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«Манӑн пӗтӗм пурнӑҫӑм – сӑмах» 

(чӑваш халӑх ҫыравҫи  Д. В. Гордеев ҫуралнӑранпа 

80 ҫул ҫитнине халалланӑ литература каҫӗн сценарийӗ) 

 

Хутшӑнакансем:  

1-мӗш ертсе пыракан 

2-мӗш ертсе пыракан 

Сӑвӑ вулакан 

Артистсем 

 

Залра Денис Гордеев пурнӑҫӗпе тата пултарулӑхӗпе 

ҫыхӑннӑ кӗнеке куравне йӗркеленӗ. Залра ҫурма тӗттӗм. 

Экран ҫинче ҫакнашкал видео пуҫланать: вӗҫӗ-хӗррисӗр 

мӑнаҫлӑ тинӗс саркаланса юхать, унӑн вылянчӑк хумӗсем 

ҫинче хӗвел шевли ҫиҫет. Экран ҫинчи пулӑмсене сасӑлатнӑ: 

ҫил вӗрни, хумсен сасси. Тинӗс сасси ерипен чакса пырать, 

пӗр кана шӑп-шӑпӑрт пулать, унтан таҫтан аякран илемлӗ 

чӑваш халӑх кӗвви янраса каять, ача-пӑча хаваслӑ кулни-

ҫуйхашни илтӗнет. Пӗри: «Тинӗс, кам маларах? Ме, тыт!..», 

тепри: «Эй, Тинӗс, эп кунта-а-а!...». Ачасен сассисем май-

пенрех те майпенрех илтӗнеҫҫӗ, унтан пач! ҫухалаҫҫӗ. Залра 

ҫутӑ ҫутӑлать. Экран ҫинче ӗлӗкхи чӑваш ялӗ тухса тӑрать. 

Сценӑн пӗр енчен 1-мӗш ертсе пыракан тухать. 

 

1-мӗш ертсе пыракан: Ашшӗпе амӑшӗ ӑна Тинӗс тесе 

ят панӑ. Унӑн ачалӑхӗ ҫӑмӑл пулман. Пулма та пултарайман. 

Вӑл 1938 ҫулхи ҫӗртме уйӑхӗн 4-мӗшӗнче Кӗтне шывӗ 

хӗрринче вырнаҫнӑ Асанкасси ялӗнче ҫуралнӑ. «Пирӗн ӑрӑва 

«вӑрҫӑ ачисем» теме хӑнӑхнӑ. Вӗсен ачалахӗпе яшлӑхне вӑрҫӑ 

синкерӗ татса кайнӑ. Ҫавӑнпа ку ӑрӑва инкеклӗ ӑру тени 

тӗрӗсрех», – ҫапла ҫырса хӑварать ҫулсем иртнӗҫемӗн хӑйӗн 

ачалӑхне аса илсе чӑваш халӑх ҫыравҫи Денис Гордеев. 
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Паянхи сӑмахӑмӑр ҫак пултаруллӑ, хастар чӑваш ывӑлӗ 

ҫинчен пулӗ, кӑҫал вӑл ҫуралнӑранпа 80 ҫул ҫитрӗ. 

(Сценӑн тепӗр енчен 2-мӗш ертсе пыракан тухать). 

 

2-мӗш ертсе пыракан: Денис Викторович Гордеев 

чӑваш литература анинче чи ӑнӑҫлӑ ӗҫлекенсенчен пӗри, унӑн 

пултарулӑхӗ нумай енлӗ: вӑл сӑвӑҫ, публицист, журналист, 

ӑста прозаик. СССР Писателӗсен союзӗн членӗ, Чӑваш 

Республикин культурӑн тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ, Куҫма Турхан 

ячӗллӗ преми лауреачӗ.  

 

1-мӗш ертсе пыракан: Тинӗс ашшӗ Виктор Гордеевич 

малтанхи арӑмӗ вилсен виҫӗ ачапа тӑрса юлнӑ. Тинӗс амӑшӗ 

Анна та тӑлӑх арӑм пулнӑ, пӗр ывӑлпа пурӑннӑ. Шӑпа Аннапа 

Виктора пӗрлештернӗ. Ҫӗнӗ ҫемьере часах тепӗр тӑватӑ ача 

ҫуралнӑ, виҫҫӗмӗшӗ – Тинӗс. Вӗсен килӗнче харкашу-

тӗркешӳ нихҫан та пулман. Ашшӗ-амӑшӗ ачисем ҫине алӑ 

ҫӗклемен, сивӗ сӑмах каласа кӳрентермен, пӗчӗкренех ӗҫе 

юратма вӗрентнӗ. Арҫынсем урапа-ҫуна тунӑ, хӗрарӑмсем 

чӑпта ҫапнӑ, ачасем ҫӑпата хуҫнӑ.  

 

2-мӗш ертсе пыракан: Ҫырас туртӑм Тинӗсӗн шкулта 

чухнех палӑрнӑ. Чӑваш литературине вӗрентекен Гурий 

Александрович Титов уроксенче ачасене сӑвӑ ҫырма вӗрент-

нӗ, пӗр-вӗҫӗмсӗр хавхалантарса тӑнӑ. Ҫичӗ класс пӗтерсен 

Тинӗс столяр ӗҫне вӗренме эртеле кӗнӗ. Кӑшт вӑхӑт иртсен 

Каҫалти вӑтам шкулта пӗлӳ пухма тытӑннӑ. 1956 ҫулта Каҫал 

ен хаҫатӗнче Денис Гордеевӑн пӗрремӗш сӑвви кун ҫути ку-

рать, ҫакӑнтан пуҫланать те ӗнтӗ ҫыравҫӑн пултарулӑх ҫулӗ, 

йӗрке хыҫҫӑн йӗрке шӑрҫаланать, ҫӗнӗрен те ҫӗнӗ хайлавсем 

ҫуралаҫҫӗ. 
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Сӑвӑ вулакан:  

Пурнӑҫ сукмакӗ 

Вун пиллӗкре, имшер пӳ-силлӗ. 

Мана каларӗҫ: «Ак верстак». 

Ҫак пулчӗ пурнӑҫӑн пехилӗ, 

Мӑн ҫул ҫине тухан сукмак. 

Ура айне пукан лартаҫҫӗ 

Ҫулталӑк аслӑрах туссем. 

Пӑта ыйтсан, хӑма параҫҫӗ, 

Хӑма ыйтсан – вӗт пӑтасем. 

Шӳте шӳт вырӑннех эп картнӑ, 

Пуҫа усса чун хӗнемен. 

Шакканӑ, тӑрӑшнӑ, якатнӑ,  

Алла хистенӗ ӗҫлеме. 

Йышра йышпа пулма вӗреннӗ, 

Хам ӗҫӗм тунӑ ун ӗҫне… 

Яш вӗрене ҫулҫин кӗренӗ 

Ӳкетчӗ чӳрече ҫине. 

– Сыв пул, – айшатӑн пӑшӑлтатрӗҫ 

Шӳт ӑстисем, цехри туссем. 

Мана института ӑсатрӗҫ. 

Асрах паян ҫав самантсем. 

Яш чух такам та ӑрӑскаллӑ. 

Пит ҫӑмӑл-и чӑн ҫул тупма? 

Сан пултӑр пурнӑҫӑн халалӗ, 

Мӑн ҫул ҫине тухан сукмак. 

 

1-мӗш ертсе пыракан: И. Я. Яковлев ячӗллӗ Чӑваш 

патшалӑх педагогика институчӗн историпе филологи факуль-

тетӗнче 2-мӗш курсра вӗреннӗ чухне Денис Гордеева литера-

тура ушкӑнӗн старостине суйланӑ, ун чухнех вӑл «Ҫеҫпӗл 

ҫеҫкисем» кӗнекере пичетленме пуҫланӑ. Виҫҫӗмӗш курсра 

пултаруллӑ яш Вӑрнар районӗнчи Нурӑсра ача ҫуртӗнче, 

унтан Комсомольски районӗн хаҫатӗнче вӑй хунӑ. Мускав 
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облаҫӗнчи Наро-Фоминскра ҫар хӗсметӗнче тӑнӑ хушӑра та 

ҫыравҫӑ калеме пӑрахман, «На боевом посту» хаҫат валли 

хыпар-хӑнар, тӗрлӗ очерксем ҫырса тӑнӑ.  
 

Сӑвӑ вулакан:  

«Чӗлкӗм куҫ хупмасӑр ҫӗр ҫӗрлерӗм…» 

Чӗлкӗм куҫ хупмасӑр ҫӗр ҫӗрлерӗм. 

Тухӑҫра шевле ачаш ҫиҫсе 

Йӑлтӑрти ука тӗрри тӗрлерӗ 

Йӑшнӑ, кӗрпеленнӗ юр ҫинче. 

Тӳпене ракетӑсем кармашнӑ, 

Ҫӗкленмешкӗн хатӗр самантрах. 

Ҫӗрӗпех вӗсем мире сыхланӑ, 

Ҫавӑнпа тӳлек ир таврара. 
 

2-мӗш ертсе пыракан: Виҫӗ ҫул иртсен салтак тӑван 

ене таврӑннӑ, тӗрлӗ ҫулсенче Муркаш район хаҫачӗн редак-

торӗнче, «Коммунизм ялавӗ» хаҫатӑн пай пуҫлӑхӗнче, Чӑваш 

кӗнеке издательствинче, СССР Литфончӗн Чӑваш уйрӑмӗнче, 

«Тӑван Атӑл» журналта ӗҫленӗ. 2008 ҫулта Денис Гордеев Чӑ-

ваш халӑх ҫыравҫи сумлӑ ята тивӗҫнӗ. 
 

1-мӗш ертсе пыракан: Чӑваш литературинче Денис 

Гордеев чи сумлӑ прозаиксенчен пӗри шутланать. Вӑл – пи-

четленнӗ виҫӗ роман, вӑтӑр ытла повесть, ик ҫӗре яхӑн калав, 

новелла, ик ҫӗр юмореска авторӗ. Паллӑрах кӗнекисене ҫаксене 

асӑнса хӑварма пулать: «Ăшă çумăр» (1975), «Хурăнсар» (1978), 

«Ир такăнсан» (1981), «Чи вăрăм кун» (1985), «Куккуклă се-

хет» (1988), «Акман ыраш» (1992), «Çурта кунĕ» (2000), «Çич 

çунатлă курак» (2002), «Хуп хушшинчи çылăх» (2005), «Пăс-

таш» (2005) тата ыттисем те.  

Ҫыравҫӑн чӗлхи селӗм, чӗрӗ, вулакана ҫывӑх. Пуплев-

сем ансат та ҫаврӑнӑҫуллӑ. Ӳкерчӗксем пӗчӗк те витӗмлӗ. Де-

нис Гордеев хайлавӗсем паянхи чӑваш литературин аталанӑ-
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вӗнче пысӑк вырӑн йышӑнаҫҫӗ, вӗсенчен кашниех вулакана 

тарӑн шухӑша ярать, пурнӑҫра тӗрӗс ҫулпа пыма, ыррипе 

усаллине уйӑрма вӗрентет. Вӑл вӑхӑт таппипе пыракан ӑста, 

хӑй калашле, пултарулӑхӗнче «самана пусмӑрне кӗрсе ӳкмен, 

пӑчланман, ырӑ традицисене ҫухатман» ҫын.  
 

2-мӗш ертсе пыракан: Калавӗсемпе повеҫӗсенчи пер-

сонажсем чӑн пурнӑҫран илнӗскерсем, хамӑрпа юнашар пурӑ-

накан ҫынсемех. Автор вӗсен шухӑш-туйӑмне, ӗҫӗ-хӗлне, 

кӑмӑл-сипетне сӑнарлӑ ҫырса кӑтартать. «Эпӗ хамӑн хӑш-пӗр 

калав сюжечӗсене тӗлӗкре куратӑп, ҫынсемпе калаҫнӑ чух та 

ҫуралать е хаҫатра вуласа пӗлетӗп. Пурнӑҫ вӑл хӑй прототип», – 

тет ҫыравҫӑ
1
.  

Гордеев ҫирӗп ҫын сӑнарне пысӑка хурать, ытларах чух-

не калавӗ-повеҫӗ те халӑх вӗрентӗвӗ, пӗрлӗх туйӑмӗ, филосо-

филле шухӑшлав ӑнлавӗ ҫинче никӗсленет. Ҫын ӗҫӗ-пуҫӗ 

урлӑ, этемӗн чун, кӑмӑл, мораль, философилле ӑнлану тӑрӑмӗ 

урлӑ ҫӗр-шывпа обществӑн лару-тӑрӑвне сӑнлани питӗ кӑтар-

туллӑ. Унӑн элтешлӗх (гражданла) туйӑмӗ ҫирӗп
2
. 

 

1-мӗш ертсе пыракан: Денис Гордеев пичет ӗҫӗнче те 

чылай вӑй хучӗ. Хастар публицист хӑйӗн статйисенче хуҫа-

лӑх, экономика, политика, мораль, чӗлхе, вӗрентӳ, сывлӑх тата 

ытти темӑсене хускатрӗ. Унсӑр пуҫне ҫыравҫӑ пултарулӑхӗ 

куҫарура лайӑх палӑрчӗ. Вӑл пушкӑртларан, вырӑсларан, 

удмуртларан, тутарларан, осетинларан, украинларан тата ыт-

ти чӗлхесенчен нумай сӑвӑ-калав ӑста куҫарса чӑваш вула-

канӗ патне ҫитерчӗ. Итлесе пӑхсамӑр Осети поэчӗ, осетин ли-

тературине тата литература чӗлхине пуҫарса яраканӗ Коста 

Хетагуров чӑвашла еплерех янӑранине! 

                                                           
1
 Гордеев, Д. Манӑн пӗтӗм пурлӑхӑм – сӑмах / Д. Гордеев // Тантӑш. – 

2002. – 29 ҫурла (№ 35). – С. 8 
2
 Станьял, В. П. Чӑваш халӑх ҫыравҫи Денис Гордеев: пурнӑҫӗпе 

пултарулӑхӗн тӗрленчӗкӗ / В. П. Станьял, Н. Н. Камышова. – Шупашкар: 

ЧПГӐИ. – 2013. – С. 17. 
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Сӑвӑ вулакан:  

Чӑн ҫул кӑтарт! 

Ӳстереймерӗ хӑйӗн ывӑлне 

Пехил парса атте-анне. 

Тӑван ҫӗр сиввӗн хӑваларӗ. 

Хевтесӗр тухрӑм ҫын ҫине, 

Тӑманлӑ килчӗ ҫуркунне. 

Ҫын ӑшшине чӗрем туймарӗ. 

Осети, манӑҫми тӑван, 

Эс тӑлӑх пуҫӑма манман. 

Унтах, унтах мана чӗнетӗн. 

Куҫҫуль шарларӗ куҫӑмран, 

Чӗре тухас пек кӑкӑртан, –  

Пӑр тусене курса килентӗм. 

Ак килтӗм. Уҫрӑм алӑка –  

Хамран та кӗлмӗҫ халӑха 

Курса чуна ҫес суранларӑм. 

Сӑнап тӑван тавралӑха –  

Вӑл путнӑ ҫуклӑх-юрлӑха. 

Манпа ун пӗр шӑпа – шутларӑм. 

Ӑҫта ҫут пуҫлӑ, ӑслӑ ар? 

Пуласлӑха кампа шырар? 

Ҫынсем ҫаплах-и суккӑр ларччӑр? 

Уастырджы!

 Ыр пихампар! 

Халӑхӑма пӗтме ан пар, 

Чӑн ҫул кӑтарт – куҫсем ҫуталччӑр! 

 

 

 

                                                           
 Уастырджы – осетин мифологийӗнчи ҫул ҫӳревҫӗсене ҫул кӑтар-

такан ырӑ). 
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2-мӗш ертсе пыракан: Денис Гордеев кулӑшпа питлев 

жанрӗсемпе те питӗ ӑнӑҫлӑ ӗҫлет. «Коммунизм ялавӗ» хаҫат-

ра тӑрӑшнӑ чухнех ҫыравҫӑ «Йӗплӗ ҫӑмах» кӗтес валли кулӑш 

калавӗсем, фельетонсемпе памфлетсем ҫырнӑ. Кулӑш хайла-

вӗсем 1981 ҫулта «Ир такӑнсан» кӗнекере пичетленсе тухнӑ. 

Сире Денис Гордеевӑн «Пӳрнеккей» калавӗ тӑрӑх хатӗрленӗ 

инсценировкӑна пӑхма сӗнетпӗр. 

 

 

ПӲРНЕККЕЙ  

(Денис Гордеевӑн «Пӳрнеккей» калавӗ  

тӑрӑх хатӗрленӗ инсценировка) 

 

Вылякансем: 

Иван Николаевич – вӑтам ҫулсенчи кӑшт мӑнтӑртарах 

арҫын, пуҫӗнче шлепке, плащ тӑхӑннӑ; 

Пӳрнеккей – 60 ҫулсене ҫывхараса пынӑ хаваслӑ арҫын, 

атӑ-пушмакҫӑ. 

Хула урамӗ тӑрӑх Иван Николаевич утса пырать, ал-

линче чӑматан. Сасартӑк вӑл такӑнса каять, пӗр пушмакӗ 

ҫӑварне карса пӑрахать. 

Иван Николаевич: Мур илесшӗ! (пушмака ун-кун ҫа-

вӑркаласа пӑхать, сехет ҫине пӑхса илет, ассӑн сывласа илет, 

инҫех мар «Атӑ-пушмак юсакан мастерской» тесе ҫырнине 

курсан савӑнса каять, хыпаланса унта кӗрсе каять). 

Атӑ-пушмак юсакан мастерскойӗнче. Пукан ҫинче Пӳр-

неккей саркаланса ларать, пӗр аллинче – кофе курки, теп-

ринче – журнал. 

Иван Николаевич: Ырӑ кун пултӑр! 

Пӳрнеккей (сиксе тӑрать): О-о! Салам-салам! Ларӑр. 

Мӗн ҫӑмӑлпаччӗ, ырӑ ҫыннӑм? 
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Иван Николаевич: Акӑ, пушмак ҫурӑлса кайрӗ. 

Пӳрнеккей: А? Пулать ҫул ҫинче кун пек инкек. Ларӑр, 

канӑр. Самантрах пушмакӑр хатӗр пулӗ. Ҫӗннинчен те лайӑх-

рах, универмагра туяннинчен те хӳхӗмрех. Ураран хывас кил-

мӗ. (Иван Николаевича «Капкӑн» журнал тыттарать.) Ки-

чем пуласран «Капкӑн» сиркелӗр. Иртнӗ уйӑхра пӗр клиент 

парса хӑварнӑччӗ. Ай, эсир пушмакӑра хывма та тытӑнман-и? 

Хывӑр, тусанне шӑлкалӑр. 

(Иван Николаевич пушмакне хывса тусанне шӑлать). 

Иван Николаевич: Мӗн чухлӗ тӳлемелле пулать вара? 

Пӳрнеккей (пушмакне алла илет, ҫавӑркаласа пӑхать): 

Тӳлеме ӗлкӗрӗр-ха. Ӗҫне тусан та. Унтан-кунтан пӑта ҫапсан, 

паҫӑрах каларӑм, ҫӗннинчен те хӳхӗмрех пулӗ. (Иван Нико-

лаевич сехет ҫине пӑхса илет). Мӗн, васкатӑр-им? Сехет ҫине 

вӗҫрен пӑхатӑр? 

Иван Николаевич: Поезд тепӗр ҫур сехетрен.  

Пӳрнеккей: Ах, поезд ҫине ӗлкӗрмелле? Самантрах, 

туххӑмрах, самантрах. Пирӗн ӗҫӗ ҫапларах – ҫап пӑтине 

ытларах… Трам-трам… 

(Юрла-юрла атӑ-пушмакҫӑ лаптак пуҫлӑ мӑлатука 

алла илчӗ, ывӑҫ ҫине сурчӗ, ӗҫлеме хатӗрленчӗ, ӗҫ хатӗрӗсен 

вырӑнтан вырӑна куҫарчӗ, пушмака тепӗр хут тытса 

«тӗпчерӗ»: турткаларӗ, пӑрчӗ, тем виҫкелерӗ, унтан-кунтан 

шаккаларӗ, саппун аркипе шӑлса илчӗ те ӑна шӗвӗр пӳрнипе 

тӗллерӗ). 

Пӳрнеккей: Ӗҫӗ те ҫук кунта. Самантрах, туххӑмрах, 

наччасрах… 

(Пӳрнеккей каллех ӗҫе тытӑнать. Иван Николаевич пӗр 

вӗҫӗмсӗр сехет ҫине пӑха-пӑха илет, канӑҫсӑрланма пуҫлать). 
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Пӳрнеккей: Самантрах… (Шаккать, шӑлать, ӗҫ хатӗ-

рӗсене куҫарать, пуҫне хыҫкаласа илет, сӗтел патне пырса 

пӗр-ик сыпкӑм кофе ӗҫет. Хӑй васкамасть. Иван Николаевич 

ура ҫине сиксе тӑрать, унталла-кунталла уткалама пуҫлать, 

сехет ҫине пӑхать). 

Пӳрнеккей: Ӗлкӗретпӗр, ӗлкӗретпӗр… 

(Шак-шак! Пӳрнеккей шаккама чарӑнать, ура ҫине 

тӑрать. Иван Николаевич савӑнсах каять. Пӳрнеккей пӳлӗм 

тавра ҫич-сакӑр хут утса ҫаврӑннӑ хыҫҫӑн каллех ларать, 

шаккама пуҫлать). 

Пӳрнеккей (шаккама чарӑнса пысӑк пӳрнине кӑтар-

тать): Ак, ҫакӑ пӳрне, атӑҫӑ пӳрни, пӗрре те ҫынсенни пек 

мар. Куратӑн пулӗ – лапчӑк вӑл. Ун ҫинчен йӑлтах пӗлес пул-

сан? Мӗн-мӗн кӑна курман ӗнтӗ вӑл? Ача чухне, ас тӑватӑп-

ха, атпри
1
 пек шӗвӗрччӗ вӑл. Ялан ӑҫта та пулин тӑрӑнатчӗ. 

Анна вӑрҫатчӗ: «Пӳрнӳне те пуҫтараймастӑн!» Кӗсъене чиксе 

ҫӳрес ҫук вӗт ӑна. Ха-ха! Ҫавӑнпаах мана Пӳрнеккей тесе 

чӗнетчӗҫ. Кӳренмен эпӗ уншӑн. Ӳсе киле вара ку пӳрнене 

пула мӗн инкек тӳсмен-ши? Йытӑ ҫыртса илчӗ. Тӳрленчӗ. 

Арӑм ҫыртса суранлатрӗ. Сипленчӗ. Пӗринче тата, самаях 

ӳсӗр чухне, ҫак пӳрненех-ҫке, урӑххине мар, сиксе вӗрекен 

сӑмала ӑшне персе чикнӗ. Тепӗр кун чӑтма ҫук ыратать. 

Ҫынсем кулаҫҫӗ. Имӗш, ӳсӗрпе паттӑрланнӑ иккен. Ун чух 

час тӳрленмерӗ хӑй. Ак, нумаях пулмасть ӑна атпӑрипе чиксе 

шӑтартӑм. Тӗл пулать-ҫке мӗскӗн пӳрне тӗллӗн. Пӗчӗк пулсан 

та, чӑтать хӑй… (Иван Николаевич ниҫта кайса кӗрейменнипе 

тапӑртатма пуҫлать). Васкатӑр-и? Пулчӗ ӗнтӗ, пулчӗ! 

Тепре шак шаккатпӑр та тӑхӑнса яратпӑр. Ҫапла-и, ырӑ ҫын-

нӑм? Ҫӗннинчен те хӳхӗмрех!  

 

                                                           
1
 Атпри (аптăри е атпӑри – «шило» тенине пӗлтерет). 
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Иван Николаевич (пӳлсе): Мӗн чухлӗ тӳлемелле? 

Пӳрнеккей: Ан васка, ӗҫне вӗҫлер. (Шаккать) Акӑ, акӑ, 

пулчӗ сирӗн пушмакӑр, ҫӗннинчен те лайӑхрах, лавккара 

туяннинчен те хӳхӗмрех. 

Иван Николаевич (тарӑхса): Мӗн чухлӗ тӳлемелле, 

тетӗп? Пӗр тенкӗ ҫитет-и? 

Пӳрнеккей: Ан васка-ха, ан васка! 

Иван Николаевич: Поезд каясси вунӑ минут ҫеҫ юлчӗ! 

Тенкӗ ҫурӑ ҫитет-и? 

Пӳрнеккей: Ан васка-ха. (Пӳрнеккей пукан ҫине выр-

наҫса ларать, каллех пӳрнине тӑсса кӑтартать). Ак ҫак лап-

чӑк пӳрне, малтан вӑл шӗвӗр пӳрнех пулнӑ, пӗринче… 

Иван Николаевич (кӑшкӑрнӑ пек): Икӗ тенкӗ ҫитет-и?! 

Пӳрнеккей (ним те пулман пек): Ҫапла ҫав, ҫак лапчӑк 

пӳрне, малтан шӗвӗр пулнӑскер… 

Иван Николаевич (кӑшкӑрса): Виҫӗ тенкӗ!!! Ҫитет-и?! 

(Атӑҫӑ чӗрҫийӗ ҫине хут укҫа пӑрахать, карӑннӑ ҫӑварлӑ 

пушмакне каялла туртса илет). 

Пӳрнеккей: Кулӑшла калаймарӑм-и-мӗн? Халиччен 

ман патран кулмасӑр тухса каякан пулманччӗ-ҫке. 

(Алӑк шалтлатса хупӑнать. Атӑҫӑ юрӑ ӗнӗрлесе пукан 

ҫине кайса ларать та журнал уҫкалама тытӑнать, унтан 

сцена ҫинчи картина хытса тӑрать. Инсценировка вӗҫленет. 

Илемлӗ кӗвӗ шӑппӑн янраса каять. Ертсе пыракан тухать). 

 

1-мӗш ертсе пыракан: Чӑваш литератури пултаруллӑ 

прозаиксемпе пуян: Ефрем Еллиев, Леонид Агаков, Марфа 

Трубина, Хветӗр Уяр, Никифор Мранька, Юрий Скворцов… 

Ҫак рете хальхи саманари ҫыравҫӑсем тивӗҫлӗн тӑсаҫҫӗ, вӑл 

шутра Денис Гордеев та. Унӑн хайлавӗсенче вулакан пурнӑҫ 

вӗресе тӑнине туять, вӑхӑт улшӑннине сисет, ҫӗнӗлле шухӑш-
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лакан ҫынсем пуррине курать. Писателе хумхантаракан ыйту-

сем йышлӑ: ашшӗ-амӑшӗпе ачисем хушшинчи ҫыхӑну, ҫын-

нӑн пурнӑҫри вырӑнӗ, кун-ҫулӗ, пуласлӑхӗ, пурнӑҫри тӗрӗс-

марлӑх, танмарлӑх. Кашни ҫын шӑпи тӗрлӗрен, нушипе савӑ-

нӑҫӗ те пӗр пек килмеҫҫӗ. Денис Гордеев илемлӗх мелӗсемпе 

анлӑ усӑ курать, унӑн чӗлхи типтерлӗ, ҫыпӑҫуллӑ, янравлӑ, 

халӑх калаҫӑвӗнчи пек.  

 

2-мӗш ертсе пыракан: Денис Гордеев хайлавӗсем чӑваш 

литературин ылтӑн ҫӳпҫине ӗмӗрлӗхех кӗрсе юлчӗҫ, унӑн 

калавӗ-повеҫне шкул ачисем те, студентсем те, аслисем те 

юратса вулаҫҫӗ, литературоведсем, ӑсчахсем ҫыравҫӑ пулта-

рулӑхне тимлесе тӗпчеҫҫӗ, тивӗҫлӗ хак параҫҫӗ. Денис Гор-

деев ҫутӑ ҫӑлтӑрӗ литература уҫлӑхӗнче нихӑҫан та сӳнмӗ. 

(Уява пӗр-пӗр илемлӗ юрӑпа вӗҫлеме пулать). 

 

1-мӗш ертсе пыракан: Ҫакӑн пек хавхалануллӑ кӑмӑл-

па эпир паян Денис Гордеева халалланӑ литература каҫне 

вӗҫлетпӗр. Сывлӑхлӑ пулӑр, кӗнекепе туслӑ пулӑр! 
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