхӗн авалхи жанрӗсем -  пачах кётмен, 
унччен тӗппи тӑпӑлтарнӑ жанрсем -  вӑйлӑн тапранаҫҫӗ. 
КТпханпа ухӑт, тархаслупа тупа, пуҫтайпа халал халӑх 
чӗринчен никам хистемесёрех хашлатса тухаҫҫӗ. Вёрӳ- 
суру чёлхисем  ҫӗнӗ сӑмахсемпе, ҫӗнӗ ӗненӳпе чӗрёлеҫҫӗ. 
Вӗсенче суккӑр тёшмёш мар, тарӑху, талпӑну, вӗри 
туйӑм тапса тӑрать.

Ку поэзие, паллах, пухса илме шикленнё. Анчах вӑл 
вилӗмсӗр. Йывӑр вӑхӑтсем килсе ҫитсен вӑл каллех 
чӗрёлсе тӑма пултарать.

Авалхи сӑмахлӑхӑн хитре ҫаврисем, сӑнарӗсемпе
сӑнлӑхӗсем, паттӑрлӑхпа хурлану кӗввисем, шухӑшпа
туйӑм ытарлӑхӗ, тем тёрлӗ танлаштарӑвӗсем, юратупа 
курайманлӑх сӑмахӗсем сӑвӑҫсен шухӑшлавне кӗрсе
хайлавёсене халӑха ҫывӑх та юрӑхлӑ тума пулӑшаҫҫӗ. 
Тёслӗхӗсене аякра шырама кирлё мар. Иван Ивник
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юррисемпе сӑввисемех ҫавӑн пек. «Ылхан» сӑвви -  
халӑх сӑмахлӑхӗнчи пысӑклату мелён паха тӗслӗхӗ.

Ылхан сана, хура ылхан, Тилӗпеле сысна йӑхне. 
Ылхан сана, виҫ хут ылхан, Ҫӗлен-калта йӑхне-тӗпне... 
Ҫӗр хут ылхан... Пин хут ылхан!

Пурнӑҫа аркатакан вӑрӑ-хурах фашизма чун-чӗререн 
тарӑхса ылханать ҫамрӑк сӑвӑҫ. Халӑх сӑмахлӑхне тӗпчев 
институтӗнче ӗҫленӗ чухне лайӑх ӑнкарса илнӗ Иван 
Ивник капланса килнӗ тарӑхӑвне ыттисенчен чылай 
вирлӗреххӗн уҫса панӑ:

Ҫӗр ҫӗклейми ылхан сана 
Пур ӗмӗр-ӗмӗр тӑршшипе!
Аҫа кикен те тӑпруна 
Шӑтса ан палӑрттӑр санне!

Вӑрҫӑ пуҫланнӑ чухне поэт вырӑнпах выртнӑ. Алла 
пӑшал тытма пултарайманшӑн хытӑ пӑшӑрханнӑ. 
Кӑмӑлӗпе хытӑ пӑшӑрханнӑран ылтӑн сентре ҫине 
лартмалли сӑвӑсем ҫырса хӑварнӑ. Чӑнахах та чун витӗр 
кӑна тухайрать ҫирӗп шанчӑкпа таса поэзи! «Шӑммисем 
ҫеҫ выртса юлӗҫ урнӑ йытӑ фашистран» тенӗ вӑл «Халь 
те, малашне те» (1941) сӑввинче. 28-ти каччӑ 1942 ҫулта 
Шупашкарта куҫӗсене хупнӑ.

Ҫын пурнӑҫё ҫак ҫӗр ҫинче йӑпӑртлӑх кӑна. Пӗчӗк 
е пысӑкрах йӗр хӑвармалӑх. Истори ҫеҫ пӗр вӗҫӗмсӗр 
тӑсӑлнӑ, малалла та тӑсӑлӗ. Вӑл савӑнӑҫ та парӗ 
этемлӗхе, хурлӑхпа асап та пайтах кӑтартӗ.

Ҫапах та, хаярлӑхпа кӑна пурӑнмасть этем. Сивве 
хирӗҫ ӑшӑ пур. Тӗттёме хирӗҫ ҫутӑ пур. Поэзире те 
ҫавах. 1941-1942 ҫулсенчи плакатла одӑсем хыҫҫӑн кӗҫех 
уйланӑш семпе (балладӑсемпе) лирикӑллӑ ю рӑ жанрӗсем 
вӑйланса кайнӑ. Тарӑхупа хаярлӑха пусарма этеме чун- 
кӑмӑл туйӑмне ҫемҫетекен юрӑ нимрен те меллӗрех 
иккенӗ ӗмӗртенех паллӑ. Ҫакна ӳпке чирӗпе аптракан 
Илле Тукташ лайӑх пӗлнё. Унӑн пултарулӑхӗ 
мӗскӗнлӗхпе нӑйкӑшу патне мар, ҫӗкленӳллӗ хаваслӑх 
еннелле туртса тӑнӑ. Илле Тукташӑн халё те асрах 
упранакан юрӑ сӑмахӗсене асӑрхӑр: шурӑ кӑвакарчӑнӗ, 
паттӑр ӑмӑрткайӑкӗ, пахчари таса чечекӗ -  йӑлтах чӗрӗ 
(«Ӑмӑрткайӑк», «Пурнӑҫпа юрату», «Шурӑ кӑвакарчӑн»,
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«Ӑсату» тата ытти теҫетке юрӑ). Тӑван ҫӗр сӑнӗ, таса 
асилӳсем, чунра упранакан сӑнарсем... Вӗсем куҫран 
пӑхаҫҫӗ, ҫӗнтерме чӗнеҫҫӗ, таврӑнасса кӗтеҫҫӗ. Пурнӑҫа, 
юратӑва, ҫынсене шанни, ӗненни, лайӑххине ӗмӗтленни 
хура кунсен тискерлӗхне вӑхӑтлӑха та пулин аяккалла 
сирсе тӗнче анлӑшне курма хистет. Тата мӗн кирлё ҫав 
вӑхӑт поэзийӗшён?

Чӑваш юрӑ лирикин шедеврӗсем -  «Лантӑш» (1942), 
«Шурӑ кӑвакарчӑн» (1943), «Пурнӑҫпа юрату», «Сывлӑм»
(1944), «Хӗҫ» (1945). Ансат вёсем. Халӑх хавалӗпе, 
нумай-нумай ҫынсен кӑмӑлне пӗрлештерме, чунӗсене 
йӑпатма пултарнипе, туспа тус, савнипе савни, арӑмӗпе 
упӑшки калаҫнӑ пек тухакан ӑшпиллӗхӗпе хӑватлӑ.

Ыйтӑвё: «Шурӑ-шурӑ кӑвакарчӑн Ма вӗҫетӗн пӗр-
пӗччен? Хуравё: «Хурчӑка тытса аркатрӗ Манӑн савнӑ 
мӑшӑра». Сӗнӳ: Ҫук, ан йӗр-ха, шур аппаҫӑм, Ан юхтар 
тек куҫҫульне. Ҫилҫунат ут йӗнерле те Тухса вӗҫ тӑшман 
ҫине. Нимӗн шиксӗр, ҫӗкленӳллӗн Ҫапӑҫ эсӗ тӑшманпа. 
Пуҫне хунӑ мӑшӑрушӑн Ҫакӑ пулӗ ыр парне». Пӗр 
шутласан, пурнӑҫа хирӗҫле ӗҫ хушать юрӑ: хӗрарӑмӑн кил- 
йьппа, ватти-вёгтине пӑрахса ҫапӑҫу хирне каймалла! Жанна 
д. Арклӑ, Бастилие илнӗ Франци е Мария Мнишеклӑ 
Польша хӗрарӑмӗсем капла сӗннине йышӑнас ҫук. Унта 
урӑх менталитет. Пирӗн ҫӗршыв халӑхӗ ҫапла хушнине 
хапӑлласа кётсе илнӗ. Юрра юратаҫҫӗ. Ку чӑваш неселӗсен 
авалхи вёрентӗвӗпе тӳрё килет -  Тӑван ҫӗршыв, тӑван ял- 
йыш хӑрушлӑхра чухне кашнин юлашки юн тумламӗ 
Ҫӗнтерӳ алтӑрӗ ҫине тумламалла! Ҫапла пулнӑ Ахратпа 
Тӗкӗр шывӗсем ҫинче, ҫалла пулнӑ Пӑлхаш кӳлли 
хӗрринче, Тянь-Шаньпе Тибет тӑвӗсем патӗнче, ҫапла 
ҫапӑҫнӑ Пӑлхар, Сӑварпа Пӳлер хӳмисем ҫинче.

Чӑваш патшалӑх юрӑпа ташӑ ансамблӗ 1943 ҫулта 
виҫё уйӑх фронтсем тӑрӑх концертпа ҫӳренӗ. Репертуарта 
тӗрлё халӑх юррисем пулнӑ. Паллах -  чӑваш юррисем 
те. «Белая голубка» юрра («Шурӑ кӑвакарчӑн» юрра
В. Воробьев кӗвӗленӗ, ӑна вырӑсла юрланӑ) салтаксем 
темиҫе хутчен юрласа пама ыйтнӑ (Кесарий М ихайлов 
учитсль-фронтовик. Вӑрҫӑ ҫулёсснчи юрӑсем. -  Кӳкеҫ 
райхаҫачё «Ленинец», 1975, апрель, 10). Салтаксене
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мёншӗн килӗшнӗ-ши юрӑ? Шанчӑк, мӑнаҫлӑх панипе. 
Мӑшӑрӗсем вёсен паттӑрлӑхне вут-тӑвӑллӑн малалла 
тӑсма хатёр чухне боец мӗскӗн пулма пултараймасть! 
Ҫакна окопри салтака ӑнланмалла ытарлӑ та сӑнарлӑ 
ҫавӑрса калама пӗлнӗ талантлӑ Илле Тукташ!

Тӑван Ҫӗршывӑн никама пӑхӑнманлӑхӗшӗн, 
ирӗкӗшӗн, танлӑхӗшӗн ҫичӗ ют тӑшманпа ним 
турткаланмасӑр хаяррӑн ҫапӑҫмаллине, аҫа-ҫиҫӗм, вутлӑ 
тӑвӑл пулма тивӗҫлине И.С.Тукташ сӑвӑсен «Иҫӗм ҫырли 
пахчи» ярӑмӗнче каллех халӑх сӑмахлӑхӗн мелёсемпе, 
ҫыруллӑ поэзин ытарлӑхӗпе ҫыхӑнтарса пыма майсем 
тупса ҫитернӗ. Ярӑмри сӑвӑсем кашни уйрӑм виҫеллӗ, 
уйрӑм сунӑмлӑ. Эпитетсем, метонимисем, синекдохӑсем, 
сӑпатлантарусем, танлаштарусем кунта халӑх 
сӑмахлӑхӗнчи пекех йышлӑ.

Лирикӑлла романтика ҫӗкленӳлӗхӗ Илле Тукташӑн 
прозӑлла сӑввисен ярӑмӗнче лайӑх палӑрать. «Шӑпчӑк», 
«Савӑнӑҫ хӗвелӗ», «Салтак амӑшӗ», «Аманнӑ салтак» 
верлибрсенче (прозӑлла сӑвӑсенче) лирикӑлла герой хӑй 
те ҫирёп те хастар чунлӑ, уҫӑ кӑмӑллӑ, таса ӗмӗт- 
шухӑшлӑ салтак сӑнарӗпе тухса тӑрать. Тӗпчевҫӗсем 
«Шӑпчӑк» прозӑлла сӑвва тӗслӗхе илме килӗштереҫҫӗ: 
«Ку вырӑнта чечекленсе чие пахчи ӳсетчӗ, чие пахчинче 
кашни каҫ, кашни ир шӑпчӑк юрӑ шӑрататчӗ... Анчах 
хура инкек килсе ҫапӑнчӗ кӗтмен самантран. Хаяр 
аслати кӗрлерӗ те ҫурӑлса вут тухрӗ. Тӗнче тӳпинчен 
ҫӗр ҫине вутлӑ сӑнӑсем ҫума пуҫларӗҫӗ» Ҫак пӗчӗк 
ӳкерчӗкре -  халӑх эпосӗсен, дастансен, олонхон, 
былинӑсен сулмакӗпе пӗтӗмлетӗвӗ. Ку вӑл мифла 
ӳкерчӗкӗн паянхи кун ҫине таянтарнӑ сӑнӗ.

Прозӑлла сӑввӑн тепӗр тӗслӗхӗ -  Василий Долговая 
«Тӑван ҫӗршыв» монологӗ. «Хӗрелсе, шуралса ҫутӑ ир 
килет-и, колхоз каччи-хӗрӗсем ҫӗнӗ юрӑ юрласа чечек 
ҫырне утаҫҫё-и, сарӑ ыраш хушшинче кӗлте ҫыхаҫҫӗ-и, 
ҫурласене ҫӗклесе яла таврӑнаҫҫӗ-и... Тӑван ҫӗршыв, сана 
аса илетӗп, сана асра тытатӑп!» Салтак ҫырӑвӗсенче 
куллен тӗл пулакан тунсӑх. Анчах сӑмахӑн хӑвачӗ 
тӗрлӗрен ҫаврӑнса тухать. Кунта -  ҫепӗҫлӗхпе ҫирӗплӗх,
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юрату кӗввипе тупа таппи. Асра юлать сӑвӑ, ун ҫумне 
хӑвӑн ӳкерчӗкӳсене тӑсса кайма ҫӑмӑл.

Чӑваш поэзийён вӑрҫӑ пуҫламӑшӗнчи тепӗр ҫунатне 
вырӑс поэзийӗ тӗслёх парса тӑнӑ. Ку витӗм -  пӗтӗм 
Совет Союзӗшӗн пӗр пекех пӑрӑнми пулӑм. Ӑна тиркесе 
сивлени тӗрӗс мар. Унпа мухтанмалла кӑна: пёр пек 
нуша халӑхсене пӗрлештерет, алла-аллӑн тыттарать, 
пӗрле ташлаттарать!

Кӗнекеллилле поззире малтанхи тапхӑрта пӗчӗк жанрсем 
(маршпа поход юррисем, сӑвӑллӑ репортаж, сӑвӑллӑ плакат, 
питлев юмахӗ-халапё, вичкӗн юптару, вирлёлетнӗ 
каларӑшсемпе ҫунатлӑ сӑмахсем) хӑвӑртрах пичетленеҫҫӗ. 
Малти вырӑна агитаци йышӑнать: йыхрав, чӗнӳ, хушу,
халал, тупа, ҫирӗплетӳ сӑввисем тухаҫҫӗ. Икӗ туртӑм 
вӗсенче -  тӑшмана курайманни, Тӑван Ҫёршыва хӳтӗлеме 
чӗнни. Ку -  самана приказӗ. Талантлисем ку приказа та 
паянчченех чуна витфмслле пурнӑҫлама пултарнӑ.

«Я, убивший тебя под Моздоком, Так мечтал о 
вулкане далеком. Но ведь я не пришел с пистолетом 
отнимать итальянское небо», -  тенё Михаил Светлов 
(«Итальянец»), Чӑваш сӑвӑҫи Николай Пиктемир та ҫав 
шухӑшах калать: «Кам хушнӑ сана пӑшалпа килме.
Тавӑру пулатех! Эс тивӗҫ вилме!» («Тавӑру»), Сӑвӑсем 
оратор сӑмахё пек тӳрӗ те вичкӗн, приказ пек хаяр: 
«Пӑшал тыт, юлташӑм, Пӗр утӑм та ан чак!» Е тата: 
«Фронта мӗн патӑн эс, Мӗн турӑн, Мӗн ӗҫлерӗн. Кунта 
тӑшман килсен мӗнпе ҫӗнтерӗнӗ».

Фронтпа тыл хушшинче сӑвӑлпӑ ҫыру нумайланать. 
Вӗсем вырӑссен «Жди меня» (К.Симонов), «Бьется в 
тесной печурке огонь» (А.Сурков) тата ытти паллӑ 
сӑвӑ-юрӑсен кёввипе пёр пекех сӗмпе харкамланса, халӑх 
сӑмахлӑхӗн ҫаврисемпе илемленсе пынӑ.

Кама асра тытнӑ окопри салтак? Ашшӗ-амӑшне, 
килпе ял йышне, мӑшӑрӗсене, ачи-пӑчине, савнисене... 
«Лев-Арӑсланӑма, ывӑлӑма» сӑвӑллӑ ҫырура Владимир 
Бараев хӑй ҫапӑҫура мӗншӗн вилнине ывӑлне ӑнлантарса 
хӑварать: «Вӑл вӗри чунпа юратнӑ, чунӑмҫӑм, сана,
Ҫавӑнпа та вӑрҫа тухнӑ паттӑр ҫапӑҫма, Телейӳшӗн, 
ҫӗршывушӑн хӑй пуҫне хума». Киле ачи патне янӑ ҫыру
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кӑна.. Ҫав вӑхӑтрах -  самана сасси, пин-пин салтак 
шухӑшланӑ сӑмах.

Сталинград фронтӗнченех, чи хура кунсенче Петӗр 
Хусанкай амӑшӗ патне ҫыру ярать. «Сан таса сӗтне эп 
манмӑп нихӑҫан, анне. Мӗншён йӑпшӑнмӑттӑм мамӑк 
ҫунату айне» («Лннене» сӑвӑ, 1942) Ҫук, йӑпшӑнма май 
ҫук. Тӑван Ҫӗршыв вута сикме хушать!

Тепӗр ҫултанах салтак лирики улшӑнать. Унта ӑшӑ 
туйӑм, шӳт, танлӑ лӑпкӑлӑх вӑй илет. «Хурӑнлӑхра 
мунча шӑрши кӗрет, чӑваш мунчи шӑрши. Ай-хайччӗ, 
ҫапӑнасчӗ те -  хӑҫан кёрёпӗр-ши? ... Каҫкӳлӗм тупӑ 
ахӑрчӗ тепре. Пӑшал тӗрӗслесе чӑваш каларӗ: «Пар
ӑшшине шепрех! Тӗп пулччӑр эсрелсем!» (М унча шӑрши, 
1943, Брянск вӑрманӗссм)

«Аса илсе, савниҫём, куҫна хуп эс, 
Курсам-илтсем мана ҫак сехетре:
Сан тунсӑхна ёненнӗ сӗрме купӑс 

Йӗрсе юрлать фронтри сив ҫӗрпӳртре.

Купӑс юрлать йыхравлӑн та пӑлхавлӑн:
Ӑҫтан пӗлес, тем пулӗ-ха ыран...

Кашнин чӗри сикет-ҫке хал-хаваллӑн,
Кашнин -  тулли хаярлӑх та ылхан.

Аса илсе, савниҫӗм, куҫна хуп эс:
Тёлӗкӳнте пулин сана курнас килет.

Сан тунсӑхна ӗненнӗ сӗрме купае 
Ҫӗнтерӳпе сунать ҫитме киле»

(Александр Артемьев. Сӗрме купӑс: сӑвӑллӑ ҫыру, 
1943, ию ль, Курск пӗкки).

Александр Артемьев 1945 ҫулхи ака уйӑхӗнче 
Германирен янӑ «Салтак амӑшӗ» ҫырӑвне ятарласа 
ҫӑмӑл виҫепе ҫырнӑ. Анчах унти ырату темрен те 
йывӑр. Халӗ те йывӑр. «Эй, мӑнтарӑн, ан кӗтсем, Ан 
ҫунсамччё ун пекех. Пӗр пуҫ хунӑ йӗкӗтсем Таврӑнмӗҫ 
киле текех... Сарӑ хӗр те савнине Манӗ-ха урӑхпалан... 
Анчах амӑш ывӑлне Кӗтсе пурӑнӗ ялан».
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Тӳрех курӑнать: фронта каярах килнӗ йӗкӗтсен
сӑввисем урӑхла. Текех аслисен пек чӗнӳ-йыхрав хайлама 
кирлӗ мар. Тӗллев тахҫанах уҫӑмланнӑ, халӑх хумӗ 
тахҫанах тӑшман ҫине сулӑннӑ. Хёври ӑшӑ туйӑмсем, 
асилӳсем, ӗмӗтсем ҫыру пулса хут ҫине ӳкеҫҫӗ. Вёсенче 
философиллӗ ӑнкарту та тарӑнланать, шахвӑртуллӑ 
систерӳ те сисӗнет. «Ҫурхи вӑхӑт. Ҫилӗ ӑшӑ -  пирӗн 
ҫийӗн вӑшӑн-вӑшӑн... Нимӗҫ пуля сапалать... Мана 
тусӑмҫӑм калать: -  Кур-ха, тусӑм, епле чаплӑ, Украина 
тараватлӑ, пирӗн Атӑл енӗ пек, епле уҫӑ та тӳлек. 
Украина пикисем те пирӗн Нурӑс хӗрӗсем пек. Кунти 
капӑр Ганнӑсем чисти пирӗн Аннӑсем... Эп каларӑм: -  
Тӗрӗс, тусӑм. Сӑмахна ӑнланчӗ пуҫӑм. Украина пит 
аван, Саншӑн-маншӑн та тӑван. Сан аҫу та кунта 
пӗтнӗ, ман атте те кунта ҫӗтнӗ. Юн тӑкатпӑр эпӗр те 
ирӗкшӗн ҫак уй-хирте» (В. Ахтубай, «Украина» сӑвӑ, 
Ҫапӑҫури ҫар, 1944). Ку сӑвва пуҫкасан Бендерӑна наци 
геройён ятне панӑ вӑхӑтра Эзоп чӗлхинчен куҫарса 
вуласан унӑн пӗлтерӗшӗ тата тарӑнрах пулса каять.

1944 ҫулта Карпат тӑвӗсем ҫинчи тӗтресене тиркесе 
(«тӗтрене хитрелӗх теме ҫук»), талантлӑ сӑвӑҫ Валентин 
Ахтубак тӑван ялне «Инҫетре пулсассӑн та - чӗреҫӗм 
саншӑн ҫеҫ ҫӗр хӗлӗхпе чӗтрет» тесе ҫырать.

«Тӗнчене ҫил пек касса ҫӳрерём,
Ыр кӗтес шырарӑм ют ҫӗрте.
Уйсенче ӳсет пиҫен те эрём,
Садсенче ҫёлен-калта ӗрчет...

Европа анисем ҫинче эрӗм чашкӑрса ларманни, 
пахчисенче ҫёленсем шӑхӑрса ӗрчеменни хутла пӗлекен 
кашни ҫыннах паллӑ. Анчах Ахтупай сӑввинче ҫак 
танлаштарусем тӗп-тӗл вырӑнлӑ, ытарлӑ та сӑнарлӑ. Ик 
ураллӑ ҫӗлен-калтасен ют ҫӗрёнче ирёксӗртен «тӗнче 
касса ҫӳрекен чӗкеҫшӗн» ырӑ ӳкерчӗк курӑнас ҫук, 
виличчен унӑн тӑван Атӑла курас килет.

Эс кӑна чипер, тӑван кӗтесӗм -  
Шупашкар та шурӑ пӑрахут.
Ют ҫӗрте вӗҫсе ҫӳрен чӗкеҫӗн 
Сире ҫеҫ курасчӗ пӗрре хут.
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Салтак ҫырӑвӗсем нумайӑшӗ пӗр евӗрлӗ, мӗншӗн 
тесен шӑпа пёр пек, шухӑшсем пёр пек, лару-тӑру 
пӗрех. Валентин Ахтупайӑнни пекех Ехрим Иванӗн 
Украинӑри Жолнев хулинчен 1944 ҫулхи августӑн 19- 
мӗшӗнче ывӑлӗ патне янӑ сӑвви.

Пӗр кӗвӗллӗ, ҫав вӑхӑтрах кашнин чунри ыратӑвӗ 
раснарах. Валентин Урташ сӑвви:

«Ҫулӑмра тултартӑм эп вунсаккӑр, 
Каччӑ-терӗш пултӑм темелле.
Ҫут тӗнче каларӗ: орден ҫакӑр,
Паттӑр ҫыннӑн орден илмелле.

Ҫӑмӑл мар салтакӑн кунӗ-ҫулӗ,
Ман каллех вута ак кӗмелле.
Аппамсем халь каҫ лараҫҫӗ пулӗ,
Авӑрлаҫҫӗ пулӗ кӗнчеле.

Савнӑ ялӑм, савнӑ Тӑхӑр ялӑм,
Чи хакли эс ҫакӑ ҫӗр ҫинче.
Саншӑн пӑшал тытрӗ ҫирӗп аллӑм 
Хам Тӑван Ҫӗршывӑм вӑрҫинче»

(Валентин Урташ. «Чун ҫунать, ҫунать халь ҫёрём- 
шывӑм». 1943, Брянск фрончё.)

Чӑваш поэзийӗн ҫыру жанрӗпе 1942 ҫулта ҫуратнӑ 
тепӗр шедеврӗ -  Ухсай Яккӑвӗн «Пӗр дивзири чӑваш 
боецӗсемпе командирӗсем тӑван халӑхне янӑ ҫырӑвё» 
(1969 ҫулта «Хурҫӑ та ҫуннӑ чух» кӗнекере ятне 
улӑштарса, «Чӑваш дивизийӗ ҫинчен каласа паракан 
поэма: 141-мӗш дивизири боецсемпе командирсем чӑваш 
халӑхне Воронеж фронтӗнчен янӑ ҫыру» тенӗ). Асамат 
кӗперӗ пек нумай тӗслӗ ҫыру. Хаяр та вӑл, ҫепӗҫ те. 
Салтакӑн тупа сӑмахӗ пек ҫирӗп. «Эх, тӑван ҫӗршыв, 
аннемӗр, хытӑ шан, ӗнен пире -  Пурӑнма килет пӗр 
ӗмӗр, Вилӗм те килет пӗрре. Чӗрӗ юн тумлам-тумламӑн 
Тӑкӑпӑр вутра-хӗмре, Сыхлӑпӑр вилсен те хамӑр 
Ҫӗршыва-аннемӗре. Тётӗм витӗр, ҫулӑм витӗр Ҫитӗпёр 
ҫитес ҫӗре, Пирӗн хӗҫ хӑвачӗ витӗ, Ваклӗ ирсёр 
Гитлере!» Поэмӑна 1975 ҫулта, Воронеж атом станцийӗн 
Культура Керменӗнче тата Олень-Колодезь станицинче 
чӑваш фронтовикӗсем тепӗр хут вуласа алӑ пусрӗҫ.
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Валентин Ахтубайӑн, Александр Артемьевӑн, 
Валентин Урташӑн, Петӗр Хусанкайӑн, Александр Алган, 
Иван Малгайӑн, Яков Ухсайӑн чылай сӑвви -  лирика 
дневникёсем, вӑрҫӑ кунӗсен чун витӗр тухнӑ летопиҫё.

1941-1945 ҫулсенчи поэзи мёнле шухӑш-туйӑмпа, 
мӗнле тӗллевсемпе утӑмласа пынине чӑваш халӑх поэчӗн 
Петӗр Хусанкай пултарулӑхӗ тӑрӑх уҫҫӑн курма пулать.

Петӗр Хусанкай «XX ӗмёрӗн талантлӑ поэчӗ, паттӑр 
гражданинӗ, халӑхсен элчи» ятпа кӗрсе юлчӗ
Ҫӗршывӑмӑр историне.

Малтанхи агитаципе ӑнлантару уйӑхӗсенче вӑл та 
ыттисем пекех чӗнӳпе тупа сӑввисем ҫырнӑ. «Тӑван 
Ҫӗршывшӑн, ирёклӗхшӗн, чысшӑн!», «Хӑюллӑн 
малалла!», «Фронтпа тыл пӗр пулсан -  ҫӗнтереймӗ
тӑшман!» сӑвӑ ячӗсем хаҫатсен малти енёсенче 
кунсеренех пичетленсе тӑнӑ. Кӗҫех ҫапӑҫури паттӑрсене 
мухтама пуҫлать сӑвӑҫ. Тӗрлӗ халӑх ачисене -  чӑвашӗ, 
вырӑсӗ, эрменӗ, грузинӗ -  ятран асӑнса сӑвӑсем ҫырать 
вал. Пӗр ҫӗршывӑн пӗр шӑпаллӑ ывӑлӗсене чӑваш поэчӗ 
пӗр чӑмӑра, пӗр йыша пуҫтарӑнма чӗннӗ. Ку вӑл 
партипе патшалӑх лозунгӗ кӑна мар, ку вӑл поэтӑн ӑсӗ 
картнӑ, чунё ӗненнӗ тӗрӗслӗх. Ҫакӑ «Тупа» (1942)
кӗнекинче витӗр тапса тӑрать. Ӗрет-нёсепӗн виҫӗ енне 
тупаҫҫӗ кӗнекере: Ҫӗнтерӗве шанни. Арканми туслӑх.
Аптраманлӑхпа паттӑрлӑх. Аманннӑ грузина Георгадзе 
снайпера вут айӗнчен Ильин вырӑс йӑтса тухать,
чӑваш ачине Сурбанов лейтенанта карел хӗрӗ хӑтарать. 
.. («Аслӑ туслӑх» сӑвӑ). Ыран ҫапӑҫӑва кёрес салтаксем 
тӑнӑҫ пурӑннӑ чухнехи самантсене аса илсе калаҫаҫҫӗ. 
Вёсен ҫав вӑхӑта -  телейлӗ ӗҫ вӑхӑтне -  ҫухатас 
килмест, ҫавӑнпа тӑван ҫӗршӗн вута кӗме хатӗрленсе 
тӑнӑ («Ҫалӑҫу ум ӗнхи каҫ» сӑвӑ). Ансат. Репортажри 
пек. Вӑхӑт ҫавӑн пек сӑмаха кётнӗ.

Хаяр питлев сӑввисем -  поэзи хавхин тепӗр вӗҫӗ. 
«Сӳтӗк Гитлер ухмаххин сӳтӗлен суя ҫӑмхи», «Геббельс 
е Кукша Йӑван. Вуласан пӗлен аван», «Арӑсланпа 
Кушак ҫури» — кусем сарказм сӑввисем. «Гитлера 
Наполеонпа танлаштарни -  кушак ҫурине арӑсланпа 
танлаиггарнинчен ытла мар», -  тенӗ Сталин. Хусанкай
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ку каларӑшпа сӑвӑра туххӑмрах питӗ вырӑнлӑ усӑ 
курнӑ.

Кам мана ӗнентересшӗн 
Юрӑ вӑл тӳлек тесе!
Муза, тупӑ кӗрлесесӗн,
Чӗлхине ҫыртать тесе.

Ыран мар -  халех пул хатӗр,
Туп эс кирлӗ кёвӗсем:
Чӑн сӑмах тӑва хускатӗ,
Пӑслантарӗ тинӗсе! («Орден» сӑвӑ)

Сӑмаха ҫапла хаклани -  Петӗр Хусанкайӑн ҫирӗп 
шухӑшӗ. Ӑна вал малтан та, кайран та темиҫе хут 
ҫирӗплетсе каланӑ: Сӑмахпа ҫынна ҫапса ӳкерме те, 
ура ҫине тӑратма та пулать!

Ҫухатусемпе ҫӗнтерӳсем фронтри ҫыравҫӑсене пин- 
пин тӗслӗх кӑтартнӑ, пин-пин салтакпа тёл пултарнӑ. 
Ҫар уставӗ пуриншӗн те пӗрре пулсан та -  кашни 
салтакӑн хӑйӗн чунӗ, хӑйӗн тӗнчи пур. Паттӑрлӑх та 
кашнин хулпуҫҫийӗ ҫинче лармасть. Паттӑрсен 
уйрӑмлӑхне пайтах сӑнанӑ П.П.Хусанкай. Сӑвва кӗртнӗ. 
«Ахмед Делиевӑн маттурлӑхӗ», «Салтак вилӗмӗ», 
«Разведчик», «Арам Петросян», «Ширшов комсомолец 
паттӑрлӑхӗ» -  сӑвӑ ячӗсем. Кӗрхи юханшыв пӑртан та 
сивӗ. Ширшов салтак, хӑй суранлӑ пулсан та, виҫӗ 
хутчен шыв урлӑ ишсе каҫать, виҫӗ тусне вилӗмрен 
хӑтарать. Ҫапла ҫуралать чӑнлавлӑ (документна) поэзи. 
Ӑна хаҫатсем хапӑлласа йьпнӑнаҫҫё. Фронтри 
П.Хусанкайӑн «Виҫӗ ывӑл» сӑвви 1942 ҫулхи февралӗн 
23-мёшӗнче, Совет Ҫарӗн кунӗнче, «Чӑваш коммуни» 
хаҫатра пичетленнё. Поэзи документлӑ сӑвӑсемпе 
ҫырлахса тӑраймасть. Кӗҫех ҫепёҫ туйӑмлӑ «Ытарайми 
сестра» тухать. Вут айёнче салтаксемпе юнашар ҫӳрекен, 
кирек хӑш самантра та пулӑшу паракан шураппасене 
нуша чӑтса курнӑ ҫыннӑн ӑшӑ сӑмахпа тав тӑвасах 
килет. Петӗр Хусанкай ҫав сӑмаха тивӗҫлипе калама 
ӑсталӑх ҫитернё.

Паянхинчен ӗмӗрлӗхе куҫакан туйӑмсемпе шухӑшсене 
ҫавӑрса илме пултарнӑ чӑваш поэзийӗн лайӑхрах 
сӑввисем. Ахальтен В.Алатырцев, А.Алга, П.Хусанкай,
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Я.Ухсай тата ытти сӑвӑҫсен хайлавёсене тӗнче классикин 
шайне лартман пулӗччӗҫ. Мускав 1975 ҫулта пичетленё 
«Великая Отечественная война: стихотворения и поэмы» 
икӗ кӗнекеллӗ кӑларӑма Вл. Алатырцевӑн «Песня и 
черемуха», Александр Алган «Кровь» (1-мёш том), Яков 
Ухсайӑн «Родной язык», П.Хусанкайӑн «Журавли» 
сӑввисене кёртнё. Ытти вьфӑсла кӑларӑмсенче те чӑваш 
ҫар поэзийӗ самаях пур.

Салтак паттӑрлӑхӗ, чӑтӑмлӑхӗ, вилӗмсӗрлёхӗ 
Александр Алга поэзийӗн теми. Вӑл вӑрҫӑ пуҫланичченех 
«Пӗр эпӗр тивӗҫлё кирек ӑҫтан та Ҫӗнерӳпе мала 
тухма!» тесе тупа тума пултарнӑ. Ытти офицерсем 
«Тӑшмана хӑйӗн ҫӗрӗ ҫинчех ҫапса хуҫатпӑр!» тесе 
шуйхашнӑ чухне чӑваш поэчӗ ҫапла ҫырма пултарни 
вӑл вичкӗн тавракурӑмлӑ та ӑслӑ пулнине кӑтартса 
тӑрать. А.Е.Алга -  ҫар командирӗ. Анчах унӑн сӑввисем 
-  салтак сасси. Таса та тӗрӗс сасӑ, ҫулӑмри ҫулсен 
дневникӗ, ҫар поэзийӗн ылтӑнӗ-кӗмӗлӗ.

Ҫар ретне Александр Егорович 1939 ҫулта тӑнӑ. 
Чалтан вӑрҫинче малтанхи кунран вӗҫне ҫитичченех 
Ҫапӑҫури (Дейстуюгци) ҫарта пулнӑӗ Чун витӗр кӑларнӑ 
сӑввисем -  ҫав ҫулсен юратӑвӗпе ыратӑвё. Вӗсене 
окопра, командир блиндажӗнче, ҫапӑҫусем хыҫҫӑн 
дивизие сипленме кӑларнӑ кунсенче тата госпитальте 
выртнӑ чухне ҫырнӑ. Вӑрҫӑ инкекён чи хӑрушӑ суранӗ -  
пуҫран аманни. Музыкант пӳрнисем татӑлсан та 
пурнасшӑн пулманни тем чухлӗ сиксе тухнӑ. Этемӗн пуҫ 
аркансан мӗн тумалла? Алган, ҫапах та телейӗ пур -  
вӑл сӑвӑ ӑсталӑхне ҫухатман.

А.Алган ҫар сӑввисен дневникӗ «Июнӗн 
22-мӗшӗнчен» (1941) пуҫланать те «Бранденбург хапхи 
умӗнче» «Майӑн 9-мӗшӗнче» (1945) канса илет. 
Татӑлмасть. Ёмӗрӗпех тӑсӑлать.

«Асил-ха, юлташ» сӑвӑ «Чӑваш коммуни» хаҫатра 
1943 ҫулхи февралӗн 4-мӗшӗнче пичетленнё.

«Ҫуралнӑ Ҫӗршыв ҫул тавра тӑрса юлчё, 
Сип-симӗс вӑрман, чечекленнӗ ҫаран...
Кашни чӗрӗ йывӑҫ пуҫ тайрӗ, ал сулчӗ,
Хаяр вӑрҫӑран ҫёнтерсе килме сунчё,
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«Эс паттӑр пул, -  терӗ, -  вӗлер тӑшмана,
Ун юнлӑ алли ан варлатӑр мана!»

Сӑвӑ вырӑс поэчӗн Константин Симоновӑн «Ты 
помнишь, Алеша, дороги Смоленщины» (1941) сӑввипе 
юнашар тӑрать, пёр кӗвӗллӗн янӑрать, чуна тивет. 
Ҫакӑн пек сӑнарлӑ та шухӑшлӑ ҫаврасем Александр 
Алган «Тӑватӑ ҫулталӑк» кӗнекинче -  йӗркерен.

«Ула улӑхра урнӑ тупӑ улать,
Уяр тӳпере ҫухӑрать хурҫӑ кайӑк.
Эпир юратса тӑнӑ лӑпкӑ хула 
Вутра ялкӑшать-ҫке. Мӗнре унӑн айӑп? 
(«Хӑрушлӑхпа хаярлӑх» сӑвӑран, 1941).

А. Алга -  калавласа пыракан лирик. «Асаплӑх ҫеҫ 
татти-сыпписӗр Яватчё вӑрҫӑллӑ тӗнче. Кунсем иртетчӗҫ 
кун ҫутисӗр Тӑвӑр траншея тӗпӗнче...» тесе лӑпкӑ 
каланӑ ҫаврасенче этем тунсӑхӗ, шухӑшӗ, эрлӗкӗ юратӑва 
кӗтсе пурӑннипех, саркайӑк сассине итленипех ҫуталса 
кайнине урӑхла нимле калама ҫук сӑмахсемпе систерет: 
«Ирпе кӑвакарсассӑн шуҫӑм, Илтсен саркайӑк сассине, 
Кӗтетӗп эп -  мана эс, тусӑм, Хӑҫан кӗтсе илессине» 
(А .Алга. Сӑввӑмҫӑм-сӑввӑм. 2-мӗш том. 1976, 64 ен).

Н.С. Дедушкин тӗпчевҫӗ «Чӑваш халӑх поэчӗ 
Александр Алга» кӗнекере (1973) «хӑшпӗр сӑввисенче 
час-часах тӗл пулакан танлаштарусем, эпитетсем, 
ӑнланма е вулама йывӑртарах пуплевсем ҫук мар» (28 
ен), «пӗтӗмпех ӑнӑҫлӑ пулса тухайман» (29 ен) тесе 
тиркет пулсан та, поэтӑн хӑйӗн тӗнчи, хӑйне ҫеҫ 
тивӗҫнӗ поэзийӗ пур. Вӑл вутра пулман поэтсен чуххӑм 
сӑввисенчен чылай пуянтарах та пахарах. Хисеплӗ 
сӑвӑҫӑмӑра Н.И.Шелепие «Паттӑр летчик юрри» (1942) 
сӑввишӗн Н.С.Дедушкин «Чӑн-чӑн поэзи!» тесе мухтанӑ 
пулсан та (Аслӑ Ҫёнтерӳ ҫулёпе, 1985, 45 ен), «Аслӑ 
Мускав патёнчен сехри хӑпса Гитлер тарчё куҫне 
чалӑртса» тени поэзирен те, Мускав патӗнчи ҫапӑҫусен 
чӑнлӑхӗнчен те аякра пулнине асӑрхамах тивет. Куҫ 
умӗнчи, чун ҫинчи ӗҫсем ҫинчен воин-поэтсем авалхи 
халапсен шайӗпе каласа ларма пултарайман, калама май 
та пулман ӑна вутри ҫынсен. Гитлер ҫарӗ Мускав 
патёнчен куҫне чалӑртса мар, пирӗн ыран-паян ӑслӑ
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офицер пулас ылтӑн пек хаклӑ курсантсен пуҫӗсем урлӑ, 
Зоя Космодемьянская тантӑшӗсен чёрисем витёр чакса 
пынӑ. Умри вӑрҫӑ ҫинчен эпосла каласси -  кайранхи, 
XXI ӗмӗрти, пӗтӗмлетӳллӗ вӑхӑтӑн тивӗҫӗ.

Ҫапла калани чӑваш поэзийё вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче анлӑ, 
эпикӑлла шухӑшсене сӑвва кӗртме пултарайман тенине 
пӗлтерместӗ Александр Алга пултарулӑхӗнче шӑпах 
эпикӑлла туртӑм ыттисенчен ытларах палӑрать.

Александр Алга -  тимлӗ поэт, ҫирӗп салтак. 
Тӑлӑххӑн ӳснӗскер, Тӑван Ҫӗршыв уншӑн мӗнле хаклине 
вӑл ыттисенчен кая лартса виҫме пултарайманӗ Хӑшпӗр 
чавсаллӑ тантӑшӗсем пек тылри хӳтте е хаҫат 
тӗременлӗхне лекме тапаҫланман. Малти ретре, Ҫапӑҫури 
ҫарта ҫырнӑ «Тӑватӑ ҫулталӑк» кӗнекине. Унӑн курӑмӗ, 
шухӑшё, танлаштарӑвӗ -  салтакла: хаяр ҫӗнтерӳ, юратнӑ 
пӑшал, хура ҫулӑм, шанчӑклӑ ӗмӗт... Сӑпайлӑччӗ, 
лӑпкӑччӗ Александр Егорович, ватӑлсан тата 
шухӑшлӑрах пулса пычӗ. Тар шӑршине пӗлмен, йӗрке 
кӗввине ӑнкарайман чавсаллисем ун урлӑ сиксе халӑх 
поэчӗсен ятне илнӗ пулсан чӗри чӑтаймасӑр ҫурӑлатчӗ 
тесех шутлатӑп.

Сасартӑк тревога янрарӗ ирпе.
Сасартӑк пёр харӑс тӑрса
Эпир вӑрман витӗр, сӑрт урлӑ, хирпе
Вӗҫтертӗмӗр аслӑ вӑрҫа.
Эпир малтисемччӗ, эпир ҫӗкленсе 
Шӑтартӑмӑр ҫулӑм ӑшне, -  
Ак ҫиҫрӗ ҫанталӑк, хӗрсе, чӗтренсе,
Ҫил шӑхӑрчӗ: хӑшӗ -  хӑшне! -  
Вӑл ухӑ-снаряд-мён ухлатрӗ ҫумра,
Ялтан-мӗн сӳ килчӗ хӗрӳ...

Ҫакӑ -  эпика, анчах аваллӑх эпосӗ марӗ Чӑн 
ӳкерчӗкӗ «Пӑшал лӑпланмасть алӑра» текен, «хаяр 
ҫӗнтерӳ ҫӳрет пирӗнпех» тесе хавхаланакан хӳтёлевҫӗ 
сӑмах. (А .Алга. Ш анчӑклӑ ӗмёт).

Тӑватӑ ҫул ҫар командирёнче, ҫапӑҫури командирта 
ҫӳренӗ Александр Алга. Тӑваттӑ аманнӑ. Юратман 
командира салтаксем вутран туртса кӑлармаҫҫӗ. 
Александр Егоровича пӗрре кӑна мар сӗтӗрсе тухнӑӗ
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Поэт пулнишӗн-им? Ашшӗ вырӑнне пулнишӗн? 
Ҫынлӑхӗшён.

«Нумай ҫӗршьша ҫитсе куртӑмӑр», -  тенӗ сӑвӑҫ 
шурлӑхра выртнӑ чухне. Хӑй ураран ӳкнё, анчах чыса, 
тивӗҫе ӳкермен.

«Тӑван Белорусси те ылтӑн Украйнӑ,
Тус-йышлӑ Раҫҫей ял-хули ҫийӗпе,
Хир-улӑхӗ урлӑ хура ҫулӑм кайнӑ,
Ҫӗр ҫуннӑ вутра ҫӗрӗпе, кунӗпе,
Шӑварӑннӑ ятсӑр салтак юнӗпе.

Ҫӗршыв парӑнман. Хамӑр ҫапнӑ хӑюллӑн 
Усал вилӗме куҫа куҫӑн тӑрса.
Тустарнӑ тискер тӑшмана шалӑн-тулӑн;
Ҫитес ӑрусемшӗн те чап хӑварса,
Вӑя хурҫӑланӑ, туптанӑ ӑса»
(«Ҫӗнтерӳ ячӗпе» сӑвӑран).

Сайра хевте вӑл хура хаярлӑхра чунри ачашлӑха 
ҫухатманни. Окопри пурнӑҫ, Ухсай каларӑшле, ҫын 
чунӗпе шухӑшне ҫул тусанӗн шайне антарса лапчӑтать. 
Алган та, Ухсайӑн та чунӗсем пусӑрӑнса сӳнмен. Алга 
сӑввисен тӗп сӑнарӗ -  ҫапӑҫусен хаяр ҫулӗ ҫинчи кашни 
хӑлаҫа хӗҫпе-пӑшалпа уҫса пыракан чыслӑ салтак. «Пит 
вӑрӑм ҫулсем пулчӗҫ юнлӑ, тар-шурлӑ, Ҫапах 
ӳкермерёмӗр хамӑр чыса!» -  тивӗҫлипе мӑнаҫлӑн каланӑ 
поэт Берлинта, Бранденбург хапхи умӗнче. Юнлӑ тӑватӑ 
ҫулталӑкра чӗрӗ юлнисен шухӑшӗ мала вӗҫнӗ, ӗмёчӗсем 
телей суннӑ. «Пурнӑҫпа ӗмӗт», «Дунай хумӗсем», 
«Ҫуралнӑ ҫӗршыва» сӑвӑсем -  ҫав ӗмӗтсен хавасӗ.

Ухсай Яккӑвӗ юрату сӑввисем нумаях ҫырман. Унӑн 
ҫутҫанталӑк, асилӳсем, ҫыру-хыпар сӑввисем эпосла анлӑ 
шухӑшлавпа, историлӗх туртӑмӗпе, пӗтёмлетӳллӗ ҫывӑх 
сӑнарсемпе палӑрса тӑраҫҫӗ.

Шӑваймӗ вӑр-хурах ҫӗленӗн.
Саланӗҫ унӑн шӑммисем.
Тасалё ҫӗр! Пире ӗненӗр,
Янравлӑ саслӑ тӑрнасем!

(1942)
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«Пӗр утӑм та тӑрса юлмасӑр вилӗм 
Ҫӳрет, пӑхать вӑл мак ҫине.
Тен, килӗ вӑл, вара мана хам килём 
Кӗтсе уҫаймӗ сӑрлӑ хапхине.

(1943)
Хӗмлӗ-вутлӑ вӑрҫӑ ҫулӗсенче те, унчченхи сӗрӗмлӗ- 

тӗтӗмлӗ тӗрме ҫулӗсенче те наци аваллӑхӗн ыйтӑвёсемлӗ 
хайлавсем пичетленеймен. Вӗсем «виҫҫӗсен» суд 
протоколӗсенче туллиех — Юманӑн та, Миллин те, 
Краснов-Аслин те, ыттисен те! Анчах ҫакӑ ҫыравҫӑсене 
историлле шухӑшлавран хӑтарайман, тӑван халӑх шӑпи 
ҫинчен шутлама чарайман. Поэзире ҫакна Хусанкай 
пекех тарӑн та майлашуллӑн Ухсай Яккӑвӗ ҫавӑрса 
хӑварма пултарнӑ. Тата ӑна вӑл лирикӑн тӗрлӗ 
жанрӗсемпе -  сонет, октава, триолет, пентима, секстина 
тата ытти сӑвӑ хаписемпе хайланӑ: «Асап сахал-и пирён 
ҫул ҫинче» — сонет, «Ҫумӑр» — пентима...

Ухсай Яккӑвё -  витёмлё историк, витёмлё 
баталист-эпик, Пултарулӑхӗ нумай енлё, нумай 
жанрлӑ. «Хурҫӑ та ҫуннӑ чух» кӗнеки тӑван ҫӗре 
сыхлакан, несёлсен асне упракан салтака мухтать. 
«Гастелло капитан», «Пёр дивизири чӑваш 
салтакӗсемпе офицерӗсем чӑваш халӑхне янӑ ҫыру» 
тата ытти пысӑк хапаллӑ хайлавёсем хушшинче 
ҫухалса юлман лирика сӑввисем илӗртеҫҫӗ. Ухсай 
Яккӑвӗн фронтри лирики -  тёнче классикин шайёнче. 
Вӑл Р.Гамзатовран, П. Хусанкайран («К ёрхи хуракаш  
сассине илтетёп...», 1944, П ольш а), чылай малтан 
«Журавли» (Тӑрнасем,1942) сӑвӑ ҫырни хӑйех унӑн 
талантне кӑтартать. «Хуллен-хуллен эсир иртетӗр,

Ёшеннӗ-мӗн ҫунатӑрсем.
Чуна татса ҫӳлте йӗретӗр 
Эсир, мӑнтарӑн тӑрнасем!»

Ҫунат сулса пире чӗнетӗр:
Мала! Мала! Мала! -  тесе,
Полксем ҫинчен эсир иртетёр,
Янравлӑ саслӑ тӑрнасем.
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Полксем, полксем, полксем шӑваҫҫӗ, 
Тусан куратӑр ҫул ҫинче.
Штыксем илемлӗ ялтӑраҫҫӗ 
Ирхи хӗвелӗн ҫутинче.

«Ҫыру», «Ҫумӑр», «Ҫырӑ куҫӑм...», «Карти-карти 
кикак хуркайӑк» тата «Вӑрҫӑ хирӗнче» (1943) кёнекери 
ытти сӑвӑсем -  Ухсайӑн лирикӑлла монологёсем. Вӑл 
вёсене тӗрлӗ ҫаврасемпе, тӗрлӗ кӗвӗпе те сыпӑксемпе 
ҫавӑрса калать. Калать те музыка пек, ваттисен сӑмахӗ 
пек янӑракан тӑвать. «Пире таптасшӑн ӳхӗрчӗҫ куллен 
Танксем ҫӗршер-пиншер те мар-и? Анчах та пирӗн пысӑк 
чӗререн Вӑйли пӗрре те тупӑнмарӗ» (1945). Ҫакӑ -  чун 
пуянлӑхё, ӑс вичкӗнлӗхӗ, ҫакӑ -  талант! Юрату лирикин 
йӑлана кӗнӗ теми -  пейзаж, савӑшу, хыпар, ҫыру, халал 
тата ытти те Ухсайӑн эпос анлӑхӗнче, ҫакӑ унӑн 
хӑйнеевӗрлӗхӗ. Ҫамрӑк сӑвӑҫсем унран ҫак лайӑх енсене 
илме тӑрӑшнӑ. Тӗслӗхрен, Алексей Воробьев «Кёске 
ҫыру» сӑвӑра (Чӑваш коммуни, 1944, февр., 11) пӗччен 
калаҫу мелӗпех пысӑк туйӑмпа пхухӑша палӑртма 
пултарнӑ. «Ҫӗршывӑн пур инкекӗ-терчӗ 

Капланнӑ пек пӗр пӳлӗме.
Кунта мӑн хуйхӑ каснӑ алӑк,
Туллин валеҫнӗ хура-шур:
Хӑрах ура, пӗр мӑшӑр алӑ 
ик-виҫ ҫынна... Тата мӗн пур.
Анлантӑм эп: пур пек хаш сывлӑш 
Тухас пулсан пӗр кӑкӑртан 
Ҫёр ҫухрӑм ҫӳллёш, тинёс анлӑш 
Ылхан хускатӗ ҫил-тӑманё 
Хаяррӑн явӑнӗ ҫак тӑвӑл 
Тӑшман йӑви кӗллениччен»

(Алексей Воробьев, Салтак. 1942, Сталинград).
Ывӑлӗ Тӑван Ҫӗршыва аса илни, тӑванӗсемшӗн 

хурланни, пулни-иртнине чат тёрӗссӗн сӑнарлани, ҫывӑх 
тӑванӗсемпе юлташӗсене ятран асӑнни чуна пӑчӑртаса 
илет. Уҫҫӑн палӑртман ачашлӑх, чӑтӑмлӑн упранса 
пурӑнакан юрату, этем ҫинчен мар, халӑх сӑмахлӑхӗнчи 
пек ҫут ҫанталӑкпа ҫут тӗнче урлӑ каланӑ сӑмах чат 
чӑваш чунне уҫса тӑрать.

75



Тӑван Ҫӗршыв туйӑмӗ Аслӑ вӑрҫӑ вутӗнче тата 
вичкӗнрех, тарӑнрах палӑрса пынӑ. Поэзи ҫавна ытти 
ҫынсем те сисмелле уҫҫӑн та ытарлӑн калама пултарнӑ. 
Ухсай тӑван ҫӗрсем ҫинчен ҫырнӑ чухнех таҫти аякри 
вырӑнсене чунпа ӑнланса хӗрхенет, юратать. Уншӑн 
Воронеж хули те, Дон шывё те, Дунай ҫыранӗ те 
тӑван. Ытти чӑваш поэчёсемшён те тӗнче ҫавӑн пекех 
аслӑ та тӑвӑр, ют та, ҫывӑх та,. Фронтра пулнӑ чӑваш 
сӑвӑҫисен поэзи ӳкерчӗкӗсене пӗрле пухса пӑхас пулсан 
умма хӗҫпе вутра пӗтмен пӗтӗм Европа илемӗпе тискерё 
тухса выртать. Шутланӑ-ши чӑваш сӑвӑҫисем вӑрҫӑ 
хирӗнче чухне нацисен хӑйнеевӗрлӗхне упрасси, тӑшманӑн 
аслӑ ҫыннисене мухтасси ҫинчен -  вӑл пурин те 
палӑрмасть. Петёр Хусанкайпа Ухсай Яккӑвӗн вара -  
куҫ кӗретӗнех янӑрать. Тӑван чӗлхе, тӑван сасӑ хисепӗ 
вӗсемшӗн нимӗҫ, акӑлчан е вырӑс сӑмахӗ пекех хаклӑ, 
вырӑс е акӑлчан пӑшалё Пурнӑҫа хӳтӗленӗрен хисеплӗ 
те хаклӑ. Тавӑру пӑшалне чӑваш та, ытти халӑх та 
пӗрле туптанӑ.

4.2. 1941-1945 ҫулсенчи лиро-эпика
Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче чӑваш литературинче сӑвӑллӑ лиро- 

эпика хӑвӑрт аталанса кайнӑ -  сӑвӑ ярӑмӗсенчен 
пуҫласа сӑвӑллӑ роман таранах. Вӑхӑт васкатнӑ. Кунсем 
уйӑхсенчен вӑрӑмрах, уйӑхсем ҫулсенчен паллӑрах пулса 
тӑнӑ. Чун пёр самант та канӑҫ курман, шухӑш пӗр 
каҫлӑха та пулин лӑпланса ларайман.

Тӗрлӗ ӳсӗмри сӑвӑҫсене вӑрҫӑ хирӗ сасартӑках пӗр 
тан рете тӑратнӑ -  вӗсем чунра кӳтсе ҫитнине ҫырнӑ. 
Ҫакӑ вара ҫынна каласа парас енне -  эпика енне -  
туртнӑ. Капланса тӑракан туйӑмсемпе шухӑшсем кӗске 
сӑвва шӑнӑҫайман, вӗсем сьшӑнса пынӑ та, калавсем 
пулса кайнӑ. Ҫавсенчен сӑвӑллӑ халайсемпе (повеҫсемпе) 
эпикӑллӑ поэмӑсем ҫуралса тухнӑ. Паллах, хаҫатсенче 
«писатель» должноҫӗнче ӗҫлекенсен пысӑкрах хапаллӑ 
хайлавсене тӗп хаҫатсемпе журналсенче пичетлесе тӑма 
майсем пулнӑ. Серафим Васильев пек ватӑ салтаксен 
«шелепилле» сӑвӑласа каланӑ поэмисем вӑрҫӑ хыҫҫӑн 
кӑна пичетленме пултарнӑ.
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«Вӑрҫӑ вӑхӑтёнче 16 поэма пичетленнё. Тӑватӑ ҫул 
хушшинче ҫакӑн чухлӗ поэма ҫырни чӑваш литературин 
историйӗнче урӑх пулман» -  тесе палӑртнӑ 
Н.С. Дедушкин тӗпчевҫӗ.

16 поэмӑран паллӑраххисем ҫаксем:
П. Хусанкай. Таня. Аптраман таврашӗ -  Я. Ухсай. 

Шӑпчӑк. Ҫыру. Влтава шывӗ хӗрринче. -  М.Уйӑп.
Салтак амӑшӗ. -  С. Элкер. Вӑл вилёмсӗр. -  А. Эсхель. 
Ӑмӑрткайӑк. -  С. Шавлы. Зоя. Маттур Якур. Киев 
пионерӗ. -  Иван Мучи. Тавӑрпи (юмах-поэма).

Чӑваш каччисен фронтри паттӑрлӑхӗ ҫинчен вӗсем. 
Ҫапӑҫусенче паттӑра тухнӑ ҫынсем поэмӑсен геройӗсем 
пулса тӑраҫҫӗ. «Таня» поэмӑра -  Совет Союзён Герой. 
Зоя Космодемьянская партизанка, «Ӑмӑрткайӑкра» 
Совет Союзӗн Геройё Федот Орлов летчик, «Вал 
вилёмсёр» халайра -  Иван Смирнов пулеметчик. Чӑваш 
хӗрарӑмӗн вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи иксӗлми чӑтӑмлӑхӗ ҫинчен 
(«Салтак амӑшӗ» поэмӑра Куҫук амӑшӗ, «Зоя» поэмӑра

Зоя Семенова радистка), Салтак ҫулне ҫитмен ачасем 
(«Маттур Якур», «Киев пионерӗ»). Ҫӗнтерӗве ҫывхартни 
ҫинчен. Пурнӑҫӑн ырӑ хӑвачӗ тёнче тискерӗсен усалне 
юнлӑ вутра мӗнле ҫӗнтерсе пынине кӑтартаҫҫӗ вёсем.

Вёсем хушшинче лирикӑлла поэмӑсем нумай мар. 
Ахаль чухне эпика енне мала кӑларса пыракан Ухсай 
Яккӑвё вӑрҫӑ хирӗнче лирикӑлла «Шӑллӑм» поэма- 
реквием, поэма-эпитафи кӗвӗлет. Тӑван шӑллӗ, тахҫан 
килте «пуканесен бригадирӗ» кӑна пулнӑ Кирле танкист 
ҫапӑҫура паттӑрла вилет. Поэтӑн чун ыратӑвӗ поэмӑра
тӑванлӑх картинчен тухса пӗтӗм халӑхӑн хуйхи-суйхине
палӑртать, пӗтӗм халӑхӑн Ҫӗнтерӳшӗн тумалли 
паттӑрлӑхне кӑтартать, чӑтма, ҫӗкленме чӗнет. «Шӑллӑм» 
поэма вырӑс литературинчи О. Берггольцӑн «Памяти 
защитников», П. Антокольскин «Сын», А.Прокофьевӑн 
«Россия» поэмисемпе тан тӑрать. Ку халай кӗвви патне 
Ухсай вӑрҫӑ хыҫҫӑн чылай вӑхӑтран тепре таврӑнать те 
«Шурӑ хурӑнпа калаҫни» лирикӑллӑ поэма ҫырать.

Тӑшмана хӑвалама тытӑнсан пысӑкрах хапаллӑ 
хайлавсем ҫырма вӑхӑт та, хавха та ытларах гупӑнса 
пынӑ. Таня комсомолка паттӑрлӑхӗ ҫинчен хыпарлани
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алла лексенех Петёр Хусанкай поэма ҫырма тытӑнать. 
Эпосла лирикара «Таня» (1942) поэма уйрӑмах вӑхӑтлӑ, 
пысӑк пӗлтерӗшлӗ, шухӑшпа илемлӗх енчен вӑрӑм ӗмӗрлӗ 
пулса юлнӑ.

Мускав патӗнчи ялсенче, тӑшман тылӗнче, хӑюллӑн 
ҫӳренӗ диверсант-партизансен -  Зоя Космодемьянскаяпа 
унӑн тантӑшӗсем ҫинчен ҫырнӑ хайлавсем сахал мар. 
Чӑваш поэчӗн лиро-эпики -  лайӑххисенчен пӗри, вӗренӳ 
кӗнекисене кӗнӗ поэма.

Вӑтам шкултан вӗренсе тухнӑ ҫамрӑк хӗр-
партизанкӑн халапри пек паттӑрлӑхне анлӑн сӑнарласа 
панӑ чӑваш поэчӗ. Поэмӑна ҫырма пуҫланӑ чухне Таня 
комсомолкӑн чӑн ячӗпе хушамачӗ те паллӑ пулман-ха. 
Вырӑс хӗрӗн паттӑрлӑхӗ ҫӗршыври пайтах сӑвӑҫа 
хускатнӑ. Теҫеткипе сӑвӑ ҫак паттӑрлӑх ҫинчен, сахал 
мар поэма. Вӗсенчен М. Алигерӑн «Зоя», А. Халитӑн 
«Татьяна» поэмисем ун чухнех вырӑс вулаканне паллӑ
пулнӑ; П.Хусанкайӑн «Тани» ҫав паллӑ хайлавсем
хушшинче те палӑрса тӑрать. Вӑл ӑнӑҫлӑ пулса тухнӑ. 

Эсир мана халех ҫакатӑр,
Анчах та эп пӗчченҫӗ мар.
Пурне те пурпӗр ҫакаймастӑр- 
Час килёҫ маншӑн тавӑрма!

Тавӑру ҫитнӗ. Ҫӗршыв тӑшманран тасалнӑ.
Паттӑрлӑх манӑҫмасть.

«Ҫак чаплӑ произведени П.Хусанкай пултарулӑхӗнче 
ҫеҫ мар, пӗтӗм чӑваш совет литературинче те паллӑ 
вырӑн йышӑнать. Ӑна поэт чӑн пурнӑҫри фактсемпе усӑ 
курса ҫырнӑ. Поэмӑра паттӑр вырӑс хӗрӗн Зоя 
Космодемьянская (Таня) комсомолкӑн ӑс-хакӑлӗпе чун- 
чӗре вӑйӗ, унӑн характерӗ мӗнле социаллӑ-психологиллӗ 
сӑлтавсене пула йӗркеленсе ҫирӗпленнине кӑтартса 
парассине тёп вырӑна хунӑ, унӑн кӗске те илемлӗ 
пурнӑҫне, вӑл Тӑван Ҫӗршыва чунтан парӑнса юратнине, 
ҫутӑ ӗмӗтлӗ, кӑвар чӗреллӗ пулнине тарӑннӑн туймалла 
сулӑмлӑн jg c a  панӑ... (Н.Дедушкин). «Позмӑн 16-мӗш 
пайне, «Ентӗ кун иртет, ёнтӗ ҫёр иртет» тесе 
пуҫланаканнине, вӑрҫӑ ҫулӗсенче чӑваш ялёсенче хӗрсем 
кӗвёлесе юрланӑ» (М.Сироткин). Поэмӑна А.Эсхель,
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А.Новиков, С. Шавлы, М.Фетисов тата ытти 
тӗпчевҫӗсем теплён тишкерсе ырланӑ. Вӑл вӑтам шкулӑн 
вӗренӳ кӗнекисене кӗрсе юлнӑ.

Ухсай Яккӑвӗн «Хурҫӑ та ҫуннӑ чух» кёнекине кёнё 
поэмисем -  чӑваш ҫар литературин ылтӑн фончӗ, поэтӑн 
аслӑ Ҫӗнтерӗвӗ. Вӗсем чӑваш поэзийӗн пуянлӑхне пур 
енчен те туллин палӑртса тӑраҫҫӗ. Пёр дивизири чӑваш 
салтакӗсем тӑван халӑха янӑ ҫыру-поэмя литература 
пурнӑҫӗнче ҫул палли пек курӑнса юлнӑ. Ӑна хирӗҫ 
Н.Шелепипе С.Элкер, А.Эсхельпе Ст. Шавлы сӑвӑҫсем 
пёрле пулса «Чӑваш халӑхӗ фронтри ывӑлӗсем патне 
янӑ ҫыру» (1943) поэмӑна кӗнекелесе кӑлараҫҫӗ.

«Влтава шывӗ хёрринче» (1945) хайлава тӗпчевҫӗсем 
поэма-хроника тесе палӑртнӑ. Лирикӑлла герой чех 
хӗрӗпе калаҫать. Калаҫура ҫынсен ӗҫӗ-хӗлӗ, хакё, ҫӗршыв 
кун-ҫулӗ курӑнса тӑрать. Влтава-и унта, Одер-и е урӑх 
юханшыв салтак умӗнче -  уншӑн пӗрех чи хакли, 
чунри -  тӑван юханшыв, Атӑл, Сӗве, Сӑр е Ункӑпа 
Ҫавал -  ҫакна пин-пин йӗрке, ҫӗр-ҫӗр хайлав пӗр 
ывӑнмасӑр тепӗр хут калать. Ку вӑл тоталитарлӑ вӑхӑт 
хушнипе, ҫӳлтен ыйтнипе пулнӑ тесе калани тӗрӗсе 
килмӗ. Ку вӑл -  этемӗн чунӗ, унӑн ҫынлӑх туйӑмӗ. 
Вӑл ӗмӗрсенчен килнӗ, вӑл ачаран пиҫнӗ, ҫав юрату 
вилӗм умӗнчи салтака аякри ҫӗрсенче тата витӗртерех 
сисӗнсе тӑнӑ.

Уйӑп Мишшин «Салтак амӑшӗ» (1943) поэми 
вулакан чунне тивмелле витӗмлӗ. Халай ёрти (сюжечё) 
ансат, ӗҫсем кулленхи ӑнланмалла пулӑмсем урлӑ пулса 
иртеҫҫӗ. Фронтри кунсем тьшри пурнӑҫпа уйрӑлми 
пӗрлешсе пыраҫҫӗ. Ывӑлӗ пуҫне хуни ҫинчен хуг килсен 
«Чул пек йывӑр хуйӑх пусрӗ Салтак амӑш чӗрине. 
Унтанпа вӑл пуҫне усрӗ, Хурланать кунсеренех». Кӗҫех 
ҫапӑҫусенче тӑванланнӑ, «пёр чӗреллӗ те пӗр чунлӑ» 
салтаксем пуҫ хунӑ Куҫук амӑшӗ патне хӑйӗн ывӑлӗ 
вырӑнне йышӑнма ыйтса ҫыру яраҫҫӗ. Кӗҫён командир 
Хӗветӗр, пулеметчик Пурхиле, боецсем Ваҫук та Петӗр» 
янӑ ӑшӑ сӑмахсем урлах амӑшӗ хӑйне валли хӳтлёх 
тупать, малалла пурӑнма вӑй илет. «Куҫук амӑшӗ те
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тухрӗ Ҫӗнтерӳшӗн ӗҫлеме. Мӗнлур тарӑх ҫилне нухрӗ. 
Вӑл ырма-канма пӗлмест».

Амӑшне ырлани, уншӑн пуҫ хума хатӗр тӑни -  
вӑрҫӑ литературинчи чи палӑрӑмлӑ, пархатарлӑ тема. 
Сергей Васильев якутӑн «Благословение матери», Аал 
Токомбаев кӑркӑсӑн «Благословение», Якуб Колас 
белорусӑн «Возмездие» поэмисем «Салтак амӑшӗ» 
поэмӑпа пёр вӑхӑтрах пичетленнё, вёсем пурте ывӑлӗсен 
паттӑрлӑхне, амӑшӗсен чӑтӑмлӑхне мухтанӑ.

Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи поэзи публицистикӑпа танах 
талпӑнса пырать. Поэмӑсем те ун хыҫҫӑнах туртӑнаҫҫӗ. 
Семен Элкер Ленинграда хӳтӗлесе пуҫ хунӑ чӑваш 
каччи Иван Смирнов ҫинчен хаҫатсем ҫырсанах 
(П.Лукицкий -  «Рождение бессмертия», К.Турхан -  
«Пулеметчик Иван Смирнов», И Курчавое -  «Чӑваш 
халӑхӗн ывӑлӗ -  Иван Смирнов пулеметчик» (Чӑваш 
коммуни, 1942, май, 1) анлӑрах хайлав йёркелеме
ларать, вара Каҫал каччине «Вӑл вилӗмсӗр» поэмӑра 
мухтавлать.

«Хӑйӗн поэминче С. Элкер ҫамрӑк герой сӑнарне, 
ун ӗҫ-хӗлне, ҫапӑҫури хастарлӑхне ёненмелле те витёмлё 
кӑтартса панӑ. Хӑйсен взвочӗ тытса таракан рубежа 
хӳтёлесе, Смирнов юлашки патрон, юлашки граната 
юлмиччен тӑшманпа чӑрсӑррӑн кёрешет. С. В.Элкер 
поэминче вӑл вулакан умне чӑн-чӑн Улӑп-паттӑр пек 
тухса тӑрать. Ку поэма патриотла ҫав тери пысӑк 
сисӗм-туйӑмлӑ. Вӑл хамӑр Тӑван Ҫӗршыва тата ытларах 
юратма вӗрентет, ӑна ҫӗр ҫинче пуринчен ытла хака 
хурса, кирек мӗнле тӑшманран та паттӑррӑн хӳтӗлеме 
хушать. Пирён совет ҫамрӑкӗсем Смирновӑн вилӗмсӗр 
сӑнарӗнчен пурӑнма, кӗрешме, тӑшмана ҫӗнтерме 
вӗренеҫҫё», -  тесе хакланӑ поэма пичетленичченех 
И.С.Тукташ халӑх поэчӗн ӗҫне.

Поэмӑна кӗнӗ тепӗр паттӑр -  Совет Союзӗн Геройӗ 
Федот Орлов. Халай «Чӑваш коммуни» хаҫатра 1943 
ҫулхи мартӑн 19-мӗшӗнче пичетленме пуҫланӑ. Аркадий 
Эсхель геройӗ -  тӑлӑх ӳснӗ кӗтӳҫ Хветут, «ялти чи 
ятсӑр Мӗкӗте ачи Орлов» Фронтра вӑл -  Ӑмӑрткайӑк. 
Сывлӑшри матросовец Гастелло капитан ӑна хӑйӗн
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самолетне пиллесе панӑ, вӑл унӑн ӗҫне малалла
тӑсаканӗ, тӑшман ҫине вут-ҫулӑм сапакан «Сенкер -  2» 
пилочӗ. Улатӑр вырӑсӗ Сарсков колхозник ӑна хӑй 
укҫипе ҫӗнӗ самолет туянса парать. Федот Орлов пек 
ӑмӑрткайӑксем Тӑван ҫӗршыв тӳпинче сахал мар. 
Поэмӑра ҫакӑ лайӑх курӑнать. Унпа пӗрлех тӑшмана 
тустараҫҫӗ Габидуллин тутар, Винокуров вырӑс, чӑваш 
ачисем Лаптев, Васильев, Ефимов... Ҫӗнтерёве вӗсем
пӗрле туптаҫҫӗ! Ӑнӑҫлӑ поэма вӗренӳ кӗнекисенче нумай 
ҫул тытӑнса тӑчӗ.

С. Шавлын «Киев пионерӗ» халайӗнчи Николай 
Лещук чакса пыракан ҫар полкӗн ялавне аманнӑ 
салтакран илсе тӑшман аллине лекмелле мар пытарать. 
Икё ҫултан Хӗрлӗ Ҫар каялла таврӑнать, нимӗҫ 
тыткӑнӗнчен тарса килнӗ пионер ялава совет генералне 
тавӑрса парать.

XXI ӗмӗртен пӑхсан хайлаври ӗҫсен пӗлтерӗшӗ
пысӑккӑн курӑнмӗ. Икӗ ҫулччен мар, ик эрне те 
кӗттермӗҫ ялав ҫухатнӑ ҫынсене -  вёсен шӑпи мӗнле 
килсе тухнин тӗрӗссине вӑрҫӑ пӗтсен чылай кайран кӑна 
истори кӑштах уҫса пачё. Ача-пӑча валли ҫырнӑскер, 
вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче ӳснӗ ачасене ҫакӑн пек хайлавсем кирлӗ 
пулнӑ. Урӑхли пичетленме пултарайман. Вӑрҫӑ 
саккунӗсем хаяр та тӳрӗ. Литература ӑна салтак пек
пӑркаланмасӑр пурнӑҫланӑ.

12 ҫулхи Якур тимӗр-тӑмӑр, кӗл, пучах пухать. 
Головатый колхозник самолет илме укҫа пухнине пӗлсен 
амӑшӗн тухйине сутса ярать те, «пин ҫурӑ укҫапа 
Сталина рапортлама» васкать. Паллах, кунта мухтава 
тивӗҫлӗ паттӑрлӑх та, чӑнласа вӑй хурса тунӑ ёҫ те ҫук. 
Чӑн пурнӑҫра вунпӗр ҫулхи ачасем вӑкӑрпа суха туни 
те пулнӑ. Анчах вӗсем ҫинчен поэт е пӗлмен, е пӗлсен 
те ҫырма хӑяйман. Чӑваш ялӗ, чӑваш ачисем, чӑваш 
хӗрӗеем выҫӑллӑ-тутӑллӑ пурӑнса фронтшӑн ӗҫленине, 
ӗҫрех тӳнсе кайнине вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче, паллах, ӳкерсе 
пама пултарайман. Ун пек ҫырнӑшӑн мӗн кӗтни 
каламасӑрах паллӑ. Юрий Скворцовӑн «Уках хурӑнӗ» е 
Леонид Петриковӑн «Время черного солнца» хайлавӗсем 
кайран кӑна пичетленме пултарнӑ.
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1941-1945 ҫулсенче чӑваш поэми васкавлӑ аталану 
самантне чӑтса ирттернӗ. Малтанхи кӗске поэмӑсем -  
документлӑ сӑвӑллӑ репортажсем пек. Вӗсем чӗнӳ, тупа, 
ылхан сӑввисен ретӗнчех тӑраҫҫӗ. Репортаж-поэма -  чи 
васкаварлӑ та витёмлё жанр. Чӑваш лиро-эпики 
Александр Твардовский пек «Василий Теркина» 
ҫуратайман пулсан та, вӑрҫӑ хирёнчен тёрекленсе 
таврӑннӑ, малалла вӑйланса пынӑ. Ҫакна Петёр
Хусанкайпа Яхсай Яккӑвӗн пултарулӑхӗсем питех те 
ҫирӗппӗн кӑтартса пачӗҫ.

Тӑван Ҫӗршыв аслӑ вӑрҫи вӑхӑтӗнчи сӑвӑсемпе 
поэмӑсен пӗлтерӗшне хальхи хакпа пахалама май
килмест. Ҫав вӑхӑтӑн сасси вӗсенче, ҫав вӑхӑтӑн
синкерёпе сенкерӗ.

Ҫӗршыв урӑх саманара, урӑх идеалсемпе пурӑннӑ 
чухне, халӑхсемшӗн урӑх сурансем татах тупӑнса пынӑ 
вӑхӑтсенче эпир ҫав еткерлӗхрен мӗн илме пултаратпӑр. 
Пире юрӑхли халӗ те пур пулсан (вӗсем чӑнласах та 
пур!), хайлавсем кивелмен, вёсен илемлӗхпе сӑнарлӑх 
тӗнчи литературӑна пуянлатса тӑрать теме пултаратпӑр? 
П.Хусанкайӑн «Таня», Уйӑп Мишин «Салтак амӑшӗ», 
С.Элкерӗн «Вӑл вилӗмсӗр», А.Эсхелӗн «Ӑмӑрткайӑк» 
поэмисем ҫар литературин ҫӳлӗкӗ ҫинче тусанланса 
юлмёҫ.
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V. АСЛӐ ВӐРҪӐ ҪУЛӖСЕНЧИ ЧӐВАШ ПЮ ЗИ

5.1. 1941-1945 ҫулсенчи публицистикӑпа тӗрленчёксем
Леонид Агаков (рота командире, 1942 ҫ. 

ҫуркуннерен-дивизи хаҫатӗнче), 1944-1946 ҫҫ.- Чӑваш 
кӗнеке кӑларӑш ӗн тӗременӗ) . Амӑшӗн сӑмахӗ. -Захаров 
сержант. - Ҫӗлӗк вырӑнне - ҫётӗк йём. - Нимӗҫсем 
ҫынсем мар, ҫынҫиенсем. - Чӑваш халӑхён паттӑр 
ывӑлёсем. - Манӑн туссемӗ - 20 ҫулти капитан; -
Убийцы. - По следам зверя. - Русская женщина. - 
Ярость,- Слава разведчика. - Огонь по детоубийцам. - 
Абикей истребляет немцев. - Песня.

Василий Алагер. Тӳррӗн тёллесе персе. - Паттар 
воин (Семен Завялов).

Филипп Андреев. Чӑтма йывӑр.
Степан Аслан (ҫарта 1942 ҫулччен пулнӑ). Гварди 

капитанё Кириллов. -  Засадӑра. - Юлташ ҫинчен. - 
Гвардеец Захар Дмитриев. - Разведчик Комков.

Валентин Ахтупай. Укерчёксем (ТА.1944,18)
Михаил Белов. Окопра. - Шӑпчӑк. - Дунай 

хӗрринче. - Вӑрҫӑ хирӗнче эп ҫӳрерӗм.
Максим Данилов-Чалдун (1941 ҫ. салтака хӑй  

ирӗкӗпе кайнӑ, К алинин фронтёнчи полкра рота 
командирё. 1943-1944 ҫҫ. Белоруссипе Балтика тӑрӑхёнчи 
хуласемпе ялсене ирӗке кӑларнӑ ҫӗре хутшӑнать. 1944 
ҫулхи хёлле йывӑр аманнӑ, пуш  уйӑхӗн 2-мӗшёнче 
К алинин облаҫёнчи Кувш иновка хулинчи ҫар 
госпиталёнче операци сётелӗ ҫинче вилсе кайнӑ). Лизавета 
Егоровна» (1943).- Иккӗн 20 фрица хирӗҫ. - Антун 
ҫемйи (1943), - Каллех фронта (Илемлӗ лит., 1941,8). - 
Кочетков фельдшер, - Тӗлпулу, - 34-мӗш атака умён, - 
Красноармеец Самсонов. - Вилӗмрен хӑтӑлнисем.

Василий Долгов (дивизи хаҫачён литература ёҫлевҫи, 
тёп тёремен ҫумё, Ленинградран Прагӑна ҫитнё). Ҫӗлене 
вёлермелле. - Шкул ачисене. - Григорьев снайпер. - 
Вырӑс салтакӗ. -  Виҫӗ паттар. -  Анчар. - Хӑюллӑ 
сержант. - Вӑрҫӑ пётнё кунсенче. - Коммунист юнё. - 
Тёлёнмелле винтовка. - Лӑпкӑ ҫын. - Радисткӑсем.
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Трофим Майоров. Пулеметчиксем. -  Вилӗмсӗр 
вилӗм. -  Юратнӑ хӗҫпӑшал. -  Командир связнойё. -  
Снайперсем патёнче.

Илпек Микулай.. Пӗчӗк Клавди. -  Амӑшӗпе ывӑлӗ. 
-  Хӗрӳллё кун. -  Шипка таврашӗнче. -  Аслӑ утӑм 
(ЧК,1942, июль,4).

Мёгри Килек. Чӑрсӑр Антун.
Иван Мучи. Ыран. - Фотограф.
Василий Ржанов (М ускав ҫар округёнче политруксен 

курсёнчен вёренсе тухнӑ; Калинин, Брянск, Бслорусси 
фрончёсенче полк агитаторё тата дар хадачёсен 
корреспонденчё). «Шурӑ кӑвакарчӑн».

Хветут Ҫитта. (1938 ҫ. Х ёрлё Ҫарта: дивизи хаҫачӗн 
ответила секретарё, редакторё; 1944 ҫ. нарйс уйӑхёнче 
Ленинград фронтёнче вилнё). Паттар салтак. 
Артиллеристсем. -  Фронтри патриотка. - Паттар 
разведчик.

Алексей Талвир («Комсомольская правда» хаҫатӑн 
ҫарти хыпарҫи). Натиск. -  Танки идут.
В Сталинграде.

Илле Тукташ. Халӑх ҫилли. -  Ылтӑн Ҫӑлтӑр (Иван 
Поляков). -  Павел Лаптев.

Куҫма Турхан. Пулеметчик Иван Смирнов. 
Халӑхӑн мухтавлӑ ывӑлӗсем. -  Юлташ. - Хӗрлӗ тутӑр.

Хветӗр Уяр. Тӑвансем кӗтеҫҫӗ.- Шурлӑхри вилӗм. -  
Сунарҫӑ. - Ҫыру.

Петӗр Хусанкай. Тӑван Ҫёршыв. - Мы идем. -  
Смелее на врага. -  Встреча друзей.

Аркадий Эсхель. Юн витнё комсомол билечё. -  
Сарсков колхозник самолечӗ. -  Тӑван ҫӗршӗн.

Михаил Якимов. Артиллери вучё. - Фронт линийё 
леш енче. - Ҫапӑҫу пуҫланас умён. - Халӑх ывӑлӗсем.

Сергей Ялавин. Дутова хирӗҫ «чаплӑ ӗҫ».
Александр Яндаш. Тӑван ҫёршён.

Аслӑ вӑрҫӑ ҫулӗсенче публицистикӑн тӗп сӑмахӗ -  
ҫарти салтаксемпе ӗҫри халӑх Тӑван Ҫӗршыва, Ирёклӗхе 
чун-чӗререн юратни, тӑшмана хаяррӑн курайманни, 
боецсемпе партизансем оккупантсене шелсӗррён лӑскани,

84



тылри ӗҫченсем пӗтӗм вӑй-халпа фронта пулӑшни,
фронтпа тьш пӗрлӗхӗ, халӑхсен тӑванла туслӑхӗ. Паллах, 
вӑрҫӑ кунӗсенчи публицистикӑн темисем, тӗллевӗсем пин 
тӗрлӗ вылянса тӑнӑ, анчах тӗп шӑнӑрӗ пур ҫӗрте те 
пӗрре пулнӑ: йӑлтах - Ҫӗнтерӳшӗн!

Хаҫат-журнал, листовкӑсем, ТАСС чӳречисем, эфир 
публицистикӑлла статьясемпе пурӑннӑ. Тарӑхуллӑ, 
кӑшкӑруллӑ, ылханлӑ, к}'лӑшла, синкерле тата тем тӗрлӗ 
те пулса тухнӑ вӗри сӑмахсем - ҫыракансен литература 
е жанр тасалӑхӗ ҫинчен шутлама вӑхӑт пулман. Вӗсем 
вичкӗн шухӑш, вичкӗн тӗслӗх ҫынсен чунне часрах 
ҫиттӗр те кӗрешӗве ҫӗкленме вӑй-хӑват патӑр тенӗ.

Эвакуаци йӗркипе килнӗ журналистсемпе ҫыравҫӑсем 
е Шупашкарти госпитальсенче сывалакан поэтсем
(Кайсын Кулиев) Чӑваш республикинчи пичет ӗҫне 
хутшӑннӑ. «Илемлӗ литература» журнал чӑваныа-вырӑсла 
тухса тӑнӑ. Чӑваш пичечӗ ҫӗршыври хаҫат-журнала май
пур таран асӑрхаса тӑнӑ, чи вирлӗ япаласене куҫарса
пичетлеме тӑрӑшнӑ. «Чӑваш коммуни» Александр 
Гитовичӑн «В решающий бой» хаҫатра тухнӑ «33-мёш
атака» очеркне куҫарса пичетленӗ. Унта Вӑрнар
районӗнчи Кӳлхӗрри ывӑлӗ Сергей Смирнов патгӑрлӑхне 
ҫутатса панӑ. «Правда» хаҫатран «Пирӗн ентешсем» 
рубрикӑпа Н.Ильинских пичетленӗ «Вӑрманти ҫапӑҫу» 
тӗрленчёке илсе лартнӑ. А.Хатаевский, А.Подольский 
тата ыттисен фронтри чӑваш ачисем ҫинчен ҫырнӑ
статйисем тухнӑ.

Ну май япала сӑвӑлла ҫуралнӑ. Ик йӗркеллӗ
каларӑшран пуҫласа салтаксем тӑван халӑха янӑ ҫыру-
поэма е халӑх вӗсене хирӗҫ панӑ хурав («Чӑваш халӑхӗ 
хӑйӗн фронтри ывӑлӗсем патне янӑ ҫыру». - Чӑваш 
коммуни, 1943, ию ль 7) таранах -  таса публицистика. 
Унта хушса калани, вёрентни, васкатни, риторика
нумай. Илемлӗхпе сӑнарлӑх енчен, тёрёссине каламалла, 
фронтра ҫырнӑ «Ҫыруран» хавшакрах вал. Н.И.Шелепи,
С.В.Элкер, К.А.Чулкаҫ, С.А.Шавлы, А.А.Эсхель вирлё 
танлаштарусем тупма пултарайман пулё-и? Ахӑртнех,
тылри ытла та йывӑр лару-тӑру (сивӗ, выҫӑ, ҫӗтӗк, 
ҫуклӑх) пушӑ сӑмахсемпе павӑрма чарса тӑнӑ пулӗ.
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Узбекистан, Туркменистан, Грузи, Кӑркӑстан халӑхӗн 
ҫырӑвӗсем ытларах та, ҫӑтӑрах та... Апла пулин те 
чӑваш халӑхӗ хӑйён вутри ывӑлӗсемпе хӗрӗсем патне 
чунри сӑмахне калама пултарнӑ. Кӗтнӗ сӑмах пулнӑ вӑл. 
Кӗтнӗ сӑмах кирек хӑҫан та хаклӑ.

Публицистика пӑшалпа тан пулса тӑнӑ. Чӑваш 
кӗнеке кӑларӑшӗ 1941 ҫултах фашизма питрен ҫупакан 
питлевпе кулӑш хайлавӗсене пухса «Ҫӗлен-калтасем» 
кӗнеке кӑларать. Унти памфлетсемпе фельетонсем, 
питлевпе тарӑху калавӗсем шӑпах ҫав вӑхӑтра, ҫав лару- 
тӑрура халӑх хушшинче кирлӗ пулнӑ -  хаҫат-журналпа 
радио майӗсем кашни яла ҫитмен чухне кӗнеке малти 
вырӑна йышӑннӑ. Кӗнекере вырӑсларан куҫарнӑ 
хайлавсем нумай. Малта литература ыйтӑвӗ мар, малта 
-  Ҫёнтерӳ чӗнӗвӗ. 1942 ҫулта «Паттӑрсем» тата «Тӑван 
Ҫӗршывшӑн», 1944 ҫулта «Чӑваш ывӑл-хӗрӗсем» 
кӗнекесем пухса кӑларнӑ.

Вӑрҫӑ пуҫлансанах хаҫатсенче пичетленнё е радиопа 
янӑранӑ калавсем пӗри те таса калав мар -  вӗсене 
очеркла е публицистикӑлла калавсем темелле. Вӗсенче 
халӑх сӑмахлӑхӗн витӗмӗ те нумай мар. Вичкӗн 
публицистика шухӑшёсем вара -  кашнинчех. Ахӑртнех, ку 
вӑхӑтра ҫар хыпарӗсем йӑлтах вырӑсла килсе тӑнӑран-ши, 
чӑваш ҫыравҫисем пуплевсене вырӑсла ҫаврӑнӑшсем ҫине- 
ҫинех кӗртсе пынӑ: «Мурат партизан» мар, «Партизан
Мурат», «Сенкер «иккё» мар -  «двойка», «Разведчик 
Комков»... Степан Асланӑн «Комков разведчик» очеркла 
калавӗ (Чӑваш коммуни, 1941, авг., 26) -  илемлӗ, сӑнарлӑ 
хывма тӑрӑшнӑ тёрленчёк.

Малтанхи статьясемпе очерксем пурте пекех пёр 
евёрчё. Унта -  тӳрӗ хушу, чёнӳ, танлаштару. Унта -  
тарӑху, ылхан, тупа. Каярахпа паттӑрсен портречёсем, 
чӑрсӑр ӗҫӗсене ҫырса кӑтартнисем, вӑрҫӑчченхипе вӑрҫӑ 
вӑхӑтёнчине танлаштарса шухӑшланисем кёрсе пыраҫҫӗ. 
«Юлашки вӑхӑтра эпир хаҫатра час-часах Р.Шашков, 
М.Якимов, И.Столяров, Т.Майоров, И.Мосеев юлташсен 
очеркӗсене тӗл пулатпӑр. Вӗсем пирӗн тӑван литературӑн 
пуянлӑхне малалла ӳстереҫҫӗ», -  тенё писательсен союзӗн 
председателӗ А.Эсхель «Чӑваш литератури Отечественнӑй
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Аслӑ вӑрҫӑ кунӗсенче» статьяра (Чӑваш коммуни, 1942, 
июль, 22). Ҫартан янӑ ҫырусем, тӗрленчӗксем, статьясем 
кашни номертех пичетленсе пынӑ. Валентин Ахтупай, 
Никита Волков, Иван Кашлинкке, Сергей Мерчен
ҫапӑҫури ҫарсенчен янӑ публицистика «Чӑваш коммуни» 
хаҫатра тухса тӑнӑ.

Публицистика ҫинчен каланӑ чухне фронтовик- 
журналистсен ятне писатель-публицистсемпе пӗрлех 
асӑнни вырӑнлӑ. Вӗсенчен чьшайӑшӗ ҫапӑҫу хирӗнче
выртса юлнӑ. Ҫӗнтерӳпе таврӑннисенчен «Коммунизм 
ялавӗ» хаҫатра Павел Дубровин, Семен Данилов, 
Владимир Петров, Анатолий Семенов, Иван Тенюшев, 
Михаил Якимов, Трофим Майоров, Иван Пинер вӑрах 
ӗҫлерӗҫ. Вёсем фронтра чухне тӑван хаҫатпа ҫирӗп 
ҫыхӑну тытнӑ.

«Вӑрҫӑ тухни ҫинчен пире, хальхи Кӑнтӑр поселокӗ 
ларакан хирте ҫар ӗҫне вӗренекенсене, Михаил Якимов 
хуларан чупса пырса пӗлтерчё», -  тесе ҫырнӑ Илпек 
Микулайӗ каярахпа (Вӑрҫӑпа ҫӗнтерӳ, 1973, 5) Кӗҫех
М.Якимов фронтран ҫырма пуҫлать. Унӑн «Артиллери 
вучӗ» калавӗ 1942 ҫулхи акан 12-мӗшӗнче пичетленнё. 
Каярахпа М.Н.Якимов капитан кулленех пичетленсе
тӑрать. Паллӑраххисенчен ҫаксем: «Фронт линийӗн леш 
енче» (чӳк,3), «Ҫапӑҫу пуҫланас умён» (раштав, 30).
Ҫапӑҫу хирӗнчен янӑ «Халӑх ывӑлӗсем» очерк икӗ хут 
тухать (Чӑваш коммуни, 1943, март,13-14; Илемлӗ 
литература, 1944,16).

«Чӑваш коммуни» хаҫатра 1942 ҫулта куллен
пичетленнё тепӗр журналист -  Трофим Майоров 
капитан, Ишлей ҫумӗнчи Яранкасси чӑвашӗ. Унӑн
«Пулеметчиксем» (ЧК, 1942: июль, 12), «Вилӗмсӗр вилӗм» 
(ЧКД942, авг.,19), «Командир связнойӗ» (ЧКД942, сент.,
9) тӗрленчӗкӗсем фронтри паттӑр чӑвашсен сӑнарӗсене 
юратмалла уҫса параҫҫӗ. Трофим Емельянович журналист 
статйисемпе тӗрленчӗкӗсенче геройсен чӑвашри адресӗсем 
пурри лайӑх. Вёсен йёрӗпе паян та ҫаврӑнса тухма 
пулать; Авксентьевпа Никоноров сержантсем -  Елчӗкри 
Ҫӗнӗ Патреккелӗнчен, Елизаров сапер Ҫавал хӗрринчи 
Тутаркассинчен, Нурахмет Алихманов -  чӑваш ялӗнче
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ӳснӗ тутар ачи, Илья Иванович Григорьев
Сӗнтӗрвӑррисем, Поснарпоҫ ывӑлӗ. Т.Майоров капитан 
ҫырнӑ «Веретенино ялӗнчи трагеди» хыпарпа (ЧК, 1943, 
июль, 13), Леонид Агаков, хӑй каланӑ тӑрӑх, «Ылтӑн 
вӑчӑра» халай ҫырнӑ чухне усӑ курнӑ. 1942 ҫул хыҫҫӑн 
тӗрленчӗксемпе очерксем нумайланаҫҫӗ. Жанр тӗсӗсем те 
тӗрлӗрени -  биографи е портрет тӗрленчӗкӗ, ҫар
эпизочӗ, ҫул очеркё, репортаж, ӳкерчӗксен ярӑмӗ.

Вӑрҫӑн иккӗмӗш тапхӑрӗнче, Мускав, Сталинград, 
Курск патӗнчи тамӑксенчен ҫӗнтерсе тухнӑ хыҫҫӑн -  
1943 ҫулта ҫар публицистики тӗпрен урӑх саслӑ, сӑнарлӑ 
та витёмлё пулса тӑрать. Публицистика илемлӗ
тӗрленчӗксемпе калавсене вырӑн пама пуҫлатьӗ Илпек 
Микулайӗн, Василий Долговая, Федот Ҫиттан, Куҫма 
Турханӑн, Илле Тукташӑн, Хветӗр Уярӑн, Леонид 
Атакован, Алексей Талвирӑн, Куҫма Пайрашӑн, Мӗтри 
Кипекӑн очеркла тӗрленчӗкӗсемпе новеллӑлла калавӗсем 
хаярлӑхран иртсе ӑшпиллӗ туйӑмсемпе тулаҫҫӗ, ҫынсен 
шухӑш-туйӑмне шалтан кӑтартса памалли мелсене алла 
ҫавӑрса илеҫҫӗ. Психологизм туртӑмӗпе кулӑш таппи 
таймӑк-шаймӑк ӗртине майӗпен кӗрсе пырать.

Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи фронт пичечӗ хӑйӗн миссине кунпа 
шутласа пурнӑҫланӑ. Ку кунсем историе кӗрсе юлнӑ. 
Вырӑс публицицистикин вичкӗн хайлавӗсем нумай 
томсемпе пичетленсе тухрӗҫ. 2 томлӑ «От советского 
информбюро: 1941-1945» пухчӑра Л.Леонов, А.Фадеев,
И.Оренбург, П.Лидов, К.Федин, А.Толстой, М.Шолохов,
В.Вишневский тата ьпти паллӑ ҫыравҫӑсен статйисемпе 
очеркӗсем паян ҫырнӑ пекех вуланаҫҫӗ. Чӑваш 
писателӗсен вьфӑсла е чӑвашла статйисемпе 
тӗрленчӗкӗсем ку таранччен те кӗнеке пулаймарӗҫ, вӗсем 
фронтовиксем ҫинчен ҫырнӑ диссертацисене, ятарлӑ 
тӗпчевсене лекмесӗрех юлчёҫ. Кам та пулин ҫар 
хаҫачӗсене йӗркипе пӑхса тухса тишкерӳ тунине 
пӗлместӗп. Халлӗхе туллирех тишкерӳ -  Н.С.Дедушкинӑн 
«Аслӑ Ҫӗнтерӳ ҫулӗпе» (1985) кӗнекинче. Леонид Агаков 
хӑйӗн вӑрҫӑри публицистикине кӑштах пухса «Фронтри 
журналист ҫырнисенчен» ярӑмпа «Тӑван Атӑл» журналта 
пичетлерӗ, Ухсай Яккӑвӗ, Илпек Микулайӗ, Василий
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Долгов аса илсе каласа хӑварчӗҫ. Ыттисем -  дивизи 
хаҫачёсенче ӗҫленӗ е вёсемпе ҫыхӑну тытнӑ теҫетке ытла 
ҫыравҫӑ (Василий Алагер, Илле Тукташ, Петёр 
Хусанкай, Иван Саламбек, Хветёр Уяр, Тихӑн Петёркки 
тата ыттисем) -  вӑрҫӑ кунӗсем ҫине тепёр хут ҫаврӑнса 
пӑхма кӑмӑл тумарӗҫ. Унта илемпе савӑнӑҫ шырама 
ҫукчӗ ӗнтӗ. Чӑнласа ҫивӗч, кайранхи вӑхӑта та 
тивӗҫтерекен хайлавсем вӗсем хушшинче сахал. Чӑвашран 
пӗрин те Илья Эренбург е Алексей Толстой пек чикӗ 
леш енчи тусӗсем валли ҫырма та, пичетленме те май 
пулман. Ҫапах та, Леонид Агаков, Алексей Талвир, 
Петёр Хусанкай, Яков Ухсай, Хв.Уяр, Степан Аслан, 
Максим Чалдун, Мётри Кибек, Иван Саламбек 
ҫырнисем -  варҫӑ публицистикин чи лайӑх хайлавёсен 
ретӗнче тӑраканнисем. Вёсенче -  наци историйӗпе шӑпи 
ҫинчен шухӑшланисем, Ҫӗршывпа пурнӑҫ пӗлтерӗшӗ, 
халӑх философийӗпе кӑмӑл-сипечӗн тымарӗсем. Вырӑс 
наци характерӗпе пӗрле чӑваш халӑх кӑмӑлӗн лайӑх 
енӗсем ҫыхӑнса пынине мала кӑларса, ырӑ туртӑмсене 
ҫирёплетни хаклӑ пулнӑ хаяр кунсенче. Раҫҫей империйӗ 
Вак халӑхсенчен мӑшкӑлласа пусмӑрлани, пуҫиле ярса 
пинӗ-пинӗпе пӗтерни ҫинчен ҫырман фронтри ҫыравҫӑсем. 
Вырӑс шовинисчёсем те вӑл кунсенче тупӑнман! Тупӑнма 
пултарайман та -  Гитлер пуҫне татса ывӑтнӑ пек 
вӑркӑнтарнӑ пулӗччӗҫ ун пек этем пуҫне вырӑссем 
хӑйсемех! Чӑваш публицисчӗсен статйисем -  Константин 
Симонов, Василий Гроссман, Борис Полевой, Федор 
Панферов ҫырнисемпе танах. Вёсенче -  ыратакан чунран 
тухнӑ вӗри сӑмахсем. Вӑрҫӑн малганхи ҫулӗнче салтак 
чунне юрӑхлӑ сӑмах тупма уйрӑмах йывӑр килнӗ. 
Чӑваш ҫыравҫисем ӑна тупма пултарнӑ. Пытармасӑр 
каласан, Мускаври гостиницӑсенче пурӑнакан, фронта 
командировкӑна кӑна кайса килекен ҫыравҫӑсенчен те 
вирлӗрех тупайнӑ, мӗншён тесен салтак пурнӑҫне хӑйсем 
чӑтса, ҫапӑҫусенче куллен курса пынӑ.

Аслӑ вӑрҫӑра паттӑра тухнӑ чӑваш ывӑлӗсем ҫинчен 
ҫырнисем ытларах чухне хурлану кӑна ҫуратма 
пултараҫҫӗ. Хӑтавсемпе гёрленчӗксен геройӗсем пурте 
пекех вутлӑ вӑрҫӑран таврӑнман. Вӗсене аса илме
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ҫыравҫӑсене йывӑрччё. Хальхи ӑрӑвӑн тивӗҫӗ вӑл -  
вӑрҫӑ ҫыннисене тӑпра айӗнче шыраса тупасси те, 
хайлавӗсене хаҫатсем тӑрӑх тупса чысласси те.

Вырӑсла пичетленнё очерксем 1957-1958 ҫулсенче 
виҫӗ томпа «Фронтовые очерки о Великой 
Отечественной войне» пичетленнёччё. 1941-1945 ҫҫ. вутра 
ҫырнӑ чӑваш тӗрленчӗкӗсемпе калавёсем те уйрӑм 
кӗнекен тухӗҫех тесе тӑратӑп.

5.2. Вӑрҫӑ ҫулёсенче ҫырнӑ калавсемле повеҫсен пахалӑх.

Леонид Агаков. Ялав. - Ӗнентерчёҫ. - Хӗр йӗрри.- 
Старик.- Кӑсӑя. - Вилӗмрен те вӑйлӑрах (повесть, 1943- 
45). - Фронтри ачасем, - Тӑван юншӑн. - Пӗчӗк
партизансем. - Вӑрҫӑ ачисем. - Партизан Мурат 
(повесть, 1942). Хёрача (повесть).

Степан Аслан. Аслати (повесть, 1942).
Никита Волков. Парне (повесть: 1941.-88 с.)
Ефрем Еллиев (хӑй ирёкёпе фронта кайнӑ. 1942 ҫ. 

кӑрлач уйӑхёнче К алинин хули  ҫывӑхӗнчи ҫапӑҫура 
вилнӗ). Вӑрҫӑччен пичетленнисем - «Хапха», «Вунӑ 
ҫултан», «Юбилей». Фронтран янисем упранса юлман.

Илпек Микулай. (1937-1948 ҫҫ. ҫарта тӑнӑ. полкри  
комсомол комитечӗн секретарӗ, пулемет взвочён  
командирё, дивизион комиссарё, дивизи хаҫачён 
редакторё). Ирена (1944). - Эпир -  совет салтакӗсем, 
Тӑватӑ кун.

Михаил Кудрявцев (Кӑтра Мшпша) (1941 ҫ. фронта 
хӑй ирӗкӗпе кайнӑ. 1944 ҫ. Украинӑри Тернополь 
облаҫӗнчи Ш умы районёнчи Ш умбар ялё патӗнче 
тӑванла масарта пытарнӑ). «Татӑлнӑ ӗмӗт», «Парне».

Куҫма Пайраш (ҫар госпиталӗн врачӗ, фронтовик). 
Катерина Ларина. - Тӑван ял.- Пуҫламӑшӗ. 
Партбилет. - Тӗлпулу.

Иван Саламбек. Иксӗлми шанчӑк (повесть, 1944-45).
Хветут Ҫитта: Артиллеристсем. - Фронтри

патриотка. -  Паттӑр разведчик. - -Хисеплӗ пӑшал,- 
Паттӑр салтак.
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Алексей Талвир («Комсомольская правда» хаҫатӑн 
ҫарти корреспонденчӗ). «Харсӑр ҫынсем».

Куҫма Турхан. Пулеметчик Иван. Смирнов 
(биографи очеркё).

Хветӗр Уяр. Кӗпер ҫинче. - Куҫук
1941-1945 ҫулсенчи ҫар калавӗсемпе повеҫӗсем ҫинчен 

уйрӑммӑн ҫырнӑ чухне ҫак кӗске вӑхӑтрах сасартӑк 
литература жанрӗсем урӑх хавхапа. урӑх характерсемпе, 
урӑх сюжетсемпе вӑйланса, ҫирӗпленсе кайнине 
палӑртмалла. Вӑрҫӑччен пӗр-ик уйӑх маларах пичетленнё 
ҫар калавӗсем вӗсем ҫумӗнче айван япаласем пек тӑрса 
юлнӑ, мӗншӗн тесен фашизм кӳрекен тискерлӗхе,
конфликта ҫыравҫӑсем маларах ӑнкарма та, ҫырса
кӑтартма та пултарайман. «Сӗмсӗр тӑшмана хӑйӗн ҫӗрӗ 
ҫинчех ҫапса аркататпӑр» тенисем юрӑхсӑр иккенӗ хула 
хыҫҫӑн хула тӑшман айне пулса пынӑ чухне кашни 
ҫынна курӑнса тӑнӑ. Янкӑс сӑвӑ-юрӑпа улталаннӑ
литературӑна вӑрҫӑ сӑмахне чӑнласа тӗрӗссипе калама 
ытла та йывӑр килсе тухнӑ. Апла пулсан та, совет 
литератури мухтанма пултарать: унӑн вӑрҫӑн пёрремёш 
кунӗнчех снайпер-ҫыравҫисем шӑкӑрин палӑрса пынӑ! 
Чӗнӳ-сӑвӑран тупа статья патне, статьяран тёрленчёкпе 
новелла таран, унтан калавсемпе повеҫсем, унтан та 
ытлрарх -  драмӑсемпе трагедисем патне хӑвӑрт хӑпарнӑ 
литература. Мёншён тесен Гитлерпа Сталин туслӑхне 
тӑнлӑ ҫыравҫӑсем ӗненмен. Тӗнче вӑрҫӑ хирӗпе утнине 
вӗсем курмасӑр тӑма пултарайман. Ҫӗршыв васкасах 
вӑрҫа хатӗрленчё. Анчах ку вӑрҫӑ ҫав тери хаяр та 
шелсӗр пулассине уйрӑм ӑсчахсем кӑна чухласа тӑнӑ.

Вырӑс литературинче малтанхи ӑнӑҫлӑ халайсем -  
Мускава хӳтӗлекен Панфилов генерал дивизийӗ ҫинчен 
А.Бекӑн документ чӗлхипе татса ҫырнӑ «Волоколамское 
шоссе» тата Б.Горбатовӑн тӑшман тылӗнчи парӑнман 
паттӑрсем ҫинчен хывнӑ ҫёкленӳллӗ-сӑнарлӑ 
«Непокоренные» повеҫӗсем, халӑх паттӑрлӑхӗн палӑкӗсемӗ 
Чӑваш прози вӑрҫӑ хыҫҫӑн тин кӑтартма пултарчӗ ку 
сӗрелтӗсене.

Чалтан вӑрҫи чӑваш литературине вилёмсӗр 
калавсем нумай парса хӑварайман. Вӑрҫӑччен лайӑх
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калавсем ҫырса пичетленӗ икӗ теҫетке ытла ҫамрӑк
ҫыравҫӑ ҫапӑҫу хирне выртса юлнӑ. Вӗсем хушшинче -  
талантне палӑртма ӗлкӗрнӗ Хветӗр Ҫитта, Кӑтра 
Мишша, Ефрем Еллиев, Владимир Бараев, Вениамин
Туртуш, Борис Шашков, Роман Шашков, Хурнай
Мишши... Пёр ӑстӑрӑмри тус-юлташсем, пёр ҫыхӑри
сӑмах ӑстисем вёсем.

Федот Ҫитта Х урнай М иш ин арӑмне Антонина 
Митрофановӑна 1942 ҫулхи утӑ уйӑхӗн 3-мӗшӗнче янӑ 
ҫыруран. «Тоня! Сан ҫырӑву манӑн ӑш-чӗрене ҫунтарса 
кӑларчё. Вӑл ҫырӑва илнӗ кун кунӗпе минтресе ҫӳрерӗм, 
ал-ура хытса кайрӗ, апат ҫимесёр пурӑнтӑм. Пӗртте 
ӗненес килмест Миша ҫук тенине. Вӗт апрель уйӑхӗнче 
кӑна Шупашкарти юлташсем Роман Шашковпа Миша 
Митрофанов гужбазӑра политрук пулса ӗҫлеҫҫӗ тесе 
пёлтерчӗҫ. Неужели хӑвӑртах ҫавӑн пек инкек сиксе 
тухрӗ? Пӗтӗмпе минресе каймалла. Паллах, ку вӑрҫӑра 
эпӗ чылай хаклӑ юлташсене ҫухатрӑм. Но тӑван пек 
Мишша ҫукки мана питӗ хуйхӑртать, чӗрене ыраттарать.

Тоня! Тархасшӑн тӗплӗ ҫырса пӗлтер: хӑш фронтра 
пулнӑ вӑл, юлташӗсем мён ҫыраҫҫӗ, мӗнле ҫапӑҫура 
Миша пуҫне хунӑ, кам пулса ӗҫленӗ вӑл. Сан ҫыруна 
питӗ кӗтетӗп. Хам урӑх нимӗн те ҫыраймастӑп. Ал-ура 
чӗтрет. Питӗ пысӑк хуйхӑ маншӑн, ӑш-чике пусарма 
ҫук. Сан ҫыруна питӗ кӗтетӗп. Сириуса, аҫӑна, аннӗне, 
Тамарӑна, Анатолие пурне те чӗререн салам. Ҫыру 
кӗтетёп. Ҫыру кӗтсе юлатӑп... Полевая почта № 31. 
Федя». Акӑ вӑл чун касӑлнӑ самант сасси. Пӗрин 
хыҫҫӑн тепри ӳкеҫҫӗ. Кёҫех Ленинград фронтӗнчи 63-мӗш 
дивизии «Защитник Родины» хаҫачӗн тӗременӗ Федот
Ситта хӑй те пуҫне хурать. Ҫыравҫӑ вилет те, 
хайлавӗсем юлаҫҫӗ. «Паттӑр разведчик» очерк геройё 
Иван Михайлович Ульянов, вӑрҫӑччӗн парикмахерта
ӗҫленӗскер, фронтра тӑшмана «хырать», ҫӗршыв геройӗн 
ятне илет. Тепӗр очерк геройӗ Алексей Иванович
Горский чӑваш («Паттӑр салтак», 1944) каланӑ сӑмахсем 
киреметри кёлӗ пекех янӑраҫҫӗ: «Хамӑрӑн телейлӗ
пурнӑҫшӑн, юратнӑ ҫӗршывшӑн, аслӑ Атӑл шывӗшӗн,
тӑван Ҫулавӑҫ колхозӗшӗн, ытарайми ҫемьешӗн эпӗ
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вутлӑ вӑрҫа кӗретӗп. Нимӗҫсене ҫӗр тӗпӗнчен кӑкласа 
тӑкма, пуҫа хӗрхенмесӗр ҫапӑҫма сӑмах паратӑп. Снаряд 
ман алла татса кайсан хӑрах алӑпа та тӑшмана пӑвса 
вӗлерӗп; урана татса пӑрахсан хырӑмпа шуса, тӑшмана 
тупса вӗлерӗп. Куҫӑма чавса кӑларсан чун-чӗремпе 
тӑшмана витӗр курса мӑйне кӑшласа татӑп» - тенӗ 
ҫапӑҫу умён фронта хӑй ирӗкӗпе килнӗ салтак ҫар 
журналистне Федот Ҫиттана. Хӑй каланӑ пекех вилет 
чӑваш салтакӗ. Тапӑнса пынӑ чухне вӑл нимӗҫ дзочӗн 
амбразурине гранатӑпа чыхӑнтарать. Автоматчиксен 
сиксе тухнӑ эшкерӗ Алексей Горские алӑран амантать. 
Сывӑ хулӗпе тепӗр граната пенӗ чухне ӑна кӑкӑртан 
лектереҫҫӗ. Юлашки вӑйӗпе вӑл дзот ҫумӗнчи окопа 
сикнӗ, нимӗҫе хӑрах аллипе мӑйӗнчен ярса илсе йӑванса 
кайнӑ. Юлташӗсем ҫитнӗ ҫӗре вӑл, аллине тӑшманран 
вӗҫертмесӗрех, куҫӗсене хупнӑ. Ҫапла суворовла кӑтарнӑ 
чӑваш ачисем «русский рукопашный бой» мӗн иккенне. 
Ҫавӑнпа нимӗҫ вырӑспа алла-аллӑн ҫапӑҫма ӗмӗртен
хӑранӑ!

Ира Община (Фомина) студентка Федот Ҫитта 
пурнӑҫӗпе пултарулӑхне тӗпчесе 1982 ҫулта паха диплом 
ӗҫӗ ҫырнӑччӗ. Унтанла никам та фронтовик-писательсен 
еткерне пухса тишкермерё. Чӑваш халӑхӗн, патшалӑх 
ертӳлӗхӗн тӳрӗ тивӗҫӗ паттӑр ентешӗмӗрсен ырӑ ятне 
тивӗҫлӗ картса хурассиӗ. Аслӑ Ҫӗнтерӳ 65 ҫулӗ тӗлне 
вӑл пулаймарӗ. Укҫана сутӑннӑ ҫӗршыва паттӑрлӑх
кирлё мар.

Ҫапах та, тьшпа ҫарти калавҫӑсен речӗ татӑлмасть. 
Шупашкарта Иван Мучи («Кӑмӑллӑ старик», «Ыран»,
«Фотограф», «Пианино» 1944), Хв.Уяр («Ҫыру», 1944), 
А.Эсхель («Ҫӗр илемӗ», 1944) пиҫӗ калавсем пичетлеҫҫӗ. 
Фронгри хаҫатҫӑсемпе врачсем, артиллеристсем ҫырма 
вӑхӑт тупаҫҫӗ. Мӗтри Кибекӗн «Чӑрсӑр Антун» (1943), 
А.Талвирӑн «Вилмен пулсан» (1945), В. Долговӑн 
«Тӗлӗнмелле винтовка» (1943), «Хастар пулеметчик»
(1945), Иван Вашкин «Тепре куриччен» (1945) калавёсем 
ҫар новеллистикин ҫӳллӗ сентри ҫине тӑма пултарчӗҫ.

Фронтри лару-тӑрура Николай Евдокимов, Куҫма
Пайраш врачсем литература ӗҫӗ валли мёнле майпа
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хӑват тупнӑ -  ӑна вӗсем хӑйсем кӑна пӗлнӗ ӗнтӗ. 
Н.Е.Евдокимовӑн литературӑри шӑпи телейсӗр килнӗ- 
нимӗҫ тыткӗнӗнче пулнине кура ӑна пичетленме май 
памарӗҫ, алҫырӑвӗсем кӗнеке кӑларӑшне ҫитсен те 
ҫухалчӗҫ. Кузьма Ильич Пайраш врач, вӑрҫӑчченех 
лирикӑлла-психологилле калавсемпе вулакан асне кӗрсе 
юлнӑ ҫыравҫӑ, фронтран Шупашкара ҫӗнӗ калавсем 
парса тӑнӑ. Унӑн калавӗсем пиҫӗ, тирпейлӗ, таса шухӑш- 
туйӑмлӑ. К.Пайраш сӑнарӗсем -  асра юлакан сӑнарсем. 
Ҫын шухӑшӗпе кӑмӑлӗн пин тӗрлӗ вылянӑвне кӑтартас 
енӗпе вӑл Хветӗр Уяр ҫыравҫа ҫывӑх. Уяр -  ӑста 
психолог. Пӗчӗк пайрӑм урлах вӑл тем пекех пысӑк 
шухӑш, тем пекех хаклӑ сӑнар тума пултарать. Нимӗҫ 
парашютистне вӑрман тӑрӑх сыхласа пыракан шур 
сухаллӑ ватта кӑтартса, Уяр тӑшманӑн пархатарсӑр 
хевтине уҫса парать («Шурлӑхри вилӗм»). «Тӑвансем 
кӗтеҫҫӗ» калав вӑрҫӑ вӑхӑчӗн йывӑрлӑхӗсене тӑлӑха 
юлнӑ картпа мӑнукён шӑпи урлӑ кӑтартнӑ. Хирти сарӑ 
чечек пек чипер Стасика нимӗҫсем персе вӗлернӗ хыҫҫӑн 
шурӑ юр пек шурӑ ҫӳҫлӗ суккӑр карт тӑр пӗччен тӑрса 
юлать. Вӑл юлашки шанчӑкӗпе тӑван ҫар ҫӗнтерсе 
килессе кӗтет. Тавӑру ӗмӗчӗпе ирттерет вӑл юлашки 
кунӗсене. Калав шкул программине кӗме тивӗҫлӗ пулнӑ.

Детектив еннелле туртӑнакан Максим Чалдун вӑрҫӑ 
шульӑшне витӗр кӑтартакан вилӗмсӗр калавсем парса 
хӑварнӑ. Вӗсенчен пӗри -  «Лизавета Егоровна» калавӗ 
Колхоз председателӗ ҫинчен вӑл. Нимӗҫсем ӑна пьшпа 
ҫу сӗнеҫҫӗ -  итлемест вӗсене хӗрарӑм. Фашистсем унӑн 
икӗ куҫне хӗртнӗ пӑшатанпа чиксе шӑтараҫҫё. Хёрарӑм 
парӑнмасть. Пӗтӗм хуҫалӑха кӗллентерсе тӑкма, тӑшмана 
пӗр пӗрчӗ те лекмелле мар тӑвать вӑл. Пӗр шутласан, 
ӗненмелле мар. Франци нимёҫсемпе ҫапӑҫмасӑр парӑнать, 
вырӑс ҫӗрӗ вара паттӑр ҫине паттӑр ҫуратать. Ҫав 
паттӑрсем ҫӗнтернӗ тӑшмана.

Повеҫсем пирки те мухтанса калама май килмест. 
Ӑнӑҫлӑ повеҫсем Л.Я.Агаковӑн пур, ыттисем ҫирӗп 
никёс хывса хӑварайман. Илпек Микулайӗн 
«Госпитальте» (1942) халайӗ -  ыттисенчен лайӑхраххи, 
шкул программине кёме тивёҫлӗ пулни -  вӑхӑтёнче
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пичетленсе тухайман. Вӑрҫӑ хыҫҫӑн тин (1947) вулакан 
патне ҫитнӗ вӑл. «Тӑватӑ кун». «Эпир -  совет
салтакӗсем» -  Н.Ф.Илпекӑн вӑрҫӑ ҫулӗсенчи лайӑх 
хайлавӗсем.

Вӑрҫӑ ҫулӗсенче ҫырнӑ халайсенчен ҫаксене палӑртса 
хӑварӑпӑр: Н.Волковӑн «Парне», С.Асланӑн «Аслати»,
Илпек Микулайӗн «Ирена», Леонид Агаковӑн «Мурат
партизан», «Вилӗмрен те вӑйлӑрах», «Хӗрача», Иван 
Саламбекӑн «Иксӗлми шанчӑк». С.Асланӑн «Аслати» 
повеҫӗ Б.Горбатов хускатнӑ партизан кӗрешӗвӗн 
мӗнтелнех хускатать, самаях ҫивёч йӗрсем хывать. Павел 
Призантин сӑнарӗ ӗнентерӳллӗ пулса тухнӑ. Халая 
кайран «очеркла пулса тухнӑ» тесе хакланӑ. Очеркла
пулни хайлав япӑх иккенне пӗлтермест. Ятарласа 
очеркла ҫырнӑ хайлавсемте сахал мар.

Л. Атакован «Хёрача» повеҫӗ 1944 ҫулта «Тӑван 
Атӑл» журналта (19 №) пичетленнё. Вӑл 12 сыпӑклӑ. 
Ашшё колхоз бригадирӗ, амӑшӗ фермӑра ӗҫлет. Пиччӗшӗ 
-  Ястребов -  летчик. Шӑллӗпе амӑшӗ вилеҫҫӗ, ашшӗ 
выльӑхсене хӑваласа каять. Ял пушанса юлать, 
Улттӑмӗш класс хёрачи Таня юлать ватӑсемпе пӗрле. 
Таня кӗҫех ача ҫуртне лекет, унта хӑйӗн пиччӗшӗ Совет 
Союзӗн Геройӗ иккенне пӗлет. Ҫыру вӑрах кӗттерет, 
анчах йӑмӑкне паттӑр пиччӗшӗ шыраса тупатех.

Чӑваш литература пӗлӗвӗ ку хайлавсене тивӗҫлипе 
хакласа тишкернӗ. «Пурнӑҫа анлӑн сӑнласа кӑтартас
тата геройсен кашнин хӑйне майлӑ характерне уҫса 
парас енӗпе илсен, Л.Агаковӑн «Вилӗмрен те вӑйлӑрах» 
повеҫӗ пысӑк пёлтерӗшлӗ. Вал писатель пултарулӑхӗшӗн 
кӑна мар, вӑрҫӑ ҫулӗсенчи пӗтӗм чӑваш прозишӗн те 
ҫӗнӗ утӑм пулса тӑчӗ темелле» (Чӑваш совет литертури, 
1972, 213),
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VL 1941-1945 ҪУЛСЕНЧИ ЧӐВАШ ДРАМАТУРГИЙЁ
Тӑван ҫёрш ыв А слӑ вӑрҫи ҫулёсенчи пьесӑсем

Николай Айзман. Патриотсем (И лемлӗ литература,
1941, 11). -  Паттӑрсем (1942, И.С.Максимов
Кош кинскипе пӗрле ҫырнӑ). -  Лиза Короткова (1943).

Михаил Белов. Пурнӑҫ пуҫламӑшӗ (И  С  Тукташ 
калавӗ тӑрӑх, 7 картинӑллӑ драма. - Ш ., 19417-48 ен).

Максим Данилов-Чадцун. Ҫӑлтӑрлӑ ҫӗлӗк (3 пайлӑ, 
6 картинӑллӑ пьеса. - Ш.,1941. -32 ен).

Александр 1Сӑлган. Иван Кадыков (Октябрь хум.).- 
(Сцена ҫине 1942 ҫулта кӑларнӑ; И лем лё литература, 
1944, 11). Анисса

Иоаким Максимов-Кошкинский. Савнисем. 
Улӑпсем (Н.С. Айзманпа пёрле ҫырнӑ). -  Ӑру вӗҫӗ 
(Пугачев парни). -  Сенкер иккӗ. -  Пирӗн ачасем 
(Ачамӑрсем). -  Телейлӗ ҫуркунне (комеди).

Никифор Мранькка. Бурлаксем (Элнет, 4 пайлӑ, 9 
картинӑллӑ драма. - Ш., 1941. - 83 ен). - Юншӑн -  
юн,- Амӑшӗн ылханӗ (пӗр пайлӑ пьеса; Чӑваш коммуни,
1942, ноябрӗн 24-26-мёшӗсем). -  Ванюшин сержант.

Ефим Никитин. Тӑван ҫӗршывшӑн (1941).
Петр Осипов. Тӑван Ҫёршывра (1945).
Тихӑн Петӗркки. Ӗмӗт (3 пайлӑ драма. - Ш., 1942, 

- 50 ен). -  Тапрану (И лемлё литература, 1941,5).
Ухсай Яккӑвӗ Тутимӗр (сӑвӑллӑ трагеди; И лемлё 

литература, 1941, 4; вырӑсла - 1944, 18).
Куҫма Чулкаҫ. Масар ялӗсем (пӗр пайлӑ комеди, 

Ш., 1941. -38 ен).
Чаршав уҫӑлсан (ялти эстрада сборник.; Н.Айзман 

пухса хатӗрленӗ. - Ш., 1945. - 111 ен) .
Семен Элкер. Чакка (драма, «Хӗн-хур айӗнче» 

поэма тӑрӑх Ф. Трофимов йёркеленӗ) .
Аркадай Эсхель. Ҫӗрпе кӑвак тӳпе («Ҫӑка чечеке 

ларнӑ ир» калав тӑрӑх, 1942).
Сергей Ялавин. Ҫӑлӑнӑҫ ҫулӗ (И лемлё литература, 

1941, 3).
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Тӑван Ҫӗршыв аслӑ вӑрҫи чӑваш дарматургийӗнче 
паллӑ йӗр хӑварнӑ. мӗншӗн тесен инҫесассӑр, 
инҫекурӑмсӑр, хаҫат-журналсӑр хёрӳ кунсенче халӑха 
пӗрлештерсе хыпарласа тӑракан вырӑн -  сцена - пушӑ 
тӑма пултарайман Малтанхи уйӑхсенчех ялти-хулари 
чӑваш сцени (уйрӑмах «Капкӑн» журнала вулама 
юратакан шкул ачисем) фашизма питлекен пӗчӗк шилӗк- 
сценкӑсем, паллӑ хайлавсенчен йӗркеленӗ
инсценировкӑсем, пӗр актлӑ пьесӑсем, кулӑшла 
юптарусем, драмӑллӑ фельетонсемпе вичкӗн питлевлӗ
памфлетсем кӑтартнӑ. Колхоз театрӗсем лӑпланман. Ку
вӑл халӑх хастарлӑхӗ пулнӑ. Хӑйсемех ҫырнӑ, майланӑ, 
вылянӑ. Шилӗк сӑмахӗн ӑстисем тӳрех вичкӗн хайлавсем 
ҫырса пама ӗлкӗреймен. Вёсен йышӗ те сасартӑках 
сахалланса юлнӑ: унччен сцена валли ҫырнӑ С.Абаш,
Л.Агаков, В.Алакер, М.Аруй, М.Белов, И.Викторов, 
Е.Еллиев, Р. Иванов, Н.Мранькка, Ф.Николаев, Тихӑн 
Петёркки, Л.Родионов, Я.Ухсай, Г.Харлампьев, С.Ялавин 
тата ыттисем вӑрҫа тухса кайнӑ.

Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи драматурги фронтра пулман
ҫыравҫӑсем И.С.Максимов-Кошкинский, Н.С.Айзман, 
А.А.Эсхель, А.Д.Кӑлкан, Е.Н.Никитин, К.А.Чулкаҫ 
хулӗсем ҫине выртнӑ. Вӗсем ятарласа ҫар сценкисемпе 
пьесӑсем ҫырнӑ. Пьесӑсен пахалӑхё тӗрлёрен. 
Ӑнӑҫлӑраххисене литература тӗпчевҫисем (Н.С. Дедушкин, 
Н.С.Павлов, Ф.А.Романова) тӗплӗ тишкернӗ тата 
каярахпа Н.Айзман, А.Кӑлкан, И.Максимов-Кошкинский 
хайлавӗсене шкулти вӗренӳ кӗнекисене кӗртнӗ.

Чӑваш драматургийё сценӑпа, театрпа тачӑ ҫыхӑннӑ. 
Чӑваш драматургӗсем сунтӑхра упрама ҫырман, ялан 
тенӗ пекех сцена ыйтнӑран ӑшталаннӑ. Аила пулин те, 
1941-1945 ҫулсенчи театрсемпе драматурги хутшӑнӑвӗ 
кӑгкӑс йӗрпе пынӑ, пур-ҫук ҫинчех ӑста драматургсене 
ура хурса сивӗтнё. Сӑлтавё кӑткӑс мар — театр 
авторӗсем выҫӑ лармаҫҫӗ. Театртисем ертӳҫӗсене
хирӗҫлеме хӑяйман, аякрисен пуҫ ҫинче урӑх шухӑшсем 
явӑннӑ. Вӑрҫӑ вӑхӑчӗ 37-мӗш ҫул пекех хаяр та шелсӗр 
иртнӗ. Тани Юн аса илнӗ тӑрӑх, ватӑ драматург- 
режиссера И.С.Максимов-Кошкинские вӑрах вӑхӑт тӗп
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театрпа колхоз театрӗсенче ҫул памасӑр муритленӗ. 
Пулнӑ ун пекки. Ухсай Яккӑвӗ фронтран ятарласа ярса 
панӑ «Кӗпер» драмине (ӑна Ухсай вилес умён те аса 
илетчӗ) театр «ҫухатнӑ» (Е.Еллиев драмине «ҫухатнӑ» 
пекех). Чӑвашсен тӗп театрӗ -  хӑватлӑ театр, ҫавӑнпа 
ун ӑшӗнче кирек хӑҫан та шалти хӗрӗҫӳ пытанса 
пырать.

Ҫакӑ пултарулӑх шайне хытах чарса тӑнӑ. Паллах, 
сӑлтавӗсем тӗрлӗрен -  фронтовик-драматургсен вӑхӑт 
пулманни, тылри ҫыравҫӑсем чӑнласа фактсемпе усӑ 
курайманни, театрпа фронт хушшинчи ҫыхӑну 
хавшакки... Ку пулӑм чӑваш драматургине кӑна пырса 
тивмен. Ытти нумай ҫӗрте те ҫак пӑтӑрмахах сиксе 
тухнӑ.

Вырӑс театрӗсенче, вырӑсла журналсенче вӑрҫӑ 
вӑхӑтӗнче халӑх умне темиҫе ҫӗр пьеса тухнӑ, анчах 
вӗсенчен нумайӑшё ним йӗрсӗр ҫухалнӑ. «За четыре года 
войны глубокий след оставили, в сущности, лишь 
некоторые, буквально единичные», -  тенё нумай нацичлё 
литература историйёнче (3 том, 105 ен). Л.Леонов 
(«Нашествие»), А.Корнейчук («Фронт»), К.Симонов 
(«Русские люди») пьесисем ҫеҫ литература ҫӳлӗкӗ ҫинче 
ӗмӗр кивелми тӑраҫҫӗ. Вырӑс драматургийӗн тӗслӗхӗсем 
чӑваш сценарисчӗсемшӗн тӳрех шӑл ҫемми пулса 
тӑрайман. «Фронт» пек япала ҫырма фронтӗнче пулса 
курмалла! Фронтри чӑваш писателӗсен драма ҫырас 
туртӑм аталанайман тата ҫырнисене сӑлтавсӑр сӑлтавпа 
чӑваш театрӗсем йышӑнмасӑр тӑнӑ.

Сцена валли ҫырса пичетленӗ хайлавсем икӗ пысӑк 
ушкӑна пайланса тӑраҫҫӗ. Вӑрҫӑчченхи паттӑрлӑх 
хавхиллӗ пьесӑсем нумайрах: М.Данилов-Чалдунӑн
«Ҫӑлтӑрлӑ ҫӗлӗк», С. Элкерӗн «Чакка», И.Тукташӑн 
«Пурнӑҫ пуҫламӑшӗ», И.Максимов-Кошкинскин «Пугачев 
парни», Н.Мраньккан «Элнет», К.Чулкаҫӑн «Масар 
ялӗсем», А.Кӑлканӑн «Иван Кадыков», Ухсай Яккӑвӗн 
«Тутимӗр», С.Ялавинӑн «Ҫӑлӑнӑҫ ҫулӗ» тата темиҫе 
пӗчӗкрех инсценировка. Ятарласа Тӑван Ҫӗршыв аслӑ 
вӑрҫи вӑхӑтне кӑтартакан драмӑсемпе комедисене 
Н.Айзман, И.Максимов-Кошкинский, Н.Мранькка,
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Е.Никитин, П.Осипов, А.Эсхель пичетлеме, сцена ҫине 
кӑларма пултарнӑ. Фронтран янӑ хайлавсенчен 
Н.Мраньккан драмисем кӑна Чӑваш академи драма 
театрӗн сцени ҫине тухнӑ.

Шупашкарти драматургсенчен палли -  чӑваш 
театрӗн корифейӗ И.С.Максимов-Кошкинский -  Тӑван 
Ҫӗршыв вутра ҫуннӑ вӑхӑтра ҫулсерен пёрер пьеса -  
пурӗ пилӗк пьеса кӑларнӑ: «Пугачев парни» (Ӑру вӗҫӗ,
1940-1942), «Савнисем» (1941), «Улӑпсем» (Паттӑрсем, 
1942, Н.Айзманпа пӗрле ҫырнӑ), «Сенкер иккӗ» (1943), 
«Ачамӑрсем» (Пирӗн ачасем, 1945), тата вӑрҫӑ хыҫҫӑн - 
«Телейлӗ ҫуркунне» камит (1945). «Халӑх тӑшманӗ» ятне 
илтнӗ ҫыравҫӑшӑн ҫак хайлавсем -  паттӑрлӑх утӑмӗсем.

«Савнисем» (1941) пьесӑри ӗҫсем Карелие пурӑнма 
куҫса кайнӑ чӑвашсемпе пулса иртеҫҫӗ. Вӑрҫӑ вӗсене
партизансен отрячӗсене пӗрлештерет, вӑрҫӑ вӗсене
курайманлӑхпа юрату вутӗнче тёрӗслет. Паллах, васкавлӑ 
ҫырнӑ драмӑсем вӑрҫӑ хирӗнчи е тылри пурнӑҫа, вӑрҫӑ 
йывӑрлӑхӗсене, пурнӑҫпа вилӗм хушшинчи тӗрӗслӗхе,
халӑх философийӗн тӗшшине тӳрех туллин уҫса пама 
пултарайман. Агитаци плакачӗн шайӗнче пулса тухнӑ 
малтанхи пьесӑсем. Вёсен жанрёсене те драматургсем 
уҫҫӑн палӑртма хӑюлӑх ҫитерейменни ҫавӑнтанах тухнӑ.

Пурнӑҫран илсе ҫырнӑ «Сенкер иккӗ» (1942) драма 
геройӗ -  совет Союзӗн Геройӗ Федот Орлов (пьесӑра -  
Фролов) летчик. Унӑн ачалӑхне, фронтри паттӑрлӑхне, 
эскадрильӑри летчиксен туслӑхне, тӑшман тылӗнчи 
разведчиксен ҫирӗплӗхне драма витёмлё те ӗнентерӳллӗ 
кӑтартса панӑ. Чапа тухнӑ фронтовик спектакле курма
(1944) Шупашкара хӑйён самолечӗпе ятарласа вӗҫсе 
килнё. Ҫакӑ вӑл вӑхӑтшӑн -  хаваслӑ, шанчӑк 
парнелекен, инҫех юлман ҫӗнтерӗве ҫирӗплетекен пысӑк 
пулӑм.

Вӑхӑт паттӑр аваллӑха аса илтернӗрен истори 
хайлавӗсем ҫуралнӑ. Истори лӑпкӑ вӑхӑтра манӑҫа 
тухать, канӑҫсӑр кунсем ҫитсен ирӗксӗрех иртнё асапсене 
мӗнле чӑтса та ҫӗнсе ирттерни умма тухать.

И.С.Максимов-Кошкинскин 1940 ҫулта революци 
вӑхӑтне кӑтартса ҫырнӑ «Ӑру вӗҫӗ» паттӑрлӑх драми
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1942 ҫулта «Илемлё литература» альманахра пичетленет, 
анчах шӑпах вырӑнлӑ пулсан та -  сцена ҫине 
тухаймасть. «Ӑру вӗҫӗ» -  кӑткӑс драма. Пугачев
улпутсенчен туртса илсе хресченсене тавӑрса панӑ ҫӗр 
ҫинче калл ex ҫапӑҫу пырать. Керенскин вӑхӑтлӑх 
правительстви хресченсене хирӗҫ пӑшал ярать. 
Абдрахманпа Мухамедьян тутарсем, чӑвашӗ, вырӑссем 
Ваня батракпа Трифон, Петр Петров учительпе 
Глинский пуянсем, чухӑнӗ, салтакё, Саваламан эсер, 
Вера Цветкова большевик, хёрӗ, арӗ -  халӑх кёрлет
драмӑра. Вӑл тӗрӗслӗхшён, ирӗкшӗн тӑрать. Хӑйӗн тарпа 
та юнпа шӑварӑннӑ ҫӗрне улпут майринчен туртса илет. 
Ҫӗнтерӳпе вӗҫленет халӑхӑн пӗрлехи кӗрешӗвӗ.

Н.Айзманпа пӗрле ҫар темипе ятарласа ҫырнӑ
малтанхи чӑвашла тулли пьеси -  «Улӑпсем» (Паттӑрсем, 
1942), каярах ҫырнӑ пулсан та, ӑнӑҫлӑ пулса тухайман,- 
тесе палӑртнӑ тӗпчевҫӗсем (Н.С.Дедуш кин. Чӑваш совет 
литератури, 1972, 249 ен). Драма Чӑваш академи драма 
театрӗн сцени ҫине 1942 ҫулхи ҫу уйӑхӗнче тухнӑ.
Драматургсем халӑх халапӗ патне таврӑнни ӑнсӑртран 
мар. Анчах пьеса илемлёх, сӑнарлӑх енчен ӑнӑҫлӑ пулса 
тухнӑ теме ҫук. Вӑхӑт уҫӑмлӑ, фактлӑ, ҫивӗч тытӑҫури 
чӑнлӑха уҫса паракан хайлавсем кӗтнӗ. Ҫыравҫӑсен алӑ 
айёнче Элтешлӗх (граждан) вӑрҫин асилӗвӗсем кӑна
пулнӑ-ха. Хаяр вӑрҫӑн тарӗпе тӗтӗмне, ҫӗнтерӳ шанӑҫне 
вӗсем тӗппи ӑнкарса илеймен. Алла пулин те
малтанхи утӑма ӑнӑҫлӑ пуснӑ, ялсем тӑрӑх ҫӳресе
халӑхпа клубсемпе сарайсенче е кил картинчех куҫа 
куҫӑн Улӑпла хӳтӗленӳ ҫинчен калаҫма пуҫланӑ. Ҫакӑ ун 
чухнехи канӑҫсӑр вӑхӑтшӑн темрен та кирлӗрех пулнӑ. 
Ҫакна артистсем лайӑх ӑнланнӑ, халӑх кӗтнӗ пек 
ҫивӗчлетсе вылянӑ.

Сцена ҫине маларах кӑларнӑ Н.Айзманӑн 
«Патриотсем» (1941), Е. Никитинӑн «Тӑван ҫӗршывшӑн» 
(1942), Н.Мранькан «Юншӑн -  юн» (1942), пьесисене 
кӑтартнӑ чухне ҫынсем каланӑ сёнӳсене режиссерсем 
шута илсе якатсах пынӑ. «Патриотсем» пьесӑра чӑваш 
ҫыннисем Марьепе ачи тата амӑшӗ Малани кил пуҫне 
Ивана нимӗҫсемпе вӑрҫма пиллесе ӑсатаҫҫӗ. «Юншӑн -
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юн!» пьесӑра фашистсем картпа карчӑка, пӗчӗк ачана, 
ытти ҫынсене чиксе те персе вӗлереҫҫӗ. Белорусси ҫӗрӗ 
вутпа ҫунать. Анчах драма текстёнче психологизм та, 
пӗтӗмлетӳллӗ е харкам сӑнарлӑх та ҫук. Вёсене
пултаруллӑ артистсем хӑйсенчен кӑларса вӑйлатнӑ. 
Чӑваш радио паракан пьсӑсене артистсем уҫҫӑн вӑйлатса 
вуланине аса илӳсенче темиҫе те палӑртса хӑварнӑ.

Куҫса ҫӳрекен агитбригадӑсемпе шкул ачисен 
«кустӑрма ҫинчи театрӗсен» агитсценкисене ытларах 
чухне вӗрентекенсем хаҫатсенчи материалсем е радио 
хыпарӗсем тӑрӑх хӑйсемех майлашгарнӑ. Унта шӳт те,
питлев те, ӑшӑ кулӑ та ҫаврӑннӑ. Колхоз хирӗнче, 
фермӑра, аманнисен госпиталӗсенче кӑтартнӑ вӗсене. 
Килёшнӗ халӑха ҫав пӗчӗк концерт-пьесӑсем. Шел, эпир 
вӗсемпе тата халӑх умне инҫесеспа е шилӗк урлӑ тухнӑ 
текстсемпе усӑ кураймастпӑр -  вӗсене упраса хӑварман, 
радиопа халӑх, колхоз театрӗсен ятран тӗпчевҫисем 
пулман.

С.Элкерӗн «Хӗн-хур айӗнче» поэми тӑрӑх
Ф.Трофимов «Чакка» драма йӗркелет. Чӑваш тӗп театрӗ 
1942 ҫулта А. Кӑлканӑн «Иван Кадыков» (кайранхи 
ячӗ -  «Октябрь хумӗ») историллё драмине лартать. 
Сӑвӑласа ҫырнӑ драма -  трагеди шайне ҫитерме 
шутланӑ ӗҫ. Паллах, трагеди пулса тухайман. Апла 
пулин те халӑхра анлӑ палӑрнӑ паттӑр ҫын (ун ятне 
Шупашкар варринчи тӗп урама панӑ) Иван Кадыков 
сӑнарӗ, 1918 ҫулта совет влаҫӗшӗн чи хаяр кӗрешӳ пынӑ 
кунсенче Шупашкар хула Совечӗн председателё пулнӑ, 
ӗҫлекен халӑхшӑн, рабочисемшӗн пуҫне паттӑррӑн хунӑ 
ентеш сӑнарӗ куракансене хытӑ килёшнӗ. Халӑх
телейӗшӗн пурнӑҫа шеллемен ҫынсене чӑваш халӑхӗ
ӗмӗрсенче хисепленӗ. Паттӑрлӑх туйӑмне хавхалантаракан 
спектакльсем куракансене канӑҫ, шанчӑк, вӑй-хӑват 
тупма пулӑшнӑ. «Кадыков сӑнарӗ -  чӑваш 
литературинчи революционерсен чи вӑйлӑ сӑнарӗсенчен 
пӗри» (Н.Дедушкин).

Ухсай Яккӑвӗн «Тутимӗр» трагедийӗ вӑрҫӑ кунӗсенче 
ҫӗнӗлте илтӗнсе каять. Ӑна театрсем, халӑх пултарулӑх
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ушкӑнӗсем пултарнӑ таран ҫӗкленӳпе выля-выля параҫҫӗ. 
Вал сцена ҫине вырӑсла та тухать.

Вӑрҫӑ ҫулӗсенчи чӑваш драматургийӗпе сценин 
пысӑк утӑмӗ ~ Н.С.Айзманӑн «Лиза Короткова» (1943) 
пьесине лартни. Унта синкерсен вӑхӑтӗнче чӑваш 
хӗрарӑмӗн чӑтӑмлӑхӗпе паттӑрлӑхӗ нихҫанхинчен вӑйлӑ 
уҫӑлса пынине чӑнласах драматурги ӑсталӑхӗпе туйӑмлӑн 
та курӑмлӑн кӑтартса пама пултарнӑ. Лиза Короткова -  
Нарспи, Салампи, Уках ретӗнчи сӑнар.

Ватӑ карт Спиридон Коротков ывӑлне -  колхоз 
председательне Платона авлантарать, ялти чи хитре те 
правур хёре Лизана кине илсе килет. Туй «Кубанские 
казаки» фильмри пекех хаваслӑ шавлать.

Туй вӑхӑтёнче яла тёрмерен кулак ачи Якур вӑрӑ 
таврӑнать, ун хыҫҫӑнах вӑрҫӑ тухни ҫинчен пӗлтереҫҫӗ. 
Ҫапла тӳрех хирӗҫӳллӗ пуҫланать драма. Вӑрҫа тухса 
кайнӑ упӑшки вырӑнне председателе Лизӑна лартаҫҫӗ. 
Йывӑр кунсем пуҫланаҫҫӗ. Фронт ялти ватӑ-вӗтӗрен 
юлашки вӑй-хала ыйтать. Сутӑнчӑк Якура пула фронтра 
Платон тыткӑна лекет. Килте чӑтма ҫук йывӑр. Аш 
ҫунать. Пӗрлехи хуйхӑ, пёрлехи ёҫ яла тӑванлатать. 
Халӑх председатель тавра чӑмӑртанать. Ватӑ Спиридон 
кинне хавхалантарсах пырать: председателӗн чакма,
нӑйкӑшма юрамасть -  ҫынсем ун ҫине пӑхаҫҫӗ, тёслӗх 
илеҫҫӗ. «Куҫ хӑрать те алӑ тӑвать».

Н.С.Айзман -  ӑста психолог, ӑста ҫыравҫӑ. Аслӑ 
хирӗҫтӑру ҫӗршывсене ҫапӑҫтарать. Вӑлах ҫынсене картан 
икӗ енне тӑратать, вӑлах Платонсемпе Якурсене 
вилмелле хирӗҫтерет. Сутӑнчӑк Якур яла таврӑнать, элек 
сарать, Лизӑна хапсӑнать. Айзман питех те вирлӗ ӗртӗ 
(сюжет) тупма пултарнӑ, чылай каярахпа ҫак ӗртӗ
А.С.Артемьевӑн «Симӗс ылтӑн» халайёнче (Актаев, 
Варсун, Нина сӑнарӗсенче), Леонид Петриковӑн «Время 
черного солнца» романӗнче тепре курӑнчӗ.

Паттӑрсем хыпарсӑр ҫухалмаҫҫӗ, айванла вилмеҫҫё. 
Кӑткӑс лару-тӑрура тёрӗс утӑм тума пӗлни, чӑрсӑрлӑхпа 
хӑюлӑх паттӑра кӑларать те вӗсене. Платон нимӗҫ 
тыткӑнӗнчен хӑтӑлать, партизансен отрядне лекет. Хӗрлӗ 
ҫарпа пӗрлешсен киле курма килет, сутӑнчӑка тӑрӑ шыв
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ҫине кӑларать. Драматург тӗрӗс йӗрсем, ӗненмелле 
хутшӑнусем тума пултарнӑ. Платон пекех, Якур 
ӑнӑҫлӑ сӑнар. Спиридон мучи, Лиза Короткова, 
Матрӳне -  пӗтӗм драма -  Н.Айзманӑн литературӑри 
ҫӗнтерӗвӗ.

Ҫакӑн пекех хивре ӗртӗллӗ хайлавсен шутне
А.А. Эсхелӗн «Ҫӗрпе кӑвак тӳпе» (Тӑван Атӑл, 1945, 
21) драмине кӗртмелле. Унта 1942-1943 ҫулсенчи йывӑр 
вӑхӑтри ял ӳкерӗннӗ. Ҫарсем Сталинграда тытса тӑрас 
тесе пӗтӗм вӑйпа талпӑнаҫҫӗ. Тӑшман ҫак вӑхӑтра Совет 
Союзӗнчи халӑхсене хирӗҫтерсе яма хӑтланнине, ялсене 
диверсантсем янине кӑгартнӑ. Чӑваш ялне Тиркарпи 
кулак вӑрттӑн килсе ҫитет, анчах та чӑваш ҫынни питех 
те тёплӗ ҫын. Уншӑн Тӑван Ҫӗршыв хӑйӗнчен те 
хаклӑрах. Вӑл Тарас Бульба пекех -  кулака кӑна мар, 
сутӑнчӑк ывӑлне те шеллесе тӑмасть. Чубукаев мучи 
тарса ҫӳрекен ывӑлне влаҫа тытса парать.

Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче Н.Мраньккан фронтран ҫырса янӑ 
«Ванюшин сержант» (1944) драми ял-хула тӑрӑх ҫӗр-ҫӗр 
хут кӗрлесе ҫӳренӗ, пьесӑна куракансем хапӑлласа 
йышӑннӑ («1944 ҫулта 147 хут кӑтартнӑ»,-тенӗ; ун пирки 
Ф.Романова тӗпчевҫё).

П.Н.Осипов «Тӑван ҫӗршывра» пьесине (1945) тӗп 
театрта ларттарать. Ӑна вӑл кайран чьшай тӳрлетет, 
улӑштарать. Пьеса вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи драматургие 
пуянлатаймасть. Ӑна ача-пӑча та лартаймасть.

Чӑваш ҫыравҫисен 1944 ҫулхи пухӑвӗнче ачасене 
хӑйсене выляма ачасем ҫинчен ҫырнӑ япаласем ытларах 
кирли ҫинчен хытах калаҫса илеҫҫӗ. Л.Агаков ҫак 
ыйтӑва пичетре темиҫе хут та хускатать. Вара 
И.С. Максимов-Кошкинский, калаҫса татӑлнӑ пекех, «Пирӗн 
ачасем» («Ачамӑрсем») пьеса ҫырса парать. Вӑрҫӑ ачисем 
ялта та -  вӑрҫӑ ачисемех. Вёсен чунӗсем -  пиччёшӗсемпе 
ашшӗсем патӗнче, фро1пра. Вӗсем фронтшӑн ӗҫлеҫҫё. 
Чӑтаҫҫӗ. Тӳсеҫҫё. Хайлава XXI ӗмӗрти шкул ачисем 
кӑмӑлласа йышӑнаҫҫё -  вӗсем вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи 
тантӑшӗсен пурнӑҫне ун тӑрӑх куҫ умне кӑларса 
тишкереҫҫӗ. Пьесӑна «Чӑваш сӑмахлӑхӗ» (10 класс валли, 
1993) вӗрентӗке кёртнӗ.
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«Вӑрҫӑ ҫулӗсенчи чӑваш драматургийӗ ҫӗнӗ 
темӑсемпе, ҫӗнӗ сӑнарсемпе пуянланчӗ. Ун пек 
произведенисем куракансен патриотла туйӑмӗсене ӳстерме 
нумай пулӑшрӗҫ, совет халӑхӗн ирӗклӗ те телейлӗ 
пурнӑҫӗшӗн пыракан аслӑ кӗрешӗвӗнче чӑваш халӑхне 
паттӑр та хӑюллӑ пулма чӗнсе тӑчӗҫ» (Чӑваш совет 
литератури. Ш., 1972, 251 ен).
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VII. ВӐРҪӐ ВӐХӐТӲНЧИ ЛИТЕРАТУРА КРИТИКИ

Литература критики вӑрҫӑ кунӗсенче пӗтӗмпех сӳнсе 
ларман. Ҫӗнӗ произведенисем тухсан (А. Эсхелӗн «Ӑмӑрткайӑк» 
Чӑв. кӗнеке изд-ви, 1943) поэмине вулакансемпе писательсем 
хаҫат-журналсенче сӳтсе явнӑ (Чӑваш коммуни, 1943, июнь, 
13). Шупашкара куҫса килнӗ преподавательсем, госпитальсенче 
выртакан писательсемпе тӗпчевҫӗсем пичетленнё (В. Иванов, 
И.Сутягин, К. Кулиев).

Ҫӗнӗ кӗнекесем ҫинчен рецензисемпе критикӑлла 
статьясем пичетленсех пынӑ. 1941 ҫулта «Илемлё литература» 
журналта 8-мӗш кӗнекинче В. Долговӑн «Геройсем ҫинчен 
ҫырнӑ кӗнекесем» тишкерӗвӗ тухнӑ. Вал А  Эсхель, Ф. Ҫитта 
кӗнекисене хакланӑ.

Д. Данилов писатель-литературовед, ГИТИСра вӗренӳ 
пайӗн пуҫлӑхӗ пулнӑскер, «Чӑваш театрӗн ҫӗнӗ хунавӗ» статья 
пичетленӗ (Чӑваш коммуни, 1942, авг., 1).

Л. Агаков «Ачасене паха кӗнекесем парар» (Чӑваш 
коммуни, 1944, июнь, 7); «Халӑх паха произведенисем кётет» 
(Чӑваш коммуни, 1944, авг., 2) статьясем кӑларать. Вёсенче -  
вӑхӑт хистевё.

Иван Мучи «Чӑвашла куҫарусем ҫинчен» статьяра
И. Крылов юптарӑвӗсене, А Чехов калавӗсене, вырӑс былинисене 
куҫарса кӑларнӑ ӗҫсене пахаланӑ. Литературӑна тимлӗ
сӑнаканӗсенчен пӗри -  Хв. Уяр. Сборниксене хакласа статьясем 
ҫырнӑ, вӗсене вӑрҫӑ вӑхӑтне юрӑхлӑ ӑнлантарса хӑварнӑ.

Арк. Эсхель «Тӑван халӑхпа унӑн литератури вӑрҫӑ 
кунӗсенче» статья («Илемлё литература», 1944, 16) кӑларнӑ. Ку 
унӑн писательсем умӗнче каламалли докладӑн пайӗ шугланать.

Вӑл Тайӑр Тимккин «Сӑвӑсемпе калавсем» (1944) тата 
ытги кӗнекесене туллин мар пулин те пӑхса тухса хакланӑ. Ку 
вӑхӑтшӑн ҫакӑ та ҫителӗклӗ пулнӑ.

Хаҫат-журнал уйрӑм рецензисем пичетлесех тӑрать.
Пахалӑхӗ пысӑк мар, ҫавӑнпа авторсем хӑйсен ячӗсене «М.А.», 
«М.» кроптонимсемпе пытарса кӑна ҫырнӑ. 1944 ҫулхи 
октябрӗн 23-мӗшӗнче «Тӑван Атӑл» альманах ӗҫне сӳтсе явнӑ. 
Унта вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче тухнӑ 12 кӗнекене пӑхса тухса хакланӑ 
(Чӑваш коммуни, 1944, окт., 25). «Паттӑрсем» (1941), «Санюк 
сӑвви-юррисем» (1941) тата ытти кӗнекесене вӑрҫӑ опычӗпе 
танлаштарса хак панӑ.
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Критика ӗҫӗсенчен палӑртса хӑвармаллисен шутне ҫаксене 
кӗртме юрать: Хв. Уярӑн «Ҫапӑҫу эпизочӗсем» («Вӑрҫӑра» 
сборник ҫинчен ҫырни) — «Илемлё литература», 1941, 8, с. 126- 
127 пичетленӗ.

В. Долговӑн «Геройсем ҫинчен ҫырнӑ кӗнекесем» 
(А. Эсхель очеркӗсем, Ф. Ситга кӗнеки ҫинчен) статйи. Вӑл 
«Илемлё литература» (1941, 8, с. 120-124) альманахра
пичетленнё, унта хьшарлав кӑна. Теори е истори ыйтӑвӗсем 
Ҫук.

Аслӑ вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче чӑваш литература пӗлӗвӗ тунӑ ӗҫсене 
Н.С. Павлов тӗпчевҫӗн «Краткий очерк истории чувашского 
литературоведения и критики» (1970) кӗнекере уйрӑм пай туса 
тишкернё («Литературоведение в годы Великой Отечественной 
войны», с. 79-82).

Паллах, ку тӗпчев ҫумне хушса пуянлатмалли пур, анчах 
вӑл ҫӗннине нумай памӗ — вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче халӑхпа ҫӗршыва 
литература тӗпчевӗнчен темчуль кирлӗрех урӑх япаласем 
ытлашшипех нумай тупӑннӑ, ҫавӑнпа литература тӗпчевӗ валли 
вӑрҫӑ ҫулӗсенче вырӑн та, кирли те пулман. Чӑваш хушшинче 
уйрӑмах.

Вӑрҫӑ ҫулӗсенче пичетленнё кӗнекесем
(Тишкерӳ ваяли)

1941-1945 ҫулсенче Чӑваш кӗнеке кӑларӑшӗ 836 кӗнеке 
пичетлесе кӑларнӑ. Вӗсенчен 120 кӗнеке — илемлё литература 
хайлавӗсем. Унта вырӑсларан куҫарнисем те пур. Чӑвашла 
пичетленнисем — 444, вырӑсла тухнисем — 392. Вӗсемпе тӗплӗн 
«Пичет летопиҫӗ» журналта паллашма пулать. Пӑрӑнми 
паллашмалли ятсене кӑтартса хӑварӑпӑр.

Л. Агаков. Манӑн туссем. Калавсем. Ш., Чӑвашгосиздат, 
1941.; Ҫапӑҫу хирӗнче,- Ш., 1944.

Афанасьев А. Телей уҫҫи (сӑмах-поэма).- Ш., 1944.
М. Данилов-Чалдун. Калавсем, Ш., Чӑвашиздат, 1941
М. Данилов-Чалдун. Суйласа илнӗ калавсем.- Ш., 1945.
В. Долгов (Хударсем) Ҫурхи калавсем.- Ш., 1943.
М. Кибек. Тӑван ҫӗршывшӑн: калавсемпе очерксем.- Ш.,

1941.
А. Медведев. Юлташ йӗрӗпе.- Ш., 1941.
Г. Савгай. Тивлет,- Ш., 1941.
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К. Сергеев (Турхан). Атакӑра.- Щ., 1941.
Ф. Ситта. Фронтри калавсем.- Ш., 1941.
Ф. Орлов Юрататӑп эпӗ тӑван ҫӗршыва.- Ш.,

Чӑвашгосиздат, 1943.
Хв. Уяр. Йӗплӗ калавсем, 1941; Ҫӗлен-калтасем, 1941; 

Сукмак, 1941; Ҫулсем-йӗрсем, 1943.
Хӗрлӗ ялавпа: сб., 1941.
Арк. Эсхель. Икӗ герб (очерксем), Ш., 1942

Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче чӑвашла куҫарса кӑларнӑ 
кӗнекесенчен

Толстой А . Кам вӑл Гитлер тата вал мен
тӑвасшӑн.- Ш.,1941. - 8с.

Ҫынҫиенсем: калав. -  Ш.,1941.
Симонов К. Хӗрӳллё кунсем. - Ш.,1941.- 7 с.
Цветков Я. Танкистсем. - Ш.,1941.-7 с.
Ш олохов М. Пулеметчиксен команди.-Ш., 1941,- 32 с.
Вирта Н. Партизансем. Ш., 1941.- 8 с.
Кармен Р. Ҫапӑҫу малалла пырать.- Ш., 1941.
Пирӗн вӑхӑтри чаплӑ летчик, Совет Союзён Геройё 

Валерий Павлович Чкалов: биографиллё очерк.- Ш.,
1941. - 27 с.

Рузов М. Старший лейтенант Хорин танк.: калав,- 
Ш., 1941.-7 с.

Савельев JI., Никифоров Н. Винтовкӑпа та 
гранатӑпа.- Ш., 1941.-24 с.

Карельски перешеекра Совет Союзён Геройёсем 
каласа пани (Николай Григорьевпа Николай Чуковский 
ҫырса илнӗ. (К.Чулкаҫ куҫарнӑ). - Ш.,1941.

Злобин С. Салават (К.Чулкаҫ куҫарнӑ). - Ш., 1941.
Катаев В. Семен Котко: повесть.; III., 1941.-64 с.
Панферов Ф. Хамӑн куҫпа: пьеса (И.Пинер

куҫарнӑ). - Ш.,1942.
Тихонов Н. Ленинград калавёсем. -  Ш., 1942.-56 с.
Спирин И ., Совет Союзён Геройё. Летчик калавёсем 

(А.Яндаш куҫарнӑ)- Ш., 1942. - 80 с.
Лидов П. Таня (Хв.Уяр куҫарнӑ). -  ILL, 1943. 22 с.
Горбатов Б. Тарас килйышё (Л.Агаков куҫарнӑ). - 

Ш.,1944.
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Хамӑр ентешсем ҫинчсн пичетленнё кёнекесенчсн
М акаров С. В гостях у бойцов Красной Армии:

делегация Чувашии на Западном фронте (в 324 
дивизии). - Чебоксары, 1942.-68 с.

Сыны чувашского народа в Отечественной войне:
рассказы и очерки. - Чебоксары, 1943,-51 с.

М акаров С. Большое счастье: патриоты тыла,-
Чебоксары, 1943.-8 с.

М акаров С. Мария Ширманова: очерк.-
Чебоксары,1943.- 7 с.

Тукташ И  Павел Лаптев, Совет Союзён Геройё. -  
Ш., 1944.-32 с.

Элкер С., Антонов А. Иван Поляков, Совет 
Союзён Геройё. -  Ш., 1944.-26 с.

Антонов А . И. Поляков. - Чебоксары, 1944.-8 с.
В боях за Родину: знатные земляки -  герои

Отечественной войны,- Чебоксары, 1942.
Первенцев А ., Ивич А. Мирон Ефимов. 

Чебоксары, 1944.

Чалтан вӑрҫи вӑхӑтӗнчи кӗнекесем хулӑм мар. 
Малтанхи тапхӑрта 7-8 страницӑллӑ кӑна тухнӑ вӗсем. 
Пӗр-пӗр инструкци пек. Ыйту ҫине васкавлӑ хурав панӑ 
пек. 1941 ҫулта вырӑс публицистикин чи паллӑ 
хайлавӗсене куҫарнӑ. Алексей Толстой, Константин 
Симонов, Михаил Шолохов, Николай Вирта, Федор 
Панферов, Николай Тихонов, Борис Горбатов, Валентин 
Катаев... Пурте чӑваш вулаканне ҫывӑх хайлавсем. Илле 
Эренбургӑн вирлӗ статйисене чӑвашла куҫарман, мёншён 
тесен вӗсене урӑх ҫӗршывсенчи вулакансем валли ҫырнӑ. 
Унта каланӑ шухӑшсем чӑваш ҫыннин чунёнче ахал ex 
ҫирӗп ларнӑ. Кӗнекесен тиражӗсем тӗрлӗрен -  3 пинрен 
пуҫласа 25 пин таран. Чӑвашла пӗлекен, вырӑсла 
пичетленнё ҫыравҫӑ Сергей Макаров (1911-1969, педагог, 
«Красная Чувашия» хаҫатра ӗҫленӗ журналист, филологи 
ӑслӑлӑхӗсен кандидачӗ) хастарлӑхне палӑртса хӑвармалла. 
Вӑл З.А.Андреева (ЧАССР Аслӑ Канашӗн председателӗ) 
ертсе пынӑ чӑваш делегацийӗ салтаксем патне кайса 
килнине ҫырса пани -  истори страници. 1942 ҫулхи
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ака уйӑхӗн 13-мӗшӗнче 9 ҫынлӑ ушкӑн Чӑваш 
республикинче йӗркеленӗ, чӑвашсем шефа илнӗ 324-мӗш 
дивизие парнесем пама тухса кайнӑ. Фронтпа тьш 
пёрлёхне, паттӑрӗсен ӗҫне-хӗлне, хаяр вӑрҫӑ тискерлӗхне 
тата халӑх ҫирёплӗхне 11 пайлӑ кӗнекере журналист 
уҫӑмлӑ ҫырса пама пултарнӑ. Вӑрҫӑ хыҫҫӑн Сергей
Макаров Иваново хулинче педагогика институтӗиче 
вӗрентнӗ, чӑваш поэчӗсене вырӑсла нумай куҫарнӑ.

...Ятсем, хушаматсем, кӗнекесем. Паттӑрлӑх паллисем. 
Майӗпен вӗсем те манӑҫаҫҫӗ.

Вӑхӑт вӑл вӗҫ-хӗррисӗр вӑрӑм:
Ҫитӗ Кун -  асилӗҫ-ха пире.
Ҫӗнтерӳ ялавӗпе эп пырӑп,
Ҫитӗп завода та уй-хире! - тенӗ Иван Викторов пёр 

сӑввинче. Фашистсем ӑна, ватӑ салтака, Д. Карбышев
генерала шартлама сивӗре пӑрлантарнӑ пек, пуҫӗ ҫине 
шыв ярса, шӑнтса лартса, кантӑк витёр куҫӗсемпе 
тинкерсе пӑхакан чӗрӗ палӑк пек туса хӑварнӑ...

Асилӳ уявӗсем нумай пулчӗҫ, кӗнекисене пухса 
кӑлараймарӑмӑр. Паттӑр салтак Иван Викторов 
ӗмӗтленнӗ Кун чӑваша ҫитмен-ха. Константин Кольцов 
фронта тухса кайнӑ чухне, Максим Чалдун 34-мёш 
атакӑна кёрес умён, Илле Семенов тӑшманпа алла-аллӑн 
тытӑҫса ӳкме хатӗрленсе каланӑ сӑмахсем тӑхӑмӗсемшӗн 
салам та, хал ал та, ёмӗтпе уйрӑлу та пулса юлчӗҫ. 
Малашлӑхпа Тӑван Ҫӗршыва иккӗленмесӗр шанса,
хӑйсем тёрӗс ӗҫшӗн, халӑхӗн телейёшӗн ҫапӑҫнине пӗлсе, 
ячӗсене ҫӗнӗ ӑрусем манмасса чӗререн ӗненсе пуҫ хунӑ 
вӗсем.

1941-1945 ҫулсенчи чӑваш литератури паха хайлавсем 
нумай парайман, анчах пуррисем -  истори чӑнлавӗсем. 
Вӗсем хушшинче сӑнарпа илем, хавхапа шухӑш енчен
пачах та кивелмен, наци ӑнкарулӑхне каярахпа тата та 
вичкӗнрех ҫӗклеме пуҫланӑ хайлавсем те пур. Уйрӑмах -  
поэзире. Вӑрҫӑ хыҫҫӑн чӑваш ҫар сӑввисемпе поэмисене, 
тӗрленчӗкӗсемпе калавӗсене темиҫе хутчен те пухса 
кӑларнӑ, анчах пӗринче те ӗҫе тӗплӗ туман. Алӑ айӗнче 
пуррипе ҫырлахнӑ тата Граждан вӑрҫи ҫинчен унччен 
ҫырнисене, Чалтан вӑрҫи ҫинчен вӑрҫӑ хыҫҫӑн
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хайланисене кӗртсе хӑварнӑ. Тӗрӗссипе, Тӑван Ҫӗршыв 
аслӑ вӑрҫинчи (1941-1945) литература пуххи хӑйне уйрӑм 
туллин те виҫеллӗн, тӗнче шайӗнчи ҫынлӑх виҫипе,
чӑваш наци куҫӗпе пӑхса тухма тивӗҫ. Тӑнӑҫ пурӑннӑ 
чухне ертӳлӗх кирек хӑҫан та халӑхсен ӑнкарулӑхне
пусарса пырать, хӗстерет, пӗрпеклетме тапаҫланать.
Анчах тӗнчен хӑйӗн сакунё пур -  пуҫ ҫине нуша 
ӳксен халӑхсен танлӑх туйӑмӗ кӑна патшалӑха инкекрен 
туртса кӑларма пултарать. Ҫакна Раҫҫей ертӳлӗхӗ (унпа 
пӗрле наци территорийӗсен хӑшпӗр ертӳҫисем те) ниепле 
те тӑна илсе ӗҫлеме пултараймасть.

1965 ҫулта вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи вырӑс повеҫӗсемпе 
калавӗсене 2 пысӑк томпа пухса кӑларнӑччӗ. Ытти
халӑхсем те ҫавӑн пек паха кӗнекесем кӑларчӗҫ. Чӑваш 
хайлавӗсен тулли кӑларӑмӗ те кирлӗ. Тӗпчев институчӗ, 
икӗ университет кафедрисем ҫак ӗҫе халиччен тахҫанах 
туса пӑрахма пултарнӑ. Халӗ те пулин тӑвасах пулать.
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