юбилей

«ҪЫННА МАН ӖҪӖМ САВӐНТАРТӐР...»
(Илле Тукташ сӑвӑҫ, прозаик, куҫаруҫӑ, Чӑваш Республикин Гимнӗн авторе ҫуралнӑранпа 110 ҫул ҫитнӗмай)

Чӑваш литературин, культурипе ӳнерӗн
аталанӑвӗнче Илле Тукташ сӑвӑҫӑн, прозаикӑн, куҫаруҫӑн, литература тӗпчевҫин,
фольклористӑн тӳпи питӗ пысӑк. Вӑл ҫуралнӑранпа ҫурла уйӑхӗн 2-мӗшӗнче 110
ҫул ҫитрӗ. Вӑл ҫырнӑ «Тӑван ҫӗршыв» сӑвва пӗлмен чӑваш ҫук та пулӗ ҫӗр ҫинче.
Ҫурхи тӗнче вӑраннӑ чух:
Хаваслӑ кун шӑраннӑ чух,
Чун савӑнать: чӗре сикет,
Ҫӗршывӑм ҫинчен юрлас шлет.
Тӑван ҫӗршыв, Тӑван ҫӗршыв,
Асран кайми юратнӑ ҫӗршыв.
Тӑван ҫӗршыв, Тӑван ҫӗршыв,
Мухтав сана, ҫуралнӑ ҫӗршыв!
Пирвайхи хут Илле Тукташ сӑввисемпе Герман Лебедев кӗвӗленӗ «Тӑван
ҫӗршыв» юрӑ 1945 ҫулта Чӑваш патшалӑх академи драма театрӗнче Петр
Осиповен «Тӑван ҫӗршыв» пьеси тӑрӑх
лартнӑ спектакльте янӑранӑ. Куракансем
кӗвве ура ҫине тӑрсах итленӗ, вӑл кашнин чунне пырса тивнӗ.телейлӗте мирлӗ
пурнӑҫ символе пулса тӑнӑ.Тен, ҫавӑнпа
та пулӗ «Тӑван ҫӗршыв» юрӑ «Чӑваш
Республикин
Патшалӑх
символӗсем
ҫинчен» калакан законпа килӗшӳллӗн,
ӑна 1997 ҫулхи утӑ уйӑхӗн 14-мӗшӗнче
йышӑннӑ, Чӑваш Республикин Патшалӑх
гимнӗ пулса тӑнӑ.
Гимнӑн кӗввипе сӑмахӗсем чӑваш
халӑх юррине ҫывӑх, ҫав вӑхӑтрах унра
хальхи самана таппи уҫҫӑн илтӗнет, унӑн
савӑнӑҫлӑ та ҫӗкленӳллӗ сасси пирӗн
чӗресенче мӑнаҫлӑх ҫуратать. Патшалӑх
гимнӗн тексчӗ сӑнарсен виҫӗ ушкӑнне пӗрлештерет: ҫутҫанталӑк чӗрӗлни;
тӑвансем, атте-анне, ача-пӑча - ҫемье
пӗрлӗхӗ; чӑваш тӗнчинчи пӗтӗм халӑх
туслӑхӗпе килӗшӗвӗ. Ҫапла вара «Тӑван
ҫӗршыв» юрӑ ҫыравҫӑ пултарулӑхӗнчи
чи пысӑк ҫитӗнӳ пулса тӑчӗ.
Илья Семенович Тукташ 1907 ҫулхи
ҫурла уйӑхӗн 2-мӗшӗнче Чӑваш Респуб
ликин Элӗк районӗнчи Мӑн Тукташ ялӗнче чухӑн хресчен кил-йышӗнче ҫуралса
ӳснӗ.
Тӑван ялти шкултан вӗренсе тухнӑ
хыҫҫӑн 1918-1919 ҫулсенче Ураскилтри
шкулта, Элӗкри икӗ класлӑ шкулта вӗреннӗ. Пиччӗшӗ 1923 ҫулта Граждан вӑрҫин-

чен таврӑнсан ҫамрӑк Илле Хӗрлӗ Чутайри шкулӑн иккӗмӗш сыпӑкӗнче вӗренме
тытӑннӑ, унта ӑна комсомола илнӗ. 1924
ҫулта вӑл Ураскилтре ачасене вӗрентме
пуҫлать. 1925 ҫулта пӗр хушӑ Атикасси
вулӑсӗнчи комсомол организаторе пул
са ӗҫлет. 1926-1928 ҫулсенче Шупашкарти партипе совет шкулӗнче вӗренет.
1931-1933 ҫулсенче Илле Тукташ, ун
чух ӗнтӗ паллӑ поэт, Самарти геологипе разведка институтӗнче вӗренет, пӗр
вӑхӑтрах чӑвашла тухса таракан «Кол
хозник» хаҫатра яваплӑ секретарьте вӑй
хурать. «Вӑтам Атӑл». альманах кӑларса
ӗҫе хастар хутшӑнать. Ҫак вӑхӑтра унпа
пӗрле В.Иванов-Паймен, Исаев Мӗтри,
И.Викторов, Стихван Шавли тата ытти
ҫыравҫӑсем те ӗҫленӗ.
Тӗрлӗ ҫулсенче вӑл Элӗк вулӑсӗнчи
комсомол комитетӗнче,«Хатӗр пул» журналӑн тата «Ҫамрӑк хресчен» хаҫатӑн
яваплӑ секретаре, ялти шкул учителе,
Чӑваш кӗнеке издательствин редакторе
пулса ӗҫлет. 1935-1942 ҫулсенче, Тӑван
ҫӗршывӑн Аслӑ вӑрҫине кайиччен, Илья
Семенович Шупашкарти наукӑпа тӗпчев
институчӗн сотруднике пулса тӑрӑшать.
Вӑл халӑх сӑмахлӑхне тӗпченӗ, сӑввиюррисемпе юмах-халапӗсене пухса кӑларнӑ: «Ача-пӑча юмахӗсем» (19*38),
«Чӑваш фольклоре» (1941,1949); вӗсем
ҫинчен статьясем ҫырнӑ.
Тӑван ҫӗршывӑн Аслӑ вӑрҫи ҫулӗсенче Илле Тукташ дивизи хаҫачӗн редакторӗнче ӗҫленӗ, ҫар корреспонденчӗ
пулнӑ. Вӑрҫӑран вӑл йывӑр чирлесе килнӗ. Каярах Чӑваш писательсен союзӗн
правлени председателе пулса ӗҫлет.
Илле Тукташ чӑваш литературин тӗнчине «Курасса эп шутламанччӗ» сӑвӑпа
килсе кӗнӗ. Сӑвӑ 1927 ҫулта «Ҫамрӑк
хресчен» хаҫатра чӳк уйӑхӗн 7-мӗшӗнче
пичетленсетухнӑ.ун чухне поэтҫирӗмре
кӑна пулнӑ. Сӑвӑра Тукташ ҫӗнӗ самана
халӑха ирӗк пани.ӑна пӗрлештерни ҫинчен хумханса ҫырать. Унтанпа ҫак сӑвӑ
пӗрре те пичетленмен.
Курасса эп
Шутламанччӗ
Ҫакӑ ҫутӑ кунсене!
Паян вуннӑ...
Чӗрем манчӗ

ри писателӗсен ассоциацийӗн литерату
ра, критика, политика альманахӗн 2-мӗш
кӗнекинче кун ҫути курнӑ. Унта вӑл хӑй
куҫӗпе колхозсем тӑвас анлӑ юхӑм тапранса кайнине сӑнать. Часах хайлав
чӑваш классики шутне кӗнӗ. Колхозлӑ
ял пурнӑҫӗ ҫинчен калакан произведенисем - сӑвӑсем, калавсем, очерксем
- И. Тукташ каярах та сахал мар ҫырнӑ.
Вӗсенчен паллӑраххисем: «Ҫӗр хуҫисем»
(1954,1982), «Сӑвӑсемпе юрӑсем» (1958).
1930 ҫулта Чӑваш кӗнеке уйрӑмӗнче Нестер Янкаспа тата Уйӑп Мишшипе
пӗрле Илле Тукташ сӑввисен пуххине пичетлесе кӑларнӑ. Вулакан ҫакӑнтан асӑрханӑ пултаруллӑ ҫамрӑк ҫыравҫа, кашни
ҫӗнӗ хайлавӗ пичетленсе тухмассерен
Тукташ чапӗ халӑхра ӳссех пынӑ.
Ҫыравҫӑн пӗрремӗш сӑввисемпе поэмисен уйрӑм кӗнеки 1932 ҫулта «Ок
Иртнӗ йывӑр ҫулсене.
тябрь ҫилӗ» ятпа Вӑтам Атӑл крайӗнЭпир пурте
чи патшалӑх издательствинче (Самар;
Астӑватпӑр
Мускав) кун ҫути курнӑ. Кӗнекене кӗнӗ
Аслӑ Юпа ҫулӑмне;
сӑвӑсем вулакана романтикӑлӑхпа, ҫӗкТереклӗнех
ленӳлӗхпе, хӑйевӗрлӗхпе тыткӑнлаҫҫӗ,
Халь шӑватпӑр
вӗсенче ҫӗнӗ пурнӑҫ сӑнланать, хавхалаВунӑ ҫулӑн ҫулӑмне <...>
нуллӑ туйӑм палӑрать.
Паян халӗ
Пултаруллӑ лирик халӑх юррисем майПур ӗҫ халӑх
лӑ чылай сӑвӑ ҫырнӑ. Сӑввисенче халӑх
Карах тухрӗҫ урама,
кун-ҫулне, шухӑш-кӑмӑлне, кулленхи
Вунӑ ҫулхи
ӗҫӗ-хӗлӗпе уявӗ-сӑйлавне, савӑнӑҫӗпе
Ҫут Юпашӑн
хуйхи-суйхине йӗрлеме пулать, сӑвӑҫ
Ирӗк юрри юрлама.
тӑван ҫӗршыва, тӑван тавралӑхпа унӑн
Ҫамрӑк чунӑм,
илемне мухтаса юрлани уҫҫӑнах илтӗнет:
Эс те савӑн,
Чӑваш кӗвви ҫӗр хӗрӗх сумлӑ,
Чуна ҫӗклет янравлӑ сас.
Вирлӗрех man эс, чӗре!
Савни паян вӗр-ҫӗнӗ тумлд,
Вунӑ ҫулшӑн
Чӗрийӗ ун юрра хавас.
Вылян, юнӑм,
Теплӗнех халь, эс вӗре!
Тӑван кӗсле тӑсать ҫӗн юрӑ,
(«Курасса эп шутламанччӗ», 1927).
Сасси те ун салхуллӑ мар.
Литературӑри хушаматне вӑл хӑйӗн
Савни чӗри текех хӗн-хурӑн
тӑван ялӗн ятӗнчен илет- Тукташ. Ҫапахта
Парни пулмашкӑн тивӗҫ мар...
тӗрлӗ ҫулсенче вӑл И. С-ов, Эрнер Элли, И.
Кӗсле ҫемми - тивлетлӗ ҫемӗ
Семенов, И.Илсемен тата ытти псевдонимИлем кӳрет тӳлек ире...
па тӗрлӗ хайлавсем пичетлет. Ҫамрӑк ҫыСавни, итле: юратнӑҫемӗн
равҫӑн кашни сӑввиех вулакана тыткӑнАсап пусаймӗ тек пире!
ланӑ. Хайлавӗсенче вӑл тавралӑха урӑхла
(«Чӑваш кӗвви ҫӗр хӗрӗх сумлӑ...», 1927)
курма.унӑн илемлӗхне туйма пӗлни сисӗ(Вӗҫӗ пулать.)
нет.сӑмаха тӳррӗн калани палӑрать.
Галина СОЛОВЬЕВА.
1931 ҫулта Илле Тукташ ҫырнӑ «Вӑкӑр
Чӑваш Республикин Наци библиотекин
ҫырми» повӗҫе вулакан питӗ ӑшшӑн
«Чӑваш кӗнеки» центрӗн ертӳҫи.
йышӑннӑ. Вӑл «Трактор», чӑваш пролета-

