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Кӳртӗм

Чӗмпӗр хули —  чӑвашсен сӑваплӑ вырӑнӗ. Кунта 1868 ҫулта 
Кӑнна Кушки каччи, тӑван халӑ хӑмӑрӑн хастар ывӑлӗ И.Я. 
Яковлев, тӗнчипе чапа тухнӑ чӑваш шкулне уҫнӑ, чӑвашсен ҫӗнӗ 
ҫырулӑхне хатӗрленӗ, пӗрремӗш букварь кӑпарнӑ. Ун ӗҫӗ —  хальхи 
вӗрентӗвӗн тата культурӑмӑрӑн никӗсӗ.

И. Я. Яковлев ҫак шкулта 54 ҫул халӑхӑмӑра ҫутта 
кӑларассишӗн ырми-канми вӑй хунӑ. Чӗмпӗр чӑваш шкулне “пирвайхи 
чӑваш университечӗ” теме те пулать. Ҫак “университетра” чӑвашсен 
профессиллӗ музыкипе сӑнарлӑ ӳнерӗ тӗвӗленнӗ, чӑваш гуманитари 
пӗлӗвӗсен никӗсӗ хывӑннӑ, тӑван литературӑмӑр амаланнӑ, куҫару 
ӑсталӑхӗ аталаннӑ. Чӑваш театрӗ те, опери те ҫакӑнтах пуҫланнӑ.

Мӗн чухлӗ паллӑ ҫын тухман-ши кунтан!
Литературӑна илес пулсан ҫаксене асӑнмалла: К.Иванов 

(вилӗмсӗр “Нарспие” вӑл шӑпах Чӗмпӗрте вӗреннӗ чух ҫырнӑ), 
И.Иванов, Тайӑр Тимкки, М.Акимов, Г.Кореньков, Н.Кириллов- 
Патман, Д.Элмен, Г.Тал-Мӑрса, Ф.Павлов, И.Максимов-Кошкинский, 
М. Трубина, Ваҫҫа Аниҫҫи, Н. Шупуҫҫынни, Г. Комиссаров-Вантер, 
Г. Тимофеев, Мӗтри Юман, Тихӑн Петӗркки, Ехрем Иванӗ, Митта 
Ваҫлейӗ, С.Сорокин...

Чӑваш чӗлхи тӗпчевҫисем -  В.Г.Егоров, С.П.Горский 
проф ессорсем  те ҫакӑнтах пӗлӳ илнӗ. Пӗрремӗш чӑваш 
журналисчӗсем те ҫак йышран тухнӑ. Вӗсем каярах (С.Сорокин тата 
ыттисем ) Н.Никольский Хусанта 1906 ҫулта уҫнӑ “Хыпар” хаҫатра 
ӗҫлеме пуҫланӑ, апла пулсан чӑваш журналистикине никӗсленӗ.

Чӗмпӗр тӑрӑхӗнче чӑвашла хаҫат кӑларас шухӑш 
вунтӑххӑрмӗш ӗмӗр вӗҫӗнчех пулнӑ-ха. Паллӑ чӑваш этнографӗ, 
ҫыравҫи И.Н. Юркин 1899 ҫулта “Пулхар” ятлӑ хаҫат кӑларма ирӗк 
ыйтнӑ. Анчах ӑна пичет енӗпе ӗҫлекен тӗп управленире хирӗҫленӗ. 
“Ходатайство о разрешении издавать газету на чувашском языке 
под названием “Пулхар” признано господином управляющим 
Министерства внутренних дел не подлежащим удовлетворению” , 
-  тесе хурав панӑ. /1 /

И.Н.Юркин чӑваш усламҫисенчен те пулӑшу ыйтса пӑхнӑ -  
усси пулман. Ехрем хуҫа ман мул халь пӗтӗмпех вӑрман кастарнӑ 
ӗҫре, ытлашши -  ҫук, ҫавӑнпа та пулӑшма пултараймастӑп тесе 
хуравланӑ. Хӑш енчен те пулин пулӑшу пулнӑ пулсан пӗрремӗш 
чӑваш хаҫачӗ Чӗмпӗрте тухмаллаччӗ...

Патша йӗри-таврашӗ ун чухне вырӑс мар халӑхсем ҫутлӑх 
енне туртӑннинчен хӑранӑ ҫав.



Ун пирки Н. В. Никольский ҫапла ҫырать: “Вырӑс халӑхӗ 
валли хаҫат кӑларас шухӑша никам та хирӗҫ пулман. Вырӑс 
мар халӑхсем валли хаҫат кӑларасси пирки калаҫнӑ чухне вара 
хирӗҫлеме тапратнӑ: вырӑс мар халӑхсене хаҫат мӗн тума кирлӗ; 
вёсен вырӑссемпе пӗрлешсе каймалла; хаҫат вырӑсланас юхӑма 
вӑрӑмлатни кӑна; хаҫат кӑпарни вара -  пуҫланнӑ пулӑмӑн чаракӗ 
ҫеҫ тата, унсӑр пуҫне, вӑл Раҫҫейри пӗчӗк тата аслӑ халӑхсем 
хушшинчи пачах кирлӗ мар сепаратизм туртӑмне ҫуратать. 1905 
ҫулта сӑмахпа пичет ирӗклӗхӗ ҫинчен паллӑ манифеста кӑларнӑ 
хыҫҫӑн та “инородецсем” тесе чӗнекен халӑхсем валли хаҫат-журнал 
ӗҫне йӗркелессине кӑмӑллакансем пулман” . /2 /

1928 ҫулта Ульяновскра Н. Н. Столовӑн “ Периодическая 
печать Ульяновской губернии 1837-1927 г.г.” ятлӑ библиографи 
справочникӗ тухнӑ. Унта чӑвашсен “Ҫӗнӗ пурнӑҫ” хаҫачӗн пӗрремӗш 
номерӗ 1918ҫулхиакауйӑхӗн 13-мӗшӗнчетухнӑтенӗ. Кӑлараканӗ- 
Чӗмпӗр кӗпӗрнин халӑха вӗрентес тӗлӗшпе ӗҫлекен комиссариачӗ. 
Пӗрремӗш редакторӗ -  кӗпӗрнери ҫутӗҫ пайӗнчи чӑваш уйрӑмӗн 
инструкторӗ С.Авксентьев-Лашман. Вӑл Шӑмӑршӑ районӗнчи 
Патирек ялӗнче ҫуралнӑ, Чӗмпӗр чӑваш шкулӗнче вӗреннӗ.

“Ҫӗнӗ пурнӑҫ” 1918 ҫулхи утӑ уйӑхӗн 19-мӗшӗнчен пуҫласа 
юпа уйӑхӗн 31-мӗшчен тухайман. Шуррисене Чӗмпӗртен хӑваласа 
ярсан ҫӗнӗрен чӗрӗлнӗ. Пурӗ 137 номер пичетленнӗ. 1920 ҫулхи 
пуш уйӑхӗн 21-мӗшӗнче ун юлашки номерӗ тухнӑ. Ку хаҫат ӗҫне 
И. Юркин ҫыравҫӑ та хастар хутшӑннӑ. Ҫаплах Ҫеҫпӗл Мишши те 
хӑйӗн “Иртнӗ самана” сӑввине пичетленӗ. Юлашки вӑхӑтра “Ҫӗнӗ 
пурнӑҫа” губсовет кӑларнӑ (редакторӗ Г. Савандеев пулнӑ).

Ҫаплах Чӗмпӗрте пӗр хушӑ “Ҫутталла” (1920), “Хӗрлӗ 
салтак” (1919) хаҫатсем чӑвашла тухса тӑнӑ. “Чухӑнсен сасси” ятлӑ 
ҫар хаҫачӗ те пӗр вӑхӑт Чӗмпӗрте пичетленнӗ. Вӑл тӗрлӗ хулара 
тухкаланӑ, шуррисене хӑваласа кайнӑ май кунта те ҫитнӗ. Ҫак 
хаҫатсем хупӑннӑ хыҫҫӑн Чӗмпӗр ҫӗрӗ ҫинче чӑваш пичечӗ сӳнет 
(1920-1921 ҫулсенче “Атӑл юрри” журналӑн икӗ номерӗ тухнине 
шута илмесен).

1956 ҫулта Чӗмпӗр чӑваш шкулне Ульяновск облаҫӗн ӗҫ 
тӑвакан комитечӗ йышӑнӑвӗпе килӗшӳллӗн хупса лартаҫҫӗ. Шкул 
картишӗнче чӑваш кӗнекисенчен пысӑк кӑвайттӑваҫҫӗ. П.П.Ургалкин 
каласа хӑварнӑ тӑрӑх, вут-ҫулӑм 3-4 метра ҫити ҫӗкленнӗ. Ку хӑрушӑ 
япала хыҫҫӑн пирӗн тӑрӑхра чӑваш чӗлхи вӑйсӑрланса пырать. 
Чӑвашсене ирӗксӗрех «вырӑслатаҫҫӗ». Нумай шкулта вырӑсла 
ҫеҫ вӗрентме тытӑнаҫҫӗ. Чӑвашла калаҫнине илтсен (класра та,



коридорта та) ачасене канцелярие илсе кӗрсе “тӑн кӗртеҫҫӗ” , 
айӑплаҫҫӗ. Ҫав вӑхӑтрах чӑвашла калаҫма, вӗрентме пӑрахтаракан 
шкул директорӗсене, вӗрентӳҫӗсене мухтаҫҫӗ, вёсен кӑкӑрӗ ҫине 
орден-медаль ҫакаҫҫӗ. “Тӑрӑшуллӑ” ӗҫ харама кайман. Халӗ пирӗн 
облаҫри мӗн чухлӗ чӑваш ялӗнчи чӑвашсем хӑйсен тӑван чӗлхине 
пӗлмеҫҫӗ! Уйрӑмах Мелекесс, Ҫӗнӗ Малӑкла, Барӑш, Николаевка, 
Ҫинкӗл, Тереньга, Нартакпӑ районӗсенче пурӑнакан ентешсене пырса 
тивет ку. Ҫакӑн тӗп сӑлтавӗ —  шкулта тӑван чӗлхене вӗрентменни 
тата чӑвашла хаҫат тухса тӑманни. Ҫынсем хӑйсен хуйхине уйрӑм 
чӑтса ирттернӗ, вӗсем хӑйсене пӑшӑрхантаракан ыйтусене пӗрле 
сӳтсе явма, пӗр-пӗрне пулӑшма пултарайман.

1980-мӗш ҫулсен варринче пирӗн ҫӗршывра Уҫҫӑнлӑх, 
Ирӗклӗх, Демократи самани ҫитсен наци ыйтӑвӗсене тинех тимлӗх 
уйӑрма пуҫларӗҫ. Ҫӗнӗ тапхӑр варкӑшӗ Чӗмпӗр чӑвашӗсемшӗн те 
ӑшӑ хыпар, савӑнӑҫ илсе ҫитерчӗ.

1989 ҫулхи раштавӑн 30-мӗшӗнче Чӗмпӗр Енре “Канаш” ятлӑ 
чӑвашла хаҫатӑн 1 -мӗш номерӗ ҫапӑнса тухрӗ. Унӑн учредителӗсем
—  КПСС Ульяновск обкомӗ, халӑх депутачӗсен область совечӗ тата 
облаҫри чӑвашсен И. Я. Яковлев ячӗллӗ ҫутӗҫ обществи. Тиражӗ
—  2000 экземпляр.

Ку хаҫат 25 ҫул тухса тӑрать ӗнтӗ. “ Канаш» —  Чӗмпӗр 
чӑвашӗсен ҫӗнӗ саманари пурнӑҫ летопиҫӗн тӗкӗрӗ. Чӑваш наци 
юхӑмӗнче пулса иртнӗ событисем унта пӗтӗмпех кӗнӗ. Чӗмпӗр Енре 
чӑвашсем сахал мар. Кивӗ ҫырав тӑрӑх (1989 ҫулхи), облаҫра 116,5 
пин чӑваш пурӑннӑ. Уйрӑмах ҫак районсенче йышлӑ вӗсем: Чӑнлӑ
—  19,9 пин, Мелекесс —  7,7, Ульяновск —  8,1, Барӑш —  4,2, Ҫӗнӗ 
Малӑкла —  4,2, Ҫинкӗл —  4,7, Чартаклӑ —  3,1. Область центрӗнче
—  41 пин чӑваш. Облаҫри халӑхсен 8,3 проценчӗ —  чӑвашсем.

2010 ҫулхи ҫырав тӑрӑх вара цифрӑсем урӑхларах, облаҫра 
111 пин те 100 чӑваш.

Халӑх пур пулсан ун культури те, аталанӑвӗ те пур. Апла 
ҫырмалли темӑсем те ҫуралсах тӑраҫҫӗ. Информаци хатӗрӗсен 
тӗллевӗ —  хыпара халӑх патне ҫитересси, ҫынсенчи ӑнлавсене 
йӗркелесси, пӗр-пӗринпехутшӑнмапулӑшасси, пурнӑҫа пуянлатасси, 
наци ӑнланулӑхне ӳстересси.

“Канаш” хаҫатӑн ӗҫӗ тата анлӑрах: пӑрҫа пек сапаланма 
пуҫланӑ ентешӗмӗрсене пӗр чӑмӑра пуҫтарасси, чӑваша чӑваш 
пулма пулӑшасси. Хӑйӗн малтанхи ӗҫне вӑл пурнӑҫларӗ: ҫӗр пин 
сӑмахлӑ, ҫӗр пин юрӑллӑ, ҫӗр пин тӗрӗллӗ чӑваш халӑхӗн пӗтмелле 
мар, авалхи ҫепӗҫ чӗлхемӗре, культурӑмӑра аталантармалла тесе



ентешсене ӗнентерчӗ. “Канаш” хаҫат пичет уйӗнче хӑй вырӑнне 
тупса ҫирӗпленчӗ.

Ҫак темӑпа ҫырма мана “Канаш” хаҫата 1-мӗш номертен 
пуҫласа пӗр сиктермесӗр вуласа пыни, 19 ҫула яхӑн редакцире вӑй 
хуни пулӑшрӗ. Мӗнпур событисем тенӗ пекех куҫ умӗнче пулса пычӗҫ. 
Чӑваш юхӑмӗнчи кашни хастара тенӗ пекех паллатӑп: хуларисене 
те, тӗрлӗ ялтисене те. Вӗсемпе халӑхӑмӑрӑн пуласлӑхӗ, культури 
пирки чылай калаҫнӑ.

Кӳртӗм сӑмахӗнчеэпӗИ. Я. Яковлев шкулӗнпӗлтерӗшӗчӑваш 
ҫырулӑхӗшӗн, культуришӗн пысӑк пулнине кӑтартма тӑрӑшрӑм. 
Ҫирӗммӗш ӗмӗр пуҫламӑшӗнче Чӗмпӗрте чӑвашла хаҫатсем те 
тухса тӑнӑ. Вёсен сасси сӳнсен чӑваш пичечӗ кунта ҫӗнӗрен 1989 
ҫулта ҫеҫ чӗрӗлнӗ.

Пӗрремӗш пайӗ хаҫат пуҫланса кайнӑ тапхӑра сӑнлать. 
Пысӑк влаҫрисем темиҫе теҫетке ҫул татса паман наци ыйтӑвӗсем 
обществӑра ҫиеле тухаҫҫӗ. Вӗсене татса памасӑр ирӗклӗ патшалӑх 
туса хума ҫук. Ирӗклӗхӗн пӗр енӗ —  пичет ирӗкӗ. Ҫавӑнпа та 
Ульяновск облаҫӗнче наци хаҫачӗсене уҫма ирӗк паракан йышӑну 
тухать. Тутарсен “Ӗмӗт” , чӑвашсен “Канаш” ятлӑ хаҫачӗсем пичетлеме 
пӗр кунтах пуҫлаҫҫӗ.

“Канаш” хаҫатӑн чи ҫивӗч теми тӳрех палӑрать: нумай 
мӑшкӑл тӳснӗ чӑваш чӗлхине шкулта вӗрентмелле, халӑхра мӑнаҫлӑх 
ҫуратмалла, хамӑрӑн культурӑна, йӑла-йӗркене тавӑрмалла!

Ҫаплах ку сыпӑкра малтанхи редакции штат расписанийӗ 
йӗркеленсе пынине кӑтартнӑ, приказ кӗнекинчен илнӗ йӗркесемпе 
усӑ курнӑ.

Хаҫатӑн паянхи сӑн-сӑпатне кӑтартнӑ чух тӗрлӗ цифрӑсемпе 
усӑ курнӑ, коллективра ӗҫлекенсемпе, рубрикӑсемпе паллаштарнӑ. 
Хаҫат производстви пирки те сӑмах хускатнӑ.

Иккӗмӗш сыпӑк Чӗмпӗр Ен чӑвашӗсен паянхи пурнӑҫне 
ҫутатса парать, экономикӑпа производство кӑтартӑвӗсемпе те 
паллашма пулать.

Наци ӑнланӑвне аталантарас ӗҫре хаҫаттӳпи пысӑк. Ун йӗри- 
тавра интеллигенци пуҫтарӑнать. Пӗлӳ илнӗ ҫынсем тӗрлӗ ҫӗрте 
вӑй хурса халӑхӑмӑрӑн ӑс-тӑн шайне кунсерен ӳстереҫҫӗ. Ҫулсерен 
чӑваш чӗлхине вӗрентекен шкулсем йышланса пыраҫҫӗ, ачасем тӑван 
чӗлхене вӗренме май пур. Ульяновск педуниверситетӗнчи филологи 
факультетӗнче чӑваш уйрӑмӗ уҫӑлнӑ. Ҫаплах ҫакӑн пек уйрӑмсем 
1-мӗш тата Ҫинкӗл педучилищисенче те пур. Пилӗк ҫул каялла 
Чӗмпӗр чӑваш шкул комплексӗнче Чӑваш патшалӑх университечӗн



представительстви уҫӑлни те пирӗн тӑрӑхри ҫамрӑксемшӗн питӗ 
паха. Кунта куҫӑмсӑр вӗренме пулать —  Шупашкара каймасӑрах. 
Культура вучахӗ те амаланнӑҫемӗн амаланса пырать. Халӗ 
Ульяновскра чӑвашсен юрӑпа ташӑ ушкӑнӗсем пур. Ялсенче те 
ҫынсем хастартарах, малалла пӑхса ӗҫлеҫҫӗ ку енӗпе.

Вӗрентӳ, культура ӗҫӗсене йӗркелесе пыма халӗ Чӗмпӗр 
облаҫӗнчи чӑвашсен наципе культура автономийӗ, И. Я. Яковлев 
ячӗллӗ общество пур. Вӗсем йӗркелемесӗр, хутшӑнмасӑр облаҫра 
пёр культура мероприятийӗ те иртмест.

1997 ҫулхи август уйӑхӗнче хаҫат ҫумӗнче “ Ш евле” 
литпӗрлешӳ ӗҫлеме пуҫларӗ. Вӑл илемлӗ сӑмаха юратакансене 
пӗрлештерет. Вӗсем 2000 ҫулта “Шевле ҫути” альманах кӑларма 
пултарчӗҫ. Ҫаплах 1920-21 ҫулсенче Чӗмпӗрте тухса тӑнӑ “Атӑл 
юрри” журнала 80 ҫул иртсен ҫӗнӗрен чӗртрӗҫ. Паян пирӗн облаҫри 
ҫыравҫӑсенчен вуннӑшӗ ытла Писательсен союзӗнче тӑраҫҫӗ:
А.Юман, В. Тарават, Серте Мишши, Н. Ларионов, А.Ырьят, Л.Данилов,
Н.Казаков... Ҫак ҫулсенче ҫӗре кӗнӗ А.Чебанов, В.Чекушкин, 
П.Ишутов, В. Деменкова та ҫак йышрахчӗ.

Вырӑнти телевиденире 25 ҫул ӗнтӗ “Еткер” телекӑларӑм 
тухать. Ӑна Ҫамрӑксен Ҫеҫпӗл Мишши ячӗллӗ премийӗн лауреачӗ, 
Чӑваш Республикин культуратавативӗҫлӗ ӗҫченӗ О.Н. Мустаев ертсе 
пырать. “Еткер” пӗлтерӗшӗ пысӑк, халӑх хӑйӗн шухӑш-кӑмӑлне ун 
витӗмӗпе те йӗркелет.

Хаҫат урлӑ пултаруллӑ чӑваш ӳкерӳҫисем пирки те пӗлме 
пултартӑмӑр. Кашнин ҫинчен тӗплӗн ҫырса кӑтартнӑ. Вӗсем пысӑк 
уявсене хӑйсен картинисемпе илемлетеҫҫӗ, ятарлӑ куравсем 
ирттереҫҫӗ. Халӑх вӗсене курса савӑнать.

22 ҫул каялла И. Я. Яковлев шкулӗнче Турӑ саккунӗсене 
вӗренмелли чиркӳ тепӗр хут уҫӑлчӗ, тӗне ӗненекенсене чан сассипе 
пуҫтарчӗ. Игнатий игумен чӑвашла кӗлӗсем ирттерет кунта. Библие 
куҫарнӑ чухне Патриархӑмӑр ҫакӑн ҫинчен ӗмӗтленнӗ ӗнтӗ.

Спортра, медицинӑра палӑрнӑ ентешсене асӑннӑ ку 
сыпӑкра.

Виҫҫӗмӗш сыпӑкра журналистика жанрӗсем пирки сӑмах 
пырать. Кунта “Канаш” хаҫатри материалсен чӗлхипе стильне 
тишкернӗ, анатри чӑвашсен диалект уйрӑмлӑхӗсене палӑртнӑ. 
Ҫаплах редакцире ӗҫлекен журналистсен ҫырас ӑсталӑхӗ пирки 
вулама пулать.



“Канаш” хаҫатӑн малтанхи утӑмӗсем

Хаҫат пуҫланса кайни

Мӗнпе танлаштарма пулать-ха Чӗмпӗрте тӑван чӗлхепе 
хаҫаттухма пуҫланине? Вӑрманта аташса кайнӑ ҫынсем пӗр-пӗрне 
тупасшӑн “ау!” кӑшкӑрнипе те, пӗр ӗҫ тума чӗнсе чан ҫапнипе те, 
шыв тулнине чӑтаймасӑр пӗве татӑлса кайнипе те...

Акӑ мӗн аса илет Чӗмпӗр тӑрӑхӗнчи паллӑ журналист, 
Ульяновск КПСС обкомӗнчи пичет секторӗн пуҫлӑхӗ А. Богатов: 
“ 1989 ҫулхи ҫулла КПСС обкомӗн пленумӗ иртрӗ. Унта тӗрлӗ наци 
представителӗсем пурччӗ. Вӗсем наци культурине, чӗлхине, йӑпи- 
йӗркине чӗртсе тӑратас, наци хаҫачӗсене тата телекӑларӑмӗсене 
уҫас ыйтусене пӑхса тухрӗҫ. Телекӑларӑма йӗркелесе яма йывӑрах 
пулмарӗ, вӑл, “Еткер” ятлӑскер, авӑн уйӑхӗн 17-мӗшӗнче пӗрремӗш 
хут эфира тухрӗ.

Хаҫат кӑларасси вара чылай тертлӗрех пулчӗ. Йышӑнусем 
нумайланса пычӗҫ, анчах калаҫу шайӗнчен ҫӳлереххӑпараймарӑмӑр. 
Тӗп чӑрмав —  укҫа-тенкӗ ҫуккинче. Пурте ҫӗнӗ 1990 ҫула кӗтрӗҫ. 
Ҫак лару-тӑрура пичет секторӗпе И. Я. Яковлев ячӗллӗ ҫутӗҫ 
обществи (пуҫлӑхӗ И. С. Кирюшкин) ыттисем хывман ҫулпа кайма 
шутларӗҫ: обществӑлла пуҫарупатемиҫе номер кӑлармаллата влаҫа 
факт умне тӑратмалла. Тивӗҫсене пайласа патӑмӑр. Пӗр ушкӑн 
номер валли материалсем хатӗрлерӗ, тепри йӗркелӳ ыйтӑвӗсемпе 
аппаланчӗ. Чӑнлӑ район типографийӗ (директорӗ В. Салюкин) 
ҫителӗклӗ хут уйӑрса пачӗ. “Коммунизм ҫути” хаҫат (редакторӗ
В. Ромашкин) ӗҫченӗсем наборларӗҫ, верстка турӗҫ. Хамӑр ума 
тӗллев лартрӑмӑр: СССР йӗркеленсе кайнӑ кун тӗлне хаҫатӑн 1 -мӗш 
номерне кӑлармалла. Ҫапла пулса тухрӗ те: 1989 ҫулхи раштавӑн 
30-мӗшӗнче “Канаш” кун ҫути курчӗ.

Парти бюровӗн пёр членӗ те хаҫат кӑларма хатӗрленнине 
пӗлмен —  пуҫару ушкӑнӗ вӑрттӑн ӗҫлемен пулсан та. Никам пуҫне 
те ҫакӑн пек хӑюллӑ утӑм тума пултарас шухӑш килсе ҫапман пулӗ. 
Пуҫаруҫӑсем шутлани тӗрӗсех пулчӗ.

Пӗрремӗш номер тухнӑ хыҫҫӑн ҫак ыйтупа ӗҫлекенсене 
облӗҫтӑвком пуҫлӑхӗ Ю.Ф.Горячев хӑй патне чӗнтерчӗ. Тӗлпулӑва 
обкомӑн пропагандӑпа агитаци пайӗн пуҫлӑхӗ Е.Чарный, наци 
ыйтӑвӗсемпе ӗҫлекен сектор пуҫлӑхӗ В. Обушинский, пичетсекторӗн 
пуҫлӑхӗ А.Богатов, И.Я.Яковлев ячӗллӗ общество председателе



И.Кирюшкин пынӑччӗ. Калаҫу вунӑ минута пычӗ. Ҫак вӑхӑтра пӗтӗм 
кирлӗ ыйтӑва татса пачӗҫ. Йӗркелӳ тата кадрсем суйлас ыйтусене 
пуҫару ушкӑнӗ хӑй ҫине илчӗ.

1990 ҫулхи кӑрлач (январь) уйӑхӗнче облӗҫтӑвком хаҫат 
пичетлес енӗпе йышӑну кӑларчӗ. Унта укҫа-тенкӗпе, материалпа 
тивӗҫтерес тата редакцие пӳлӗм, журналистсене хваттер уйӑрса 
парас ыйтусем пур. Хаҫат редакторӗ В.Ромашкин пулса тӑчӗ.

“Канаш” —  тулай чӑвашӗсем хушшинче чӑваш чӗлхипе тухса 
тӑракан пӗрремӗш хаҫат. Пуҫару илӗртӳллӗ пулчӗ. Пирӗн пата 
Куйбышев (халӗ Самар), Оренбург, Пенза, Хусан, ҫаплах Чӑваш 
ҫӗршывӗн делегацийӗсем опытпа паллашма килме тытӑнчӗҫ” .

Кунта ҫакна палӑртса хӑвармапла: ҫӗнӗ саманара пӗрремӗш 
чӑваш хаҫатне кӑпаракансем -  Пушкӑрт чӑвашӗсем. Вёсен «Урал 
сасси» ятлӑ хаҫачӗ 1989 ҫулхи октябрь уйӑхӗнче кун ҫути курнӑ, 
анчах темиҫе номер кӑпарнӑ хыҫҫӑн ӗҫ чарӑнса ларнӑ. Тепӗр хут 
ӑна ҫулталӑкран кӑна чӗртсе янӑ.

Хаҫат кӑларма тытӑннин тӗллевӗ —  тӑван чӗлхене манма, 
пӑрҫа пек сапаланма пуҫланӑ халӑхӑмӑра пӗр чӑмӑра пуҫтарасси, 
чӑваш сӑмахне уҫҫӑн янратса хамӑрта мӑнаҫлӑх туйӑмӗ ҫуратасси. 
Кун пирки малаплатӗплӗн калаҫӑпӑр-ха. Халӗ варахаҫатӑн пӗрремӗш 
номерне пӑхса тухар. Мӗн пирки сӑмах пырать унта? Хаҫат девизӗ 
—  “Чӑваш чӗлхи ячӗпе пурте пӗр пулар” .

Пӗрремӗш полоса тӑрринче “Ҫӗнӗҫул ячӗпесире, юлташсем” 
тесе пысӑк саспаллисемпе ҫырса хунӑ. Кунта вӑрттӑн шухӑш та 
пытаннӑ. Ытарлӑх мелӗпе усӑ курнӑхаҫатаникӗслекенсем. Чӑнахта, 
тата тепӗр кунран Ҫӗнӗ ҫул —  1990 ҫул —  ҫитет. Анчах ку япалана, 
хаҫат тухма пуҫланине, урӑхпа ӑнланма та пулать. Чӗмпӗр чӑвашӗсен 
ҫӗнӗ ҫулӗ, тапхӑрӗ, самани ҫитнине пӗлтерет ку. Хаҫат “Аван-и, 
вулакан” статьяпа уҫӑлать. Кунта авторне кӑтартман, анчах вӑл 
паллӑ — Чӑнлӑ районӗнчи “Коммунизм ҫути” хаҫат редакторӗн ҫумӗ
А. Юман. Унта вӑп вулакансене Чӗмпӗр ҫӗрӗ ҫинчи чӑваш пичечӗн 
историйӗпе кӑштах паллаштарать, чӑваш сӑмахӗ хисепрен тухнӑ 
вӑхӑта аса илет, малашнехи плансене, ӗмӗт-тӗллеве палӑртать. 
Ҫаплах ку страницӑра “Ӗмӗт” (Чӗмпӗр Енри тутарсем валли тухакан 
хаҫат) тата “Канаш” хаҫатсене вулакансем патне КПСС Ульяновск 
обкомӗ тата халӑх депутачӗсен Ульяновск область Совечӗ сӑмахпа 
тухать. Унта ҫапла ҫырни пур: “Эпир журналистсемпе вулакансен 
активӗ хӑйсен тӑван чӗлхипе ӗҫ ҫыннисен интересӗсен пӗрлӗхне 
тата пирӗн облаҫри мӗнпур халӑхсен социаллӑ шӑпине яр уҫҫӑн тата 
ӗненмелле кӑтартса парасса, халӑхсен интернационаллӑ пӗрлӗхне 
ҫирӗплетме пулӑшасса шанатпӑр” . /3 /



Ҫаплах кунта Д. Белоусов ӳкерчӗкӗ пур: Хёл мучи почтальон 
“Канаш” хаҫат валеҫсе ҫӳрет. Аялта вара А. Юманӑн “Ҫулталӑк 
кӗнеки” , Шупашкар поэчӗн П. Ялкирӗн “Ҫӗн ҫулпа” сӑввисене 
пичетленӗ. Иккӗмӗш полосара —  саламсем. “Канаш” хаҫата 
Писательсен союзӗн членӗ, Чӑваш Писательсен союзӗн республика 
тулашӗнчи чӑвашсемпе ӗҫлекен комиссийӗн яваплӑ ҫыннисенчен 
пӗри Виталий Енӗш (Шупашкар), Ульяновск облаҫӗнчи тутарсен 
“Туган тел” ҫутӗҫ обществин правленийӗ, Ульяновск облаҫӗнчи 
нимӗҫсен “Возрождение” обществин председателе Евгений Миллер 
саламлаҫҫӗ. И. Я. Яковлев ячёллё общество правленийён членё 
А. Алексеев (Шупашкар) “Наци культурине аталантарма” статьяра 
Ульяновскра чӑваш обществине туса хунӑ пирки каласа парать. 
“Мальелсем малалла пӑхаҫҫӗ” статьяна Я. Капитонов (чӑн ячё —  
Яков Рогачев) ҫырнӑ. Унта Ҫӗнӗ Малӑкла районёнчи ял пирки сӑмах 
пырать “Восток” ял хуҫалӑхӗн пуҫлӑхӗнчен —  Ф. А. Иванушкинран 
интервью илнӗ. Ҫаплах кунта Я. Рогачевӑн “Елка умӗнче” сӑвви 
пичетленнӗ (аяла Р. Яшин тесе алӑ пуснӑ). Виҫҫӗмӗш полосара
А. Вражкин (Ульяновск облаҫӗнчи Чӑнлӑ районёнчи Ирҫел ялӗнче 
ҫуралса ӳснӗ, Шупашкарта пурӑнать) Мускавра пурӑнакан чӑваш 
скульпторӗ А. Майраслов ҫинчен каласа парать. Вӑл К. В. Иванов 
скульптурисене хатӗрлет иккен (проектсенчен пӗрин сӑн ӳкерчӗкӗ те 
пур). Яков Рогачев кунтах И. Я. Яковлев ячёллё обществӑна йёркеленё 
куна халалласа “Чӑваш ятне варламӑпӑр нихӑҫан!” сӑвӑ ҫырнӑ. Ҫак 
авторах К. Яковлев ятпа Мелекесс районӗнчен промышленноҫпа 
тата ял хуҫалӑхӗпе ҫыхӑннӑ виҫӗ хыпар пичетленӗ.

Н. Васильев, “ Боровский” совхозӑн 2-мӗш уйрӑмӗнчи 
парторганизаци секретарё, Мелекесс районёнчи Аппак ялёнчи 
ӗҫченсем пирки сӑмах хускатать. 4-м ёш  полосара кулӑш 
страници —  “Шӑпӑр” . Кунта В. Енёшён “Качкачакин кулать” тата
A.Чебановӑн “Шуйттан ҫӑпати” шӳтлӗ калавӗсем пичетленнӗ. Ҫаплах
B.Дедушкинӑн фотоэтючӗ тата А. Орлов-Шуҫӑмпа И. Тукташ ҫырнӑ 
“Хӗл илемӗ” юрӑ илемлетеҫҫӗ юлашки страницӑна. Ҫапла пулса 
тухнӑ “Канашӑн” 1-мӗш номерӗ.

“ Канаш” хаҫатӑн 1990 ҫулхи подшивкине тишкернӗ май 
ҫакна сӑнатӑн. Чӑваш сӑмахӗшӗн тунсӑхласа ҫитнӗ, халӑх шӑпишӗн 
пӑшӑрханакан ҫынсем номертен номере ҫивӗч ыйтуллӑ статьясем 
ҫыраҫҫӗ: канашлаҫҫӗ, сӗнеҫҫӗ, ыйтаҫҫӗ, хистеҫҫӗ... Ҫак темӑпа 
ҫырнӑ статьясене пӑхса тухар-ха. Кунта тӳрех хаҫатӑн сулӑмӗ 
палӑрать: чӗлхе, культура, йӑла-йӗрке, чӑваш халӑхӗн кун-ҫулӗ.

1-мӗш номерте А. Алексеев (Шупашкар) “Наци культурине 
аталантармалла” статьяра ҫапла ҫырать: “Политика, экономикӑпа



культура аталанӑвӗ тӗлӗшӗнчен вырӑс халӑхӗ чӑваш тата вырӑс 
мар ытти халӑхсенчен ҫӳлерех тӑнине хӑйӗн вӑрӑм ӗмӗрӗнче И. Я. 
Яковлев лайӑх курса тӑнӑ. Унӑн ӗҫӗ-хӗлӗн тӗллевӗ хӑйӗн халӑхне 
вырӑс халӑхӑн шайне ҫити ҫӗклесси, ентешӗсене вырӑс культурипе, 
христиан тӗнӗпе паллаштарасси пулнӑ. Ку енӗпе просветитель 
ҫапла каланӑ: “Инородецсем (Российӑра вырӑс мар халӑхсене 
ҫапла каланӑ —  А. А.) вырӑс халӑхӗн аслӑ ҫемйине ҫирӗппӗн кӗрсе 
вырнаҫмалла, анчах та унта усрав ывӑл пулса мар, пӗр тан праваллӑ 
ачасем пулма кӗмелле... Чи малтан вӑйпах витӗм кӳресси ҫинчен 
(уйӑрни пирӗн —  А. А.) кирек мӗнле шухӑша та, темиҫе хутчен те чи 
хурлӑхлӑ результатсем патне илсе ҫитернӗ шухӑша сирсе ямалла” . 
/4 /

1990 ҫулхи 3-мӗш номерте педагогика наукисен докторӗ, 
Ульяновск облаҫӗнчи И. Я. Яковлев ячёллё ҫутӗҫ обществин Хисеплӗ 
членӗ Г. Волков (Мускав) ҫапла ҫырать: “Ҫак виҫӗ япаларан пуҫланса 
каять те ӗнтӗ чӑваш халӑхне вӗрентсе ҫутта кӑларас ӗҫ: учительсем 
хатӗрлесси, чӑваш кӗнеки, ял шкулӗ [...] Анчах тем тесен те Иван 
Яковлевичӑн чи чаплӑ ӗҫӗ — чӑваша чӑваш пулма пулӑшни, ун наци 
кӑмӑпне хӑпартса, ҫӗклесе пыни” . /5 /

Чӑваша чӑваш пулма пулӑшни —  ҫакӑ "Канаш” хаҫатӑн 
пӗрремӗш тӗллевӗ. Вӑл чи пирвайхи номерсенченех палӑрать. 
Тепӗр тесен —  тӗллевӗ урӑхла пулнӑ пулсан кама кирлӗччӗ ку 
издани? Пурне те пулӑшма тӑрӑшнипе ҫеҫ вӑл хӑйӗн тавра хастар 
чӑвашсене пуҫтарма пултарчӗ. Тӑван чӗлхене, атте-аннене епле 
манма пултарӗ-ха ҫын? Ахальтен мар авар поэчӗ Р. Гамзатов: “Тӑван 
чӗлхе ыран пӗтес пулсассӑн эп хатӗр паянах ҫӗре кӗме!” —  тенӗ. 
Тӑван чӗлхене, чӗлхе урлӑ тӑван халӑха сыхласа хӑварассишӗн ӗҫ 
пуҫларӗ те ӗнтӗ “ Канаш” .

Вӑрҫӑпа ӗҫ ветеранӗ А. Калистратов (Пӑва районӗ, Элшел 
ялӗ) 1991 ҫулхи 17-18-мӗшномерсенчеҫаккалаҫӑва “Чун хурланать, 
чун савӑнать" статьяра малалла тӑсать: “Чӑваш чӗлхи шӑпчӑк саслӑн 
янӑрать. Тепӗр енчен чӑваш чӗлхине, чӑвашах хакламан элекҫӗ 
ҫын тӗл пулкалать. Унашкал ҫын пуласлӑха ӗненмест. Чӑваш чӗлхи 
пӗтет имӗш. Мӗне пӗлтерет-ха ку? Ку вӑл чӑваш халӑхне вилӗм 
сӗнни пулать. Ара, чӑн та, чӗлхе вӑл пӗр-пӗринпе хутшӑнмалли 
хатӗр, халӑхпа пӗрле ҫуралнӑ. Апла пулсан чӗлхе халӑхпа пӗрле 
ҫеҫ тӗпленет. Чӑваш чӗлхине пӗлнӗ ҫӗртех ӑна мананҫи пулнисем 
те тӗл пулаҫҫӗ вӗт. Ку йышшисем хӑйсене пысӑка хуни пулать-ши 
е ашшӗ-амӑшне хисеплеменни-и? Вӑл та, ку та. [...] Вӑрҫӑ ҫулӗ 
витӗр тухрӑм [...] К.В.Ивановӑн, М. Ҫеҫпӗлӗн тата ытти чӑваш



ҫыравҫисен нумай-нумай сӑввисене пӑхмасӑр пӗлеттӗм. Вӗсене 
эпӗ тӑтӑш тенӗ пекех е сасӑпа, е асра калаттӑм. Вӑл вӑхӑтра вӗт 
йӗри-тавра вут, бомба. Тӑван чӗлхемӗр мана тӑшмана хирӗҫ ҫапӑҫса 
ӑна йӑвинченех тёп тума пулӑшрӗ” , —  тет вӑл. /6 /  Ҫак номертех 
И. Саландаев (Шӑмӑршӑ) хаҫатӑн малтанхи утӑмӗсене хаклама 
пӑхать. “Чӑвашсем, чӑмӑртанӑр” (ячӗ мӗне тӑрать -- чан ҫапнӑ 
евӗр илтӗнет!) заметкӑра ҫапла йӗркесем пур: “Эпӗ “Канаш” хаҫата 
малтанхи номертен пуҫласах юратса вулатӑп. Хӑюллӑ, илемлӗ, мал 
ӗмӗтлӗ хаҫат вӑл. Тӑван чӗлхе управҫи, чӑваш чунӗн палӑрӑмӗ, 
туслӑх элчи тейӗттӗм” . /7 /Т ӗрӗс хак панӑ автор, хаҫат рольне лайӑх 
ӑнлантарнӑ. Асӑрхарӑр-и, автор Ульяновск облаҫӗнче пурӑнмасть, 
ҫапах та Чӗмпӗр Ен хаҫачӗшӗн хыпса ҫунать. Нацин чикки ҫук. 
Ӑҫта пурӑнсан та эпир —  чӑвашсем. Пирӗн савнӑҫ та, хуйхӑ та 
пӗр. Ҫавӑнпа та пирӗн хаҫата ытти регионсенче ҫырӑнса илнинчен 
ним тӗлӗнмелли те ҫук. Пире администраци территорийӗсем ҫине 
пайлани тӳре-шара валли ҫеҫ. Пурпӗрех эпир пӗр халӑх— чӑвашсем. 
“Канаш” хаҫат тухма тытӑнни вара —  пурин савнӑҫӗ те.

Хаҫатӑн тӗллевӗ пирки —  каларӑмӑр ӗнтӗ. Шӑпах ҫакӑнтан 
чи ҫивӗч тема тухать те ӗнтӗ: чӗлхене, культурӑна чӗртсе тӑратса, 
аталантарса, историпе паллаштарса Раҫҫейри ытти халӑхсемпе пӗр 
тан пуласси, ҫӳллӗ шая ҫӗкленесси. Редакцие 1990 ҫулта килнӗ 
ҫырусенчен нумайӑшӗ ҫак темӑна хускатаҫҫӗ.

АкӑУльяновск облаҫӗнчичӑвашсен И. Я. Яковлевячёллёҫутӗҫ 
тата культура обществин правленийён председателе И.Кирюшкин 
мӗн ҫырать: “ Нацисене аталантарас ӗҫе малалла та ҫак сулӑмпа 
тӑсас пулсан тӑван чёлхе те, тӑван культура та йӑлтах пӗтсе ларма 
пултараҫҫӗ. Хальхи вӑхӑтра тӑван чӗлхене ҫухатас хӑрушлӑх тухса 
тӑнӑ, мӗн тумалла-ха пирӗн? [...] И. Яковлев шкулӗ, чӑвашсен 
Ульяновскри педучилищи хӑйӗн сумлӑ вырӑнне йышӑнма тивӗҫлӗ. 
Чӑваш шкулӗсемшӗн учительсем хатӗрлекен чӑн-чӑн вучаха ҫӗнӗ 
вӑйпа, ҫӗнӗ ҫулӑмпа ялкӑштарса ярасси —  пирӗн пысӑк парӑм” . /8 / 
Ҫак темӑна Чӑвашсен обществӑлла культура центрӗн правленийён 
председателе Юхма Мишши (Шупашкар) малаллатӑсать: “Канаш” —  
пӗтӗм чӑваш халӑхӗшӗн чӑн-чӑн канаш пултӑрччӗ, тӑван культурӑна, 
ытарайми чӑваш чӗлхине ҫӗкленсе кайма пулӑштӑрччӗ. Чӗмпӗр 
чӑвашӗсен тумалли ӗҫӗ питӗ те нумай. Чӗмпӗрти чӑваш шкулне В. И. 
Ленинпа И. Я. Яковлев ӗмӗтленнӗ пек ҫӗнӗрен чӗртсе тӑратмалла, 
чӑваш музейне, картина галерейине ҫӗнӗрен уҫмалла, чӑн-чӑн чӑваш 
халӑх хорӗ йӗркелемелле. Кунтах пирӗн чи малтанхи театр ӗҫлеме 
тытӑннӑ, ҫав чӑваш театрне те ҫӗнӗрен халӑх патне ҫитермелле.



Мелекесс, Ҫӗнӗ Малӑкла, Ҫинкӗл, Барӑш, Павловка, Кӑлаткӑпуҫ 
тата ытти районсенчи чӑвашсем тӑван чӗлхепе вӗренме пӑрахнӑ, 
унти чӑваш ялӗсенче чӑваш шкулӗсем уҫмалла. Эпир вилме выртнӑ 
халӑх мар, эпир ҫӗнӗ пуласлӑха курса ҫӗнӗ ҫитӗнӳсем патне улӑпла 
утӑмсемпе утма тытӑннӑ аслӑ халӑх” . /9 /

Малалла каятпӑр. Кашни ҫырура чӗре ыратӑвӗ, чун 
кӑшкӑрӑвӗ. “Ҫавӑнпа чӑваш ҫамрӑкӗсем хӑйсем чӑваш пулнӑран 
вӑтансапурӑнните— пирӗн пурнӑҫ чӑнлӑхӗ. Ман шутпа, халӑххӑйӗн 
тӑван чӗлхинчен вӑтанма пуҫласан ку вӑл чӗлхе пӗтме пуҫланине 
пӗлтерет. Ҫакна тума парас марччӗ” , —  ҫапла пӑшӑрханса ҫырать 
техника наукисен кандидачӗ, Мускаври Чӑваш культура обществи 
правлени председателӗн ҫумӗ В. Пряников доцент. /1 0 / Мӗн каласан 
та чӑваш ачисене тӑван чӗлхене вӗрентмелле— ҫак шухӑш ун статйи 
витӗр мӗн вӗҫне ҫитиччен пырать. Ҫавна пулах ӗнтӗ ҫамрӑксем тӑван 
чӗлхерен, культурӑран писсе пыраҫҫӗ. Вӗрентӳҫӗ —  пенсионер, 
ӗҫ ветеранӗ Н. Юнгеров (Пӑва районӗ, Элшел ялӗ) ҫырӑвне те 
кулянмасӑр вулама май ҫук. “Каҫхи шӑплӑха сирсе ҫӗрӗпеххуткупӑс 
янӑратчӗ [...] Кун-ҫул тилхепине тӗрӗсрех тытса пырайманран-ши 
—  йӑнӑш ҫул ҫине кӗрсе кайрӑмӑр пулмалла. Тӑван сӑмах, тӑван 
халӑхӑмӑрӑн йӑли-йӗрки, культури куҫ умӗнчех манӑҫа тухма 
пуҫларӗҫ. Ял ҫыннисем янтипе пурӑнма хӑнӑхса ҫӑмӑпттайланчӗҫ, 
вёсен чун-чӗрери пуянлӑхӗпе илемлӗхӗ палӑрмаллах чакрӗ. Наци 
тумне пӑрахӑҫлани те куҫ умӗнчех. Ҫынсем хушшинче чӑвашла 
тӗрӗс те илемлӗ калаҫасси ҫулленех вӑйсӑрланса пырать. Тӑван 
чӗлхепе ҫырнӑ кӗнекесене кӑмӑлласа вулакансем йышлӑ марри 
палӑрать. Ялсенче купӑс сасси сайра илтӗнет, ун вырӑнне ҫамрӑксем 
магнитофонпа хӑпхана йӑлӑхтаракан тӗрлӗ патшалӑх кӗввисене 
ҫавӑрттарнине куратпӑр. Ӗлӗк хӑйӑ ҫутипе ларса ӑсталанӑ хитре 
чӑваш тӗррисем халӗ амаҫури ача вырӑнне юлчӗҫ. Тӗрӗ илемне 
туйма чӑннипех манса кайрӗҫ пирӗн хӗрарӑмсем [...] Халӗ вара 
ялсенче ватӑсене хисепе хуманни вӑйлӑн палӑра пуҫларӗ [...] 
Атте-анне чӗлхине, ырӑ йӑла-йӗркене ӑша хывса ватӑсемпе ӑшӑ 
сӑмах тупса калаҫасчӗ, вӗсемпе тимлӗ пуласчӗ [...] Ачасене 
тӑван халӑхӑмӑрӑн ырӑ йӑли-йӗркисене вӗрентмесӗрех хамӑртан 
ӗмӗрлӗхех пистеретпӗр [...] Чӑваш чӗлхи мӗн тума кирлӗ шухӑшпа 
ҫырлахса пурӑннӑран чӑваш чӗлхипе тухса тӑракан хаҫатсенче 
ӗҫлеме тӑван чӗлхене лайӑх пӗлекен ҫынна тупма питӗ йывӑр [...] 
Районти чӑваш шкулӗсенче тӑван чӗлхене япӑх вӗрентнӗрен мар
ши ку? [...] Чӑваш шкулӗсенче поэзипе туслисем йышлӑ. Вёсен 
тӑрӑшулӑхӗпе шкулти стена хаҫатне те тӑван чӗлхепе кӑларма май



пур [...] Анчах куҫ умӗнчех манӑҫа тухаҫҫӗ пирӗн юрӑсем. Юрӑсене 
ҫырса илессине ялсенчи шкулсенче те, Культура ҫурчӗсенче 
йӗркелеме пулать. Чӑваш ялӗсенче фольклор ансамблӗ йӗркелени 
те ҫак ӗҫре пысӑк утӑм туни пулӗччӗ” , —  текен йӗркесем пур унта. 

/11/
Тӗрӗсех пӑшӑрханать автор. Чӗлхене, йӑла-йӗркене мантӑмӑр пулсан 
эпир несӗлӗмӗрсен кун-ҫулне пӗлмен манкурта тухатпӑр.

И. Я. Яковлев сӑмахӗсене аса илер-ха: “Халӑхӑн ӑс-тӑнӗпе 
унӑн пӗтӗм тӗнчекурӑмне тӑван чӗлхе чун парать. Тӑван чӗлхесӗр 
чӑн-чӑн пӗлӳ ҫук. Чӑвашсен ҫак тарана упраннӑ паха мулӗ вӑл 
—  чӗлхе, юрӑ, тӗрӗ. Чӑвашсен ҫӗр пин сӑмах, ҫӗр пин юрӑ, ҫӗр 
пин тӗрӗ” . /1 2 / Н.Юнгеров шӑпах ҫак сӑмахсен пӗлтерӗшне ял 
пурнӑҫӗн никӗсӗ ҫинче кӑтартса парасшӑн тӑрӑшать. Ҫапах та 
питӗ йывӑр ҫак сӑмахсене ҫынсем патне ҫитерме. Аслӑ тата вӑтам 
ӑрурисемпе капаҫма пулать-ха, ҫамрӑксемпе пӗр чӗлхе тупма 
кансӗр. Ӑнланасшӑн мар вӗсем сан чун ыратӑвне, мӗнле хӑрушлӑх 
ҫывхарса килнине чухласах каймаҫҫӗ. Чӑваш халӑхӗ ҫӗр ҫинчен 
ҫухалма пултарасси вӗсемшӗн нимех те мар. “Чӑваш сӑмахне 
манни чӑваш ҫӑмахне те мантӑр” . Ку ылхана пӗлмен чӑваш тӗнчере 
те нумаях мар-тӑр. Аслашшӗсен чӗлхине пӗлмене чӑваш мӗскӗне 
хунӑ, маннине —  шелленӗ, телейсӗр тесе шутланӑ, пӗлес темене 
айван тенӗ, юратманнине ылханса ятланӑ” , — тесе ҫырать 
Г. Волков. /1 3 / Ҫеҫпӗл Мишши те ҫак самант ҫитесрен хӑранӑ. 
“Чӑваш халӑхӗ таптанса пӗтсе пырать. Чӑваш чӗлхи ҫухалас патне 
ҫитнӗ. Хамӑр тӑван чӗлхене хӑтарма ушкӑнпа пурте харӑс тӑмасан 
пирӗн наци Ҫӗр пичӗ ҫинчен ҫухаласса кӗтсех тӑр” , —  тенӗ вӑл 
малалла пӑхса. /1 4 /

Вӗҫен кайӑксене, ытти тискер чӗрчунсене пӗтесрен сыхлама 
Хӗрлӗ кӗнекене кӗртеҫҫӗ. Шел, ҫынсен ун пек кӗнеке ҫук, упраса 
хӑвармашкӑн хӑвна ху ҫеҫ пултаратӑн.

“Канаш” хаҫат тухма пуҫланӑ хыпар ҫӗршывӗпех сарӑлчӗ. 
Мухтавлӑ ентешӗмӗр А. Г. Николаев та вулама пултарнӑ ӑна. Вӑл 
тӳрех Чӗмпӗр Ен чӑвашӗсем патне ҫыру ҫырать. Акӑ вӑл:
“Хаклӑ юлташсем!

Ульяновск облаҫӗнче тӑван чӑваш чӗлхепе “ Канаш" хаҫат 
тухма пуҫланӑ ятпа хӗрӳллӗн саламлатӑп.

“Канаш” хаҫата вулаканӗсене парти пуҫланӑ ҫӗнетӳ ӗҫне 
пурнӑҫлама вӑй хума, чӑвашсен культурине ҫӗклес ӗҫре ҫитенӳсем 
тума ырлӑх-сывлӑх, телей сунатӑп.
СССР летчик-космонавчӗ А. Николаев” . /1 5 /



Паплах, чаплӑ ҫыннӑмӑр ҫапла сӑмахсем ҫырни хаҫат 
ӗҫченӗсене хавхалантарнӑ, вӑй-хӑват панӑ. Сан ӗҫӳ ыттисене кирлӗ 
пулни —  хавхалантарать. Халӑхра вара талантлӑ ҫынсем пайтах, 
вӗсене тӗрӗс ҫул кӑтартсан хамӑр чӗлхемӗре, культурӑмӑра хӳтӗлеме 
тата упрама пултараҫҫех.

Ю. Сементер поэтӑн тӑватӑ тӗрленчӗкӗ— ҫамрӑксене (вӗсене 
кӑна та мар-тӑр) тӗрӗс ҫул кӑтартниех. Унта вӑл тӑван чӗлхепе хире- 
хирӗҫ тӑрса калаҫать, ӑна мухтать, ун умӗнче пуҫ таять... Ҫакӑн пек 
йӗркесем ҫӑпкуҫ шӑнкӑртатнӑ сасӑ кӑлараҫҫӗ, шӑпчӑк сасси евӗр 
илтӗнеҫҫӗ: “Пурӑн, шӑкӑлчи чӗлхемӗр! Пурӑн, шӑнкӑрти чӗлхемӗр! 
Утакан ҫын умӗнче утма ҫулне уҫса пыр, ырӑ ҫыннӑн чунӗнче ырӑ 
шухӑш хушса пыр, пӗчӗккине пысӑк ту, сусӑррине сывӑ ту! Эй, 
чӗлхемӗр! Ылтӑнпа виҫейми таса тупра! Ҫакӑ ҫутӑ тӗнчере хӑйне 
чӑваш теекен, пултӑранпа ыр пулан, сӑрапала сӑйланан халӑх 
пӗрлӗхне упра!” /1 6 /

Ун шухӑшне Хветӗр Акивер тӑсать: “Чӑваш пулса ҫуралтӑр 
пулсан чӑваш пулсах пурӑнар, чӑваш тӗнчи ӗмӗр-ӗмӗр аталантӑр 
тесе тӑрӑшар” . /1 7 /

“Тӑван сӑмах сиплӗхӗ” статьяра (1990,17№) СССР Педагогика 
академийӗн действительнӑй членӗ Г. Волков чуна пырса тивекен 
истори каласа парать. Вӑл икӗ ҫул ытларах ГДРта ӗҫлесе пурӑннӑ. 
Пӗррехинче чирлесе ӳкнӗ, пульницана лекнӗ. Чӑвашла вулакапаса 
йӑпанкалать, чӑваш кӗввисене итлет (магнитофон кассетисене вӑл 
ют ҫӗршыва хӗрӗхе яхӑн илсе кайнӑ пулнӑ). Чӑвашран посылка 
килет, унта can-сарӑмӑйӑр, типӗтнӗ панулми, тӑварланӑхӑяр, чечек 
пылӗ, ҫӑка пылӗ. Пылакласа пӗҫернӗ ҫӗр ҫырли те пур. Ҫавсене 
тутаннӑ май Г. Волков хӑйӗн юлташӗпе —  нимӗҫ профессорӗпе X. 
Штегманпа чӑвашла калаҫса ларать (ку нимӗҫ ҫур ҫул хушшинчех 
чӑвашла калаҫма та, ҫырма та вӗреннӗ).

“Харст Штегманн ман пата кашни кунах ҫӳрекен пулчӗ. Эпӗ 
ерипен уҫӑлсах пытӑм. Унччен тухтӑрсем ним тума аптӑранӑччӗ” , 
—  тет Г. Волков. /1 8 /

Эпӗ ку тӗслӗхе акӑ мӗншӗн илсе кӑтартатӑп. Кунта тарӑн 
пӗлтерӗшлӗ икӗ пулӑм пытаннӑ. Г. Волкова, паллах, тӑван ҫӗртен 
ярса панӑ ҫимӗҫсем те, чӑваш юррисем те, кӗнекисем те сывалма 
пулӑшнӑ. Ҫумра ларакан ҫынпа куҫа-куҫӑн пӑхса тӑван чӗлхепе 
калаҫни вара —  чи пахи. Тӑван сӑмах сипленӗ ӑна! Хӑй те ҫапла 
ҫирӗплетет. Иумай чухне ҫакна ӑнлансах ҫитерейместпӗр эпир, 
ҫамрӑксем пушшех те. Асӑрхарӑр-и, нимӗҫ ҫур ҫул хушшинче 
чӑвашла калаҫма та, ҫырма та вӗреннӗ! Эпир вара тӑван чӗлхе



ҫумне ҫыпҫӑнасшӑн мар пулса мӗнле кӑна сӑлтав шырамастпӑр: 
“ Шкулта чӑвашла вӗрентмен пире, литература чӗлхине пӗлместпӗр, 
чӑвашла вӗренме йывӑр...” Ёҫ тӑвас текен меслетсем тупать, ӗҫлес 
теменни сӑптавсем шырать тесе ахальтен каламан ӗнтӗ. Нимӗҫ ҫур 
ҫул хушшинче вӗренме пултарнӑ пулсан чӑвашсем чӑвашла вулама 
25 ҫул хушшинче те (“Канаш” хаҫат ҫакӑн чухлӗ тухать) вӗренсе 
ҫитеймерӗҫ-ши элле? “Канаша” ҫырӑнакансем сахал пулнипе —  
1500 ҫынна яхӑн —  ҫыратӑп-ха куна. Ҫырӑнманнисен шутӗнче
-  тӗлӗнмелле!-- чӑваш чӗлхипе литератури вӗрентӳҫисем, чӑваш 
культурин хастарӗсем текен ҫынсем пур! Ку ниҫта шӑнӑҫайми япала. 
Акӑ кун пирки М. Данилов, ӗҫ ветеранӗ, инвалид, мӗн ҫырать: 
“Ялсенче чӑваш ачисене ни вырӑсла, ни чӑвашла аван пӗлмен 
учительсем вӗрентме тытӑнчӗҫ. Мана пёр учитель урокӗнче пулма 
тӳрӗ килчӗ. Чӑваш грамматикине ӑнлантарнӑ чухне сӑмах хыҫҫӑн 
сӑмах ҫаптарать: “так сказать” , “может быть” , “конечно” , “то есть” , 
“запомни” тата ытти те.

Урок хыҫҫӑн ҫакскере ыйту патӑм:
—  Чӑваш писател ӗсен  мӗнле п рои зве д ений ӗсене  

вуларӑр?
— Чӑвашла вулама йывӑр. Вырӑсла переводсенеҫеҫ вуларӑм,

—  хуравларӗ “чӑваш чӗлхи ӑстаҫи” . Ҫапла вара ыйту сиксе тухать: 
кун-пек “чӗлхе ӑстаҫи” мӗн вӗрентӗ ачасене? Хӑй вырӑнӗнче-и вӑл, 
кирлӗ-и вӑл кунта?” /1 9 /

“Канаш” хаҫат тухма пуҫланӑ хыҫҫӑн нумай ҫын “ҫӗнӗрен 
ҫуралчӗ” . Ҫавсен шутӗнче эпӗ те. Чӑваш чӗлхи ҫине, хамӑн халӑхӑн 
йывӑрлӑхӗсем ҫине урӑхла пӑхма тытӑнтӑм. Куҫ уҫӑлчӗ! Ҫакӑн 
хыҫҫӑн чӑваш культурипе ҫыхӑннӑ кашни ыйту чун хӗлӗхне сӗртӗнсе 
чӗрене хытӑрах таптарма пуҫларӗ. Чӑваш чӗлхин хӑватлӑ вӑйне 
курма майсем тупӑнчӗҫ.

О. Вирьялова та ҫакӑн пирки ҫырать: “ Мана ҫынсем тӑван 
чӗлхепе хӑйсен шухӑш-кӑмӑлне епле тарӑннӑн ҫырса пӗлтерме 
пултарни тӗлӗнтерет! Эпӗ ҫапла ҫыраяс ҫук. Акӑ ӑҫта вӑл тӑван 
чӗлхе асамлӑхӗ! Унпа этемӗн чи сисӗмлӗ туйӑмӗсене те палӑртма 
пулать иккен. Ҫакна эпӗ ытларах та ытларах ӗненме пуҫларӑм. 
Чӑннипех те “Канаш” мана тӑван чӗлхе вӑрттӑнлӑхне уҫса кӑтартрӗ. 
Унччен эпӗ тӑван чӗлхепе ҫырнӑ япаласене вуламан та темелле. 
Хам ҫуралса ӳснӗ Ҫӗнӗ Малӑклара 1-мӗшпе 4-мӗш классенче 
вӗреннисене манса пӗтнӗ. Ку вӑл 50 ҫул каяллах, инҫетри ачалӑх 
ҫулӗсенче пулнӑ” . /2 0 /

Вӑт ҫапла чунне уҫса панӑ автор. Тӑван чӗлхе вӑйӗ ҫынна 
хӑй патне ҫур ӗмӗр хыҫҫӑн та пулин туртса илнӗ.



Хаҫатӑн 9-мӗш номерӗ 4 пин тиражпа тухнӑ, малашнехи 
номерсем те ҫавӑн пекех. 19-мӗш номерне пӑхатпӑр та —  5 пин 
экземпляр. Чӑнах та, ун чухлӗ ҫырӑнса илекен пулман ӗнтӗ, ҫапах 
та хаҫатра вӑй хуракансем ҫак тиража халӑх хушшинче сарса 
“Канаш” ятне ҫӗклес шухӑшпа кӑларнӑ ун чухлӗ. Чыс та мухтав 
вӗсене уншӑн!

Ку номере чӑваш поэзийӗн классикӗ, вилӗмсӗр “Нарспи” 
поэма авторӗ К. В. Иванов ҫуралнӑранпа 100 ҫул ҫитнӗ май 
чылайӑшпех ӑна халалланӑ. Сӑмахран, В.М. Репин таврапӗлӳҫӗ ун 
пирки пӗр полосаллӑ статья ҫырнӑ— “Революци тӑвӑлӗпеҫӗкленсе” . 
Чӑваш литератури классикӗн хайлавӗсене, пурнӑҫӗ ҫинчен калакан 
статьясене те вулакан патне ҫитермесен ҫамрӑк ӑрӑва чӑваш чӗлхи 
хӑвачӗ пирки ӑнлантарни ҫителӗксӗр.

Каларӑмӑр ӗнтӗ, хаҫат тухма пуҫласан нумай ҫул “сунтӑх 
валли” ҫырнӑ авторсем, шкул ачисем хаваслансах хӑйсен хайлавӗсене 
редакцие килсе е ярса пама тытӑнчӗҫ. Паллах, вӗсемпе пуринпе те 
тӳрех пичетре усӑ курма ҫук. Анчах автор кӗтет вӗт-ха. Ҫавӑнпа та 
20-мӗш номерте А. Юман поэт, редактор ҫумӗ, пичетре усӑ курма 
май ҫук сӑвӑсене пӗрремӗш хут тишкерсе пӑхать. Вӑл вулакансене 
поэзи вӑрттӑнлӑхӗсемпе, сӑмах вӑйӗпе паллаштарать, паха сӗнӳсем 
парать. Хӑй тишкерӗвне автор ҫапла вӗҫлет: “Юлашкинчен пирӗн 
сӑвӑ ҫырма шутланӑ авторсене тӑван чӗлхене ҫине тӑрсах алла 
илме, ку енӗпе аслӑ ӑрури ӑстасенчен вӗренсе пыма ырӑ сунас 
килет” . /2 1 /

Куратӑр-и, сӑвӑ ҫырасси те тӑван чӗлхене тӗплӗн алла 
илмесӗр пулмасть иккен. Каплех ҫакӑнта килсе тухатпӑр!

Акӑ грамматика пирки М. Р. Федотов профессор мён капать: 
“Чёлхен тёп саккунё пур, вӑл — грамматика, Н. И. Ашмаринран юлнӑ 
грамматика. Ӑна пӑхӑнас пулать” . /2 2 /

Унсӑрӑн нимӗнле сӑвӑ та, капав та ҫырма ҫук. Медицина 
пӗлӗвӗ илмен ҫын скальпель тытса операци тумасть вёт. Кунта 
та ҫаплах. Малалла Н. И. Егоров профессор сӑмахӗсене илсе 
кӑтартма пулать: “Чӗлхене пӗлни вӑл ҫӑкӑр-тӑвар ыйтма пӗлни кӑна 
мар. Чӗлхене пӗлни вӑл чи малтан шухӑшлама пӗлни. Кашни ҫын 
сӑмахсемпе шухӑшлать. Чӗлхе ҫук пулсан шухӑш та ҫук, ӑс-хакӑл 
та ҫук. Ахальтен мар авалхи ҫынсемех: “Чи малтан сӑмах пулнӑ!” 
—  тенӗ. Чун-чӗре тӗнчине тытса тӑракан япапа вӑл сӑмах” . /2 3 /

Халӑха вӗрентес ӗҫӗн отличникӗн Н. Паймуратовӑн (Тутарстан 
Республики, Ҫарӑмсан районӗ) йӗркисене вулатпӑр: “Ҫитӗнсе 
пыракан ӑрӑва ӑс-тӑн кӗртес тата йӗркене вӗрентес ӗҫре атте-анне 
чӗлхи пысӑк вырӑн йышӑннине ҫынсем мӗн ӗлӗкренех пӗлнӗ. “Ют
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чӗлхене вӗренме тытӑниччен тӑван чӗлхене лайӑх ӑнкармалла” , 
—  тенӗ чехсен паллӑ педагогӗ Ян Амос Коменский. Ҫак шухӑша 
тутарсен педагог-демокрачӗ Каюм Насыри те ӗлӗкхи саманарах 
анлӑн аталантарма тӑрӑшнӑ. Тӑван чӗлхене аталантарассишӗн 
пирӗн вӑхӑтра Украина педагогӗ В. А. Сухомлинский те нумай вӑй 
хунӑ. “Тӑван чӗлхе кашни ача чунӗнче чечекленмелле” , —  тенӗ вӑл” . 
/2 4 /

Чӗлхене лайӑх вӗрентме лайӑх учительсем кирлӗ. Чӗмпӗр 
чӑваш шкулне хупни ҫак ӗҫе питӗ чӑрмантарнӑ. Ҫавӑнпа та ӑна уҫас 
ыйту хаҫат страницисенче тӑтӑшах пичетленсе пырать. Ун пирки
В.Симаков, И.Кирюшкин, Н.Паймуратов, В.Егоров, Юхма Мишши 
сӑмах хускатнӑ.

“Чӑваш педучилищи уҫӑлайӗ-ши? статьяра вара ку ыйтӑва
В. Елагин, И. Я. Яковлев ячёллё ҫутӗҫ обществин правлени 
председателӗн ҫумӗ, малалла тӑсать: “Чӗмпӗрти чӑваш шкулё 
чӑвашсемшӗн грексен Афини тесе те калаҫҫӗ [...] И. Я. Яковлев 
ывӑлӗ —  Алексей Иванович калашле, ҫав шкула пула “этем ӑрӑвӗн 
пёр сыпӑкӗ тапхӑрӗнчех чӑваш халӑхӗн литература чӗлхине туса 
хунӑ, ытти халӑхсене ҫакна тума ҫӗршер ҫул кирлӗ пулнӑ” [...]

И. Я. Яковлева чӑваш шкулне туса хунӑ чухне патша 
чиновникӗсемпе кӗрешме ҫӑмӑл пулман ӗнтӗ. Анчах халӗ акӑ, 120 
ҫул иртнӗ хыҫҫӑн, ӑна тепӗр хут чӗртсе яма чылай йывӑртарах 
иккен. Ку чухнехи бюрократсене ниепле те витерме май ҫук. Чӑнах 
та, 1989 ҫулта Ульяновск облӗҫтӑвкомӗ пысӑк решени йышӑнчӗ-ха, 
“Ульяновскри И. Я. Яковлев ячёллё Чӑваш наци педучилищине 
ҫӗнӗрен уҫмалли мерӑсем ҫинчен” ятлӑ вӑл [...] Чӗмпӗрти чӑваш 
шкулӗнче культурӑпа ҫутӗҫ училищи вырнаҫтарнинчен питех те 
тӗлӗнмелле [...] Училище кунта вӑрахлӑхах вырнаҫать куран, мӗншӗн 
тесен ун валли ҫӗнӗ ҫурттумаҫҫӗ [...] Унччен шавланипех иртсе кайӗ 
тесешутлаҫҫӗкуран облаҫри пуҫлӑхсем [...] Нумаяхпулмастьҫакна 
пӗлтӗмӗр: чӑвашсен учителӗсене хатӗрленӗ комплекс ҫурчӗсене 
культурӑпа ҫутӗҫ училищине яланлӑхах панӑ иккен [...] Ҫапла вара 
йышӑнӑвӗ-мӗнӗ камит ҫеҫ пулса тухнӑ [...] Акӑ епле “татса параҫҫӗ” 
иккен пирӗн облаҫра наци ыйтӑвӗсене” . /2 5 /

“Авалтан пыракан уява сӳнтерес марччӗ” статьяра (1990 ҫ., 
27№ )тепӗренлӗыйтӑва хускатнӑ— ӗлӗк-авалтан килекен Киремете 
пуҫ ҫапас йӑлана манас марччӗ. Ҫакӑнтах Чартаклӑ районёнчи Чӑваш 
Калмаюр ялӗнче иртнӗ Ӳчӳк уявне ҫырса кӑтартнӑ. Халӑх каҫхи 
шӑплӑха шӑхлич сассипе ҫурса, питлӗх танкӑртаттарса уява тухать. 
Ҫынсем йышланса пыраҫҫӗ, ҫав шутра ытти районсенчен, ялсенчен 
килнисем те пур. Автора пёр япала кулянтарать: Учӳк йёркисене 
пӗлекен ҫынсем ватӑлса пыраҫҫӗ, ҫамрӑксем вара ырӑ йӑлана



сыхласа хӑварас тесе хыпӑнсах ӳкмеҫҫӗ. Мӗнех, ку та пирӗн халӑх 
пурнӑҫӗн пӗр пайӗ. Тен, тӗрӗсех пӑшӑрханать автор. Несӗлӗмӗрсен 
пурнӑҫне, йӑли-йӗркине ҫамрӑксен пӗлмелле ӗнтӗ.

Юхма Мишши ҫыравҫӑн “Эсӗ те чӑвашах, аякри тӑванӑм” 
статйине 29, 30, 32-35-мӗш (1990 ҫул) номерсенче пичетленӗ. 
Унта вӑл ҫӗршыври чӑвашсем патӗнче пулса курни ҫинчен сӑмах 
пырать. Ҫакӑнтан пӗр сыпӑкне илсе вулар-ха. Унта чӑваша тӑван 
сӑмахран пистерни, ҫав вӑхӑтрах пӗр-пӗр вӑйлӑ шухӑш-туйӑмлӑ 
ҫын ыттисен шухӑшне улӑштарма пултарни ҫинчен пӗлме пулать. 
Акӑ вулатпӑр:

“Ку районти (Мелекесс районӗ —  Н. Л.) тепӗр пысӑк чӑваш 
ялӗ —  Тури Мелекесс (Турикасси). Кунта —  совхоз “Победа” тесе 
ят панӑ. 201 кил ялта, 551 ҫын пурӑнать [...] Кунтах библиотека. 14 
пин кӗнеке. Вӗсенчен вунтӑваттӑшӗ ҫеҫ чӑвашла. Библиотекӑран 
инҫе мар —  пысӑк лавкка, унта халӑх хӗвӗшет. Эпир ҫак лаптӑка 
хамӑр автобуса лартрӑмӑр та сӗтелсем кӑларса кӗнекесем хутӑмӑр. 
Халӑх пуҫтарӑнчӗ. Кашниех кӗнеке тытса пӑхать.

—  Тӑхта-ха, кин, мӗн ку?
—  Ара, кӗнекесем ӗнтӗ.
—  Мӗн тума илсе килнӗ ку кӗнекесене?
—  Ара, сутма ӗнтӗ.
—  Кӗнеке вӑп ҫӑкӑр мар вӗт. Кам илтӗр ӑна?
Ҫак калаҫӑва итлесе чун-чӗре пӑчӑртана-пӑчӑртана ыратать. 

Чӑнах та, ытла пурнӑҫран юлнӑ халӑх пек-ҫке-ха капла! Иртнӗ 
ӗмӗрте, сайра-сайра кӗнеке кӑпарнӑ чухне, Чӗмпӗрти чӑваш шкулне 
И.Я.Яковлев патне темиҫе кӗнеке илессишӗн чӑвашсем пиншер 
ҫухрӑмран пынӑ. Халӗ вара, социализм саманинче, хӑйсем патне 
турттарса пынӑ кӗнекесене илме пӗлмеҫҫӗ.

Совхоз директорӗ —  Б.А.Улендеев кунта Ҫӗпрел районёнчи 
Хулаҫырми ялӗнчен килнӗ. Чӑвашла ҫырма-вулама пӗлекен пӗртен- 
пӗр ҫын.

—  Тӑхтӑр-ха, —  терӗ ҫак калаҫӑва илтсен Борис 
Александрович, —  укҫа илсе тухам.

Акӑ Борис Александрович кӗнеке илет: вуннӑ, ҫирӗм, вӑтӑр 
тата ытларах. Ҫынсем ун ҫине тӗлӗнсе пӑхаҫҫӗ. Сасартӑк тахӑш 
самантра тем пулчӗ: ялти лавккара калаҫни, ай-уй! тени илтӗнчӗ. 
Кӗнеке сарса хунӑ сӗтелсене ҫынсем хупӑрласа илчӗҫ, пӗр-пӗринпе 
ӑмӑртсах кӗнеке ҫӗклеме тытӑнчӗҫ...

—  Тӗслӗх кӑтартма пӗлнин усси ҫакӑ ӗнтӗ вӑл, —  ӑшшӑн 
кулать И. В. Пайметов, совхоз парторгӗ, —  илччӗр-ха, кайран тата 
эпир библиотекӑсем валли совхоз шучӗпе илӗпӗр” . /2 6 /



Ҫапла, темиҫе теҫетке ҫул халӑха тӑван чӗлхерен пистернӗ 
хыҫҫӑн вёсен хушшинче чӑвашла кӗнеке-журнал сарас ӗҫ —  чӗр 
тамӑк. Ҫапах та ку ӗҫе кам та пулин илсе пымалла. Унсӑрӑн 
чӑвашсене ялӗ-ялӗпе пуҫӗпех ҫухатӑпӑр. Ак мӗн ҫинчен калаҫу 
пырать кунта!

“Сохраним ли себя как нацию” пысӑк статьяра та В.Елагин 
ҫак ыйтӑвах хускатать. Унтан темиҫе предложени ҫеҫ илсе пӑхӑпӑр: 
"... народ, не уважающий себя, не может быть уважаем другими. 
Многие из нас поступают неверно, а может быть, и скверно, когда 
отказываются от своей нации, от своего материнского древа [...] 
Чувство национального достоинства не дается от рождения, а 
вырабатывается с малых лет [...] Многие наши земляки глубоко 
ошибаются, что с отходом от родной почвы нечто большее 
приобретают. Усвоение чужого языка без знания родного еще —  не 
признак культурного человека [...] Чтобы себя сохранить как нацию, 
нам нужно произвести капитальную ревизию в своем мышлении, 
переоценку ценностей [...] Приходится глубоко сожалеть, что 
наша интеллигенция в отличие от других так и не сыграла свою 
изначальную, прогрессивную роль в становлении и развитии 
национального самосознания, а скорее, наоборот. Исключение 
составляют, пожалуй, только писатели” . /2 7 /

Ҫапла вара, хаҫатӑн чи ҫивӗч темине палӑртрӑмӑр. Редакци 
коллективӗ пӗртен-пӗр тӗллевпе ӗҫлет: темиҫе теҫетке ҫул каялла 
пысӑк пуҫлӑхсем “тӑрӑшнипе” сӳнме пуҫланӑ тӑван чӗлхемӗре 
Чӗмпӗр хутлӑхӗнче ҫӗнӗрен чӗртсе аталантарасси, халӑха хамӑрӑн 
культурӑпа паллаштарасси, чӑваш чӗлхине тата халӑхне ҫӗршыв 
тата тӗнче шайӗнче ҫӳлерех ҫӗклесси. Ку тата ытти темӑсем паян 
хаҫатра чи пысӑк вырӑн йышӑнаҫҫӗ.

Раҫҫейри тӗрлӗ регионта пурӑнакан вырӑс мар халӑхсем 
нумай ҫул хушши хӑйсен чӗлхипе хаҫат-журнал кӑларайман. Наци 
республикисенче пурӑнакан тӗп халӑхсен хаҫачӗ-журналӗ пулнӑ- 
ха. Шупашкарта чӑвашла кӑларнӑ, Хусанта —  тутарла, Ӗпхӳре —  
пушкӑртла... Анчах та Чӗмпӗрте, Хусанта чӑвашла, Шупашкарта 
тутарла хаҫатсем кӑларасси пирки калаҫу та пулман. Ҫӗнӗ самана 
вара ҫак ҫитменлӗхе пӗтерме пулӑшрӗ. Фактсене пӑхар-ха. Ульяновск 
облаҫӗнче ун чухне160 пин тутар, 116,5 пин чӑваш пурӑннӑ. Вёсен 
мӗншӗн хӑйсен чӗлхипе ҫырнӑ пичет органӗ пулма пултараймасть? 
Самар облаҫӗнче, Пушкӑрт Республикинче 120-шер пин ытла чӑваш 
пурӑнать, Тутар Республикинче —  134 пин ытла. Ҫак регионсенче 
мӗншӗн чӑваш хаҫачӗ тухса тӑмасть? Самана уҫӑлса пыни ҫак 
ыйтусене хурав тупма пулӑшать. Маларах ку ӗҫе Мускаври пуҫлӑхсем



ырламан, ҫул паман. 1985 ҫул хыҫҫӑн Раҫҫейри вырӑс мар нацисем 
ҫине урӑхларах, ӑшӑрах куҫпа пӑхма тытӑнчӗҫ. Часах КПСС Тӗп 
Комитечӗн Пленумӗнче нацисен культурине аталантарасси пирки 
йышӑну кӑларчӗҫ.

Унӑн хумӗ Ульяновскоблаҫӗнчи чӑвашсене те килсе сӗртӗнчӗ. 
1988 ҫулта Ульяновск облаҫӗн халӑх депутачӗсен Канашӗн ӗҫтӑвкомӗ 
ҫумӗнче нацисен хушшинчи ҫыхӑнусен ыйтӑвӗсемпе ӗҫлекен комисси 
(19 ҫын) туса хунӑ. Облаҫри чӑвашсенчен унта Чӑнлӑ районӗнче 
пурӑнакан А. Юман поэта кӗртнӗ. Комиссии пӗрремӗш ларӑвӗ авӑн 
(сентябрь) уйӑхӗн 13-мӗшӗнче иртнӗ.

Ларура комисси председателӗ —  Чартаклӑ райкомӗн 
пӗрремӗш секретарӗД. И. Шарапов ҫакӑн пек ыйту ҫӗклет: облаҫра 
вӑраха ямасӑр тутар тата чӑваш телекӑларӑмӗсене сенкер экран 
ҫине кӑлармалла, ҫаплах тӑван чӗлхепе хаҫатсем пичетлеме 
тытӑнмалла.

Комиссии кашни ларӑвӗнчех ҫак ыйтусем чи ҫивӗччисем 
пулса тӑраҫҫӗ. 1989 ҫулхи пуш уйӑхӗн 3-мӗшӗнче Чӑнлӑ районёнчи 
“Заря коммунизма” хаҫатӑн редакторӗ В. Ф. Ромашкин тата дубляж 
енӗпе ӗҫлекен редактор ҫумӗ А. Ф. Ермилов-Юман область парти 
комитетне ҫыру яраҫҫӗ.

Акӑ вӑл:
“В ОБКОМ КПСС
Почти четверть века назад в школах области под воздействием 

сверху перешли на обучение детей с первого класса на русском 
языке. Из расписаний полностью или частично исчезли уроки 
чувашского (родного) языка и литературы. Не поощрялись и кружки 
по этим предметам. Массовые мероприятия в школах и других 
общественных местах в основном проводились на русском языке, 
даже если там не было ни одного русского. Работники облоно и 
районо, да и райкома КПСС требовали, чтобы учителя общались 
между собой только на русском языке.

За четверть века из стен национальных школ вышли почти 
три поколения людей, которые не изучали или плохо изучали 
чувашскую письменность, язык, литературу, на которой базируется 
национальная культура, ее настоящее и будущее. Жизнь показала, к 
каким пагубным последствиям ведет выживание родного языка.

Чуваши, проживающие в Ульяновской области, одобряют 
резолюцию XXI Всероссийской партийной конференции “О 
межнациональных отношениях” , в которой, в частности, есть такие 
слова: “Следует позаботиться, чтобы национальности, проживающие 
за пределами своих государственно-территориальных образований



или не имеющие их, получили большие возможности для реализации 
национально-культурных запросов, особенно в сфере образования, 
общения, народного творчества, а также для создания национальной 
культуры, использования средств массовой информации....”

На наш взгляд, в Ульяновской области, где проживают 
чувашей более 100 тысяч человек, желательно наладить выпуск 
областной газеты на чувашском языке размером половины формата 
газеты “Правда” периодичностью 3 раза в неделю.

По нашему твердому убеждению, она должна быть газетой 
обкома КПСС и облисполкома и издаваться не в селе Большое 
Нагаткино, а в Ульяновске. Почему? По следующим причинам:

1. В Больш енагаткинской типограф ии очень слаба 
материальная база, где нет современных печатных машин. 
Имеющиеся валики старые, краска нестандартная. Те марки красок, 
которые необходимы для печатания на наших старых машинах, 
сняты с производства.

Отсутствуют квалифицированные кадры. В типографии 
трудятся лишь самоучки и нет ни одного человека, который бы 
окончил полиграфическое училище или техникум.

3. Если бы редакция находилась в селе Большое Нагаткино, 
а газета печаталась в Ульяновске, то она, имея даже собкоров, 
не могла бы своевременно получать информацию о событиях, 
происходящих в Ульяновске и других местах, сообщать оперативно 
и конкурировать с другими областными газетами. Такой пасынок, 
не имея привлекательного вида и оперативной информации, был 
бы обречен на жалкое существование.

Пребывание чувашской редакции в Ульяновске, где 
еще до революции зарождалось книгопечатание на чувашском 
языке, появились первые произведения литературы, ставшие 
классическими, зарождались профессиональная музыка и другие 
виды искусств, а в годы гражданской войны даже выходила газета 
на чувашском языке под названием “Ҫӗнӗ пурнӑҫ” (“Новая жизнь”), 
позволило бы:

1. поддерживать тесную связь с областными организациями 
и более квалифицированно освещать проблемы, волнующие 
и интересующие всех чувашей, проживающих в Ульяновске и 
области;

2. поддерж ивать связь со всеми общ ественны м и 
корреспондентами , проживающими в центре и разных уголках 
области, принимать их, приезжающих в Ульяновск по разным 
вопросам;



3. наладить прием граждан по личным вопросам;
Но желательно, чтобы редакция находилась в одном здании 

с типографией или недалеко от нее.
Что нужно для печатания газету на чувашском языке в 

Ульяновске?
База для этого в Ульяновске уже есть. Достаточно взять 

чувашские матрицы из Большенагаткинской типографии и, 
уложив в небольшой портфель (в чувашском алфавите только 
4 дополнительные буквы), привезти в Ульяновск. Набирать по- 
чувашски умеет линотипистка Кузнецова Тамара, работающая в 
областной типографии.

Теперь о кадрах редакции. Фотографа, машинистку, 
корректоров, бухгалтера (если он потрубуется) без труда можно 
найти в Ульяновске. В первое время потребуется шесть творческих 
работников. Они имеются в Цильнинской районной газете и в 
районе. В частности, готовы переехать в Ульяновск Ермилов А. 
Ф. —  замредактора райгазеты по дубляжу, член Союза писателей 
и Союза журналистов; Курайкин Н. Н., журналист, окончивший 
сельхозтехникум, пединститут, вечерний университет марксизма- 
ленинизма; Медведев И. А., директор Кундюковского Дома культуры, 
заканчивающий учебу в институте культуры.

В первое время все со гл асны  жить в ком натах 
общежития.

Штаты будущей редакции желательно определить согласно 
Приложению 12 к приказу Госкомиздата СССР от 16 июля 1987 г. 
№ 368.

Редактор Цильнинской районной
газеты “Заря коммунизма” В.Ф.РОМАШКИН.

Замредактора по дубляжу А.Ф.ЕРМИЛОВ.” /2 8 /

1989 ҫулхи раштавӑн 26-мӗшӗнче вара Ульяновск КПСС 
обкомён бюровё тата халӑх депутачёсен область Канашӗн ӗҫтӑвкомӗ 
566-мӗш постановлени кӑлараҫҫӗ —  “Облаҫра наци хаҫачӗсене 
кӑларасси ҫинчен” .

Ӑна шыраса тупас тӗллевпе эпӗ Ульяновск облаҫӗнчи 
ҫӗнӗ историйӗн документсен центрне кайрӑм. Унта ҫапла справка 
пачӗҫ:

“На заседании бюро Ульяновского обкома КПСС № 20 от 26 
декабря 1989 г. было принято постановление бюро Ульяновского



обкома КПСС и исполкома областного Совета народных депутатов 
“Об издании областных национальных газет” .

Совместным постановлением бюро обкома КПСС и 
исполкома областного Совета народных депутатов было принято 
решение:

1. Принять предлож ение обл астного ... чуваш ского 
просветительского общества им. И. Я. Яковлева об издании с 
января 1990 года областной газеты на чувашском языке “Канаш” 
(“Собеседник” ), сделав печатными органами обкома КПСС, 
областного Совета народных депутатов и национального общества 
им. И. Я. Яковлева.

2. Областную газету выпускать один раз в неделю объемом 
половинного формата газеты “Правда” на четырех полосах, 
установить стоимость одного номера национальной газеты 3 копейки, 
предоставить финансово-хозяйственную самостоятельность и иметь 
печать и штамп, открыть свой расчетный счет. Для временного 
размещения редакции определить национальный культурный центр 
(ул. Ленина, 95).” /2 9 /

“И. Я. Яковлев ячёллё...” кёнекере А. Юман ҫапла аса илни
пур:

“И. Я. Яковлевобществин правленийён черетлӗларӑвӗсенчен 
пӗринчеунӑн (пулас хаҫатӑн— Н.Л.) редакторё пирки сӑмахтапранчӗ. 
Чи малтанах манӑн ята асӑнчӗҫ. Эпӗ кусӗнӳпе килӗшмерӗм. Хаҫатне 
ҫырса хатӗрлеме пулать-ха ӑна. Анчах редактор чи малтан ӗҫе 
йӗркелесе пыма пултармалла: кадрсем пухса вӗсемпе ӗҫлесси, 
хуҫалӑх ӗҫӗсене ертсе пырасси, укҫа-тенкӗпе ҫыхӑннӑ операцисене 
пурнӑҫласа - тӗрӗслесе тӑрасси тата ытти те. Ҫапла вара, чылай 
чух унӑн хаҫатра тӳрремӗн ӗҫлеме вӑхӑчӗ те юлмасть. Эртеле 
ертсе пырас ӗҫе эпӗ халиччен хӑнӑхман, чун туртмасть ун патне, 
маншӑн пулсан хаҫатри алпа тытса тумалли “хура ӗҫ” ҫывӑхрах. 
Ҫавӑнпа манӑн “самоотвода” шута илчӗҫ правлени членӗсем. 
Ҫаплах эпӗ редактор ӗҫне Чӑнлӑ районёнчи вырӑс хаҫатӗнче вӑй 
хуракан Валериан Федорович Ромашкин ҫамрӑк журналист ӑнӑҫлӑ 
пурнӑҫласа пыма пултарни ҫинчен пӗлтернине те ырларӗҫ. Эпӗ 
унӑн ҫумӗ пулма килӗшрӗм” . /3 0 /

Хаҫат ячӗ вара ытларах калаҫтарнӑ. Тӗрлине сӗннӗ 
пухӑннисем. Общество правленийён пуҫлӑхӗ И. С. Кирюшкин сӗннӗ 
“Канаш” ят ҫинче чарӑннӑ. Малалла хаҫат кӑларас ӗҫ пуҫланнӑ. 
Штат ҫук-ха —  пёр бухгалтер ҫеҫ. Ыттисем Чӑнлӑ район хаҫачӗн 
ӗҫченӗсем. Макетне, наборне, версткине —  пурне те Аслӑ Нагаткин 
типографийӗнче тунӑ. Хаҫат страницисен оттискӗсене область



типографине илсе кайнӑ, пичетленӗ. Хаҫат ҫапла майпа 1990 ҫулхи 
ака уйӑхӗччен тухса тӑрать.

Акӑ приказсен кӗнекине уҫатпӑр. Унта 1 -мӗш номерлӗ приказ 
ҫакӑн пек:

“2.01.90.
г. Ульяновск

О назначении Ромашкина В. Ф. и.о. редактора областной 
чувашской газеты “Канаш” .

1. Н азначить Ром аш кина В алериана Ф едоровича 
исполняющим обязанности редактора областной чувашской газеты 
“Канаш” , освободив его от должности редактора Цильнинской 
районной газеты “Заря коммунизма” со 2 января 1990 года.

Основание: Приказ № 1-к по управлению издательств 
полиграфии и книжной торговли Ульяновского облисполкома от 
2.01.90.

и.о. редактора В. Ф. РОМАШКИН.” /3 1 /
Малалла штат йӗркеленет. Ҫак кунах А. Ф. Ермилова тата 

Я. К. Рогачева 0,5 ставкӑпа корреспондент должноҫне илеҫҫӗ. 
Художник Д. Ш. Белоусов пулсатӑрать, корректор — Р. В. Мердеева,
Н. Н. Ромашкина —  машинистка, В. А. Искендерова —  бухгалтер. 
Пуш уйӑхӗн 27-мёшёнче А. Г. Дмитриева пай пуҫлӑхне илеҫҫӗ, ҫу 
уйӑхӗн 21-мӗшӗнче Н. А. Казакова —  фотокорреспондента. Ҫулла 
Д.Белоусов, Я. Рогачев, Р. Мердеева ӗҫрен тухса каяҫҫӗ. Ҫурла 
уйӑхӗнчи 13-мӗшӗнче ҫырнӑ приказ тӑрӑх, А. Ермилов редактор 
заместителӗ пулса тӑрать.

Пӗрремӗш кӑларӑма калӑплама пулӑшакансене те асӑнса 
хӑвармалла. Ун чухне пичетпе информаци управленийӗн пуҫлӑхӗ 
Николай Николаевич Липин пулнӑ. Типографи директорӗ Евгения 
Константиновна Бурдина. Линотипист —  Н. Киселев, верстальщица 
—  Н. Трифонова.

ххх
Хаҫат тухма пуҫласанах редакцие тӗрлӗ ҫӗрте пурӑнакан 

чӑвашсенчен ҫырусем килме пуҫлаҫҫӗ.
Ҫырусене регистрацилесе пынӑ кӗнекене пӑхса тухсан ҫапла 

ӳкерчӗк курма пулать.
1990 ҫулта  ред акцие  1123 м атериал ярса  панӑ 

вулакансем.

Акӑ штатра тӑман чи хастар корреспондентсем:
1. Н. Казаков (Тереньга).
2. Я. Рогачев (Димитровград).
3. А. Казаков (Ҫӗпрел районӗ, Ҫӗнӗ Йӗлмел).



4. Н. Семеленов (Ульяновск хули).
5. А. Вражкин (Шупашкар хули).
6. А. Чебанов (Аслӑ Нагаткин).
7. В. Тарават (Аслӑ Нагаткин).
8. Д. Шашкин (Раккасси ялё).
9. Н. Паймуратов (Ҫарӑмсан районӗ, Ҫӗнӗ Йӗлмел).
10. А. Афанасьев (Ҫӗмӗрле районӗ).
11. А. Ермилов (Аслӑ Нагаткин).
12. В. Кашеев (Ульяновск).
13. Л. Данилов (Ульяновск).
14. А. Степанов (Канаш хули).
15. И. Саландаев (Шӑмӑршӑ ялё).
16. А. Дмитриев (Ульяновск).
17. А. Головин (Каша ялё).

1991 ҫул
(пурё 857 ҫыру килнё).
1. Я. Рогачев (Димитровград).
2. В. Елагин (Ульяновск).
3. А. Чебанов (Аслӑ Нагаткин).
4. В. Кашеев (Ульяновск).
5. А. Степанов (Канаш).
6. Л. Данилова (Ҫӗнӗ Вёрен).
7. Н. Аюгов (Ульяновск).
8. И. Саландаев (Шӑмӑршӑ).
9. А. Казаков (Ҫӗпрел районӗ, Ҫӗнӗ Йёлмел).
10. Л. Данилов (Ульяновск хули).
11. В. Михайлов (Шӑмӑршӑ).
12. В. Деменкова (Аслӑ Ключищи ялё).
13. Ф. Савгачев (Нурлат).
14. А. Афанасьев (Ҫӗмӗрле).

1992 ҫул
(пурё 806 ҫыру килнё).
1 Я. Рогачев (Димитровград).
2. В. Кашеев (Ульяновск).
3 И. Саландаев (Шӑмӑршӑ).
4. В. Елагин (Ульяновск).
5. Л. Данилова (Ҫӗнӗ Вёрен)
6. А. Степанов (Канаш хули).
7. В. Владимиров (Патӑрьел).



8. А. Чебанов (Аслӑ Нагаткин).
9. Д. Шашкин (Раккасси).
10. Л. Данилов (Ульяновск).
11. А. Казаков (Ҫӗпрел районӗ, Ҫӗнӗ Йӗлмел).
12. Н. Дворов (Пӑва районӗ, Шемек).

1993 ҫул
(пурӗ 978 ҫыру килнӗ).
1. В. Кашеев (Ульяновск).
2. В. Дмитриев (Шупашкар).
3. Н. Дворов (Пӑва районё).
4. Д. Шашкин (Раккасси).
5. Я. Рогачев (Димитровград).
6. И. Эльмукова (Шупашкар).
7. В. Мусин (Ульяновск).
8. В. Симаков (Сызрань).
9. С. Солодовникова (Тереньга).
10. В. Владимиров (Патӑрьел).
11. Н. Ларионов (Ульяновск).
12. Р. Уткин (Тереньга).
13. В. Елагин (Ульяновск).
14. Л. Данилов (Ульяновск).

1994 ҫул
(пурё 1020 ҫыру килнё).
1. В. Владимиров (Патӑрьел).
2. Л. Данилов (Ульяновск).
3. Н. Ларионов (Ульяновск).
4. А. Ашкеров (Ульяновск).
5. В. Кашеев (Ульяновск).
6. В. Мусин (Ульяновск).
7. А. Чебанов (Аслӑ Нагаткин).
8. В. Деменкова (Аслӑ Ключищи ялё).
9. А. Богатов (Ульяновск).
10. Н. Паймуратов (Ҫарӑмсан районӗ, Ҫӗнӗ Йёлмел).
11. Е. Васильева (Чӑваш Кӑлаткӑ).
12. В. Елагин (Ульяновск).

1995 ҫул
(пурё 1116 ҫыру килнё).
1. В. Деменкова (Аслӑ Ключищи).



2. Е. Васильева (Чӑваш Кӑпаткӑ).
3. Е. Андреев (Хусан).
4. Н. Ларионов (Ульяновск).
5. Л. Данилов (Ульяновск).
6. Р. Уткин (Тереньга).
7. В. Владимиров (Патӑрьел).
8. М. Селендеева (Чӑвашкасси).
9. Н. Розов (Ульяновск).
10. Д. Шашкин (Раккасси).
11. А. Богатов (Ульяновск).
12. Л. Данилова (Ҫӗнӗ Вёрен).

1996 ҫул
(пурё 794 ҫыру килнё).
1. Н. Ларионов (Ульяновск).
2. Л. Данилов (Ульяновск).
3. Е. Васильева (Чӑваш Кӑпаткӑ).
4. А. Чебанов (Аслӑ Нагаткин).
5. П. Соловьев (Скугареевка).
6. В. Галкин (Ишевке).
7. И. Замалетдинов (Ульяновск).
8. Г. Мулендеев (Чита).
9. В. Деменкова (Аслӑ Ключищи).
10. Н. Розов (Ульяновск).

1997 ҫул
(пурё 1239 ҫыру килнё).
1. П. Сергеев (Ульяновск).
2. Л. Данилов (Ульяновск).
3. А. Юман (Аслӑ Нагаткин).
4. В. Соловьева (Ульяновск).
5. М. Селендеева (Чӑвашкасси).
6. В. Елагин (Ульяновск).
7. В. Галкин (Ишевке).
8. В. Деменкова (Аслӑ Ключищи).
9. Н. Семеленов (Ульяновск).
10. Е. Васильева (Чӑваш Кӑлаткӑ).
11. А. Головин (Каша).
12. Д. Шашкин (Раккасси).
13. В. Мердеев (Луговой ялё).



1998 ҫул
(пурӗ 1075 ҫыру килнӗ).
1. Н. Розов (Ульяновск).
2. В. Соловьева (Ульяновск).
3. П. Соловьев (Скугареевка).
4. П. Сергеев (Ульяновск).
5. Р. Мифтяхутдинов (Чӑваш Кӑпаткӑ).
6. А. Никонорова (Вышкӑ).
7. Н. Васильева (Каша).
8. Л. Данилов (Ульяновск).
9. В. Деменкова (Аслӑ Ключищи).
10. Н. Штурмин (Ульяновск).
11. А. Чебанов (Аслӑ Нагаткин).
12. Е. Васильева (Чӑваш Кӑлаткӑ).
13. Р. Уткин (Тереньга).
14. А. Головин (Каша).

1999 ҫул
(пурё 1234 ҫыру килнё).
1. А. Юман (Аслӑ Нагаткин).
2. Н. Кадебин (Кивё Улхаш).
3. А. Чебанов (Аслӑ Нагаткин).
4. Н. Розов (Ульяновск).
5. А. Улендеева (Ульяновск).
6. П. Соловьев (Скугареевка).
7. М. Селендеева (Чӑвашкасси).
8. Е. Васильева (Чӑваш Кӑлаткӑ).
9. Н. Ратаева (Ульяновск).
10. А. Романов (Аслӑ Нагаткин).
11. В. Елагин (Ульяновск).
12. Н. Штурмин (Ульяновск).
13. А. Богатов (Уляьновск).
14. Л. Данилов (Ульяновск).
15. В. Деменкова (Аслӑ Ключищи).
16. В. Соловьева (Ульяновск).
17. А. Галкин (Ишевке).

2000 ҫул
(пурё 1201 ҫыру килнё).
1. Н. Казаков (Ульяновск).



2. В. Деменкова (Аслӑ Ключищи).
3. П. Сергеев (Ульяновск).
4. А. Галкин (Ишевке).
5. П. Соловьев (Скугареевка).
6. А. Еграшкин (Ульяновск).
7. А. Богатов (Ульяновск).
8. Д. Шашкин (Раккасси).
9. Н. Розов (Ульяновск).
10. А. Романов (Аслӑ Нагаткин).
11. В. Соловьева (Ульяновск).
12. В. Дедушкин (Аслӑ Нагаткин).
13. Л. Данилов (Ульяновск).
14. И. Гордеева (Ульяновск).
15. М. Ларкина (Чӳрекел).
16. С. Краснов (Ульяновск).
17. Н. Васильева (Каша).
18. П. Ишутов (Ульяновск).
19. А. Головин (Каша).
20. В. Владимиров (Патӑрьел).

2001 ҫул
(пурӗ 1019 ҫыру килнӗ).
1. Н. Казаков (Ульяновск).
2. В. Соловьева (Ульяновск).
3. Н. Штурмин (Ульяновск).
4. П. Сергеев (Ульяновск).
5. Н. Васильева (Каша).
6. И. Кирпичников (Анат Тимӗрҫен).
7. Н. Юнгерова (Элшел).
8. П. Соловьев (Скугареевка).
9. И. Гордеева (Ульяновск).
10. В. Деменкова (Аслӑ Ключищи).
11. Л. Данилов (Ульяновск).
12. А. Богатов (Ульяновск).
13. Н. Ратаева (Ульяновск).
14. А. Никонорова (Вышкӑ).
15. Д. Шашкин (Раккасси).

2002 ҫул
(пурё 1059 ҫыру килнё).
1. Н. Васильева (Каша)



2. А. Богатов (Ульяновск).
3. П. Сергеев (Ульяновск).
4. Л. Данилов (Ульяновск).
5. Н. Ратаева (Ульяновск).
6. Н. Штурмин (Ульяновск).
7. В. Деменкова (Аслӑ Ключищи).
8. Н. Долгов (Ҫӗнӗ Улхаш).
9. В. Соловьева (Ульяновск).
10. Н. Семеленов (Ульяновск).
11. П. Соловьев (Скугареевка).
12. П. Ишутов (Ульяновск).
13. Н. Казаков (Ульяновск).
14. И. Кирпичников (Анат Тимӗрҫен).

Пирёнпе ун чухне ҫак ҫамрӑксем ҫыхӑну тытатчӗҫ: 
студентсем -  М. Сюмма, А. Улендеева, Е. Илямакова (Ульяновск); 
шкул ачисем -  Е. Крыжукова, А. Сидоров (Ирҫел шкулӗ), А. Кузьмин 
(Вӑта Тимӗрҫен), Кунтикав, Чӳрекел шкул ачисем.

Паян “Канаш” хаҫатӑн учредителӗ —  Ульяновск область 
правительства

Редакци коллективе облаҫри пичет, телерадиовещани 
тата массӑплӑ коммуникаци хатӗрӗсен управленийӗ ирттерекен 
конкурссенетӑтӑшаххутшӑнать. 2001 ҫултараштавра— “Сыввисене 
ӗҫ, айваннисене —  пулӑшу” ятпа иртнӗ конкурсра 3-мӗш вырӑн 
йышӑнтӑмӑр, диплом илтӗмӗр. Ҫак ҫулах ҫурла уйӑхӗнче “Культура 
тата искусство” конкурс иртрӗ, ҫак ыйтусене хаҫатра ҫутатса тӑнӑшӑн 
“Канаш” хаҫата каллех 3-мӗш вырӑн пачӗҫ (“Область тата хула 
хаҫачӗсемпе журналӗсем” пайра). “ ӗ ҫ  ҫынни” конкурсра та ҫакӑн 
пек ҫитӗнӳ тума пултартӑмӑр. 2002 ҫулхи раштав уйӑхӗнче “Манӑн 
пӗчӗк тӑван ҫӗршывӑм” конкурсӑн дипломанчӗ пулса тӑтӑмӑр, 3-мӗш 
степеньлӗ диплом илтӗмӗр.

Облаҫри ҫамрӑксемпе ӗҫлекен комитет ҫитӗнекен ӑрӑва 
наркоманирен сыхлассине тата профилактика ӗҫӗсене ҫутатса парас 
енӗпе область тата район хаҫачӗсен хушшинче 2001 ҫулхи конкурса 
пӗтӗмлетнӗ хыҫҫӑн ҫакӑ паллӑ пулчӗ: “Канаш” хаҫат журналисчӗ 
Е. Мустаева 3-мӗш вырӑн йышӑннӑ, диплом илме тивӗҫнӗ.

1999 ҫулта область администрацийӗ тата Саккунсем 
кӑларакан Пуху пирӗн хаҫата Хисеп грамотисемпе наградӑларӗҫ.

1995 ҫулта хаҫат икӗ премие тивӗҫнӗ. Н. Я. Бичурин ячёллё



премие пире таврапӗлӳ ыйтӑвӗсене лайӑх ҫутатса тӑнӑшӑн Чӑваш 
наци конгресӗ тата Чӑваш таврапӗлӳҫисен пӗрлӗхӗ панӑ. Чӑвашсен- 
обществӑлла культура центрӗнчен вара Альпӑрт Канаш ячӗллӗ 
премие чӑваш этносне ҫӗклеме, культура тата ҫутӗҫ ыйтӑвӗсене 
татса пама, ҫамрӑк ӑрӑва тӑван халӑхӑн ырӑ йӑлисене вӗрентме 
нумай тӑрӑшнӑшӑн тивӗҫнӗ. 2014 ҫулта вара редакци коллективне 
Чӑваш халӑхӗн наукӑпа искусство академийӗн Н.В.Никольский 
ячёллё 1-мӗш степеньлӗ орденне панӑ.

Паянхи сӑн-сӑпачӗ

Вулакан хаҫата алла тытсанах унта мӗн-мӗн ҫинчен 
ҫырнине пӗлесшӗн. Ун туйӑмне тивӗҫтерсе логотип тӑрринче анонс 
пичетленет: кашни страницӑри тӗп материалӑн теми. Пӗр-пӗр 
пысӑк фото ҫине заголовок е подзаголовок вырнаҫтарни те хаҫата 
илемлетет. Хура фон ҫине шур саспаллисемпе (выворотка) ҫивӗч 
материалсене лартса яратпӑр. Ку тӳрех куҫа хӑй ҫине туртать, ун 
содержанийӗпе паллашма хистет. Растрпа та ҫак тӗллевпех усӑ 
куратпӑр.

Ҫулталӑк вӗҫӗнче эпир штатра тӑман корреспондентсене 
пурне те хаҫатра (пӗр ҫыру ҫеҫ янӑ пулин те) ятран асӑнса 
тав тӑватпӑр. Ҫак япаласем вулакансене пирӗн енне туртӑнма 
хистеҫҫӗ.

2002 ҫул вӗҫӗнче хаҫат страницисенче анкета ирттертӗмӗр. 
Унта вырӑсла страницӑсем пирки те ыйту пурччӗ. Чылайӑшӗ 
вӗсене пӗтерме ыйтаҫҫӗ, чӑваш хаҫатне чӑвашла ҫырмалла теҫҫӗ. 
Ҫапах та урӑхла калакансем те пур. Ҫавӑнпа вӑхӑт-вӑхӑт вырӑсла 
пичетлекелетпӗрстатьясене. Пирӗнхамӑртанникаматапистермелле 
мар.

Тӗрлӗ конкурссем ирттеретпӗр хаҫат страницисенче: “Чӑваш 
пики” , “Тӑван тавралӑх” (фотоконкурссем), “Чӑваш ачи, сассуна 
пар” , ӳкерӳҫӗсен конкурсӗ. Викторинӑсене те хаваспах хутшӑнаҫҫӗ 
вулакансем.

Ҫулсерен хаҫатҫырӑнакансемхушшинче лотерея ирттеретпӗр. 
Маларах укҫи-тенкине, япалисенеусламҫӑсем, вулакансем хӑйсемех 
паратчӗҫ. Призсем хушшинче видеомагнитофон, электрокалькулятор, 
кӗнекесем пур. Халӗ лотерея валли парнесем «ИД «Ульяновская 
правда» (ӑна Дмитрий Григорьевич Иванов ертсе пырать) патшалӑх 
автономи учрежденийӗ уйӑрса парать.

Ялсенче “Канаш” кунёсене ирттеретпёр: хёлле —  Культура



ҫурчӗсенче, ҫулла —  урамрах. Журналистсемпе пӗрле “Палнай” 
ушкӑн артисчӗсем ҫула тухаҫҫӗ. Ял халӑхне хаҫатпа, хамӑрпа 
паллаштаратпӑр. Кайран пурте пӗрле саккӑррӑн ҫаптарса, такмак 
капасаташлаҫҫӗ. Ҫактӗлпулусем вулаканпахаҫатхушшинчи сукмака 
такӑртлатма пулӑшаҫҫӗ. Лаишевкӑра, Скугареевкӑра, Ирҫелӗнче, 
Анат Тимӗрҫенте тата ытти ҫӗрте иртнӗ кун пек уявсем.

Н. Еграшкина журналист —  ятарлӑ пӗлӳ илнӗ ӳкерӳҫӗ. Ун 
иллюстрацийӗсем, шӳтлӗ ӳкерчӗкӗсем хаҫата ҫӗнӗ сӗм кӗртеҫҫӗ.

Вӑлах чӑваш тӗрри, тумтирӗ ҫинчен ятарлӑ рубрика илсе 
пырать, ҫамрӑк ӑрӑва авалхи япаласемпе паллаштарать.

Ҫырӑну тапхӑрӗ вӑхӑтӗнче ӗҫ-пуҫ мӗнлерех пынине пӗлтерме 
хаҫатра область тата Чӑнлӑ районӗ тӑрӑх сводкӑсем пичетлетпӗр. 
Ку хӑвӑн ӗҫне ыттисеннипе танлаштарса пӑхма меллӗ.

2003 ҫулхи 8-мӗш номерте Г. Тафаев профессорӑн “Введение 
в чувашскую историю” кӗнекине пичетлеме тытӑнтӑмӑр, номертен 
номере парса пытӑмӑр. Халӑх ку ыйтупа питӗ кӑсӑкланать: ҫыраҫҫӗ, 
шӑнкӑравлаҫҫӗ, хамӑра курсан та ҫак темӑпа калаҫма пуҫлаҫҫӗ. 
Ҫавӑнпа та кун пирки малашне те ҫырсах тӑрӑпӑр. Иртнӗ кун-ҫула 
пӗлмесен малашлӑх ҫук пирӗн.

Паянхи “Канашра” нумай-нумай рубрика хальхи пурнӑҫа 
тӗрлӗ енчен ҫутатса парать.

“ П олитика” . Ҫӗршыври, тӗнчери, чӑваш тӗнчинчи, облаҫри 
влаҫсен, политикӑлла партисен, тӗрлӗ юхӑмсен хутшӑнӑвӗсене 
пӗлтерет.

“ Э коном ика” . Рубрикӑн ячех ӑнлантарать мӗн ҫинчен 
ҫырнине. Юлашки улшӑнусем, ырана пӑхма тӑрӑшни пур кунта.

“ Халӑх сӑм ахлӑхӗ” . Мӑн асаттесенчен юлнӑ юрӑ-такмака 
вулакансем редакцие ҫырса яраҫҫӗ.

“Ҫ ам рӑклӑх” . Юлашки вӑхӑтра ытларах тимлӗх уйӑрма 
тытӑнтӑмӑр ӑна. Ҫамрӑксем паянхи ахӑрсаманара хӑйсем валли 
тӗрӗс ҫул тупма пӗлнинче —  пирӗн малашлӑх.

“ К у л ь т у р а ” . Чӑваш тӗ нчинчи , обл аҫри  культура 
мероприятийӗсене (конкурссем, фестивальсем, тӗлпулусем, 
акатуйсем, ытти уявсем) анлӑн ҫутатать.

“ Ш кул пурнӑҫӗ” . Кунтауйрӑмахтӑванчӗлхене, культурӑна, 
йӑла-йӗркене вӗрентекен шкулсем пирки нумай ҫыратпӑр.

“ Ҫемье ты тӑм ӗ” . Вӑйлӑ патшалӑх —  ҫемье ҫирӗплӗхӗнче. 
Ҫемьере ача пӗрремӗш воспитани илет.

“ А ш ш ӗ-ам ӑш ӗн ш кулӗ” . Ҫемьере йывӑрлӑхсем сиксе 
тухаҫҫӗ: ача итлемест, вӗренесшӗн мар, ашшӗ-амӑшне улталама



пӑхать... Ҫак лару-тӑруран ачан тивӗҫлӗхне тӗкӗнмесӗр, харкашмасӑр 
мӗнле тухмалла? Психолог, педагог канашӗсем кашнин валлиех 
усӑплӑ.

“ Тӗн” . Чиркӳ начара вӗрентмест. Темиҫе теҫетке ҫул 
тӗнрен уйӑрса пурӑнни халӑха йӑнӑш ҫулпа илсе кайма пултарать. 
Ҫакна ӑнланса илтӗмӗр. Ҫынлӑх, чунлӑх пирки тӑтӑшах сӑмах 
хускататпӑр.

“ Этем тата ҫут ҫанталӑк” . Ҫак ыйту кунран-кун ҫивӗчленсе 
пырать. Сӑлтавӗ паллӑ: ҫын хӑйне ҫӗр ҫинче хуҫа пек тытать: 
ҫутҫанталӑк саккунӗсене сӗмсӗррӗн пӑсать, ыранхи пирки тарӑн 
шутламасть.

“ Кану вӑхӑчӗ” . Ҫын мӗн чухлӗ лайӑх канать, ҫавӑн чухлӗ 
аван ӗҫлет. Хӑш чухне эпир канӑва тимлӗх уйӑрса каймастпӑр. 
Ҫавна шута илсе вулакансене тӗрлӗ енӗпе интереслентерме 
тӑрӑшатпӑр.

“ Пахчаҫӑ кӗтесӗ ” . Ялта —  пахча, хулара —  дача. Ҫын ҫӗр 
ҫине таврӑнать. Кунта чи кирлӗ канашсем.

“ Ҫинук аппа тӗ п е л ӗ ” . Кил-ҫуртра, тӗпелте кирлӗ пулакан 
сӗнӳсем, рецептсем: хуплу мӗнле пӗҫермелле, шӑрттан мӗнле 
тумалла?

“ Ш евл е”  ҫути . “Шевле” литпӗрлешӗвӗн членӗсен сӑввисем, 
калавӗсем, повеҫӗсем тӑтӑшах пичетленсе пыраҫҫӗ.

“ Ял пурнӑҫӗ” . Хаҫата вулакансем нумайӑшӗ ялта пурӑнаҫҫӗ. 
Ыйтӑвӗсем вара нумай. Выльӑх-чӗрлӗхӳстернӗ — кӗркунне аш пур. 
Анчах ытлашшине ӑҫта вырнаҫтармалла? Пуҫтарса ҫӳрекен харпӑр 
ҫынсем ӑна ҫурма хакпа илсе каясшӑн. Патшалӑх ҫакна мӗншӗн 
курмасть, аш-какай пуҫтарассине йӗркелемест? Е ял ҫыннин ӗҫӗ 
никама та кирлӗ мар-и?

“ С порт” . Чӑваш спортсменӗсем тӗнче шайлӑ турнирсенче 
тунӑ ҫитӗнӳсем тата облаҫри спорт хыпарӗсем.

“ А лӗҫ ӑ с т и ” . Ҫын шухӑшӗн тӳпи ҫук. Шухӑшласан- 
шухӑшласан темле тӗлӗнмелле япалататума пулать. Несӗлӗмӗрсен 
ӗҫӗсене чӗртсе тӑратма пулӑшать.

“ Ҫын хӑйне еплерех ты ткалам алла” . Шкулта ҫырма, 
шутлама вӗренетпӗр-ха. Хамӑра вӗреннӗ, культурӑллӑ ҫын тетпӗр. 
Тӗрӗссипе, общество этикине пӗлсех каймастпӑр. Ҫак ҫитменлӗхе 
хуть те хӑҫан та пӗтерме пулать. Ырӑ сӗнӳсемпе усӑ курмалла 
ҫеҫ.

“ Ы йтӑр -  хуравлатпӑр” . Пурнӑҫра ӑнсӑртран йывӑрлӑх 
сиксе тухнӑ. Ҫакӑн чухне ырӑ сӑмах, усӑллӑ канаш темрен те хаклӑ.



Ҫак рубрикӑрах пӗр-пӗр паллӑ ҫын е пулӑм ҫинче ыйтса ҫырнӑ 
ыйтусене хуравлатпӑр.

Ытти рубрикӑсен ячӗсем: “ Тӗнчере —  тӗ р л ӗ -м е р л ӗ  
кӗнчеле” , “ О бщ ествӑлла организацисен пурнӑҫӗ” , “ Кулӑш  
куш елӗ” , “ Ӑм сантаракан ҫи м ӗ ҫ ” , “ С ывлӑха” , “ Таврапӗлӳҫӗ  
к ӗ т е с ӗ ” , “ Ч ӑваш  ҫ ы р а в ҫ и с е м ” , “ П а ттӑ р л ӑ х ” , “ У сӑллӑ  
канаш сем ” , “ Саламлатпӑр” , “ Ҫ ӗнӗхы парсем ” , “ Кун ы йтӑвӗ” , 
“ М орал ьте м и пе” , “ Ы рӑ ята ти вӗҫли сем ” , “ Ш ухӑш латтаракан  
ы йту”  тата ытти те.

Юлашки вӑхӑтра ятарлӑ полосасем кӑларма тытӑнтӑмӑр.
“ Ш ӑпӑрлан”  (ӑна ача-пӑча валли А. Дмитриев ертсе пырать), 

«Ҫамрӑксен страници», “ С алтакячӗтухрӗм ан!” , «Сывлӑх», 
«Ҫемье», «Улӑп», «Культура», «Ӗмӗр саккисарлака», «Салампи», 
«Тӑван тавралӑх», «Ф ермер хуҫалӑхё», «Тёпел».

Пӗр вӑхӑт редакци Ульяновск хулинче Советская урамӗнчи 
8-мӗш ҫуртра (“Советская” хӑна ҫурчӗ) вырнаҫнӑччӗ. Малтан 6 
пӳлӗмччӗ, кайран 3 юлчӗ. Унтан Пушкинская урамӗнчи 11-мӗш 
ҫурта куҫрӑмӑр. Унта 3 ҫул ҫурӑ лартӑмӑр. 2013 ҫулхи январӗн 23- 
мӗшӗнче вара УОЧНКА ҫуртне килсе вырнаҫрӑмӑр. Халӗ «Канаш» 
хаҫат «Ульяновская правда» Издательство ҫуртне кӗрет, ун директорӗ 
-Д м итрий  Григорьевич Иванов.

М аларах ӗҫе ҫапларах йӗркелеттӗм ӗр. Редакцире 
журналистсем  м атериалӗсене маш инкӑпа пичетлеҫҫӗ те 
секретариата параҫҫӗ. Яваплӑ секратарь вӗсене полосасем ҫинче 
макет тӑвать, операторсене парать. Операторсем текстсене 
компьютерпа наборлаҫҫӗ, верстка тӑваҫҫӗ. Ун хыҫҫӑн пӗтӗм хаҫата 
дискета ҫине ҫыраҫҫӗ. Дискетӑна тата фотографисене типографие 
илсе каятпӑр. Унти операторсем фотографисене сканерпа усӑ 
курса полосасем ҫине вырнаҫтараҫҫӗ. Полосасене монтаж цехӗнче 
икшерӗн вырнаҫтарса (1-мӗшпе 8-мӗш, 2-мӗшпе 7-мӗш, 3-мӗшпе 
6-мӗш, 4-мӗшпе 5-мӗш) пичет цехне паратпӑр.

Хаҫат сакӑр полосапа (икӗ пичет листи) эрнере пӗрре, 
кӗҫнерникун, тухать. Тиражӗ 1500 экземпляра яхӑн. Область 
тулашӗнчи вулакансене ҫыхӑну уйрӑмӗ урлӑ конвертпа ярса тӑратпӑр: 
Мускава, Читана, Шупашкара, Патӑрьелне, Сызране, Нурлата...

“Канаш” хаҫатри материалсемпе усӑ курса Чӑвашрадио 
ж урналисчӗ П. К. Андреев хӑй ӗҫленӗ вӑхӑтра тӑтӑшах 
радиокӑларӑмсем хатӗрлетчӗ. Ҫаплах вӑл статьясен чӗлхине 
тишкеретчӗ.



Редакци коллективӗ

Паян редакцире ҫак ҫы нсем  вӑй хураҫҫӗ

Николай Николаевич Л арионов.
Тутарстанри Ҫӗпрел районёнчи Ҫӗнӗ Йӗлмел ялӗнче 1961 

ҫулхи ака уйӑхӗн 25-мӗшӗнче ҫуралнӑ.
1993 ҫулта Чулхулари автотранспорт техникумӗн куҫӑн мар 

уйрӑмне пӗтернӗ.
Журналист ӗҫне 1995 ҫулта Ульяновск районёнчи “Родина 

Ильича” хаҫатра пуҫланӑ.
1996 ҫултанпа —  “Канаш” хаҫатра (корреспондент, ятарлӑ 

корреспондент, пай пуҫлӑхӗ, яваплӑ секретарь, 2002 ҫулхи юпа 
уйӑхӗн 1-мӗшӗнчен вара— тёп редактор). 1997-2003 ҫулсенче Чӑваш 
патшалӑх университечӗн чӑваш филологипе культура факультетӗнче 
вӗреннӗ.

1995 ҫултанпа Раҫҫей Писательсен союзӗн членӗ.
1997 ҫултанпа Раҫҫей Журналистсен союзӗн членӗ.
Алексей Талвир ячӗллӗ преми лауреачӗ (1994).
“Чӗре тапнӑ чух” (1998), «Чӗмпӗр тӑрӑхӗнчи «Канаш» хаҫатӑн 

малтанхи тата хальхи утӑмӗсем» (2003), «Чун хушнипе пурӑнсан» 
(2009), «Чӑваш тӗнчи аслӑ» (2013) кӗнекесен авторӗ 
Чӑваш Республикин культура тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ (2011).

Анатолий Григорьевич Д м и тр и е в -Ы рьят.
1949 ҫулхи ҫӗртме уйӑхӗн Тутарстан Республикине кӗрекен 

Пӑва районёнчи Раккасси ялӗнче ҫуралнӑ.
1966 ҫулта Элшелӗнчи вӑтам шкултан вӗренсе тухнӑ. 1968- 

1970 ҫулсенче хӗсметре тӑнӑ. 1970-1975 ҫулсенче Хирти Кушкӑри 
тулли мар вӑтам шкулта учительте ӗҫленӗ.

1975-1977 ҫулсенче Шупашкарти парти шкулӗнче вӗреннӗ. 
1977-1982 ҫулсенче Раккасинчи шкулта вӗрентнӗ. 1990 ҫултанпа 
“Канаш” хаҫатра ӗҫлет. Ҫырусен пайӗн пуҫлӑхӗ.

1996 ҫулта Чӑваш патшалӑх университетӗнчен вӗренсе тухнӑ. 
1991 ҫултанпа РФ Журналистсен союзӗн членӗ. 1993 ҫултанпа РФ 
тата ЧР Писательсен союзӗн членӗ.
"Хӑмӑшлӑха путнӑ кӗмӗл уйӑх” тата «Пурнӑҫ утравӗсем» кӗнекесен 
авторӗ. А. Ырьят сӑввисем тӑрӑх С. Толстов композитор юрӑсем 
хывнӑ.



Елена Николаевна М устаева (Ф едорова).
1966 ҫулхи кӑрлач уйӑхӗн 27-мӗшӗнче Вӑрнар районёнчи 

Кушлавӑш ялӗнче (Чӑваш Республики) ҫуралнӑ.
1989 ҫулта Чӑваш патшалӑх университечӗн историпе 

филологи факультетне пӗтернӗ (вырӑс уйрӑмӗ).
Вырӑс чӗлхипе литератури вӗрентнӗ.
“Канаш” хаҫатра 1991 ҫултанпа. Хыпарсен пайӗн пуҫлӑхӗ. 

«Аннесене каҫараҫҫӗ» кӗнеке авторӗ. Кашкӑр Махмучӗ ячӗллӗ 
литература конкурсӗн лауреачӗ.

Елена Геннадьевна Алексеева (С еливанова).
Тутарстанри Аксу районне кёрекен Беловка ялёнче 1973 

ҫулхи кӑрлач уйӑхӗн 28-мӗшӗнче ҫуралнӑ. 1995 ҫулта Чӑваш 
патшалӑх университетне хӗрлӗ дипломпа пӗтерет. Ҫав ҫулах ӗҫ 
биографине “Канаш” хаҫатра пуҫлать. 1997-98, 1998-99 вӗренӳ 
ҫулӗсенче Ульяновск педуниверситетӗнче чӑваш чӗлхи вӗрентнӗ. 
Корреспондент.

Нина Никитична Еграш кина (Разум ова).
1956 ҫулхи пуш уйӑхӗн 7-мӗшӗнче Чӑваш Республикинчи 

Етӗрне районёнчи Анат Ачак ялӗнче ҫуралнӑ. 1977 ҫулта
И. Я. Яковлев ячёллё Чӑваш патшалӑх педагогика институчӗн 
художествӑпа графика факультетне вӗренме кӗнӗ, 1982 ҫулта 
диплом илнӗ.
“Канаш” хаҫатра 1996 ҫултанпа. Культура пайӗн пуҫлӑхӗ.

2002 тата 2006 ҫулсенче Ульяновскра ун картинисен куравӗ 
иртнӗ. «Палнай» ансамбльте юрлать.

Валентина Алексеевна Ефимова (Терентьева).
Чӑваш Республикинчи Куславкка районне кёрекен Илепер 

ялёнче 1960 ҫулхи ака уйӑхӗн 17-мӗшӗнче ҫуралнӑ.
Ульяновскра ҫичӗ ҫул ытларах трамвайпа ӗҫленӗ.
1994 ҫулта ӗҫ биографине “Канаш” хаҫатпа ҫыхӑнтарнӑ. 

Чӑваш патшалӑх университетӗнчи чӑваш филологийӗпе культура 
факультетӗнчен вӗренсе тухнӑ. Яваплӑ секретарь.

«Анатолий Юман пултарулӑхӗ» ятлӑ кӗнеке авторӗ. «Канаш» 
хаҫат ҫумӗнчи литпӗрлешӳ членӗ. Нумай чӑваш писателӗпе 
поэчӗсене, таврапӗлӳҫӗсене тата ыттисене те кӗнекесемпе 
журналсем кӑларма пичете валли хатӗрлесе пулӑшнӑ.



2003 ҫулта облаҫра 122 хаҫат, 16 журнал тухса тӑнӑ.
Область хаҫачӗсен йышӗ —  15 (эрнери тиражӗ —  120 пин). 

Ҫав шутра виҫӗ наци хаҫачӗ: “Канаш” (чӑвашсен), “Ӗмӗт” (тутарсен, 
редакторӗ И. Халимов), “Ялгат" (мордвасен, редакторӗ Н. Миганова). 
Вёсен тиражӗ —  8 пин те 565.

Сакӑр хула, 22 район хаҫачӗ. 2002 ҫул вӗҫӗнче тепӗр 
хаҫат регистрациленӗ —  “ Цильнинские новости” . Лна Чӑнлӑ район 
администрацийӗ кӑларать. Ку районта “ Цильнинские вести” хаҫатӑн 
чӑвашла дубляжӗ пурччӗ— “Чӑнлӑхыпарӗсем” (тиражӗ 500 экземпляр 
ытла). Халӗ ҫук ӗнтӗ.

Ҫаплах тӑватӑ ача-пӑча хаҫачӗ тухса тӑнӑ, пёр журнал —  
“Симбик” .

Пурӗ облаҫра пӗр эрнере тухакан хаҫатсен тиражӗ 850 пин 
те 700 экземпляр, уйӑхра —  виҫӗ миллион та 402 пин те 800.

Патшалӑх влаҫӗн политикине ырлакан хаҫатсен тиражӗ 
73,43 процент, хирӗҫлекенсен —  26,57.

ххх
Ю лашки ҫулсене  илсен ш татра тӑман чи хастар 

корреспондентсен шутне ҫаксене кӗртме пулать.
Анатолий Ю ман редакцие килмесӗр пёр эрне те иртмест. 

Кашнинче материал илсе килет. Вӑл пирӗн вӗрентекенӗмӗр, 
пӗрремӗш пулӑшаканӑмӑр. Мӗн чухлӗ ҫырать! Мӗнле ӗлкӗрет? 57 
кӗнеке кӑпарчӗ ӗнтӗ!

Валентина Тараватӑн сӑввисемпе калавӗсене те ентешсем 
юратса вулаҫҫӗ. Вӗсем литература страницинче час-часах 
пичетленеҫҫӗ. Унӑн та вӑтӑра яхӑн кӗнеке пур ӗнтӗ.

Николай Розов тӗрлӗ темӑпа ҫырса тӑнисӗр пуҫне редакцие 
укҫа-тенкӗ енчен те пулӑшу парать. Халӗ вӑл халӑх сӑмахлӑхӗпе 
нумай ӗҫлет. Ялсем тӑрӑх ҫӳресе, ватӑ ҫынсемпе тӗл пулса ӗлӗкхи 
юрӑсене пуҫтарать, вӗсене кӗнекесем туса пичетлет -  килес ӑрусем 
валли пысӑк ӗҫ тӑвать. Унӑн шухӑшӗ -  ялсене чӗртсе ярасси. Пирӗн 
культурӑмӑр ҫавӑнта упранать.

Н иколай Кирю ш ина чӑвашсен Конюховӗ теме те пулать. 
Ҫулҫӳревҫӗ вӑл. Ӑҫта кӑна ҫитмест вӑл, мӗн кӑна курмасть! Уйрӑмах 
историпе ҫыхӑннӑ вырӑнсенче пулать. Кавказ, Буряти, Ҫӗпӗр, 
Куликово хирӗ... Уншӑн темиҫе пин ҫухрӑма кайса килесси ним те 
мар! Ҫулҫӳреврен таврӑннӑ хыҫҫӑн курнине йӑлтах хаҫатра ҫырса 
кӑтартать. Пирӗн хаҫата хӑйнеевӗр ҫӗнӗ тӗс кӗртет.

В а с и л и й  Ж у р а в л ё в  шӳтлӗ калавсемпе, сӑвӑсемпе 
пуянлатать хаҫат страницисене. Икӗ кӗнеке кӑларма ӗлкӗрчӗ.



Роза М акарова, Ульяновск облаҫӗнчи патшалӑх архивӗн 
шырав пайӗн пуҫлӑхӗ, пирӗн редакципе туслӑ ҫыхӑну йӗркелесе 
ячӗ. Нихҫан курман-илтмен япаласем ҫинчен ҫырса кӑтартать вӑл 
вулакансене, интереслӗ материалсемпе тивӗҫтерсе тӑрать.

М ихаил Аляпкин таврапӗлӳ материалӗсем пичетлет. Унсӑр 
пуҫне «Ҫӗнтерӳ» тата шахмат конкурсӗсем илсе пырать, унта мала 
тухнисене хӑй ҫинчен парнесем парать. Редакцие те укҫа-тенкӗпе 
пулӑшать. Темиҫе кӗнеке авторӗ.

Пётр Рахманов та ҫулҫӳревҫӗ, вӑл час-часах облаҫри 
инҫетри чӑваш ялӗсенче пулать, ентешсемпе тӗл пулса калаҫать. 
Вӗсем ҫинчен ҫырса хаҫатаматериалсем илсекилет, ҫыннисеневара 
«Канаш» хаҫата ҫырӑнтарать, пирӗн тиража ӳстерме пулӑшать.

Вера Архипова, Николай Казаков, Лаврентий Данилов, 
Алексей Ашкеров (Ульяновск), Нина Антонова (Карсун районё, 
Языково), Ирина Кашеева-Пагудина (Ульяновск), Зинаида Портнова 
(Сӑр районё), Пётр Андрихов, Валентина Андрихова (Чӑнлӑ районё, 
Вӑта Тимӗрҫен), Нина Васильева (Чӑнлӑ районё, Каша), Иван 
Кирпичников (Чӑнлӑ районё, Анат Тимӗрҫен), Николай Кадебин 
(Чӑнлӑ районё, Кивё Улхаш), Геннадий Улюкин (Димитровград), 
Лидия Ярославская тата Чӳрекел шкулён ачисем (Майна районё), 
Мария Селендеева (Чӑнлӑ районё,Чӑвашкасси), Зоя Рейтер (Ҫӗнӗ 
Ульяновск), Анна Никонорова (Тутарстан) тата ыттисем пирён пата 
тӑтӑшах ҫырса тӑраҫҫӗ.

Сире пурне те пирӗнпе тачӑ ҫыхӑну тытнӑшӑн, хаҫата 
пуянлатма пулӑшнӑшӑн, чӑваш культурине аталантарас ӗҫре пысӑк 
вӑй хунӑшӑн чӗререн тав тӑватпӑр! Малашлӑха ҫапла пӗрле 
килӗштерсе ӗҫлесе утасчӗ, чӑваш чӗлхине ҫитес ӑрусем валли 
упраса хӑварасчӗ.



Хальхи вӑхӑтри лару-тару

“ Канаш” хаҫат —  Чӗмпӗр Ен чӑвашӗсен пурнӑҫӗн тӗкӗрӗ 

Э коном икӑпа производство

Ульяновск облаҫӗ 1943 ҫулхи кӑрлач уйӑхӗн 19-мӗшӗнче 
йӗркеленнӗ. Мускава ҫитме 888 ҫухрӑм. Территори лаптӑкӗ 37,3 
пин тӑваткал ҫухрӑм.

Облаҫра 2001 ҫулхи кӑрлач уйӑхӗ тӗлне 1 миллион та 458,2 
пин ҫын пурӑннӑ (339,6 пинӗ —  ялта). Ульяновскра 650 пин ытла 
ҫын.

Автомобиль ҫулӗсен тӑршшӗ —  8 пин ҫухрӑма яхӑн, чукун 
ҫул —  729 ҫухрӑм.

Промышленность комплексне 400 ытла пысӑк предприяти 
кӗрет, вӗсенче 160пинытлаҫынвӑйхурать. Машинӑсем, приборсем, 
станоксем, автомобильсем, самолетсем тӑвасси аталаннӑ. 
Димитровград хулинче атомлӑ реакторсен наукӑпа тӗпчев институчӗ 
вырнаҫнӑ.

1985 ҫултанпа “Авиастарта” сарлака фюзеляжлӑ тата ытла 
та йывӑр транспорт тата пассажир самолечӗсем тума тытӑннӑ —  
А н-124 “ Руслан” , Ту-204. Ун пеккисем тӗнчере урӑх ҫук.

Тӗнчере чи пысӑк авиакомпанисенчен пӗри —  “Волга-Днепр” 
вырнаҫнӑ. Вӑл пысӑк калӑпӑшлӑ тата йывӑр япаласене тӗнчен 
кирек мӗнле кӗтесне те ҫитерме пултарать. Ҫӗр айӗнче те пуянлӑх 
пур. Нефтьпе пуян 45 вырӑн тупнӑ, вӗсенче 35 миллион тонна 
нефть упранать. Ҫаплах пирӗн область кварц хӑйӑрӗпе ҫӗршыври 
кӗленче тӑвакан заводсене 40 процент тивӗҫтерет. Диатомит, 
керамзит, цемент, сывлӑхаҫирӗплетмелли минераллӑшыв — пурте 
усламҫӑсене илӗртеҫҫӗ.

Автозаводра УАЗ машинӑсем кӑлараҫҫӗ.
Атӑл урлӑ ҫӗнӗ кӗпер хывнӑ.

Маларах чӑвашсем ытти халӑхсем хушшинче (вырӑссем 
хушшинче тесен тӗрӗсрех те пулать) сапаланса пурӑннӑ пулсан 
“Канаш” хаҫат тухма пуҫлани вӗсене пӗр чӑмӑра пуҫтарма пулӑшрӗ. 
Тӗрлӗ ҫӗртен хыпарсем киле пуҫларӗҫ: ку ялти чӑвашсем ҫапла 
пурӑнаҫҫӗ, тепӗр ялта ҫавӑн пек событи пулса иртнӗ. Пичет 
сӑмахӗ чӑвашсене курӑнман ҫиппе пӗр-пӗрин ҫумне турта пуҫларӗ.



Пӗрремӗш номерсенченех облаҫри чӑвашсен пурнӑҫӗ тӗкӗр ҫинчи 
пек ҫиеле тухма тытӑнчӗ. Пирӗн хушӑмӑрта пысӑк пуҫлӑхсем 
те, пултаруллӑ ҫыравҫӑсем те, ӳкерӳҫӗсем те, вӗрентӳҫӗсем те, 
тухтӑрсем те пур иккен. Хӑш-пӗришӗн ҫакӑ тӗлӗнмелле те килсе 
тухрӗ пулӗ. Эпир хамӑра хура ӗҫ кӑна тума пӗлетпӗр текенсем 
те пулнӑ-ҫке малтан. Ҫак айван шухӑш “Канаш” хаҫатӑн кашни 
номерӗ тухмассерен ирхи тӗтре пек сирӗлсе пычӗ. Халӑх хӑй ҫинчен 
тӗрӗссине пӗлме пултарчӗ.

Акӑ хаҫатӑн 1 -мӗш номерӗнчех “Мальелсем малалла пӑхаҫҫӗ” 
статьяра Ҫӗнӗ Малӑкла районёнчи “ Восток” хуҫалӑхӑн пуҫлӑхӗ 
Ф. А. Иванушкин хӑйсен ӗҫӗсем пирки каласа парать:

“Патшалӑха тырӑ сутмалли плана хуҫалӑх 100,3 процент 
пурнӑҫларӗ. Тӗш-тырӑ культурисене, кукурузӑна та хисеплесен, 
планпа палӑртнӑ 23,8 центнер вырӑнне кашни гектартан 28-шар 
центнер пухса илтӗмӗр [...]

Уйрӑмах аренда йӗркипе ӗҫленӗ ҫамрӑк механизаторсен 
звенине палӑртас килет. Ӑна Рязановӑри совхоз-техникумран 
вӗренсе тухнӑ Александр Борисов ертсе пырать. Чи аякра вырнаҫнӑ 
650 гектарлӑ хире арендӑна илчӗҫ хастар ҫамрӑксем. Ял хуҫалӑх 
культурисем туса илмелли технологие тӗплӗн, тимлӗн пурнӑҫлани 
звено членӗсене кашни гектартан 29,3 центнер кӗрхи тулӑ, 23,3 
—  урпа, 15,4 —  хуратул, 34 - вир пухса илме май пачӗ. Звено 
членӗсене пурне те асӑнас килет, вӗсем —  Александр тата Леонид 
Борисовсем, Петр тата Виктор Елифановсем, Валерий Илюткин, 
Николай Смирнов [...]

1988 ҫулта ферма ӗҫченӗсем хуҫалӑхри мӗнпур ӗнене —  
пилӗкҫӗр хӗрӗх пуҫ— арендӑна йышӑнса кашнинчен 2945 килограмм 
сӗт суса илчӗҫ. 1989 ҫулхи кӑтарту вара 3100 литр таврашне 
ҫитрӗ [...] Тӑхӑр уйӑх хушшинче центнер сӗтӗн хӑйне ларакан хакӗ 
(хӑйхаклӑхӗ —  Н. Л.) планпа пӑхнӑ 30 тенкӗ те 34 пус вырӑнне 22 
тенкӗ те 50 пус кӑна пулнӑччӗ” . /3 3 /

Кунта самана таппи палӑрать —  1980-мӗш ҫулсен вӗҫӗнче 
“аренда” сӑмах пирӗн пурнӑҫа кӗчӗ. Ҫак статьяра та аренда 
меслечӗпе тухӑҫлӑрах ӗҫлеме май пуррине пӗлме пулать. Ҫапла 
вара, хаҫат вулакансем патне чи юлашки хыпарсене, ҫӗнӗлӗхсене 
ҫитерет.

Ҫак ҫулсенче ял хуҫалӑхри лару-тӑру, тӑрӑшуллӑ хресченсем 
ҫинчен сахал мар ҫырнӑ хаҫатра. Акӑ 1994 ҫулхи 24-мӗш номерте 
“Ҫӗршыва тӑрантаракансенчен пӗри” статьяра (А. Юман) Чӑнлӑ 
районёнчи акционерсен “ Память Ильича” обществин членӗ,



Раҫҫей Федераци ял хуҫалӑхӗн тава тивӗҫлӗ механизаторӗ Виктор 
Николаевич Тысячников ҫинчен сӑмах пырать. К-700 тракторпа ака- 
суха тӑвать вӑл. Сумлӑ ята Виктор Николаевич 40 ҫул тултаричченех 
тивӗҫнӗ. “Вӑй патӑр сана, Раҫҫей ҫӗрӗн чи ырӑ сӑмаха тивӗҫнӗ 
ӗҫченӗ, ӗҫӳ малашне те яланах ӑнса пытӑр. Ун чухне йывӑрлӑха 
кӗрсе ӳкнӗ ҫӗр-шывӑмӑр тӗрӗс-тӗкел, халӑхӑмӑр та тутӑ пулӗҫ” , —  
тесе вӗҫлет автор. /3 4 /

1997 ҫулхи 32-мӗш номере пӑхатпӑр, “Наталья —  область 
чемпионки” заметкӑна сӑн ӳкерчӗкпе илемлетнӗ. Унта пьедестал 
ҫинче —  хаваслӑ кулӑллӑ виҫӗ хӗрарӑм. Чи ҫӳлти пусми ҫинче —  
Н.Моисеева, Ульяновск районёнчи “Тетюшское” хуҫалӑх доярки. 
Вӑл область конкурсӗн ҫӗнтерӳҫи. Виҫҫӗмӗш вырӑнта та чӑваш 
хӗрарӑмӗ —  Людмила Мышова (пӗлтӗрхи область чемпионки), 
“Красная Звезда” хуҫалӑхран. Наталья ҫакҫул Киров облаҫӗнче иртнӗ 
Пӗтӗм Раҫҫейри ӗне сӑвакансен 18-мӗш конкурсне хутшӑннӑ.

“Ҫӑкӑр ҫитернӗшӗн —  ял халӑхне тав” (Н. Ларионов) 
репортажа тишкерер-ха. Чӑнлӑ районёнчи “Богдашкинский” ял 
хуҫалӑх производство кооперативӗ пирки сӑмах пырать.

Н. Сербуков пуҫлӑх питӗ ҫивӗч ыйту хускатать. Илсе пӑхар-ха 
ун калаҫӑвӗн сыпӑкне. “ Пуҫтарса илнипе кӑна та мар вӗт-ха тырра. 
Сутасси— ак мӗн пӑшӑрхантарать. Пёр килограмм ыраша, сӑмахран, 
пиртен 70-80 пуспа илеҫҫӗ, тулла — тенкӗ те 30 пуспа. Хӑйхаклӑхӗ 
вара чылай пысӑкрах. Тырӑ мӗн чухлӗ нумайрах сутатӑн, ҫавӑн 
чухлӗ тӑкак куратӑн. Ҫакӑн пек йывӑрлӑха кӗртсе ӳкернӗ халь ял 
ҫыннине. Ҫав вӑхӑтрах “Волжанка” минераллӑ шывӑн литрӗ сакӑр 
тенкӗ[...] Пӗрлитр солярка туянма вунӑ килограмм ыраш сутмалла” , 
—  ҫакӑн пек сӑмахсем пур унта. /3 5 / Ҫапла, “тискер капитализм” 
саккунӗсемпе пурӑнма тытӑнтӑмӑр. Хамӑра ҫӑкӑр ҫитерекентен 
мӑшкӑллани пулать ку. Ӑсчахсем ҫӗршыва аталантарма чи малтан 
мӗн тумаллине тахҫанах тӗпчесе пӗлнӗ: ял хуҫалӑхне тата наукӑна 
пулӑшмалла. Раҫҫейре вара урӑхларах пулса пырать. Сӑмахран, 
сӗте фермӑран 3 тенкӗпе илсе каяҫҫӗ (1 килограмне), лавккара 
вӑп 20 тенкӗ тӑрать. 17 тенки кам кӗсйине кӗрсе выртать-ши?

2002 ҫулта Ульяновск облаҫӗ тӗш-тырӑ туса илсе 300 
миллион тенкӗ тӑкак курнӑ. Ку 1 миллион та 139 пин тонна тырӑ 
пуҫтарнӑ хыҫҫӑн. Ун пек нумай пуҫтарни сайра пулать. Тухӑҫӑн 
вӑтам кӑтартӑвӗ —  гектартан 18,8 центнер.

Облаҫри ялсенче 350 пин ҫын пурӑнать. Ял хуҫалӑхӗ —  
область экономикине аталантаракан отрасльсенчен пӗри.



“Канаш” хаҫатӑн наци ӑнланӑвне 
аталантарас ӗҫри вырӑнӗ

И. Я. Яковлев ячӗллӗ общ ество

Ульяновскра 1988 ҫулхи раштавра Чӗмпӗр чӑваш шкулне 
йёркелесе яни 120 ҫул ҫитнине уявланӑ кунсенче И. Я. Яковлев 
ячёллё культурӑпа ҫутӗҫ обществине туса хурас шухӑш ҫуралать. 
Пуҫару ушкӑнӗ ӗҫе тытӑнать.

Унта чӑваш чӗлхине, культурине аталантарас тӗлӗшпе чунне 
ыраттаракансем кӗреҫҫӗ: В.М.Репин, A.M.Цыганов, А.Н.Разубаев,
А.М .Каштанова, В.Г.Елагин, А.К.Падиаров, В.В.Афанасьев,
А.М.Богатов, А.Г.Пешне, П.П.Ургалкин, А.Ф.Юман...

1989 ҫулхи ҫурла уйӑхӗн 8-мӗшӗнче Ульяновскри 
Профсоюзсен керменӗнче ҫак ыйтупа пуху иртет. Ӑна партипе ӗҫ 
ветеранӗ, Ульяновскри педагогика училищинчен вӗренсе тухнӑ 
И.С.Кирюшкин уҫать. Вӑп делегатсене кун йӗркипе паллаштарать. 
Пӑхса тухма виҫӗ ыйту тӑратнӑ: И.Я.Яковлев ячёллё чӑваш ҫутӗҫ 
обществине туса хурасси, обществӑн Программипе Уставне 
йышӑнасси, ертсе пыракан органсене суйласси.

Пӗрремӗш ыйтупа оргкомитет председателе И.О.Кирюшкин 
тухса калаҫнӑ. Общество Программин проекчӗпе П.П.Ургалкин 
паллаштарнӑ. Ун сӑмахӗсенчен ҫакӑ паллӑ: общество чӑваш 
чӗлхине, литературине, искусствине, культурине, наукӑна, ҫутӗҫне 
аталантарма, вёсен ҫитӗнӗвӗсене пропагандӑлама тата сарма 
пулӑшмалла...

Пуху пӗр саслӑ пулса Ульяновск хулинчи чӑвашсен 
И.Я.Яковлев ячёллё ҫутӗҫ обществине туса хурасси ҫинчен 
постановлени йышӑннӑ, общ ествӑн П рограм мипе Уставне 
ырланӑ.

Общество правленийӗ вӑтӑр пилӗк ҫынран тӑрать, ҫаплах 
председательне тата ревизи комиссине суйланӑ. И.Я.Яковлев 
ячёллё общество председателӗ пулма И.С.Кирюшкина шаннӑ. Унӑн 
ҫумӗсем — В.Г.Елагин, А.М.Цыганов, В.Г.Егоров. Яваплӑ секретарӗ 
—  П.П.Ургалкин.

Обществӑн 2-мӗш съезчӗ 1991 ҫулхи ҫурла уйӑхӗн 13- 
мӗшӗнче Ульяновскри Профсоюзсен керменӗнче иртнӗ.

Отчетлӑтапхӑрти ӗҫ-хӗл ҫинчен И. С. Кирюшкин председатель 
доклад тунӑ.

Доклада сӳтсе явнӑ ҫӗре ҫаксем хутшӑннӑ: Ульяновск хула



ӗҫтӑвком председателей пӗрремӗш ҫумӗ В.М.Радаев, Самар 
облаҫӗнчи чӑвашсен “Пехил” обществин правленийён председателӗн 
ҫумӗ И.В.Воронцов, Чӑвашсен обществӑлла культура центрӗн 
председателӗ Юхма Мишши ҫыравҫӑ, ЧССР Аслӑ Канашӗн халӑх 
депутачӗ Ф.И.Мадуров скульптор, ЧОКЦӑн яваплӑ секретарӗ
A.А.Алексеев, ЧССР Аслӑ Канашӗн халӑх депутачӗ А.П.Хусанкай, 
Чӑнлӑ районёнчи 27-мӗш СПТУ ҫумӗнчи И.Я.Яковлев ячёллё 
обществӑн пуҫламӑш организации председателӗ В.Н.Игнатьева, 
общество правленийён яваплӑ секретарӗ П.П.Ургалкин тата ыттисем. 
Делегатсем общество правлени председателӗ пулма тепӗр срока 
И.С.Кирюшкина суйланӑ. Унӑн ҫумӗсем —  В.Г.Елагин, Н.А.Казаков. 
Яваплӑ секретарё П.П.Ургалкин.

1996 ҫулхи кӑрлачӑн 20-мёшёнче И.Я.Яковлев ячёллё 
обществӑн 3-мёш съезчё иртнё.

Унта Шупашкар делегацийё те пурччё. Трибуна ҫине Чӑваш 
Республикин вёренту министрё Р.Н.Морозов, Чӑваш наци конгресён 
президенчё А.П.Хусанкай, Чӑваш Республикин Патшалӑх Канашён 
депутачё Г.Н.Архипов тухса калаҫнӑ.

Ҫӗнӗ правление 19 ҫынна кӗртнӗ. Обществӑн ҫӗнӗ 
председателе пулма Виктор Глебович Егорова суйланӑ. Унӑн 
ҫумӗсем —  В.Н.Тарават, И.Н.Ларионов.

Чӗмпӗр чӑваш шкулён комплексёнче Ульяновск облаҫӗнчи 
И.Я.Яковлев ячёллё культурӑпа ҫутӗҫ обществин черетлё 4-мёш 
съезчё пулса иртнё. Чи малтанах съезд делегачӗсемпе хӑнасем 
умӗнче Раҫҫей тава тивӗҫлӗ артисчӗ Г еннадий Т ерентьев Патриархӑн 
Халалне вуласа панӑ.

Съездра кун йёркинчи 4 ыйтӑва пӑхса тухнӑ.
Общ ество правленийён отчетне председатель ҫумӗ 

Н.Н.Ларионов туса панӑ. Ревизи комиссийён отчетне А.П.Власов 
тунӑ.

Съездра Ф.Т.Улендеева, А.Юман, В.Г.Егоров, В.Тарават,
B.Вельский, В.Иванов, Н.Казаков, А.Алексеев, Г.Никитина, Н.Калаков,
В.Станьял, Г.Улюкин, О.Мустаев, Н.Савруков, П.Уфимкин, Г.Чулакова 
тухса калаҫнӑ.

Съезд ҫӗнӗ правленийён йышне 17ҫынран, ревизи комиссине 
3 ҫынран суйласа хӑварнӑ. И.Я.Яковлев ячёллё культурӑпа ҫутӗҫ 
обществин председателё пулма Владимир Михайлович Вельские 
суйланӑ.

2001 ҫулхи раштавӑн 22-мӗшӗнче Чӗмпӗр чӑваш шкул 
комплексёнче И.Я.Яковлев ячёллё обществӑн 5-мӗш съезчё пулнӑ.



Унта 60 делегата яхӑн хутшӑннӑ. Отчетлӑ докладпа трибуна ҫине 
общество ертӳҫи В.М.Вельский тухнӑ. Ҫӗнӗ правление 19 ҫынна 
суйланӑ.

Делегатсем председатель пулма В.М.Вельские шаннӑ. 
Халӗ общество председателе -  А.А.Мордовкин.

Т а в р а п ӗ л ӳ ҫ ӗ с е м

1991 ҫул вӗҫӗнче Шупашкарта Чӑваш таврапӗлӳҫисен 
союзне йӗркелеҫҫӗ. Ун хыҫҫӑн Ульяновска ҫакӑн пек ыйтса ҫыру 
килет (И.С.Кирюшкин ячёпе): Чӗмпӗр Енре чӑваш таврапӗлӳҫисен 
обществине туса хумалла.

1992 ҫулхи пуш уйӑхӗнче таврапӗлӳ юхӑмӗн хастарӗ
В.Г.Егоров вӗрентӳҫӗ пуҫарнипе И.Я.Яковлев хваттер-музейӗнче пӗр 
пек шухӑшлӑ ҫынсене пуҫтарса калаҫу ирттернӗ. Унта И.С.Кирюшкин, 
П.П.Ургалкин, О.Н.Мустаев, В.Г.Вериялов, В.М.Репин, Н.А.Казаков 
хутшӑннӑ. Пуху тёллевё— “Ульяновская-Симбирская энциклопедия” 
валли чӑвашсем ҫинчен ҫырнӑ материалсем пуҫтарасси.

Ҫак ҫулӑн ҫурла уйӑхӗнче Чӗмпӗр Ен таврапӗлӳҫисем пуху 
ирттереҫҫӗ, И. Я. Яковлев ячёллё ҫутӗҫ обществинче таврапӗлӳҫисен 
пуҫламӑш организацине йӗркелеҫҫӗ.

Чӑваш таврапӗлӳҫисен 2-мӗш съезчӗ ҫак йышӑнӑва ырланӑ, 
ҫирӗплетнӗ. Чӗмпӗр Ен таврапӗлӳҫисем вёсен правленине кӗнӗ. 
Чӗмпӗрсен председателӗ пулма Н.А.Казакова суйланӑ.

Чӗмпӗр Ен таврапӗлӳҫисем ҫак вӑхӑтра тӗрлӗ района тухса 
ҫӳренӗ, нумай тӗлпулу ирттернӗ.

Тӗлпулусем, семинарсем ҫакӑнта иртнӗ: Кивӗ Ҫӗпрелӗнче, 
Ҫӗнӗ Йӗлмелӗнче, Чӑваш Ҫӗпрелӗнче (Тутарстан), Тури Куккара 
(Тереньга районё), Кивӗ Улхашра (Чӑнлӑ районё) тата ытти 
ҫӗрте.

Таврапӗлӳҫӗсенчен ҫаксене палӑртмалла: П. П. Ургалкин 
(Ҫӗнӗ Ульяновск) В. В. Афанасьев, И. А. Замалетдинов, П. С. 
Картюков, П. Ф. Борисов, И. В. Ратаева, Л. П. Нюркина, В. М. 
Репин, В. Г. Вериялов, А. А. Еграшкин (Ульяновск), Н. Д. Мартынова 
(Тури Кукка), И. М. Кирпичников, И. В. Дубов (Анат Тимӗрҫен), 
М.М. Бикмендеева (Чӑвашкасси), Н. К. Кадебин (Кивё Улхаш),
А.Г. Головин (Каша), А. Ф. Ермилов-Юман (Аслӑ Нагаткин), Г. Н. 
Карсаков (Ҫӗнӗ Йӗлмел), Н. В. Матросов (Чӑваш Ҫӗпрел)... Вӗсене 
пурне те “Хисеплӗ таврпӗлӳҫӗ” , “Алӑсти" ятсем панӑ.



2000 ҫулта облаҫра “Чӑваш халӑх академийӗ” ятлӑ 
обществӑлла организаци йӗркеленӗ. Дна В. Ф. Ромашкин ертсе 
пыма пуҫлать.
Хальхи председателӗ -  Н.Д.Розов.

“Халӑх академикӗ” ята ҫаксем чи малтан ҫаксем тивӗҫнӗ:
В.В.Афанасьев, А.М.Богатов, В.Г.Вериялов, И.А.Замалетдинов,
Н.А.Казаков, Н.К.Кадебин, Н.Д.Мартынова, В.М.Репин, В.Ф.Ромашкин, 
П.П.Ургалкин.

Чӑваш наци юхӑмӗнче хастарлӑх кӑтартнӑшӑн Вениамин 
Васильевич Афанасьева 2002 ҫулта облаҫӑн Ылтӑн кӗнекине кӗртнӗ, 
облаҫӑн Хисеплӗ гражданине ятне панӑ (вилнӗ хыҫҫӑн).

Д.В. Кузьмин усламҫӑ хӑйӗн вӑйӗпе 2009 тата 2012 ҫулсенче 
икӗ томлӑ «Краткая чувашская региональная энциклопедия: 
Пензенская, Саратовская, Ульяновская области» кӗнеке кӑларни 
вара -  чӑваш тёнчинче те пысӑк пӗлтерӗшлӗ пулӑм пулчӗ.

И. Я. Я ко в л е в  ф о н чӗ

1998 ҫулхи ака уйӑхӗнче Ульяновскра чӑваш халӑхне 
ҫутта кӑпаракан И. Я. Яковлев ҫуралнӑранпа 150 ҫул ҫитнине 
халалласа Шупашкарти экономикӑпа менеджмент институчӗ 
наука конференцийӗ ирттерчӗ. Унта “И. Я. Яковлев фончӗ” ятлӑ 
обществӑлла организаци туса хучӗҫ. Ӑна ертсе пыма институт 
директорне Н. Саврукова шаннӑ.

Николай Тарасович Савруков— экономика наукисендокторӗ, 
профессор, академик, Чӑваш Республикин тава тивӗҫлӗ наука 
ӗҫченӗ.

Фонд программин тӗллевӗ —  И. Я. Яковлев ячёллё чӑваш 
нацин культурӑпа ҫутӗҫ комплексне тӗреклӗн, килӗшӳллӗн 
аталанса пыма пулӑшасси, Раҫҫейри регионсенчи наципе культура 
автономисен хушшинчи ҫыхӑнусене ҫирӗплетесси, ҫакӑнта ӗҫлеме 
нумай енлӗ пӗлӳллӗ кадрсем хатӗрлесси, И. Я. Яковлев ячёллё 
комплекса юсасси, урӑхлатса ҫӗнетесси. Ҫакна палӑртмалла: 
И.Я.Яковлев фончӗ Патриархӑмӑр ҫуралнӑранпа 175 ҫул ҫитнӗтӗле 
(2023 ҫулччен) ятарлӑ программа тунӑ. Унпа килӗшӳллӗн тӗрлӗ 
кӗнеке, монографи, проспект, методика пособийӗсем кӑлармалла. 
ЮНЕСКО проекчӗсене пурнӑҫа кӗртмелле кашни пилӗк ҫулта наука 
конференцийӗ ирттермелле.

2003 ҫулхи ака уйӑхӗн 19-мӗшӗнче И. Я. Яковлев фончӗ



патриархӑмӑр ҫуралнӑранпа 155 ҫул ҫитнине халалласа Ульяновскра 
наука конференцийӗ ирттерчӗ. Унта Мускавран килнё Г. Волков 
академик, Г. Аксаков (Раҫҫейри чӑвашсен наципе культура 
автономийӗсен ертӳҫи) хутшӑнчӗҫ. Пурӗ 600 ҫынна яхӑн.

Пухӑннисем И. Я. Яковлев Фончӗн пуҫлӑхӗ пулма Н. Саврукова 
иккӗмӗш хут суйларӗҫ.

Ч ӑ ва ш се н  о б щ е с тв ӑ л л а  ка н а ш ӗ

1992 ҫулхи чӳк уйӑхӗн 20-мӗшӗнче Чӑнлӑ районёнчи Кивӗ 
Улхаш ялёнче Ульяновск облаҫӗнчи пӗтӗм чӑвашсен конференцийӗ 
иртнӗ. Хӑнасем хушшинче —  область администраци пуҫлӑхӗ 
Ю. Горячев, Чӑваш наци конгресӗн президенчӗ А. Хусанкай, ЧНК 
вице-президенчӗ В. Станьял тата ыттисем.

Унта область администрации ӗҫ управленийӗн пуҫлӑхӗн 
ҫумӗ, халӑх депутачӗсен область Совечӗн депутачӗ В. Сваев тӗп 
доклад туса панӑ. Ҫаплах Ю. Горячев та сӑмах тухса каланӑ. Ку 
конференцире йышӑннӑ Резолюцийӗн хӑш-пӗр пункчӗпе паллашар- 
ха.

... II. Область администрацийӗнчен ҫаксене ыйтас:
1. Наци педагогӗсен кадрӗсене тата культура работникӗсене 

хатӗрлемелли системӑна малалла лайӑхлатса пыма; [...]
3. Облӗҫтӑвком 1989 ҫулхи октябрӗн 10-мӗшӗнче йышӑннӑ 

420-мӗш номерлӗ решенипе килӗшӳллӗн, чӑваш педучилищине 
1993 ҫулхи сентябрӗн 1-мӗшӗнчен тытӑнса занятисем ирттерме 
тытӑнмалла; [...]

8. Ульяновскри “Чӗмпӗр кӗнеки” пӗчӗк предприятие тӑван 
чӗлхепе чӑваш авторӗсен кӗнекисене кӑларассине йӗркелесе яма, 
кӑларӑмсен ӗҫ планне ҫулсерен пӗрер позици те пулин кӗртме.

III. Облаҫри чӑвашсен обществӑлла канашне суйлас.
Обществӑлла канаша 15 ҫынна кӗртнӗ. Председателӗ 

пулма Ульяновск педагогика институчӗн аслӑ преподавательне, 
И.Я.Яковлев ячёллё культурӑпаҫутӗҫ обществин яваплӑсекретарьне 
Вениамин Васильевич Афанасьева суйланӑ. Председатель ҫумӗ —  
П.Я.Уфимкин. Яваплӑ секретарӗ —  В.А.Архипова.

Халӗ вара резолюци патне таврӑнар-ха. Унӑн тӗп пункчӗ 
(III.2) —  чӑваш педучилищинчи занятисем ирттерме тытӑнасси —  
паян та пурнӑҫа кӗмен. Ҫак ыйтӑва хӑҫан татса парассине никам 
та ҫирӗплетсе калаймасть.



Н а ц и п е  кул ь тур а  а в то н о м и й ӗ

1997 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 27-мӗшӗнче Ульяновскра чӑвашсен 
2-мӗш конференцийӗ иртнӗ.

Конференцие облаҫри чӑвашсен обществӑлла канаш 
председателӗ В. В. Афанасьев уҫнӑ. Кунта Ульяновскри чӑвашсен 
наципе культура автономине туса хурасси пирки калаҫу пулнӑ.

Ку пӗрлешӗве “Еткер” ыркӑмӑллӑх фончӗ тата И. Я. Яковлев 
ячёллё общество никӗсӗ ҫинче Раҫҫей Федерацийӗн “О национально
культурной автономии” саккунӗпе (17,06.1996,74-ф 3№) килӗшӳллӗн 
йӗркеленӗ. Конференцире автономи пуҫлӑхӗ пулма П. Я. Уфимкина 
суйланӑ. Ҫумӗсем А. А. Еграшкин, О. Н. Мустаев. 1997 ҫулхи пуш 
уйӑхӗнчен вара —  Ульяновск облаҫӗнчи чӑвашсен наципе культура 
автономийӗ (свидетельство номерӗ 2-10 р).

Автономи Уставӗн проектне маларах “Канаш” хаҫатра 
пичетлесе анлӑн сӳтсе явнӑ.

2.1. Ульяновскри чӑвашсен наципе культура автономине ҫак 
задачӑсене пурнӑҫлама йӗркеленӗ;

— наци чӗлхине аталантарас ыйтусене татса пама, граждансен 
тӑван чӗлхепе пӗлӳ илмелли правине пурнӑҫлама пулӑшма;

—  культурӑна аталантарма, халӑх промышленноҫӗсемпе 
ремеслисен хӑйнеевӗрлӗхне упраса хӑварма, наци культурине, 
чӑваш халӑх историне, литературине, халӑх традицийӗсемпе 
йӑлисене тӗпчекен кружоксемпе клубсем туса хума, халӑх 
уявӗсене, фестивалӗсене, смотрӗсене, конкурсӗсене, выставкисене 
ирттерме;

—  культура палӑкӗсене, наци культура фончӗсене тӗрӗс- 
тӗкел упраса хӑварма.

Ҫакӑнтан эпир автоном и тӗллевӗсене, задачисене 
куратпӑр.

Ҫакна та палӑртмалла: наципе культура автономийӗ 1992 
ҫулта йӗркеленӗ чӑвашсен обществӑлла канашӗн ӗҫӗсене малалла 
тӑсакан, аталантаракан орган пулса тӑчӗ. Канаш хӑйӗн тивӗҫӗсене 
автономие пачӗ.

2003 ҫулхи пуш уйӑхӗн 5-мӗшӗнче Ульяновскра чӑвашсен 
наципе культура автономийӗн 2-мӗш отчетпа суйлав конференцийӗ 
иртнӗ. Унӑн ӗҫне облаҫри районсемпе хуласенчен 66 делегат 
хутшӑнчӗ. Ҫаплах 80 ҫынна яхӑн хӑнана чӗннӗччӗ.

Конференци делегачӗсемпе хӑнисене Ульяновск облаҫӗн 
администрации пуҫлӑхӗн ҫумӗ В. В. Марусин кӗпӗрнаттӑр саламне 
вуласа панӑ. Ульяновск мэрӗн ҫумӗ В. Н. Карпова Хула Думин



депутачӗсен ятӗнчен саламларӗ. Ҫаплах облаҫри Саккунсем 
кӑларакан Пухӑвӑн секретарӗ Т. В. Сергеева сӑмах каланӑ.

Наципе культура автономийӗн ӗҫтӑвкомне 25 ҫынна, ревизи 
комиссине 3 ҫынна суйланӑ. Автономи ӗҫтӑвкомӗн пуҫлӑхӗ пулма
В.И.Сваева шаннӑ. Вӑл облаҫри шалти ӗҫсен управленийӗнчи 
миграци службин ертӳҫи. Пуҫлӑх ҫумӗсем пулма А.А.Еграшкина, 
Н.Н.Ларионова, Н.А.Власова суйланӑ.

Владимир Ильич Сваев —  Ульяновск облаҫӗнчи чӑвашсен 
наципе культура автономийӗн ертӳҫи.

Чӑнлӑ районёнчи Кивӗ Улхашра 1943 ҫулхи утӑ уйӑхӗн 
(июлӗн) 25-мӗшӗнче ҫуралнӑ.

1966 ҫулта Самарти план институчӗн Ульяновскри филиалне 
каҫхи уйрӑма вӗренме кӗнӗ.

1982-1989 ҫулсенче —  Чӑнлӑ районёнчи план комиссийӗн 
председателӗ, райӗҫтӑвком председателӗн заместителӗ.

1989-1990 ҫулсенче —  Чӑнлӑ райӗҫтӑвком председателӗ.
1990-1993 ҫулсенче —  Ульяновск облӗҫтӑвкомӗн ӗҫ тата 

социаллӑ ыйтусен пайӗн заведующийӗн ҫумӗ.
1993-2000 ҫулсенче— Ульяновск облаҫӗнчи миграци службин

ертӳҫи.
2000-2002 ҫулсенче— Раҫҫей Федерацийӗн наципе миграци 

политикин тата федераци ӗҫӗсен министерствин Ульяновск 
облаҫӗнчи территори органӗн ертӳҫи.

2002 ҫулхи утӑ (июль) уйӑхӗнчен пуҫласа Ульяновск облаҫӗнчи 
шалти ӗҫсен управленийӗн миграци ӗҫӗсен подразделенийӗн 
(управленийӗн) пуҫлӑхӗн ҫумӗ.

В ӗ р е н тӳ

2003 ҫулта Ульяновск облаҫӗнче 670 кӑнтӑрлахи шкул пулнӑ. 
Пурӗ облаҫра 177 пин те 386 ача шкулта вӗренет.

Пире чӑваш ачисене тӑван чӗлхе вӗрентни кӑсӑклантарать. 
Кунта ҫакна палӑртса хӑвармалла. 1989 ҫулхи даннӑйсем тӑрӑх, 
Тутарстанри чӑвашсен 87,9 проценчӗ чӑваш чӗлхине тӑван чӗлхе 
тесе йышӑнать, Пушкӑртра —  82,7, Ульяновск облаҫӗнче —  87,2, 
Самар облаҫӗнче —  72,5. Ку регионсенчи шкулсенче тӑван чӗлхене 
вӗрентеҫҫӗ-ха. Шкулта вӗрентмен регионсенче вара ентешсен 40- 
50 проценчӗ чӑваш чӗлхине йышӑнмасть.

Ку енӗпе ӗҫ-пуҫ юлашки ҫулсенче чылай лайӑхланчӗ. Чи 
малтан ҫакна каламалла. 1997 ҫулхи пуш уйӑхӗнче тӗп вӗрентӳ



управленийӗнче наци шкулӗсемпе ӗҫлекен пӗрремӗш тёп специалист 
ӗҫе пуҫӑнчӗ.

Федосия Тимофеевна Улендеева 1952 ҫулхи ҫӗртме 
уйӑхӗн 29-мӗшӗнче Майна районёнчи Чӳрекел ялёнче ҫуралнӑ. 
Ульяновск пединститучӗн математика факультетне пӗтернӗ. 1985- 
94 ҫулсенче Мелекесс районёнчи Турикассинче шкул директорӗн 
лавне туртнӑ.

Вӑл килсе ӗҫе пуҫӑннӑ хыҫҫӑн чӑваш чӗлхи вӗрентесси 
чылай сарӑлчӗ. Халӗ облаҫра 10 шкулта (Чӑнлӑ районёнчи тӑхӑр 
шкулта тата Кӑлаткӑпуҫ районёнчи Бахтеевкӑра) 1-мӗш класран 
пуҫласа 11-мӗшчен тӑван чӗлхене вӗрентеҫҫӗ. Чӑнлӑ районёнчи 
чӗлхеҫӗсем пурте ятарлӑ пӗлӳллӗ. Хулари шкулсенче вара ун 
пеккипе мухтанаймӑн. Кунта математиксем те, историксем те, 
кӗҫӗн класс вӗрентӳҫисем те пур. Чӑваш чӗлхи вӗрентнӗ ҫӗрте 
малтанхи ҫулсенче палӑрнӑ учительсене асӑнмаллах: В. Кадебина, 
Р. Микка (Кивӗ Улхаш), Н. Кушты (Пухтел), С. Кудряшова (Ҫӗнӗ 
Улхаш), С.Мигукова (Вӑта Тимӗрҫен), Л. Ярославская (Чӳрекел),
B.Иванюкова, М. Спиридонова (Упамсар), С. Яковлева (Салмановка), 
Т. Муллина, Г. Никитина (Симӗс Раща), Е. Васильева (Бахтеевка),
C. Телеева (Анат Тимӗрҫен) тата ыттисем.

1995 ҫулхи “ Вӗрентӳҫӗ-95” область конкурсӗн суперфиналӗнче 
Г. Никитина (Ульяновск районӗ, Симӗс Раща поселокӗ) пӗрремӗш 
премие тивӗҫ пулни —  пур чӑвашсемшӗн те пысӑк савнӑҫ. 1990 
ҫулта вӑл хӑйсен шкулӗнче чӑваш ачисене тӑван халӑх историйӗпе, 
культурипе, йӑли-йӗркипе паллаштарма тӑван чӗлхе кружокне 
йӗркеленӗ. Ҫак конкурса та вӑл чӑваш чӗлхи кружокӗн ертӳҫи пулса 
хутшӑнчӗ —  хӑй вырӑс чӗлхипе литературине вӗрентет пулин те.

Майна районёнчи Чӳрекелялӗнчи Л. Ярославская шкулта40 
ҫул ытла ӗҫленӗ. “Раҫҫей Федерацийӗн шкулӗн тава тивӗҫлӗ учителӗ” 
хисеплӗ ята ӑна ахаль паман. Ҫак ята Кивӗ Улхашри Н.Кадебин тата 
В. Чекушкин, Л. Узикова вӗрентӳҫӗсем те тивӗҫнӗ.

Е. Васильева пирки вара уйрӑм сӑмах. Вӑл Чӑваш патшалӑх 
университетӗнчен вӗренсе тухсан (хӑй Канаш районёнчи Янкӑпч 
ялӗнчен) Кӑлаткӑпуҫ районне чӑваш чӗлхине вӗрентме килет. 
Чӑваш Кӑлаткӑ —  районти пӗртен-пӗр чӑваш ялӗ. (Ку районта 
пурӑнакансенчен 97 проценчӗ —  тутарсем.) Ҫакӑнта Елена 
Всеволодовна чӑвашла вула-ҫыра пӗлмен чӑваш ачисене тӑван 
чӗлхене вӗрентме пуҫлать. Халӗ кунта 1-11-мӗш классенче 
вӗрентеҫҫӗ ӑна. Ачасем пирӗн хаҫат ирттерекен конкурссене, 
викторинӑсене хутшӑнса призлӑ вырӑнсем ҫӗнсе илеҫҫӗ, сӑвӑсем,



Ульяновск облаҫӗнчи наци вӗрентӳ 
тытӑмӗ аталанса пыни

2000/01 вӗренӳ 

ҫулӗ

2001/02 2002/03

Пӗтём шкулсен 688 (198471) 676 (188905) 670 (177386)

йышӗ (скобкӑра

—  ачасен йышӗ)

Учительсен

йышё 11000 10000

Тӑван чӗлхене

предмет тутар -128 (7431) 126(6954) 126 (6719)

вырӑние хурса чӑваш - 46 (2276) 44 (2085) 44(1952)

вӗренекен мордва - 23 (1320) 22 (1213) 22 (1090)

шкулсен йышё нимёҫ - 1 (75) 1 (76) 1(75)

(скобкӑра — пурё - 198 (11102) 193 193(9836)

ачасен йышӗ) (10328)

Чӑваш чёлхине,

культурине, 115 (4422) 122 (3971)

историне тӗрлӗ 117(4082)

майпа

вёрентекен

шкулсен йышё

(скобкӑра —

ачасен йышё)

Чӑваш чӗлхи

вёрентӳҫисен

йышӗ 97

(Ф. Улендеева хатӗрленӗ.)



заметкӑсем ҫырса тӑраҫҫӗ. Ун пархатарлӑ ӗҫне истори тӗрӗс хак 
парӗ-ха, мӗншӗн тесен вӑл 600 ытла чӑваш пурӑнакан яла тӑван 
чӗлхерен уйӑрӑласран хӑтарчӗ. Шел, ҫемье сӑптавӗсене пула ун 
ку ялтан кайма тиврӗ -  халӗ вӑл тӑван ялӗнче пурӑнать.

Вӑта Тимӗрҫенти Семеновсен —  Белозеровсен йышё пирки 
те ырӑпа асӑнмасӑр иртме ҫук. Вӗсем 1993 ҫулта Мускавра иртнӗ 
Совет Союзӗнчи учитель династийӗсен тӗлпулӑвне хутшӑннӑ.

1996 ҫулта Кивӗ Улхаш тата АнатТимӗрҫенти вӑтам шкулсем 
100 ҫул тултарчӗҫ. “Канаш” хаҫат икӗ шкул ҫинчен те пӗрер разворот 
материал хатӗрлерӗ, архиври ӳкерчӗксене халӑх умне кӑларчӗ.

Ульяновск педагогика университечӗ ҫумӗнче вӗрентӳҫӗсен 
пӗлӗвне ӳстерекен институт ӗҫлет.

Унта наци вӗрентӗвӗн ыйтӑвӗсен кабинечӗ пур. Вӑл наци 
чӗлхисене, халӑхсен историне, культурине вӗрентме педагогсен 
ӑсталӑхне ӳстерме пулӑшать.

Чӑваш чӗлхи методисчӗ —  В. А. Архипова кунта 1991 
ҫулхи кӑрлач уйӑхӗнчен пуҫласа вӑй хурать. Вӑл Чӑнлӑ районёнчи 
Пухтел ялӗнче ҫуралнӑ, Ульяновск педагогика университечӗн 
вырӑс чӗлхипе литератури факультетне пӗтернӗ. Ҫаплах кунта 
тутар тата мордва чӗлхисен методисчӗсем пур. Методистсем 
шкулсене тухса ҫӳреҫҫӗ, чӑваш чӗлхи уявӗсене хутшӑнаҫҫӗ, 
вӗрентӳҫӗсен ӗҫне, ачасен пӗлӗвне хаклаҫҫӗ. Семинари, тематикӑлла 
занятисем, консультацисем ирттереҫҫӗ, ҫӗнӗ методикӑна анлӑ 
сарма пулӑшаҫҫӗ.

Ҫаплах вӗрентӳ ӗҫӗнче пысӑк ҫитӗнӳсем тунӑ чӑвашсен 
ячӗсене асӑнса хӑварар.

Н иколай Ильич Калаков
1947 ҫулта Тутарстанри Ҫӗпрел районёнчи Ҫӗнӗ Йӗлмел 

ялӗнче ҫуралнӑ.
1978 ҫулта В. В. Куйбышев ячёллё ҫарпа инженер академине 

пӗтернӗ.
Ульяновск патшалӑх университечӗн психологи кафедри 

пуҫлӑхӗнче вӑй хурать. Проф ессор. П едагогика наукисен 
докторӗ.

Николай Васильевич Н агорнов
1952 ҫулхи раштавӑн 5-мӗшӗнче Мелекесс районёнчи 

С л о б о д а -В ы хо д ц е во  ялёнче ҫуралнӑ . М ускаври  музыка 
университетӗнче, педуниверситетра вӗреннӗ.



Педагогика наукисен докторӗ. Академик. Профессор.
Ульяновск педагогика университетёнчи шкул ҫулне ҫитмен 

ачасене воспитани паракан факультетӑн деканё. Вилнё.

Петр Петрович Головин
1947 ҫулхи пуш уйӑхӗн 27-мёшёнче Иркутск облаҫӗнче 

ҫуралнӑ. Алӑри ача чухнех ашшӗ-амӑшӗпе пӗрле тӑван ялне —  
Ҫӗпрел районёнчи Ҫӗнӗ Йӗлмелне таврӑннӑ. Ҫакӑнта ӳснӗ, сакӑр 
ҫуллӑ шкулта вӗреннӗ.

Педагогика наукисен кандидачӗ. 41 ҫултах ӑна СССР халӑх 
учителӗ ятне панӑ. (Ҫӗршывра чи ҫамрӑкки пулнӑ.)

Ишевкери вӑтам шкулта физика вӗрентет. ВДНХ ҫичӗ ылтӑн 
тата кӗмӗл медальне илнӗ. “Хисеп палли” орден кавалерӗ.

П едуниверситетри чӑваш уш кӑнӗ

Ульяновскри педагогика университетёнчи чӑваш ушкӑнӗнче 
2003 ҫулта 61 студент пӗлӳ илнӗ (5-мӗш курсра —  14 студент, 
4-мӗшӗнче —  13, 3-мӗшӗнче —  11, 2-мӗшӗнче —  11,1 -мӗшӗнче —  
12).

Вунӑ ҫул каялла, 1993 ҫулта, пӗрремӗш наци ушкӑнӗ 
(12 чӑваш, 13 тутар) уҫӑлнӑ. Ҫак ӗҫе тапратма ҫакӑнти аслӑ 
преподаватель
В. В. Афанасьев нумай вӑй хунӑ. Виҫӗ вӗренӳ ҫулӗ хушши студентсене 
Шупашкартан преподавательсем килсе литературӑпа лекцисем 
вуланӑ. 1996 ҫулта чӑваш литературине Е. С. Рдюкова вӗрентме 
пуҫланӑ, 1999 ҫулхи акауйӑхӗнчен— А. А. Степанова. Чӑваш чӗлхине 
1997 ҫулччен Шупашкартан преподавательсем килсе вӗрентнӗ. Икӗ 
вӗренӳ ҫулӗ Е.Г.Апексеева ӗҫленӗ, 2000 ҫулхи кӑрлачран —  О. Г. 
Узикова.

1999 ҫулхи ака уйӑхӗнче наци уйрӑмӗ 5 ҫул тултарнине 
халалласа уяв иртнё. Унта чӑваш хӗрӗсем пӗрремӗш хут сцена ҫине 
тухнӑ. Ҫакӑн хыҫҫӑн А. Степанова пуҫарӑвӗпе чӑваш уйрӑмӗнче 
“Сарпике” юрӑ ушкӑнӗ йӗркеленӗ. Ҫак ҫул пӗрремӗш хут Акатуя 
хутшӑннӑ. Унтанпа пур чӑваш уявӗсене те хутшӑннӑ. “Чӑваш шӑпчӑкӗ” 
(2001 ҫ.) фестивальте “Сарпике” ташӑ ушкӑнӗсем хушшинче 1-мӗш 
вырӑн ҫӗнсе илнӗ. Тӗллевӗ— чӑваш студенчӗсене чӗлхепе литература 
вӗрентнӗ май культурӑна явӑҫтарасси. Вӗсем шкула кайсан ачасене 
тарӑн пӗлӳ пама тӑрӑшчӑр.



Шел, кунта паян наци уйрӑмӗсене вӗренме илмеҫҫӗ. Халӗ 
наци ушкӑнӗсем ҫук.

Юлашки ҫулсенче наци уйрӑмӗнчи ӗҫсем : Ҫеҫпӗл 
Мишшин 100 ҫулхи юбилейне уявлани, вырӑнти ҫыравҫӑсемпе —
В.Деменковапа, В. Тараватпа, А. Чебановпа, А. Юманпа, А. Ырьятпа 
тӗлпулусем ирттернӗ.

Виҫӗ хутчен Кӑнна Кушкине ҫулҫӳрев йӗркеленӗ. Ҫамрӑксем 
патриарх еткерлӗхне пӗлмеллех. 2002 ҫулхи авӑн уйӑхӗнче 
Шупашкарта чӑваш студенчӗсен I фестивалӗ иртрӗ. Унта та хутшӑннӑ 
чӗмпӗрсем.

2000 ҫулхи пушӑн 4-мӗшӗнче пӗрремӗш хут “Сарпике” 
конкурс ирттернӗ. Конкурс ҫӗнтерӳҫи —  Катя Давыдова. II конкурс 
ҫӗнтерӳҫи —  Ирина Александрова. Вӑл “Раҫҫей чӑваш пики” 
конкурсра Мускавра 2002 ҫулта 2-мӗш вырӑн ҫӗнсе илнӗ. Ill конкурс 
ҫӗнтерӳҫи —  Ирина Павлова (1-мӗш педучилище). 2003 ҫулта ку 
конкурс 4-мёш хут пушӑн 28-мӗшӗнче иртнӗ. Ҫӗнтерӳҫӗ Надежда 
Маслова (Чӑнлӑ районё, Кунтикав) пулса тӑнӑ.

Наци кадрӗсене ӗҫе вырнаҫтарасси— ҫивӗч ыйту. 2001 -2002 
ҫулсенче хӗрсем шкулсене кайкаларӗҫ. Кивӗ Кӑлаткӑри Бахтеевка 
шкулне Светлана Васильева, Мелекесс районёнчи Филипповка 
шкулне Елена Беспалова, Ульяновскри 55-мёш шкула Ирина 
Мостякова кайрӗҫ.

Наука конференцийёсем икёхутчен ирттернё: К. В. Ивановӑн 
110 ҫулхи, Ухсай Яккӑвӗн 90 ҫулхи юбилейӗсене халалласа.

Малашне чӑваш общественноҫӗн студентсемпе ҫамрӑксене 
чӑвашлӑх юхӑмне ҫине тӑрсах явӑҫтармалла!

Культура училищ и

1997-98 вӗренӳ ҫулӗнче Ульяновскри культура училищинче 
педагог —  пушӑ вӑхӑта йӗркелекен пулма чӑваш хӗрӗсем те 
вӗренеҫҫӗ. Иккӗмӗш курсра наци ушкӑнне йӗркеленӗ. Унта пурӗ 
тӑхӑр чӑваш хӗрӗ. Вӗсене чӑваш культурипе паллаштараканӗ —  Г.Н. 
Григорьев, Чӑваш патшалӑх университечӗн чӑваш филологийӗпе 
культура факультетне пӗтернӗ. Пуҫламӑшӗ пурччӗ. Анчах...

Ҫак ушкӑна икӗ ҫул хушши вӗренме илчӗҫ те —  ӗҫ малалла 
каяймарӗ. Училище пуҫлӑхӗсене те “ытлашши ыйтусем” кирлӗ 
пулмарӗҫ пулмалла, чӑваш общественноҫӗ те ҫине тӑмарӗ.

Халӗ кунта чӑваш ушкӑнӗ ҫук.



1-мӗш  педучилищ е

Ульяновскри 1-мӗш педумилищӗре 1992-93 вӗренӳ ҫулӗнче 
наци ушкӑнӗсем уҫӑлнӑ— тутар тата чӑваш. Унтан вӗренсе тухакансем 
ача садӗнче воспитательте ӗҫлеме пултараҫҫӗ.

Наци ушкӑнӗнчисем ытти предметсемсӗр пуҫне “Чӑваш 
халӑхӗн историйӗпе культури” , “ Юрӑпаташӑ искусстви” вӗренеҫҫӗ. 
Кӑштах цифрӑсене пӑхар-ха. 1996 ҫултанпа тишкерсен ҫакӑ курӑнать. 
1996 ҫулта чӑваш уйрӑмӗнчен 32 хӗр вӗренсе тухнӑ, 1997 —  30, 
1998 —  24, 1999 -  13, 2000 —  15, 2001 —  13, 2002 —  11. Пурӗ 
138 вӗренекен диплом илнӗ. Вӗренекенсенчен виҫҫӗмӗш пайӗ 
область тулашӗнчен. Диплом илнисенчен 19 проценчӗ аслӑ вӗренӳ 
заведенийӗсене кӗнӗ.

Пӗрремӗш преподаватель А. А. Степанова пулнӑ, 1993 
ҫултанпа В. А. Керимова (Яковлева) ӗҫленӗ.

Халё кунта чӑваш ушкӑнӗ ҫук.

17-мӗш  «Содружество» библиотека

ПурёУльяновскра31 библиотека ӗҫлет. 17-мӗшбиблиотекӑра 
1989 ҫулта наци уйрӑмӗсем уҫӑлнӑ, ҫав шутра — чӑвашсен. Атӑлҫи 
тӑрӑхӗнче ун пекки урӑх ҫук. Фондра вырӑс, тутар, мордва, еврей 
чӗлхипе ҫырнӑ кӗнекесем упранаҫҫӗ.

Чӑваш уйрӑмне 1994 ҫулхи чӳк уйӑхӗнчен пуҫласа 
Ю.Н.Мустаева ертсе пычӗ. Вӑл Чӑваш патшалӑх университетёнчи 
чӑваш филологийӗпе культура факультетӗнче ятарлӑ аслӑ пӗлӳ 
илнӗ. Библиотекӑри чӑваш кӗнекисен шучӗ —  760. Чӑваш уйрӑмне 
вара 574 ҫын ҫырӑннӑ (пурӗ 3000 ҫын).

Ку библиотекӑра “Шевле” литпӗрлешӳ ларӑвӗсем, литература 
каҫӗсем иртеҫҫӗ. Шел, чӑвашла пӗлекен библиотекарь ҫук кунта 
паян.

И. Я. Яковлев ш кулӗн комплексӗ

Чӑваш халӑх историнче И. Я. Яковлевран паллӑрах ҫын ҫук. 
Тӗнчипе паллӑ Чӗмпӗр чӑваш шкулӗ —  унӑн ачи.

Шкул ҫурчӗсем паян тӗрӗс-тӗкелех лараҫҫӗ, вӗсене “Чӗмпӗр 
чӑваш шкулӗ. И. Я. Яковлев хваттерӗ” ятлӑ музее пӗрлештернӗ 
(заведующийӗ А. А. Пономарева).



Музей 1991 ҫулхи кӗркунне уҫӑпнӑ. Ку ҫуртра Яковлевсен 
ҫемйи 1885 ҫултан пуҫласа 1922 ҫулччен пурӑннӑ. Хваттер ултӑ 
пӳлӗмрен тӑнӑ. Патриарх пӳлӗмне хӑй пекех лартса йӗрке тунӑ. 
Экспозицире XIX ӗмӗрти сӗтел-пукан, савӑт-сапа, кӗнекесем, 
ҫемьере усӑ курнӑ хӑш-пӗр япала.

И. Я. Яковлев ҫуралнӑранпа 155 ҫул ҫитнине халалласа 
музейре этнографи экспозицине уҫнӑ— “Чӗмпӗр тӑрӑхӗнчи чӑвашсен 
XIV ӗмӗр вӗҫӗнчи —  XX ӗмӗр пуҫламӑшӗнчи пурнӑҫӗпе культури” . 
Кунта чӑваш халӑх кун-ҫулӗ ҫинчен каласа панӑ, ӗҫ хатӗрӗсем, кил 
хуҫалӑхри хатӗрсем пур.

Кунта кашни ҫуркунне, И. Я. Яковлев ҫуралнӑ вӑхӑталла, 
чӑваш общественноҫӗ уявсем, конференцисем ирттерет, Чӗмпӗр 
чӑваш шкулӗнчен вӗренсе тухнисем тӗл пулаҫҫӗ (ку йӑла 1994 ҫулта 
пуҫланнӑ).

Чӗмпӗр чӑваш шкулне никӗслени 130 ҫул ҫитнине халалласа 
1998 ҫулта Ульяновск облаҫӗнчи чӑваш чӗлхипе литератури 
вӗрентӳҫисем валли методика семинарӗирттернӗ — “Чӗмпӗрчӑваш 
шкулӗн вӗрентӳпе воспитани комплексӗ тата хальхи наци шкулӗн 
ыйтӑвӗсем” . Семинар вӑхӑтӗнче Чӑваш патшалӑх университечӗн 
ученӑйӗсен канашӗ пулнӑ. Унта университетӑн Ульяновскри 
вӗрентӳпе консультаци пунктне уҫасси пирки йышӑну кӑпарнӑ, 
чӑваш филологийӗпе культура факультетне 1 -мӗш курса вӗренме 33 
студента илнӗ. Пирӗн облаҫри чӑвашсен тахҫанхи ӗмӗчӗ пурнӑҫланчӗ 
—  И. Я. Яковлев шкулӗнче каллех шӑнкӑрав сасси илтӗнсе кайрӗ. 
Халӗ ЧПУ представительствинче пилӗк курсра 138 студент аслӑ 
пӗлӳ илет. 2004 ҫулта —  пӗрремӗш кӑпарӑм пулчӗ.

Анчах ку нумая пымарӗ -  халӗ кунта вӗрентмеҫҫӗ. Яковлев 
музейӗнче ӗҫлекенсенчен нихӑшӗ те чӑвашла пӗлмест, шел.

Культура

Чӑваш культури И. Я. Яковлев шкулёнче тёвёленнё терёмёр 
ёнтё. Хальхи саманара вёл тепёр хут вёй илсе пырать. Ялсенчи хёш- 
пӗр пултарулӑх ушкӑнӗсем ҫӗнӗ самана варкӑшӗпе пӗрлех ӗҫлеме 
тытӑннӑ. Сӑмахран, Чӑнлӑ районёнчи Чӑвашкассинче Р. Кириллов 
(Культура ҫурчӗн директорё, баянист) ертсе пыракан “ Шуҫӑм” 
ансамбль районти тата облаҫри пёр пысёк уявран та юлман. Ҫаплах 
“Чӑваш шӑпчӑкӗ” конкурссене те яланах хутшӑннӑ. "Кирилловсем 
музыкӑна юратаҫҫӗ” статьяра Чӑвашкассинчи ҫемье пирки асӑннӑ. 
Р.Кириллов 1988 ҫулта хор йӗркелет, Шупашкара ҫитсе 16хёрарём



кӗпи, 14 арҫын кӗпи илсе килет. Хор тӗрлӗ ҫӗре ҫитет: Мари Элти 
Звенигово хулине, Тутарстанри Ҫӗпрел районне, Ҫӗнӗ Малӑкла 
районёнчи Курак Хӑви ялне, Чӑваш Енри Йӗпреҫе, Ульяновска. 
Облаҫри хореем хушшинче ирттернӗ конкурсра чӑвашкассисене 
телевизор парса чысланӑ. Ку хор ятне облаҫра пурте пӗлеҫҫӗ. 
Облаҫра Акатуйсене темиҫе хут та хутшӑннӑ.

Кирилловсен ҫемйи питӗ интереслӗ. Ашшӗ Петр Семенович, 
вӑрҫӑ ветеранӗ, ялти чи чаплӑ купӑсҫӑсенчен пӗри пулнӑ. Амӑшӗ те 
купӑс каланӑ, лайӑх юрланӑ. Вёсен Николай ывӑлӗ (Родион шӑллӗ) 
Хусан консерваторине пӗтернӗ. Турцире пурӑннӑ, контрактпа 
музыкантра вӑйхунӑ. Родион ывӑлӗ, Женя, Шупашкарти Г. Лебедев 
ячёллё лицей-интернатра вӗреннӗ. Вӑл та ашшӗ ҫулӗпе кайнӑ —  
музыкант. Родион вӑхӑтсӑр вилсе кайни вара пӗтӗм чӑваша апӑ- 
урасӑр хӑварчӗ.

Кивӗ Улхашри хор пирки те ҫавнах каламалла. Вӗсем ҫӗнӗ 
саманари пӗрремӗш чӑваш уявӗсене илемлетекенсем пулнӑ. 
Облаҫри Акатуйсене темиҫе хут та хутшӑннӑ. Шупашкара тата 
Мари Республикине ҫитсе курнӑ. Мускаври ВДНХра та янӑранӑ 
вёсен сасси. 1988 ҫулта халӑх хорӗ ятне параҫҫӗ кивулхашсене. 
Кунти артистсем чӑваш халӑх музыка инструменчӗсемпе анлӑн усӑ 
кураҫҫӗ: кӗсле, сӑрнай, хӑнкӑраллӑ уҫӑ параппан (бубен) сассисем 
кӗвӗсене аваллӑх сӗмӗ кӗртеҫҫӗ. Шел, хальхи ӗҫ-пуҫ ун пекех 
савӑнмаллах мар. Тен, кунта баянистсем час-час улшӑнса тӑни 
те ӗҫе мала кайма чӑрмантарнӑ. Мӗн тесен те облаҫри чи пысӑк 
чӑваш ялӗнче (700 килӗ) культура вучахӗ ҫӗнӗрен чӗрӗлсе тӑрасса 
шанас килет.

Ульяновск хулинчи пултарулӑх ушкӑнӗсем ҫинчен калаҫу 
пуҫарас пулсан чи малтан “Эревет” ансамбле аса илмелле. 
Ӑна Вӑта Тимӗрҫен чӑвашӗ Н. Ф. Косырев пӗр ҫӗре пуҫтарнӑ. 
Ӗмӗрӗпех культура ӗҫӗнче вӑй хунӑскер 1986 ҫулта Ҫӗнӗ хулара 
чӑваш юрӑҫисен ушкӑнне туса хума шутлать. Ун чухне Чӗмпӗр Енре 
чӑваш хаҫачӗ те, телекӑларӑмӗ те ҫук-ха. Ҫавӑнпа та ҫынсем патне 
ҫак ырӑ шухӑша илсе ҫитерме хӗнтерех пулнӑ. Ҫапах та Николай 
Федорович чӑвашла юрлама пӗлекен ҫынсене пӗрерӗн-пӗрерӗн 
шыраса тупать, кашнинпе калаҫать, хӑйӗн шухӑшне пӗлтерет. 
Сӑмахран, Мария Уткина солисткӑна ертӳҫӗ вырӑс хорӗнче тупать, 
ӑна чӑваш ушкӑнне куҫма ӳкӗтлет. Теприсем патне вара килнех 
кайма тӳрӗ килет, ӑнлантарса, йӑлӑнса калаҫмалла пулать.

Хальхи вӑхӑтра “Эревете” пӗлмен ҫын та ҫук пирӗн тӑрӑхра. 
Ӑна “Халӑх ансамблӗ” хисеплӗ ят панӑ, ертӳҫи вара Раҫҫей 
Федерацийӗн культурӑн тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ пулса тӑчӗ. Юрӑпа ташӑ



ансамблӗ яланах шыравра: ялсене тухса ҫӳрет (ҫав шутра область 
тулашне те), манӑҫа тухма пуҫланӑ халӑх юррисене пӗрчӗн-пӗрчӗн 
пуҫтарса сцена ҫине кӑларать, ҫӗнӗрен чӗртет.

Р. Шумилова, М. Уткина, Ф. Самойлова, В. Самойлов,
М. Селендюкова, В. Сорокин, Р. Никитина, Г. Тарасова, Г. Толстова, 
Л. Семенова тата ыттисем мӗн пуҫланнӑранпах тенё пек тытӑнса 
коллектива ҫӳллӗ шая ҫӗкпесшӗн нумай вӑй хунӑ.

“Эревет” ҫинчен “Канаш” нумай ҫырнӑ. Акӑ 1996 ҫулта (49№) 
ҫырнине вулатпӑр. “Эревет” —  вунӑ ҫулта” ятлӑ заметкӑран (авторӗ 
Н. Ларионов) илнӗ йӗркесем кусем (Н. Косырев каласа парать):

“ 1986 ҫулта “Руслан” культура керменӗнче тутар хорӗ пурччӗ. 
Манӑн та чӑваш пултарулӑх ушкӑнне йӗркелес кӑмӑл ҫуралчӗ.
B.А. Коваленко директор патне пырса шухӑша пӗлтертӗм. Виктор 
Андреевич хаваспах пулӑшма пулчӗ. Ҫӗнӗ хулара, авиазавод 
проходнойӗнче пӗлтерӳсем ҫырса ҫапрӑмӑр. Чи малтан Фаина 
Самойловапа хамӑн мӑшӑр Фрида (вӑл тутар пулин те чӑвашла 
лайӑх пӗлет) килчӗҫ [...] Шупашкара костюмсем ҫӗлеттерме кайса 
килтӗм. Сцена ҫине чӑваш тумӗпе тухрӑмӑр. Ҫак вӑхӑталлах Чӑваш 
Енрен Сергей Каликов хореограф килчӗ. Вӑп ушкӑн сӑн-питне чылай 
лайӑхлатрӗ, номерсене илемлетрӗ” . /3 6 /

“Эревет” халӑх хисепне ҫӗнсе илнӗ, вӑл пирӗншӗн халӑх 
юрри-ташшин ҫӳпҫи пулсатӑрать. Паян «Эревете» паллӑ композитор
C.П.Толстов ертсе пырать.

“Палнай” ушкӑн артисчӗсем пӗрремӗш хут 1992 ҫулта 
А.Юманӑн 60 ҫулхи юбилей каҫӗнче “Ҫӑлкуҫ” ятпа тухнӑ. Виҫӗ 
хӗрарӑм— Нина Еграшкина, Галина Яковлева тата Альбина Степанова 
халӑх юррисене шӑрантарнӑ. Ҫак юбилей хыҫҫӑн фольклор ушкӑнӗ 
йӗркелеме шутланӑ. Майӗпен ушкӑна юрлама юратакансем ҫынсем 
пынӑ. Баянист та тупӑннӑ. Ушкӑна тӑватӑ ҫул Анатолий Ишуков 
ертсе пынӑ, ансамбль ятне те вӑлах панӑ. Репетицисене Ҫӗнӗ 
хулари “Чей ҫуртӗнче” ирттернӗ.

Тепӗр тӑватӑ ҫултан ансамбле ҫамрӑк музыкант Станислав 
Толстов килет. Репертуара ҫӗнетет, хӑй кӗвӗленӗ юрӑсемпе 
пуянлатать. Ансамблӗн шайӗ палӑрмаллах ӳсет. “Палнай” юрӑҫисем 
районсем тӑрӑх “Канаш” хаҫат редакцийӗпе пӗрле сахал мар ҫӳреҫҫӗ. 
Облаҫра, хулара иртекен пёр мероприяти те ҫак ушкӑнсӑр иртмест. 
Вӑл халӑх ансамблӗ ятне тивӗҫет.

С.Толстов мӑшӑрӗпе эстрадӑна куҫсан палнайсен ертӳҫи 
Валентина Сымова пулать.

Ушкӑнра нумай ҫул ӗнтӗВ.Пименова, Н.Кузюков, Г.Игнатьев,



О.Игнатьева, Г.Игнатьева, Н.Еграшкина юрлаҫҫӗ.
2002 ҫулта “Палнай” 10 ҫулхи юбилейне паллӑ турӗ.
Димитровград хулинчи “Савӑнӑҫ” ушкӑнӑн та хӑйӗн сӑн- 

сӑпачӗ пур. Унӑн ертӳҫи И. Н. Иванюкова, Атӑл леш енчи чӑваш 
халӑх юррисене лайӑх пӗлекенскер, вӗсене ҫӗнӗ сём кӗртсе сцена 
ҫине кӑларать, халӑх хушшинче сарма пулӑшать.

1998 ҫулхи 2-мӗш номерте Е. Алексеева ушкӑн ертӳҫинчен 
интервью илнӗ. Акӑ мӗн пӗлме пулать кунтан.

И. Иванюкова Ҫӗнӗ Малӑкла районёнчи Упамсар ялӗнче 
ҫуралса ӳснӗ. Ульяновскра пединститут пӗтернӗ. 1983 ҫулта 
Димитровграда куҫнӑ. 1995 ҫулта вара “Савӑнӑҫ” ҫуралать (унта 
хӗрарӑмсем кӑна). “Мелекесс” Культура керменне пӗрремӗш 
хут Упамсарта ҫуралса ӳснӗ хӗрсем пуҫтарӑннӑ —  В. Буцаева, 
Л.Дорофеева, А.Латыпова, Л. Илюнгина. Чӑвашсем пӗрле 
пуҫтарӑнни, юрлани — кашниншӗн чӑн-чӑн савӑнӑҫ, ҫавӑнтан тухать 
те ушкӑн ячӗ. Малтан Н. Симцов баянист ӗҫлет унта. Ушкӑн ертӳҫи, 
облаҫри “Чӑваш шӑпчӑкӗ” конкурсӗн ҫӗнтерӳҫи, хӑй те юрӑсем 
ҫырма пуҫлать. 1996 ҫулта ансамбль пӗрремӗш хут сцена ҫине 
тухать. 1997 ҫулта “Савӑнӑҫ” та халӑх ансамблӗ пулса тӑрать.

Мелекесс районӗн пуҫлӑхӗ В. И. Чигаков ку ансамбле ура 
ҫине тӑма чылай пулӑшнӑ. Владимир Ильич, район администраци 
пуҫлӑхӗсенчен пӗртен-пӗр чӑваш, Атӑл леш енчи чӑвашсене аталанма 
нумай мел туса панӑ. Паян та вӑл наци юхӑмӗнчи чи хастарсенчен 
пӗри, малалла пӑхакан ҫын.

Ульяновск районёнчи Салмановка ялёнче те (унта ӗмӗрех 
вырӑссем пурӑннӑ) чӑвашсем нумай —  ҫур ял. Шкулти 300 яхӑн 
вӗренекенрен 70 проценчӗ чӑваш. Кунта Н. Малышев йӗркелесе 
янӑ “Ҫӑлкуҫ” ансамбль пур. Вӑл та облаҫри уявсенчен юлмасть, 
М.Карсакова солисткӑн уҫӑ сассине вара нумайӑшӗ илтсе киленме 
пултарнӑ.

Чӑнлӑ районёнчи Кунтикав ялӗнчи пултарулӑх ушкӑнӗ те 
тӗрлӗ ҫӗрехутшӑннӑ. Чи хастар артистсем С. Разлуцкая, Н. Маслова, 
И.Толстова, В. Маслова, О. Шленкина, Л. Легкова. Ку ушкӑнра халӑх 
инструменчӗсен ансамблӗ те пур. Ушкӑн ертӳҫи Иван Александров 
вара “ Кунтикав юррин” сӑмахне те, кёввине те хӑех ҫырнӑ.

Ҫакӑн ҫинчен вулакансене 1996 ҫулхи 38-мӗш номерте 
А.Мишаади (А. Богатов) ҫырса пӗлтерет. Вӑл хӑй те Кунтикавра 
ҫуралса ӳснӗ.

1996 ҫулхи 24-мӗш номерте Ҫӗнӗ Улхашри драмкружок



ҫинченсӑмаххускатнӑ(Н. Ларионов). Ялти Культураҫуртӗнчеӗҫлеме 
ҫуккипе (вӑл юхӑннӑ, хупӑннӑ), ун директорӗ М. Борисова ҫак ӗҫе 
хӑйсен килӗнче илсе пырать. Вӑл Ҫӗрпӳри культура училищине 
пӗтернӗ, куҫӑмсӑр майпа Хусанти культура институтӗнчен вӗренсе 
тухнӑ. Драмкружока 10 ытла ача ҫӳрет. Вӗсем М. Борисова хӑй 
ҫырнӑ “Ҫитмӗл тӗрлӗ мыскара” ятлӑ комедие виҫӗ хут лартса 
панӑ. Декорацисем тума драмкружок ертӳҫин мӑшӑрӗ, Александр, 
пулӑшать. Марина Михайловна пурё пилӗк пьеса ҫырнӑ.

Ҫакӑн пек энтузиастсем ҫинче тытӑнса тӑрать те ӗнтӗ ялти 
культура вучахӗ, ҫавсен пеккисем сӳнме памаҫҫӗ ӑна. Пулӑшасчӗ 
вӗсене тӗрлӗ енӗпе. Пулӑшу туйманнине пула лайӑх специалистсем 
хулана тухса каяҫҫӗ. Пурте кайса пӗтсен ялта мӗн тӑвӗҫ вара?

“Чӑваш шӑпчӑкӗ” конкурс -  талантсене кӑтартмалли вырӑн. 
Ялсенче мӗн чухлӗ пултӑклӑ ҫын пурӑнать!

Пӗрремӗш фестиваль 1993 ҫулта Ульяновскри Ҫамрӑксен 
керменӗнче иртрӗ. Унта районсенче ирттернӗ конкурссен 
ҫӗнтерӳҫисем хутшӑнчӗҫ. Ытларах халӑх юррисем янӑрарӗҫ. Жюри 
(ӑна С. Асамат юрӑҫ ертсе пычӗ) 12 шӑпчӑкран чи лайӑххи тесе 
Н. Максимована палӑртрӗ. Иккӗмӗшӗ —  Е. Угасина (Кивӗ Майна 
районё), виҫҫӗмӗшӗ —  В. Сорокин (Ульяновск).

Акӑ тата камсем савӑнтарчӗҫ ҫак кун куракансене: 
М.Менделеева (Ульяновскра пурӑнать, Нурлат районӗнче ҫуралса 
ӳснӗ), В.Айкина (Аслӑ Ключищи ялё), Н. Узалуков (Чӑвашкасси), 
К.Тельцов, Л. Романова (Тереньга районё, Красноборски ялё), 
Л. Нюркина (Мелекесс районё, Турикасси), Л. Ильмукова (Ҫӗнӗ 
Малӑкла районё, Упамсар ялё), М. Уткина (Ульяновск), Г. Палькина 
(Чӑнлӑ районё, Пухтел ялё).

Иккёмёш хут Чӗмпӗр тӑрӑхӗнчи шӑпчӑксем 1998 ҫулта 
пуҫтарӑнчӗҫ. Куфестивальте Димитровградран килнӗ И.Иванюкова 
мала тухрӗ. Иккӗмӗш вырӑна икӗ артисткӑна пачӗҫ. В. Странина 
(Ҫинкӗл хули) тата 3. Терентьева (Чӑнлӑ поселокӗ) тивӗҫлӗ пулчӗҫ 
ӑна. Виҫҫӗмӗш вырӑна вара виҫҫӗн тивӗҫрӗҫ: А. Рухлина (Ульяновск 
районё, Симӗс Раща поселокӗ), Н. Кушты (Чӑнлӑ районӗ, Пухтел 
ялё), И. Богданова (Кивӗ Майна районё, Дмитриево-Помряскино 
ялӗ).

Конкурс дипломанчӗсем ҫаксем пулса тӑчӗҫ: Н. Маркина 
(Ҫӗнӗ Малӑкла), Р. Сайдяшева (Ҫинкӗл районӗ, Ялавӑр ялӗ), 0. 
Чебаков (Чӑнлӑ районӗ, Кӗҫӗн Нагаткин ялё), Р. Шумилова (Ульяновск 
хули).



Темиҫе уйӑхапынӑуявЧӗмпӗртӑрӑхӗнчеталантсемпуррине 
кӑтартса пачӗ. Вӗсене вӑхӑтра асӑрхаса условисем ҫеҫ туса памалла. 
Хӑш-пӗрне пысӑк сцена валли те хатӗрлеме пулать. Ҫине тӑрса 
ӗҫлеме ҫеҫ ӳркенмелле мар.

Ҫакӑн пек конкурссем Раҫҫейри пӗтӗм чӑвашсем валли те 
ирттермелле.

“Ах, аннеҫӗм, анне” юрӑ чӑваш халӑх хушшинче анлӑ 
сарӑлчӗ. С. Кувшинов артист ку юрра таҫта та шӑрантарать. Хӑйӗн 
аудиокассетине те кӗртнӗ ӑна. Авторӗсем пирки ҫапла ҫырнӑ: 
“Сӑвви Г.Коноваловӑн, кӗвви халӑхӑн” . Тӳрех каламалла: ку пысӑк 
йӑнӑш, ултав! Ку юррӑн авторӗ —  Ульяновск районёнчи Вышкӑ 
ялёнче пурӑнакан А. Никонорова, сӑмахӗсене те, кӗввине те (халӑх 
юрри майлӑ) вӑлах ҫырнӑ. 1994 ҫулта ку сӑвӑ “Канаш" хаҫатра 
пичетленнӗ. Анна Степановнан килӗнче ҫак юрра хӑй юрланине 
ӳкерсе илнӗ видеокассета та упранать.

Чӑнах та, аудиокассетӑри вариантран Кувшинов юрри виҫ- 
тӑват сӑмахне улӑштарнипе уйрӑлса тӑрать. Тӗслӗхрен, “улт ача” 
вырӑнне С. Кувшинов “тӑват ача” тесе юрлать.

Ульяновска концертпа килсен С. Кувшинов сцена ҫинчен 
ку истори пирки акӑ мӗн каларӗ: “Ку юрра эпӗ Аслӑ Нагаткина 
аппасем патне хӑнана килсен илтнӗччӗ. Аппаран унӑн авторӗ кам 
тесе ыйтрӑм. Вӑл пӗлмерӗ. Юррине вара Шупашкара илсе кайса 
студире ҫыртартӑм” .

Анна, Полина, Вера Никоноровасене Чӗмпӗр тӑрӑхӗнче 
питӗ лайӑх пӗлеҫҫӗ. Пӗртӑвансем тӗрлӗ концертсенче, уявсенче, 
“Еткер” телекӑларӑмра куракансем умӗнче нумай юрланӑ.
Анна пурӗ 40 ытла юрӑ ҫырнӑ: “Кӑвайт” , “Атте” , “Лантӑшсем” (ӑна 
Г. Вакку хӑйӗн репертуарне кӗртнӗ), “Тӑван тавралӑхӑм” ...

Маларах С. Т олстов ҫинчен кӗскен асӑннӑччӗ ӗнтӗ. Станислав 
Петрович ҫинчен каламалли нумай. Музыкант пулса ҫуралнӑ вӑл, 
Турӑ пани пур. Ун ячӗ 1993 ҫулхи “Чӑваш шӑпчӑкӗ” конкурс хыҫҫӑн 
анлӑн сарӑлчӗ. Н. Максимова шӑпах С. Толстов кӗвӗленӗ “Кӗлленнӗ 
чунсем” юрра шӑрантарса мала тухрӗ. Патӑрьел районёнчи Сӑкӑт 
ял каччи пӗр вӑхӑт хушши Хусанти культура институтӗнче вӗреннӗ, 
Файзулла Туишев ячӗллӗ преми лауреачӗ пулса тӑнӑ. 1992 ҫулта 
Чӗмпӗр тӑрӑхне куҫса килнӗ. Чартаклӑ районёнчи Колхознӑй 
поселокӗнче тӗпленнӗ. Малтан Ҫӗнӗ хулари “Эревет” ансамбльте 
концертмейстер пулнӑ —  кайран “Палная” ертсе пынӑ.

Хальхи вӑхӑтра С. Толстов —  пӗтӗм чӑваш тӗнчи пӗлекен 
юрӑҫ тата композитор. Ҫӗр аллӑ ытла юрӑ ҫырнӑ вӑл, вун-вун юрри



шлягер пулса тӑнӑ. Кам пӗлмест-ха “Сарӑтюльпансем” , “Шаккарӗҫ 
кантӑкран” , “Хӗрлӗ чечексем” юрӑсене!

Вӗсене композитор Верония мӑшӑрӗпе пӗрле сцена ҫинчен 
юрлать, ытти артистсен репертуарӗнчетечылай вӗсем. Темиҫе аудио 
тата видеокассета кӑларма пултарчӗ ӗнтӗ С. Толстов. Чӑннипех те 
чунне парса ӗҫлет вӑл чӑваш юрри-кӗввине халӑхра сарасшӑн.

2014 ҫулта Ҫӗнӗ хулара арҫынсен юрӑ ушкӑнне йӗркелесе 
ячӗҫ, ӑна В.А.Коваленко ертсе пырать, ушкӑна «Сӑрнай» ят пачӗҫ. 
Ун пекки облаҫра ҫукчӗ-ха.

ххх
Шумовка — Ульяновск районёнчи вырӑс ялё. Анчах 1960-70 

ҫулсенче кунта чӑвашсем чылай килсе тёпленнё. Халё вёсем 46 
процент (ялта 250 ҫуртаяхӑн). Пултаруллӑ чӑваш пики М.Янтушкина 
Культура ҫурчӗн директорне ларсан чӑваш юрри-кёвви те илтёнме 
тытӑннӑ кунта. 1999 ҫулта вӑл ку ялта пёрремёш хут чӑваш уявё 
йӗркелерӗ. Икӗ ҫул маларах вара кунта “Шевле” юрӑ ушкӑнӗ 
хӑйӗн юррисене янраттарма тытӑнать. С. Рахманова, Н. Егорова, 
Л.Арефьева, Е. Юнгерова тата ыттисем кунти чӑвашсене хӑйсен 
илемлӗ юррисемпе савӑнтараҫҫӗ, районти тата облаҫри уявсене 
хутшӑнаҫҫӗ.

Кашни чӑваш юратакан уяв вара —  Акатуй. Ӑна чёмпёрсем 
1989 ҫулта чӗртсе тӑратрӗҫ, Ульяновскри Ҫӗнтерӳ паркёнче пёрремёш 
хут ирттерме пултарчӗҫ. 1990 ҫулта ирттермен, 1991 ҫултан вара 
кашнинчех пёр сиктермесӗр савӑнаҫҫӗ чӑвашсем Акатуйра. Акӑ 
1994 ҫулта Винновка ращинче иртнё Акатуй ҫинчен ҫырнине 
вулатпӑр (27№, авторёсем А. Степанова, А. Юман). Унта юрӑҫсем, 
ташӑҫӑсем, купӑсҫӑсем, такмакҫӑсем, ӳкерӳҫӗсем, спортсменсем 
тата ыттисем хӑйсен пултарулӑхне кӑтартнӑ. Сӑмахран, такмак 
калакансем хушшинче М. Карсаковапа Л. Чернова ҫитекен пулман. 
Тӗрлӗ ҫӗртен килсе ҫитнӗ ку уява: Шупашкартан, Салмановкӑран, 
Вышкӑран, Кивӗ Улхашран, Аслӑ Нагаткинтан...

2014 ҫулта Ульяновскри Ҫӗнтерӳ паркёнче Акатуй 25-мӗш 
хут иртрӗ ӗнтӗ.

Акатуйсем пуҫланнӑранпа ҫамрӑк ӑру тӑван халӑх йӑли- 
йӗркипе, ю рри-таш ш ипе, вӑййисемпе ҫывӑхрах паллашма 
пултарчӗ.

"Чӑваш ачи, сассуна пар” фестивале те ҫак варкӑш ҫилӗ 
хускатрӗ. 1996 ҫулхи акан 20-мӗшӗнче Ишевке рабочи поселокӗнче 
(Ульяновск районӗн центрӗ) пёрремёш хут ача-пӑча фестивалӗ 
пулса иртрӗ.
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«Шевле» литпӗрлешӳ.

Ульяновскри Чӑваш культура кунӗнче -  Ш упаш кар хӑнисем.



— Ачасем хамӑр чӗлхене, кун-ҫула пӗлсен —  пирӗн малашлӑх 
пур. Хамӑр умри ырӑ тӗллевсене пурнӑҫлама хӑюллӑрах пулмалла,
—  тесе пӗтӗмлетрӗ ун чухне Шупашкартан килнё В. Станьял, 
Чӑваш таврапӗлӳҫисен пӗрлӗхӗн ертӳҫи. Фестивальте пурӗ 15 
ушкӑн хӑйӗн пултарулӑхне кӑтартрӗ: Чӑнлӑ районӗнчен —  Ҫӗнӗ 
Улхашри (ертӳҫисем С. Сидулова, М. Борисова), Кивӗ Улхашри 
(В.Кадебина), Кунтикаври (Ф. Щеголькова, И. Александров), 
Ирҫелӗнчи (Л Стаханова), ВӑтаТимӗрҫенти (Г. Г орбунова, С. Телеева,
С. Мигукова), Пухтелӗнчи (Н.Кушты) шкулсем, Ҫинкӗл районӗнчен
—  Уличери (Н. Куракова), Ялавӑрти (В. Степанов) шкулсем, Майна 
районӗнчен —  Чӳрекелӗнчи (Л. Ярославская, Т. Ларкина) шкул, 
Ҫӗнӗ Малӑкла районӗнчен —  Курак Хӑви (М. Спиридонова) ялӗнчи 
шкул, Кивӗ Кӑлаткӑ районӗнчен —  Чӑваш Кӑлаткӑри (Е. Васильева, 
Р. Невматуллина, Р. Бахтияров) шкул, Ульяновск районӗнчен —  
Елшанкӑри (3. Ярзуткина) шкул.

Облаҫри вӗрентӳ управленийӗ Чӑваш Кӑлаткӑран, 
Кунтикавран, КуракХӑвинчен, Елшанкӑран, Пухтелӗнчен, Ирҫелӗнчен, 
Кивӗ Улхашран килнӗ ушкӑнсем лайӑх хатӗрленнине палӑртрӗ.

Апла пултӑклӑ ачасем пур иккен пирӗн, вӗсене тӗрӗс 
ҫул кӑтартса вӗренме лайӑх майсем туса памалла. Ку пиртен —  
аслисенчен —  килет. Ун чух чӑваш ачин сасси уҫҫӑн янӑрӗ, инҫете 
кайӗ.

Тӑваттӑмӗш фестивале ачасем 2002 ҫулхи раштав уйӑхӗн 18- 
мӗшӗнче Ульяновскри филармоние пухӑнчӗҫ. Унта Чӑнлӑ районёнчи 
Ирҫел, Кунтикав, Ҫӗнӗ Улхаш шкулӗсем, Ульяновск районёнчи 
Аслӑ Ключищи, Елшанка, Симӗс Раща, Унтӑр шкулӗсем, Вешкайма 
районёнчи Каргин шкулӗ, Майна районёнчи Чӳрекел шкулӗ, Карсун 
районёнчи Усть-Урень, Белозерье шкулӗсем, Мелекесс районёнчи 
Сахча, Турикасси шкулӗсем, Ҫинкӗл районёнчи Ялавӑр шкулӗ, 
Барӑш районёнчи Аслӑял, Эшке шкулӗсем хутшӑнчӗҫ. Унсӑр пуҫне 
Ульяновскри 55-мӗш, 73-мӗш, 79-мӗш шкул ачисем те пурччӗ. 
Димитровградран килнӗ 6 ҫулхи А. Новичков те тухрӗ сцена 
ҫине.

Юлашки вӑхӑтра Ульяновск хулинче чӑвашсен авалхи 
уявӗсене ҫӗнетсе тӑратрӗҫ: Ҫӑварни, Кӗрсӑри, Улах...

Ҫӑварни уявне Чӗмпӗр чӑваш шкулӗн территоринче 
ирттереҫҫӗ, тӗрлӗ ялсенчен хӑнасене чӗнеҫҫӗ. Патӑрьел тӑрӑхӗнчен 
те пулнӑччӗ кунта артистсем. Веҫех йӑлапа ирттереҫҫӗ уява: 
улӑмран тунӑ хӗрарӑм кӳлепине ҫунтарни те, ҫунашкапа ярӑнни 
те, икерчӗ (хӗвел палли) пӗҫерни те, янӑравлӑ шӑнкӑравсем ҫакса



лашапа ярӑнни те, тӗрлӗ вӑйӑсем те, конкурссем те. Ҫакӑнтах тӑм 
шӑхличсем сутаҫҫӗ. Кӗҫӗн Ҫӑварнире ҫынсем пӗр-пӗринчен каҫару 
ыйтаҫҫӗ. Ҫавӑнпа та кунта: “Каҫар мана, Турӑ каҫартӑр, эс те мана 
каҫар” , —  тени илтӗнет тӑтӑшах.

Ҫакуявҫинчен “Канаш” хаҫатра(2001 ҫул, 11 №)Н. Еграшкина 
ҫырса кӑтартнӑ.

И. Я. Яковлев шкулӗн комплексӗнчех 2000 ҫулхи чӳк 
уйӑхӗнче чӑвашсем пёрремёш хут Кӗрсӑри кӗрекине пуҫтарӑнчӗҫ. 
Пуҫтараканӗ —  чӑваш культура центрӗ (директоре А. Еграшкин). 
Аякран килнӗ хӑнасем те пурччӗ: Патӑрьелӗнчи 7-мӗш техника 
училищин делегацийӗ. Уяв илемӗ вара “Палнай” ансамбль пулчӗ 
(ертӳҫи В. Сымова).

Аслӑ Нагаткинри В. Тарават ертсе пыракан ача-пӑча 
ушкӑнӗсем ҫинчен те сӑмах хускатмалла. 90-мӗш  ҫулсен 
пуҫлӑмӑшӗнчех йӗркелесе янӑ чӑваш кружокне Валентина 
Николаевна. 27-мӗш техника училищинче вӑл “Емёт” ансамбле 
чӑваш хӗрӗсене пуҫтарать. Тӑван чӗлхепе калаҫманскерсене малтан 
ҫӑмӑлах пулмасть. Сӑмахран, “шурӑ-шурӑ тутӑрсем” тесе калама 
вӗрентме кӑна мӗн чухлӗ вӑхӑт кирлӗ! Хӑшӗсем чылай вӑхӑт иртсен 
те “шуруп” теҫҫӗ. Ҫак сӑмах ҫаврӑнӑшне лайӑх калама вӗренсен 
ача чӗлхи уҫӑлать, юрлама та, сӑвӑ калама та хӑнӑхать. “Шӑпчӑк 
ансамбль каярах йӗркеленет —  1995 ҫулта. Унта кӗҫӗнреххисем 
пуҫтарӑннӑ—  1 -5-мӗш классем. Вӗсем Аслӑ Нагаткинри Пултарулӑх 
ҫуртӗнче хӳтлӗх тупнӑ. Шӑпчӑксем “Чӑваш ачи, сассуна пар” 
фестивале, облаҫри конкурссене хутшӑнса призсем илнӗ. Ахальтен 
марушкӑнсен ертуҫине В. Игнатьева-Таравата “Раҫҫей Федерацийӗн 
культурӑн тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ” хисеплӗ ят панӑ.

Ульяновск облаҫӗнче ҫӗр ытла наци ҫыннисем пурӑнаҫҫӗ. 
Кашни халӑх хӑйнеевӗрлӗхне сыхласа хӑварассишӗн пурӑнать. 
Тӗрлӗ нацисен обществисем, наципе культура автономисем 20 
ытла кунта.

Вёсен ӗҫне пулӑшса тӑма, аталантарма 1989 ҫулхи юпа 
уйӑхӗнче область Совечӗн ӗҫтӑвкомӗ Ульяновскра Туслӑх ҫурчӗ 
(директорӗ С.А.Орлова) уҫма йышӑну кӑларать. 1994 ҫулта ӑна 
урӑхларах ят параҫҫӗ —  Наци культурисене ҫӗнетсе аталантаракан 
центр. Культура кунӗсем, фестивальсем, наци уявӗсем... Пурте ун 
урлӑ иртеҫҫӗ.

Нацисен хушшинчи ҫыхӑнӑва аталантаракан центрӑн 
филиалӗсем уҫӑлаҫҫӗ: 1995 ҫулта —  Тутар культура центрӗ 
(директорӗ Г. Герасимова); 1999 ҫулта —  Чӑваш культура центрӗ



(малтанхи директорӗ А. Еграшкин, халӗ И. Гаврилова). 2002 ҫулта 
мордвасем те ҫакӑн пек заведени йӗркелеҫҫӗ (А. Чурбанов).

Центрӑн пултарулӑх коллективне наци культурисен 
методисчӗсем кӗреҫҫӗ: мордвасен —  С. Будылева, чӑвашсен —  
Е.Рузанова

“Чӑваш шӑпчӑкӗ” , “Чӑваш ачи, сассуна пар” фестивальсем, 
Акатуйсем, “Алла-аллӑн” ҫемье уявӗ шӑпах ҫак центр тӑрӑшнипе 
иртме пултарнӑ. Ҫаплах кунта нимӗҫсен, мордвасен, тутарсен, 
еврейсен, азербайджансен уявӗсем те иртеҫҫӗ.

Пысӑк фестивальсем те йӗркелеҫҫӗ кунта ӗҫлекенсем.
1994 ҫул (авӑн) —  Ульяновскри Атӑлҫи нимӗҫ культурин 

халӑхсен хушшинчи 1-мӗш фестивалӗ иртнӗ.
1997 (авӑн) —  тӗрӗк халӑхӗсен 1-мӗш фестивалӗ.
1997 (нарӑс) —  облаҫри тӗрӗк халӑхӗсен 1-мӗш  

фестивалӗ.
2002 (авӑн) —  тӗрӗк халӑхӗсен регионсен хушшинчи 

фестивалӗ —  “Атӑлҫипе Урал хушшинче” .
2002 (юпа) —  финн-угор халӑхӗсен регионсен хушшинчи

1-мӗш фестивалӗ.
Ҫаплах центр тӗрлӗ выставкӑсем, юбилей каҫӗсем 

ирттерет.
Ҫакӑнтах тӗрлӗ пултарулӑх ушкӑнӗсем ӗҫлеҫҫӗ. Чӑвашсен 

ҫаксем: “Эревет” (ертӳҫи Н. Косырев), “Палнай” (В. Сымова), “Илем” 
вокал ушкӑнӗ (малтан А. Шламбиров пулнӑ, унтан -  А.Чурбанов).

Кунта Чӗмпӗр тӑрӑхӗнчен тухнӑ паллӑ культура ҫыннисене 
асӑнса хӑвармалла.

Чӑвашсемхушшинчен тухнӑ пёрремёш СССР халӑхартисчӗ
А.К.Ургалкин Ҫинкӗл районёнчи Ялавӑр ялӗнче ҫуралса ӳснӗ.

М. Г. Еграшкина Чӑнлӑ районёнчи Кашаялӗнчен. 1920ҫулта 
ҫуралнӑ. Мускавра ГИТИСРА вӗреннӗ. 20 ҫул хушшинче Чӑваш 
патшалӑх академи театрӗнче 20 ытла роль калӑпланӑ. Ӑна чӑваш 
пукани тенӗ.

3. М. Афанасьева-Рейтер— Чӑвашкассихӗрӗ. Чӑваш патшалӑх 
юрӑпа ташӑ ансамблӗнче юрланӑ, пултаруллӑ солисткӑсенчен пӗри 
пулнӑ. 1985 ҫулта Чӑваш Республикин тава тивӗҫлӗ артистки ятне 
илнӗ. Халӗ Ҫӗнӗ Ульяновскра пурӑнать.

Ҫӗнӗ Малӑклари Культура ҫурчӗн методисчӗ Н. Н. Бикметова 
—  Раҫҫей Федерации культурӑн тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ. Ҫакӑн пек 
хисеплӗ ята А.Ф.Юман тата В.Н.Тарават та тивӗҫнӗ.



Чӑваш пичечӗ — ӑс-хакӑл 
культурин пӗр пайӗ

Телевидени

Каларӑмӑр ӗнтӗ, массӑллӑ информаци хатӗрӗсен пёрремёш 
тӗллевӗ— халӑх патне юлашки хыпарсене, паянхи ҫӗнӗлӗхсене илсе 
ҫитересси. “ Канаш” хаҫатпа пӗр ҫултах, 5 уйӑх маларах, Ульяновск 
телевиденийӗнче “Еткер” ятлӑ телекӑларӑм йӗркеленсе кайрӗ.

Ун пӗлтерӗшне Нурлат хулинче пурӑнакан (Тутарстан)
A.Федорован “Еткер” редакцине янӑ ҫырӑвӗ уҫса парать. "Эпӗ 
сакӑрвунӑ ҫула ҫывхаратӑп. Ачасем вырӑссем хушшинче пурӑннипе 
тӑван чӗлхене вӗренеймерӗҫ. Хама вара ватлӑх кунсенче чӑвашла 
телепередача курма тӳр килнӗшӗн телейлӗ тесе шутлатӑп, питӗ- 
питӗ савӑнтӑм чӑваш сӑмахӗ эфирта янӑранӑшӑн. Пёрремёш хут 
илтсен савнӑҫ куҫҫулӗ тухрӗ. Пехил сире” , —  ҫакӑн пек ҫырса янӑ 
вӑл (кун пирки 1994 ҫулхи 26-мӗш номерте вулама пулать). /3 7 /

“Еткере” пуҫарсаярастесе А. Цыганов, Н. Романов, А. Богатов 
нумай тӑрӑшнӑ. Малтанхи тӑватӑ передачӑна ертсе пыма вара 
Шупашкартан Юхма Мишши килсе ҫӳренӗ. Вӗсем Р. Шепельковӑпа 
пӗрле ӗҫленӗ. Ҫаплах Шупашкартан килнё Р. Сарпи, С. Асамат,
B.Синичкин хутшӑннӑ вёсене йёркелеме.

Юпа уйӑхӗнче вара пёрремёш хут эфира Чӑваш патшалӑх 
университечён историпе филологи факультечён студенчё Олег 
Мустаев (Елчёк районёнчи Ҫӗнӗ Эйпеҫ ялёнче ҫуралса ӳснӗскер) 
тухать. Ӑна вӑл паян кунчченех ертсе пырать. Маларах икё эрнере 
пӗрре тухатчӗ ку телекӑларӑм, унтан эрнере пёрре 40-45 минут 
курма пултаратчӗҫ ӑна чӑвашсем. Халӗ каллех —  икё эрнере пӗрре. 
Чӗмпӗр тӑрӑхӗнчи чӑвашсем патне кӑна мар, Чӑваш Ен, Тутарстан 
(8 район), Самар, Пенза облаҫӗсен хӑш-пӗр кӗтесне те ҫитетчӗ 
“Еткер” . Ытти регионти чӑвашсем те ӑна интересленсе куратчӗҫ. 
Халӗ ун хумӗсем 50 ҫухрӑмран ытла каймаҫҫӗ.

Тӗрлӗ хыпарсем пӗлме пултараҫҫӗ “Еткерте” чӑвашсем, 
унта творчество ҫыннисем, пуҫлӑхсем тухса калаҫаҫҫӗ. Саламлӑ 
ҫырусем те йышӑнаҫҫӗ унта, чӑвашсем чи паллӑ юрӑҫисене курса 
савӑнма пулать.

“ Ш е вл е”  литература пӗрлеш ӗвӗ

1920 ҫулта Чӗмпӗр кӗпӗрнин халӑх вӗрентӗвӗн пайӗн 
чӑваш секцине ертсе пыракан Алексей Милли пирӗн тӑрӑхри 
чӑваш ҫыравҫисене пӗрле пуҫтарать, “Чӑвашла ҫыракансен



ушкӑнӗ” йӗркелет. Ҫак ушкӑн 1920-21 ҫулсенче Чӗмпӗрте “Атӑл 
юрри” журналӑн икӗ номерне кӑларать, ялсем тӑрӑх ҫӳресе халӑх 
сӑмахлӑхне пуҫтарать.

Ҫак “Чӑвашла ҫыракансен ушкӑнӗ” тата "Канаш” союз никӗсӗ 
ҫинче каярах Писательсен союзӗ йӗркеленсе каять.

1997 ҫулта Чӗмпӗр Енри чӑваш ҫыравҫисем “Канаш” хаҫат 
пулӑшнипе каллех пӗр чӑмӑра пӗрлешрӗҫ, “Шевле” литпӗрлешӳ туса 
хучӗҫ. Ӑна Н. Ларионов ертсе пырать. “Шевле” литпӗрлешӳ “Чӑвашла 
ҫыракансен ушкӑнӗн” ӗҫне малалла тӑсать. Ҫак кӗске хушӑрах 
литпӗрлешӳ куҫа курӑнмалла ӗҫсемпе палӑрчӗ. “Канаш” хаҫатпа 
тачӑ ҫыхӑнса ӗҫлесе “Атӑл юрри” журналӑн 3-мӗш номерне кӑларса 
тӑма май пулчӗ. Ҫаплах 2000 ҫулта облаҫри чӑваш ҫыравҫисен 
“Шевле ҫути” альманахне пичетлесе кун ҫути кӑтартнӑ. 2012 ҫулта 
журналӑн 4-мӗш номерӗ тухрӗ. “Шевле” литпӗрлешӳ йӗркеленсе 
кайнӑранпаунӑн членӗсем— Н. Ларионов, В. Деменкова, В.Тарават, 
А. Ырьят, А.Богатов, П.Ишутов, А.Никонорова, И.Васильева, А.Юман, 
Н.Еграшкина, Е.Алексеева, Е.Мустаева —  хӑйсен илемлӗ сӑмах 
кӗнекисене кӑларма пултарчӗҫ. Ҫаплах ытти авторсене те пулӑшнӑ. 
ТутарстанрапурӑнаканН. Дворовӑн, Н. Матросовӑн, Н.Паймуратовӑн 
кӗнекисене йӗркелесе, редакцилесе кун ҫути кӑтартнӑ.

“Шевле” литпӗрлешӳ членӗсен хайлавӗсем Шупашкарта 
тухса тӑракан хаҫат-журналта та тӑтӑшах пичетленеҫҫӗ.

Литпӗрлешӳ членӗсен йышӗ 30 ҫынна яхӑнччӗ малтан, халӗ 
чакрӗ самаях. Вӗсем вӑхӑтран вӑхӑта редакцире, Ульяновскри 
17-мӗш библиотекӑра пухӑнса ларусем ирттереҫҫӗ: пӗр-пӗрин 
хайлавӗсене тишкереҫҫӗ, канашлаҫҫӗ, ҫӗннине шыраҫҫӗ. Вырӑнти 
вырӑс ҫыравҫисене те чӗнеҫҫӗ унта. Раҫҫейри паллӑ поэтпа, 
пародистпа Г. Медведовскийпа тӗл пулнӑ. Шупашкартан Юхма 
Мишши тата Чӗкеҫ Люҫҫи те килсе кайнӑччӗ «Шевле ларӑвне.

“Шевле” литпӗрлешӳ ҫаплах халӑх сӑмахлӑхне пуҫтарать, 
вӗсенчен пӗр-пӗр кӗнеке хатӗрлеме шутлать. Ҫаплах “Канаш” 
хаҫатра литература конкурсӗ йӗркеленӗ. Унта виҫӗ пай —  “Проза” , 
“Поэзи” , “ Критика тата публицистика” .

Ҫ итм енл ӗхсем , йы вӑрлӑхсем  чы лаях-ха  “ Ш е в л е ” 
литпӗрлешӗвӗн. Чи пёрремёш —  ҫамрӑксем ҫак ӗҫе хастарах 
хутшӑнманни. Унсӑрӑн Чӗмпӗр ҫыравҫисен пуласлӑхӗ ҫук. 
Ҫамрӑксемпе ӗҫлесси тӗп вырӑнта пулмалла. Хатӗрлесе хунӑ 
журнала, альманаха укҫасӑр ниепле те кун ҫути кӑтартма май ҫук. 
Ҫыравҫӑн вара пултарулӑха ӳстерес тесен пичетленес пулать. Ҫаплах 
хайлавсене вырӑсла куҫарса тӗнче литературине кӗме тӑрӑшмалла. 
Унта та Чӗмпӗр чӑвашӗсен йӗрӗ пултӑр.



Чӗмпӗр Ен чӑваш ҫы равҫисем

Алексей Антипович Аш керов.
1936 ҫулхи чӳк уйӑхӗн 10-мӗшӗнче Тутарстанри Пӑва 

районне кёрекен Элшел ялёнче ҫуралнӑ, ҫакӑнтах вӑтам пӗлӳ илнӗ. 
Пӑвари техника училищине пӗтернӗ. Виҫӗ ҫул Ҫурҫӗр Казахстанра 
пурӑннӑ.

1963 ҫултанпа Ульяновскра. 35 ҫул ытла йывӑр станоксем 
тӑвакан заводра слесарь-механикра мӗн пенсие кайичченех 
ӗҫленӗ.

Малтанхи сӑвви 1952 ҫулта Хусанти “Хӗрлӗ Ялав” хаҫатра 
пичетленнӗ. Каярах сӑввисемпе юптарӑвӗсем Ҫӗпрел тата Пӑва 
район хаҫачӗсенче кун ҫути курнӑ.

А. Ашкеров тарӑн шухӑшлӑ юптарусем ҫырать, ҫакӑ унӑн —  
тӗп жанрӗ. Лирикӑлла сӑвӑсем хайлать. Вӑл “Шевле” литпӗрлешӳ 
членӗ.

А лександр М ихайлович М иш аади (Б огатов).
1935 ҫулхи январӗн 15-мӗшӗнче Ульяновск облаҫӗнчи 

Чӑнлӑ районёнчи Кунтикав ялӗнче ҫуралнӑ. 1950 ҫулта ҫичӗ ҫуллӑ 
шкул пӗтерсен тухсан Ульяновскри чӑваш педучилищинчен 1954 
ҫулта вӗренсе тухать. 1954-1957 ҫулсенче ҫар хӗсметӗнче тӑрать. 
Таврӑнсан (1957-1960) Ульяновскри пединститутра вӗренет. Сакӑр 
ҫул хушши Теччӗри вӑтам шкулта ӗҫлет, пӗр ҫул Унтӑрти шкул 
директорӗ пулнӑ. 1969-1971 ҫулсенче КПСС Ульяновск райкомӗнче 
вӑй хурать, унта пай заведующинчен райком секретарӗ таран ӳсет, 
пӗр хушӑ райӗҫтӑвком председателӗ ҫумми те пулать. 1983-1985 
ҫулсенче КПСС обкомӗн инструкторне илеҫҫӗ, кайран “Ульяновская 
правда” хаҫатра редактор ҫумминче ӗҫлет. 1986-1990 ҫулсенче 
КПСС обкомӗнчи пичет секторӗн заведующийӗнче тӑрӑшать. Шӑпах 
ҫавӑн чух вӑл облаҫри чӑвашсен “Канаш” хаҫатне йӗркелесе ярас 
тӗлӗшпе ҫине тӑрса ӗҫленӗ те.

1990-1991 ҫулсенчеА. М. Богатов КПСС Ульяновск райкомӗн 
иккӗмӗш секретарӗ пулать. 1992-1994 ҫулсенче “Канаш" хаҫатра 
ӗҫлет, пӗр хушӑ пичет управленийӗн пуҫлӑхӗн ҫумӗ те пулать, 
кайран каллех хаҫата таврӑнать.

“ Важное звено перестройки” (1988), “ Воспитанники



Яковлевской школы” , (1997), “Возрождение” (1998), “Это начиналось 
так” (1999) “Партократы” , “ Восхождение” кёнекесен авторё. Пурё 
унӑн 30 кёнеке.А. Богатов вырӑсла сӑвӑсем ҫырать. “Шевле” 
литпӗрлешӳ членӗ.

Валентина Васильевна Деменкова.
1924 ҫулхи раштав уйӑхӗн 8-мӗшӗнче Чӑваш Республикинчи 

Комсомольски районне кёрекен Хирти Сӗнтӗр ялёнче ҫуралнӑ. 
Ялти шкул хыҫҫӑн Патӑрьелӗнчи педучилищӗрен вӗренсе тухнӑ. 
Кун хыҫҫӑн 35 ҫул хушши ачасене вӗрентнӗ. “Халӑха вӗрентес ӗҫ 
отличникӗ” ятативӗҫнӗ. Вӑрҫӑ ҫулӗсенче Комсомольски районёнчи 
Виҫпӳртри вӑтам шкулта, кайран мӗн пенсиетухичченех ҫав районти 
Нӗркеҫри сакӑр ҫуллӑ вӗренмелли шкулта вӑй хунӑ.

1979 ҫулта Ульяновск облаҫӗнчи Ульяновск районне кёрекен 
Аслӑ Ҫӑлкуҫ ялне куҫса килнӗ.

Пиллӗкмӗш класра вӗреннӗ чухнех сӑвӑсем ҫырнӑ. “Ялав” 
журналта тӑтӑшах пичетленнӗ. Прозӑпа та ӑнӑҫлӑ ӗҫлет.

А. Талвир ячёллё премии лауреачӗ (1999).
Пёрремёш кӗнеки -  “Кӗтнӗ шуҫӑм” (1999).
Раҫҫей Писательсен союзӗн членӗ.
“Шевле” литпӗрлешӳ членӗ. Вилнӗ.

Л аврентий Иванович Данилов.
1959 ҫулта нарӑсӑн 17-мӗшӗнче Чӑваш Республикине 

кёрекен Тӑвай районёнчи Сӑхӑтпуҫ ялӗнче йышлӑ ҫемьере ҫуралнӑ. 
1975 ҫулта вӑтам шкул хыҫҫӑн Канаш хулинчи ГПТУ-2 училищинче 
вӗреннӗ. 1977-1979 ҫулсенче салтак хӗсметӗнче тӑнӑ, чаҫри “На 
боевом посту” стена хаҫатне йӗркелесе пынӑ.

Сӑвӑсемпе шӳтлӗ калавсем шкулта ҫырма тытӑннӑ. “ Ял 
ӗҫченӗ” , “Ҫӗнӗ ҫул” , “Пионер сасси” хаҫатсенче пичетленнӗ.

1980 ҫултанпа Ульяновскри Засвияжски милици уйрӑмӗнче 
ӗҫлет, прапорщик. Нумай ҫул хушши “Колючка” , “На боевом посту” 
стена хаҫачӗсенче фотокорреспондент ӗҫӗсене туса пынӑ.

Ӑна “Милици отличникӗ” , “Класлӑ специалист” , “Кӑлтӑксӑр 
ӗҫленӗшӗн” 3-мӗш тата 2-мӗш степеньлӗ медальсемпе, “МВД-200 
ҫулта” паллӑпа наградӑланӑ. “Охрана” символикиллӗ сехете Шалти 
ӗҫсен министерствинчен тивӗҫ пулнӑ.

Л. Даниловӑн 1997 ҫулта милици ӗҫӗ ҫинчен “Чтобы помнили” 
кӗнеки тухнӑ. Унӑн хайлавӗсене “Шевле ҫути” кӗнекепе “Атӑл юрри” 
журналта, “Канаш” , “Хыпар” , “Ялав” , “Капкӑн” , “ Правопорядок”



редакцийӗсенче пичетленӗ. Чи пӗлтӗрӗшлисем: “Тарӑн Ҫырма Пуҫӗ” , 
“Самана” , поэма-пайӑтсем. Ҫырнисене вырӑсла та куҫарать.

Л . Данилов —  “Шевле” литпӗрлешӗвӗн яваплӑ секретарӗччӗ. 
2014 ҫулта тӑван ялне пурӑнма куҫса кайрӗ.

Николай К онстантинович Кадебин.
1944 ҫулхи кӑрлачӑн (январь) 1-мӗшӗнче Ульяновск 

облаҫӗнчи Чӑнлӑ районне кёрекен Кивӗ Улхаш ялӗнче ҫуралнӑ.
1960 ҫулта ялти вӑтам ш култан вӗренсе  тухсан 

Шупашкарти
И. Я. Яковлев ячёллё Чӑваш патшалӑх институчӗн художествӑпа 
графика факультетне кайса кӗнӗ. Ӑна 1972 ҫулта пӗтерсе тухнӑ. 
Кун хыҫҫӑн Кивӗ Улхашри вӑтам шкулта ачасене вӗрентнӗ. 1975- 
1978 ҫулсенче Пухтелӗнчи вӑтам шкул директорӗ пулнӑ. 1982-1990 
ҫулсенче —  Кивӗ Улхашри вӑтам шкул директорӗ. Халӗ ҫак шкултах 
сӑнарлӑ искусствӑпа черчени тата тӑван чӗлхепе литература 
предмечӗсене илсе пырать.

Чӑнлӑ районёнчи таврапӗлӳҫӗсенчен пӗри. Унӑн тӑван 
тавралӑхпа паллӑ ентешӗсем ҫинчен ҫырнӑ тӗпчев ӗҫӗсем “Танкист” , 
“Ҫилҫунат” журналсенче, “Ульяновская правда” , “Канаш” тата Чӑнлӑ 
хыпарӗсем” хаҫатсенче чылай пичетленнӗ. Н. К. Кадебин пуҫарнипе 
1978 ҫулта Кивӗ Улхашри вӑтам шкулта таврапӗлӳ музейӗ уҫӑлнӑ. 
Нумай ҫул хушши ӑнӑҫлӑ ӗҫленӗшӗн Чӑваш Патшалӑх Канашӗн Хисеп 
грамотине тивӗҫнӗ. “Чӑваш халӑх ӑсчахӗ” , “Раҫҫей Федерацийӗн 
тава тивӗҫлӗ учителӗ” хисеплӗ ятсем парса чысланӑ.

Вӑл “Хисеплӗ таврапӗлӳҫӗ” ята та тивӗҫнӗ. “ Ш евле” 
литпӗрлешӳ членӗ.

Елена Н иколаевна Кузьмина.
1956 ҫулхи ноябрӗн 4-мӗшӗнче Тутарстан Республикинчи 

Пӑва районёнчи Элшел ялӗнче ҫуралнӑ. 1974 ҫулта вӑтам шкултан 
вӗренсе тухнӑ. И. Н. Ульянов ячёллё Чӑваш патшалӑх университечӗн 
историпе филологи факультетне вӗренсе пӗтернӗ.

Шкулта вӗреннӗ чухнех калавсем ҫырнӑ. “Пионер сасси” 
хаҫат редакцийӗнче “Ҫамрӑк журналист” конкурс ҫӗнтерӳҫи пулнӑ. 
Калавӗсем “Канаш” , “Чӑнлӑ хыпарӗсем” хаҫатсенче, Шупашкарти 
тӗрлӗ хаҫат-журналта пичетленнӗ. 1979 ҫултанпа “Чӑнлӑ хыпарӗсем” 
район хаҫатӗнче вӑй хурать.

“ Шевле” литпӗрлешӳ членӗ.
Ытларах проза жанрӗпе ҫырать.



Анна Степановна Никонорова.
Тутарстанри Пӑва районне кёрекен Таккавар ялёнче 1952 

ҫулхи ҫу уйӑхӗн 27-мӗшӗнче ҫуралнӑ. 1969 ҫулта Элшелӗнчи вӑтам 
шкултан вӗренсе тухнӑ. Каярах суту-илӳ техникумне пӗтернӗ.

Чи малтанхи калавӗ Пӑва район хаҫатӗнче 1967 ҫулта 
кун курнӑ. Каярахпа "Аван-и” , “Самана” хаҫатсенче пичетленнӗ. 
Унӑн хайлавӗсем “Канаш” хаҫатра тӑтӑшах пичетленсе тӑраҫҫӗ. 
Вӑл темиҫе юрӑ авторӗ, сӑмахне те кӗввине те хӑех ҫырнӑ. Анна 
Никонорова прозӑра та ҫитӗнӳсем тунӑ, "Канаш” хаҫат конкурсӗн 
лауреачӗ.

1981 ҫултанпа 30 ҫул ытла Ульяновск районёнчи Вышкӑ 
ялёнче пурӑнчӗ, халӗ Пӑвара пурӑнать.

“Шевле” литпӗрлешӳ членӗ.

Валериан Ф едорович Ромаш кин.
1950 ҫулхи чӳк уйӑхӗн 19-мӗшӗнче Ульяновск облаҫӗнчи 

Чӑнлӑ районёнчи Анат Тимӗрҫен ялӗнче ҫуралнӑ. Вӑтам шкул 
пӗтерсен Ҫинкӗлте педучилищӗре вӗренет. 1970 ҫулта учительте 
ӗҫлеме пуҫлать. Пӗр хушӑ —  Вӑта тата Анат Тимӗрҫен ялӗсенчи 
колхозра (“Память Куйбышева”) комсомол организаци секретарӗнче 
ӗҫлет.

1979 ҫулта Ульяновскри И. Н. Ульянов ячёллё патшалӑх 
пединститутӗнчен вӗренсе тухать, аслӑ пӗлӳ илнӗ хыҫҫӑн тӗрлӗ 
шкулта учительте, кайран директорта вӑй хурать. Кунтан ӑна КПСС 
райкомне ӗҫлеме илеҫҫӗ. Унта инструктор, пай заведующийӗ пулать. 
1985 ҫулта Чӑнлӑ район хаҫачӗн редакторне куҫараҫҫӗ.

1989 ҫулта облаҫра тӑван чӗлхепе “Канаш” хаҫат тухма 
пуҫласан унӑн тёп редакторӗ пулать. В. Ф. Ромашкин —  Раҫҫей 
Журналистсен союзӗн членӗ, Чӑваш халӑх академикӗ, Чӑваш наци 
культурин тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ. “Чуваши Симбирского Поволжья” 
кӗнеке авторӗсенчен пӗри.

“Тӑван ялӑм, савнӑ ялӑм” поэми —  унӑн творчествинче тӗп 
вырӑнта.

М ария Алексеевна С елендеева.
1948 ҫулхи кӑрлачӑн 12-мӗшӗнче Ульяновск облаҫне кёрекен 

Чӑнлӑ районёнчи Чӑвашкасси ялӗнче ҫуралнӑ.
1966 ҫулта кӳршӗри Кивӗ Улхашри вӑтам шкултан вӗренсе 

тухнӑ. Пӗр хушӑ лавккаҫӑра ӗҫленӗ. Куҫӑн мар вӗренсе Ульяновскри 
И. Н. Ульянов ячёллё пединститут пӗтернӗ. 1969-1971 ҫулсенче



Ҫӗнӗ Улхашри вӑтам шкулта кӗҫӗн классенчи ачасене вӗрентнӗ. 
1971 ҫултанпа —  Чӑвашкассинчи пуҫламӑш шкул учительници.

М. Селендеева хӑйӗн сӑввисенче тӗнче илемне, кун 
пуҫламӑшне, юратупа ӗмӗт, туслӑх енӗсене ӑнӑҫлӑ сӑнласа кӑтартма 
пӗлет.

Унӑн сӑввисем “Канаш” , “Чӑнлӑ хыпарӗсем” хаҫатсенче 
пичетленнӗ. “Шевле” литпӗрлеииӳ членӗ. Темиҫе кӗнеке авторӗ.

М ихаил Андреевич Сугалов
(С ерте М иш ш и).
Тутарстан Республикине кёрекен Теччӗ районёнчи Кӑнна 

Кушки ялёнче 1947 ҫулхи утӑ уйӑхӗн 12-мӗшӗнче ҫуралнӑ. 
Ульяновскри педагогика университетӗнчен вӗренсе тухнӑ. Тӗрлӗ 
ҫулсенче учительте, “Авангард” (Теччӗ районӗ), “Сувар” (Хусан 
хули), “Канаш” (Ульяновск) хаҫатсенче журналистра ӗҫлет.

СертеМишшин сӑввисенчетавракурӑмпаҫынсен шӑпи.юрату 
кӗвви, тӑнӑҫлӑхпа туслӑх кӗввисем пысӑк вырӑн йышӑнаҫҫӗ. 
Раҫҫей Писательсен союзӗн членӗ. “Хирти тӑман” (1995), “Йӗплӗ 
пуҫ кӑшӑлӗ” (1999) тата ытти кӗнекесен авторӗ.

Петр Д еом идович Соловьев.
1945 ҫулхи пуш уйӑхӗн 1 -мӗшӗнче Мускав облаҫӗнчи Рошаль 

хулинче ҫуралнӑ. Ачалӑхӗ Чӑваш Енри Патреккел ялӗнче иртнӗ. 
Вӑтам пӗлӳ илнӗ.

1964-1967 ҫулсенче ҫарта хӗсметре тӑнӑ. Унтан таврӑнсан 
Элекҫей Тимешри кирпӗч заводӗнче ӗҫленӗ.

1974-1977 ҫулсенче Гомель патшалӑх университетӗнче 
вӗреннӗ, физкультура учителӗ пулса тӑнӑ.

1986 ҫултанпа Ульяновск облаҫӗнчи Скугареевкӑра 23-мӗш 
училищӗре физкультура вӗрентет.

Ҫӑмӑл атлетикӑпа ӑмӑртса ветерансем хушшинче вунӑ хутчен 
Раҫҫей чемпионӗ пулнӑ. Хӑй кӗвӗленӗ юрӑсем нумай. Сӑввисенче 
паттӑрлӑх, шанӑҫ, юрату, илем кӗвӗленеҫҫӗ.

“ Шевле” литпӗрлешӳ членӗ. Вилнӗ.

Валентина Н иколаевна Игнатьева
(Валентина Тарават).
1946 ҫулхи ҫурлан 19-мёшёнче Тутарстан Республикине 

кёрекен Ҫӗпрел районёнчи Турхан Упи ялёнче учитель кил-йышёнче 
ҫуралнӑ. Пӑвари медицина училищине пӗтерсе тухнӑ. Ульяновскри



И. Н. Ульянов ячёллё пединститутра вёреннё. 1978 ҫултанпа Чӑнлӑ 
районёнчи Аслӑ Нагаткин ялёнче 27-мӗш СПТУра ӗҫлет. Икё фольклор 
ушкӑнне ертсе пырать. Раҫҫей Федерацийёнчи Писательсен союзён 
членӗ, Чӑваш Республикинчи Композиторсен ассоциацийён членё, 
Раҫҫей культурин тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ, Ульяновскри чӑвашсен 
наципе культура автономии Чӑнлӑ районёнчи филиалӗн пуҫлӑхӗ.

Кӗнекисем: “Ӗҫчен мӑнук” (1992), “Уяв парни” (1993), “Хура 
хӑлха" (1994), “Кавир тёртетёп чечекрен” (1996), “Запишите в 
первый класс (1994), “С днем рождения” (1994), “Мне с надеждой 
повезло” (1997), “Эхо” (1999). 40 юрӑ, 25 кёнеке авторё.

В. Тараватӑн юррисемпе сӑввисенче тӑван тавралӑхӑн 
илемӗ, ачалӑх тӗнчи сассисем, телей те туслӑх, тӑнӑҫлӑх кӗввисем 
янӑраҫҫӗ.

“Шевле” литпӗрлӗшӳ членӗ.

Анатолий Сафронович Чебанов.
1937 ҫулта Тутарстан Республикинчи Ҫӗпрел районне 

кёрекен Чӑнлӑ Шӑхаль ялӗнче ҫуралнӑ. Хурӑнвар-Шӑхалӗнче 
вӑтам шкултан вӗренсе тухнӑ хыҫҫӑн Пӑвари техника училищинче 
ял хуҫалӑх механикне вӗреннӗ. Куҫӑн мар йӗркепе Курганри ял 
хуҫалӑх институтӗнче зооинженера вӗреннӗ. Мӗн тивӗҫлӗ канӑва 
кайиччен хуҫалӑхсенче тӗп зоотехникра ӗҫленӗ. А. Чебанов —  Раҫҫей 
Федерацийӗн Писательсен союзӗн членӗ. Вӑп ҫырнӑ пьесӑсем 
тӑрӑх Чӑваш академи драма театрӗ паян кунчченех спектакльсем 
лартать. Мари Эл ҫӗршывӗнче вӗсене вырӑсла та кӑтартнӑ. Унӑн 
сӑввисемпе композиторсем 200 ытла юрӑ ҫырнӑ. Вӑл нумай кӗнеке 
авторӗ. Чӑваш Республикин культурин тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ. 2011 
ҫулта вилнӗ.

Анатолий Григорьевич Д м итриев-Ы рьят.
1949 ҫулхи ҫӗртме уйӑхӗн 9-мӗшӗнче Т утарстан Республикине 

кёрекен Пӑва районёнчи Раккасси ялӗнче ҫуралнӑ.
1966 ҫулта Элшелӗнчи вӑтам шкултан вӗренсе тухнӑ. 1968- 

1970 ҫулсенче хӗсметре тӑнӑ. 1970-1975 ҫулсенче Хирти Кушкӑри 
тулли мар вӑтам шкулта учитель пулнӑ.

1975-1977 ҫулсенче Шупашкарти парти шкулӗнче вӗреннӗ. 
1977-1982 ҫулсенче Раккасинчи шкулта вӗрентнӗ. 1982-1990 
ҫулсенче Ульяновскри тӗрлӗ организацисенче вӑй хунӑ. 1990 
ҫултанпа “Канаш” хаҫатра ӗҫлет.

1996 ҫулта Чӑваш патшалӑх университетӗнчен вӗренсе



тухнӑ. Журналист. 1991 ҫултанпа РФ Журналистсен союзӗн членӗ. 
1993 ҫултанпа РФ Писателӗсен союзӗн членӗ. “Хӑмӑшлӑха путнӑ 
кӗмӗл уйӑх” , «Пурнӑҫ утравӗсем» кӗнекесен авторӗ. А. Ырьятӑн 
сӑввисем тӑрӑх С. Толстов композитор юрӑсем хывнӑ.

“Шевле” литпӗрлешӳ членӗ.

А натолий Ф едорович Ерм илов-Ю ман.
Ульяновск облаҫӗнчи Чӑнлӑ районёнчи Чӑвашкассинче 

учитель кил-йышӗнче ҫуралнӑ. Ялти пуҫламӑш шкултан вӗренсе 
тухсан Кивӗ Улхаша ҫичӗ ҫуллӑ шкулта пӗлӗвне ӳстернӗ, 1952 
ҫулта Вӑта Тимӗрҫенти вӑтам шкула пӗтерсе тухнӑ, “Пӗрлешӳллӗ 
ӗҫ” хаҫат редакцине ӗҫлеме килнӗ. Ҫавӑнтанпа 1990 ҫулччен —  38 
ҫул хушши —  Чӑнлӑ район хаҫатӗнче ӗҫленӗ, 1963 ҫултанпа хаҫат 
редакторӗн ҫумӗ пулнӑ. 1990 ҫулта “Канаш” хаҫат редакторӗн ҫумӗ 
пулать, унта 1994 ҫулччен, тивӗҫлӗ канӑва тухиччен, вӑй хурать.

РФ Писательсен союзӗн тата Журналистсен союзӗн членӗ, 
облаҫри журналистсен Мария Ульянова ячёллё преми лауреачё, 
Раҫҫей культурӑн тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ. Йышлӑ сӑвӑсемпе поэмӑсен, 
ҫав шутра “ Пурнӑҫ авӑрӗ" сӑвӑллӑ роман авторӗ. Паллӑрах 
кӗнекисем: “Телей сӑпки” , “Чӗмпӗр чулӗ калаҫать” , “Ҫунатсем” , 
“Кӑвак йӗр” , “Чӗре ҫӗввисем” , “Суйласа илнисем” ,
“И. Я. Яковлев ячёллё...” ... А. Юман Ульяновск облаҫӗнче чӑвашлӑх 
юхӑмне пуҫарса яраканӗсенчен пӗри, Чӑнлӑ районӗн Хисеплӗ 
гражданинӗ.

“ Шевле” литпӗрлешӳ членӗ. 57 кӗнеке авторӗ.

Анатолий Геннадьевич Головин (Анатолий М ай).
1939 ҫулта Ульяновск облаҫӗнчи Чӑнлӑ районёнчи Каша 

ялёнче ҫуралнӑ.
Ульяновск пединститутне пётернё. 1962 ҫултанпа шкулта 

ӗҫленӗ —  вӗрентӳҫӗ, директор, директор ҫумӗ.
Поэт. Прозаик. Таврапӗлӳҫӗ.
Икё кёнеке валли алҫыру хатӗрлесе хунӑччӗ. Кӑларса 

ӗлкӗреймерӗ —  2001 ҫулта вӑхӑтсӑр ҫӗре кӗчӗ.

В италий  Сем енович Чекуш кин
(В италий  Ю м арт).
1938 ҫулта Чӑваш Республикинчи Патӑрьел районёнчи Чӑваш 

Сӑкӑт ялӗнче ҫуралнӑ. Шупашкарта пединститутран вӗренсе тухсан 
1960 ҫулта Ульяновск облаҫне направленипе килет. Унтанпа Чӑнлӑ 
районёнчи Кивӗ Улхаш ялӗнче пурӑнать.



Пултарулӑхӗ тӗрлӗ енлӗ унӑн. Сӑввисем кӗнекене те кӗнӗ, 
Пушкин сӑввисене чӑвашла куҫарать, шкул валли учебниксем 
хатӗрлет, паллӑ ҫыравҫӑсен ӗҫӗсене хаклать, тишкерет, критикӑлла 
статьясем ҫырать. Ҫаплах ҫыравҫӑсен кун-ҫулне йӗрлет, наука 
статьисем пичетлет.

Халӑха вӗрентес ӗҫ отличникӗ.
Раҫҫей Федерацийӗн тава тивӗҫлӗ учителӗ.
Раҫҫей Писательсен союзӗн членӗ. 2013 ҫулта вилнӗ.

Петр Ильич Ишутов.
1931 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 5-мӗшӗнче Ульяновск облаҫӗнчи 

Ҫинкӗл районёнчи Анатьялта ҫурапнӑ.
Ҫирӗм пилӗк ҫул ытла ҫар хӗсметӗнче пулнӑ. Подполковник. 

Ҫирӗм ҫул ытла Ульяновск хулинче инженерта вӑй хунӑ.
Вырӑсла ҫырать. Поэт. Прозаик. 1989 ҫулта Атӑлҫи ҫар 

округӗн “За Родину” хаҫатӗнче пёрремёш калавӗ пичетленнӗ. 1999 
ҫулта “Канаш” хаҫатра ун сӑввисен ярӑмӗ пёрремёш хут кун ҫути 
курнӑ. Чӗмпӗр тӑрӑхӗнчи чӑваш поэчӗсен сӑввисене вырӑсла 
куҫарать.

“Шевле” литпӗрлешӳ членӗ. Вилнӗ.

Ӳкерӳҫӗсем

Ирина Александрова Щ еголькова.
1960 ҫулта Чӑнлӑ районёнчи Каша ялӗнче ҫуралнӑ.
Ульяновскри 1-мӗш педучилищӗре вӗреннӗ. Ун хыҫҫӑн 

Шупашкарти патшалӑх пединститучӗн художествӑпа графика 
факультетне пӗтернӗ.

Тӗрлӗ выставкӑна хутшӑннӑ.
1986 ҫултанпа —  Чӑнлӑ поселокӗнчи ӳнер шкулӗн 

директорӗ.

Ф едор Васильевич И скендеров.
1949 ҫулта Ҫӗпрел районёнчи Аслӑ Аксу (Тутарстан, Ҫӗпрел 

районӗ) ҫурапнӑ. Тӗрлӗ выставкӑнахутшӑннӑ. “Чӑваш тӗнчи” альбом 
авторӗ.

Петр Павлович Ургалкин.
1920 ҫулхи ҫу уйӑхӗн 15-мӗшӗнче Ульяновск облаҫӗнчи 

Ҫинкӗл районёнчи Ялавӑр ялӗнче ҫуралнӑ.



1937-40 ҫулсенче —  Ульяновскри И. Я. Яковлев ячёллё 
педучилище студенчё. 1940 ҫулта финн вӑрҫине хутшӑнать. 1941- 
43 ҫулсенче вӑрҫӑра летчик пулса ҫапӑҫать.

1946-66 ҫулсенче Самар облаҫӗнчи Безенчук районӗн ҫутӗҫ 
пайӗн инспекторӗ, заведующийӗ.

1 9 6 6 -7 7  ҫ у л с е н ч е  —  Т о л ь я т ти р и  п е д у ч и л и щ е  
преподавателӗ.

Мускаври педагогика институчӗн художествӑпа графика 
факультетӗнчен куҫӑн мар вӗренсе тухнӑ.

Хӗрлӗ Ҫӑлтӑр орденӗн кавалерӗ.
Чӑваш халӑх ӑсчахӗ.
Чӑваш наци культурин тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ.
Нумай выставкӑна хутшӑннӑ.
Ҫӗнӗ Ульяновскра пурӑнатчӗ. Вилнӗ.

Анатолий Алексеевич Еграш кин.
1953 ҫулта Чӑнлӑ районёнчи Каша ялӗнче ҫуралса ӳснӗ.
Ш упаш карти пединститутра  художествӑпа графика 

факультетне пӗтернӗ.
Пӗтӗм Раҫҫейри “Школа, учитель и искусство” конкурсӑн 

дипломанчӗ.
Тӑван ялёнче проект хатӗрлесе чиркӳ тӑвас ӗҫе ертсе

пынӑ.
Тӗрлӗ выставка хатӗрленӗ. «Кайсарово» кӗнеке авторӗ.

А лександр Петрович Власов.
1937 ҫулта Чӑнлӑ районёнчи Кунтикав ялёнче ҫуралнӑ.
1958 ҫулта Мускаври халӑх пултарулӑх университетӗнчен 

вӗренсе тухнӑ.
1971 ҫулта Шупашкарти патшалӑх пединститутне пӗтернӗ. 

И. В. Овчинников профессор мастерскойӗнче вӗреннӗ. Нумай 
выставкӑна хутшӑннӑ. Ун картинисем ют ҫӗршывсенче те 
упранаҫҫӗ.

П етр С ем енович Картю ков.
1925 ҫулхи ҫӗртме уйӑхӗн 10-мӗшӗнче Чӑнлӑ районёнчи Кивӗ 

Улхашра ҫуралнӑ. Хӑй тӗллӗн вӗреннӗ ӳкерӳҫӗ. 1984-2000 ҫулсенче 
пурӗ 94 пысӑк картина ӳкернӗ. Мускавра, Владимир-Суздальте, 
Шупашкарта, Ульяновскра тата ытти ҫӗрте выставкӑсем йӗркеленӗ. 
Чӑваш Республикин культурӑн тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ. Вилнӗ.



Николай Ф едоров.
Чӑваш Республикинче Йӗпреҫ районӗнче ҫуралса ӳснӗ.
Шупашкарти художество училищинче пӗлӳ илнӗ.
Самарта техникумра вӗреннӗ чухне паллӑ ӳкерӳҫӗ 

мастерскойӗнче ӗҫленӗ.
У льяновскра тата Д и м и тр о вгр а д р а  вы ставкӑсене  

хутшӑннӑ.

Галина Георгиевна Елисеева.
Тутарстан Республикинчи Пӑва районне кӗрекен Чӑваш 

Киштек ялёнче ҫуралнӑ. 1982 ҫулта Шупашкарти педагогика 
институчӗн художествӑпа графика факультетне куҫӑмсӑр майпа 
пётернё. Студент чухнех керамикӑпа кӑсӑкланнӑ. Диплом ӗҫӗ валли 
те вал шахмат хӑмипе кӳлеписене тӑмран ӑсталанӑ.

Г алина Г еоргиевна Ҫӗнӗ хулари ачасен пултарулӑх центрӗнче 
керамика кружокне илсе пырать. Тӑмран Дымка, Гжель теттисене 
ӑсталама вӗрентет. Юлашки ҫулсенче чӑваш тумлӑ хӗрарӑмпа 
арҫын кӳлеписене ӑсталать. Унсӑр пуҫне йывӑҫран тунӑ япаласене 
Шестово мелӗпе илемлетет.

Ульяновскра иртекен куравсене хутшӑнать.
Ӗҫри ҫитӗнӳсемшӗн ӑна нумай хутчен дипломпа, Хисеп 

грамотипе наградӑпанӑ.

Чӑваш чиркӗвӗ

1993 ҫултанпа ӗнтӗ Ульяновскра, Яковлев шкулӗн 
территорийӗнче, чӑваш чиркӗвӗ ӗҫлет. Ҫӗнӗрен чӗртсе тӑратма 
ҫӑмӑл пулман ӑна.

Акӑ мӗн аса илет ун пирки Петр Сидоров (1997, юпа уйӑхӗн
11-мӗшӗ, 41№): “Чиркӗве ҫӳреме эпӗ пӗрре те пӑрахман. И. Я. 
Яковлев шкулне те чӗртсе ярас шухӑш ҫуралчӗ. 1988 ҫулта ҫак 
ыйтупа СССР Верховнӑй Советне ҫыру ятӑм. Унти ҫынсем ку ҫырӑва 
вырӑнти влаҫа тавӑрса панӑ. Нимӗн усси те пулмарӗ. 1989 ҫулта 
раштавӑн 24-мӗшӗнче православи обществи йӗркелесе ятӑмӑр. Ку 
ӗҫре М. Крлыковпа А.Пешне пысӑк тӑрӑшулӑх кӑтартрӗҫ. Чӑваш 
шкулӗнчи чиркӗве уҫас пирки СССР Президентне М. Горбачева 
ҫыру ҫыртӑм, вырӑнти влаҫ чӑрмантарнине пӗлтертӗм. Ку текст 
каярах Францире тухакан “Русская мысль” журналта та пичетленчӗ. 
Радиола шавах “Голос Америки” итлеттӗмччӗ. Тӗн пирки те сӑмах 
пыратчӗ унта. Чӑваш чиркӗвне уҫма чӑрмантарни ҫинчен Вашингтона



ҫырса пӗлтертӗм. Ман ҫырӑва радио редакцинчен Нью-Йорка ярса 
панӑ. Виҫӗ эрнерен Илларион епископран хурав илтӗм. Унта вӑл 
хӑй телефонне те ҫырнӑччӗ. Шутласа тӑмасӑрах ҫыхӑну уйрӑмне 
кайрӑм, 60 тенкӗ тӳлесе Юминутлӑхкалаҫу заказ патӑм. Телефонпа 
Илларион епископа пӗтӗм лару-тӑрӑва каласа патӑм, пулӑшу ыйтрӑм. 
Вӑп Швецирен чӑвашла Евангели кӗнекисене ярса пама сӑмах 
пачӗ. Каярах вӗсене Шупашкара ячӗҫ. Эпир Евангелие унта кайса 
илтӗмӗр. Нью-Йоркпа телефонпа тепре ҫыхӑнасшӑнччӗ —  памарӗҫ. 
Ҫырусем те кайми пулчӗҫ. Шӑмӑрша кайса яма тӳрӗ килетчӗ. Ҫапах 
та тӑрӑшни сая каймарӗ. Турӑ пулӑшнипе чӑваш чиркӗвне уҫрӑмӑр. 
1993 ҫулхи чӳк уйӑхӗн 1-мӗшӗнче пёрремёш кӗлӗ иртрӗ. Эпӗ мӗнле 
савӑннине сӑмахпа каласа пама ҫук” . /3 8 /

Чиркӗве священник пулма Илия аттене (Илья Николаевич 
Григорьев) чӗнсе илеҫҫӗ. Вӑл ун чухне Ленинградри тён академинче 
пёрремёш курсра вӗреннӗ (маларах ҫак хуларах тён семинарине 
пётернё). Академири вёренёве вара священникӑн экстерн майёпе 
тӑсма тӳрӗ килет.

1997 ҫулта Илия атте тён академинчен ӑнӑҫлӑ вёренсе 
тухать (пирӗн облаҫра ун пекки халиччен пёр ҫын ҫеҫчӗ —  Прокп 
епископ).

“Канашра” (1997, 33№) пичетленнё интервьюра Илия атте 
акӑ мён каласа парать: “Служба кашни шӑматкунпа вырсарникун, 
кашни Турӑ праҫникӗнче иртет. Кӗлӗсене чӑвашла та, вырӑсла та 
вулатпӑр. Кашни килмессерен ҫӗнӗ ҫынсене куратӑп. Пирён пата 
таҫтан та килеҫҫӗ, ҫав шутран кӳршӗ республикӑсенчен, облаҫсенчен 
те. Тӗрлӗ наци ҫыннисем пур, мӗншӗн тесен Турӑ ҫынсене чӗлхесем 
ҫине пайламасть. Ман пата учительсем кӗлтума ҫӳреҫҫӗ, хӑйсем 
вӗреннине вара шкулта ачасене параҫҫӗ. Ку лайӑх пулӑм.

Ачасенче ырлӑх вӑрлӑхӗ акмасан пирён общество усалланса 
каять. Пӗр-пӗрне усал тунипе вара малалла каяймӑн [...] Чӗмпӗр 
ҫӗрӗ ҫинче чӑваш чиркӗвӗ, чӑваш хаҫачӗ пурришӗн савӑнатӑп. Вӗсем 
нихӑҫан та ан хупӑнччӑр тесе кӗлтӑватӑп [...] Унта ӗҫлекенсене, 
вулакансене ырлӑх-сывлӑх сунатӑп, пиллетӗп” . /3 9 /

Каярах Илия аттене ҫӗнӗ сан параҫҫӗ —  иероманах. Тӗн 
йӗркисемпе килӗшсе ун ятне те улӑштараҫҫӗ. Унӑн чиркӳри хальхи 
ячӗ —  Игнатий. Санӗ —  игумен.

М едицина

Сывлӑха сыхлас ӗҫре паян Ульяновск облаҫӗнче ҫакӑн пек 
лару-тӑру. Чирсен кӑтартӑвӗсемпе эпир Раҫҫейри вӑтам цифрӑран



иртсе кайнӑ. Сӑлтавӗ —  пурнӑҫӑн социаллӑ шайӗ пӗчӗк пулнинче. 
Кӑштах цифрӑсем. Юлашки вунӑ ҫулта ача ҫураласси 1,6 хут чакнӑ 
(Раҫҫейре 1,3), ачасен шучӗ — тӑватӑ процент. Пурнӑҫ тӑршшӗ 69 
ҫултан 65 ҫула анса ларнӑ. Уйрӑмах арҫынсем сахал пурӑнаҫҫӗ
—  59 ҫул (малтан —  63). Ача пӑрахассин шучӗ ӳссе пырать. 19 
ҫула ҫитмен вунӑ йывӑр хӗрарӑмран ҫиччӗшӗ ҫак ҫул ҫине тӑрать. 
Сӑлтавне маларах асӑнтӑмӑр ӗнтӗ.

14 ҫула ҫитмен ачасен хушшинче чирлесси 22,4 процент 
ӳснӗ, 15-17 ҫулхисен хушшинче —  84. Кадрсен ыйтӑвӗ те ҫивӗч 
тӑрать. Халиччен Ульяновск облаҫӗнче врачсем хатӗрлемен. 15 ҫул 
каялла патшалӑх университечӗ уҫӑлчӗ кунта, медицина факультечӗ 
те пур. 10 ҫул каялла пёрремёш врачсем тухрӗҫ унтан, анчах вёсем 
пульницасенче ҫав-ҫавах ҫитмеҫҫӗ.

Акӑ “Канашӑн” 2000 ҫулхи 36-мӗш номерӗнче мӗн вулатпӑр: 
“Участок врачӗн ӗҫне ҫӑмӑл теме ҫук [...] Е. П. Лобанчикова ку 
ӗҫре 1993 ҫултанпа [...] Чӑваш патшалӑх университечӗн медицина 
факультетне пӗтернӗ хыҫҫӑн шӑпа ӑна Ульяновск тӑрӑхне илсе 
ҫитерет” . Малалла Елена Петровна хӑйӗн ӗҫӗ ҫинчен ҫапла каласа 
парать: “Чӑваш Республикинче врач нумай, ӗҫ тупма йывӑртарах. 
Ҫавӑнпа Ульяновска килсе лекрӗм. Кунта вара ӗҫ-пуҫ пач урӑхла: 
врачсем ҫитмеҫҫӗ. Участокра 1200-1500 ҫын пулмалла. Манӑн 
вара —  6000 ҫын. Паллах, ӗлкӗрме питӗ йывӑр. Кашни кун 5 сехет 
поликпиникӑра чирлисене йышӑнатӑн, вӑтамран 30-35 ҫын кӗрсе 
тухать. Ун хыҫҫӑн хулана тухса каятӑн, 12 ҫын патне ҫитмелле (ку 
план) [...]Ҫитменнине, шыҫӑчирӗпетататуберкулезпааптракансен 
йышӗ ӳссе пырать. Паллах, тием пысӑк, 3 ҫыншӑн ӗҫлетӗп [...] 
Пулӑшу кирлӗ —  васкатӑн, эсӗ каймасан —  кам?” /4 0 /

Тата ҫакна хушма пулать. Халӗ 1-мӗш хула поликлиникинче 
18 участок. Унта 7 врач ҫӳрет. Иккӗшӗ —  пенсионер тата инвалид
—  пёрер участок ҫеҫ илнӗ. Ытти пиллӗкӗшӗн 16 участока ҫитсе 
ӗлкӗрмелле куллен! Вӑт ҫакӑн пек лару-тӑру.

Ку хулара-ха, область центрӗнче. Ялсене вара врачсем 
пачах каясш ӑн мар. Унта яланах а куш е р-ги некол огсем , 
терапевтсем, хирургсем ҫитмеҫҫӗ. Ҫавӑнпа та Ульяновск патшалӑх 
университетӗнче ял медицини факультетне уҫма палӑртнӑ. Унта 
кӗрекенсене тата вӗренекенсене ҫӑмӑллӑхсем пама йышӑннӑ.

Чӑвашсене илсен —  паллӑ врачсем пур облаҫра. Чи малтанах 
кунта Е. Фурашова ятне асӑнмалла. Вӑл Раҫҫей Федерацийӗн тава 
тивӗҫлӗ тухтӑрӗ, Ульяновск облаҫӗнче неврологи уйрӑмне уҫаканӗ, 
Ленин орденӗн кавалерӗ. Ҫак уйрӑма нумай ҫул ертсе пычӗ, кайран 
неврологра ӗҫлерӗ. 90 ҫулта канма кайрӗ! Пурӗ медицинӑра 72



ҫул вӑй хунӑ. Ун ятне Ульяновск облаҫӗн Хисеплӗ Ылтӑн Кӗнекине 
ҫырса хунӑ (чӑвашсенчен пёрремёш).

Ҫаплах аслӑ категориллӗ Н. Юдин хирург ҫинчен те пӗлеҫҫӗ 
вулакансем. Вӑл Ульяновскри чукун ҫул пульницин хирурги уйрӑмӗн 
пуҫлӑхӗ. 30 ҫул ытла ӗнтӗ вӑл сывлӑх хуралӗнче.

В.П.Остроумов, Чӑнлӑ районӗн Хисеплӗ ҫынни, район 
пульницинчи лабаратори пуҫлӑхӗ, редакципе ҫыхӑнутытать, пулӑшу 
парать. Ун ҫинчен икё хут материал ҫырнӑ хаҫатра.

Н.И. Погодина— аслӑ категориллӗ врач, гематолог, облаҫри 
пёрремёш пульницари гематологи уйрӑмӗн пуҫлӑхӗ. 40 ҫул ытла 
вӑй хурать кунта. Ҫакна та каласа хӑвармалла: пурӗ облаҫра 5 
гематолог кӑна, вӗсенчен пӗри —  Димитровградра.

А. Еграшкин Володарский ячёллё машзаводӑн санчаҫӗнче 
30 ҫул ытла хирургра ӗҫленӗ.

Н.Д. Розов —  шӑл тухтӑрӗ, ортопед. Ульяновскри 6-мӗш 
пульницара вӑй хунӑ. Халӗ унӑн Ҫӗнӗ хулара хӑйӗн клиники -  «Астра- 
Дент». Медицинӑра —  40 ҫул ытла. Ҫаплах вӑл “Канаш” хаҫатӑн 
штатра тӑман корреспонденчӗ, пирӗн чи ҫывӑх туссенчен пӗри, 
яланах пулӑшу аллине тӑсма хатӗр.

Спорт

Спорт ҫинчен те “Канаш” тӑтӑшах ҫырса тӑрать. Мухтама 
тивӗҫлӗ ентешсем сахал мар пирён. Кӗскен те пулин асӑнса тухӑпӑр 
чапа тухнӑ чӑваш спортсменӗсене.

Н. Д м итриев, Унтӑрти лицей вӗрентӳҫи, спорт ветеранӗ. 
Вӑл 200 тата 400 метра чупассипе ветерансен хушшинче темиҫе хут 
та СНГ, Раҫҫей чемпионӗ пулнӑ. Ҫак ретрех Скугареевка ялёнче 
пурӑнакан П.Соловьев тӑрать.

Н. Карпов тренер ҫинчен пӗтӗм тӗнчипе пӗлеҫҫӗ. Вӑл 
чупакансене хатӗрлет. Ун воспитанникӗсем чи пысӑк турнирсенче 
ҫӗнтерме пултарнӑ. Вӗсенчен пӗри —  Кивӗ Улхашра ҫуралса 
ӳснӗ Н. Керимов. Вӑл 1992 ҫулта Раҫҫей сборнӑйне лекет, тӗнче 
класлӑ спорт маҫтӑрӗ пулса тӑрать. Пӗтӗм тӗнчери икӗ марафонта 
ҫӗнтерет. Йывӑр аварие лекнӗ хыҫҫӑн (ӑна тренировка вӑхӑтӗнче 
автомашина ҫапса хӑварать) тепӗр хут пысӑк спорта таврӑнса ҫакӑн 
пек ҫитӗнӳсем туни —  хӑех паттӑрлӑх. Вилнӗ.

Н. Тим ряков та ҫак тренер патӗнче вӑрӑм дистанцисене 
чупать, пысӑк ҫитӗнӳсем тӑвать, ултӑ ҫул СССР сборнӑйӗн чысне 
хӳтӗлет. РСФСР халӑхӗсен спартакиадин чемпионӗ (ҫамрӑксен



хушшинче, 1971). Пӗтӗм Союзри студентсен вӑййисен чемпионӗ 
(1973). Раҫҫей чемпионӗ, ҫичӗ хутчен призер (1974-1978). Варшава 
Договорён туслӑ ҫарӗсен чемпионӗ (1978). 16 хутчен область 
чемпионӗ. Тӗнче шайӗнчи спорт маҫтӑрӗ. 2014 ҫулта вилнӗ.

С.Казаков ячӗ те тӗнчипех паллӑ. Ашшӗ-амӑшӗ чӑваш, 
Ульяновскра ҫуралнӑ. Халӗ Димитровградра пурӑнать. Тавативӗҫлӗ 
спорт маҫтӑрӗ. 48 килограмлӑ виҫери боксер. Тӗнче чемпионӗ, 
Олимпиадӑн бронза призёрӗ. Тӑватӑхутчен Европа чемпионӗ (1998, 
2002). Пӗтӗм тӗнчери Ырӑ кӑмӑллӑх вӑййисен бронза призерӗ 
(1998). Пӗтӗм тӗнчери ҫар ҫыннисен вӑййисен чемпионӗ (1999), 
ултӑхутчен Раҫҫей чемпионӗ (1996, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003). 
Раҫҫей Кубокӗн хуҫи (2000). Пурӗ 300 ытла вӑйӑ ирттернӗ. 250 ытла 
хут ҫӗнтернӗ.

А. М ихайлов —  кире пуканӗ йӑтакан. Тӗнче шайӗнчи спорт 
маҫтӑрӗ. 1994 ҫулта Мускаври иртнӗ Пӗтӗм тӗнчери ӗҫ ҫыннисен 
турнирӗн чемпионӗ. 80 килограмлӑ спортсмен икӗ хутчен Раҫҫей 
чемпионӗ тата виҫӗ хут Чӑваш Ен чемпионӗ пулнӑ. Ульяновск ял 
хуҫалӑх академийӗнче тренерта ӗҫлет.

А. Салюков —  кикбоксинг енӗпе Раҫҫей сборнӑйӗн аслӑ 
тренерӗ. Ульяновскра пурӑнать. 18 ҫулта спорт маҫтӑрӗн шайне 
ҫитет. СНГУниверсиадин ҫӗнтерӳҫи. Нумай спорт маҫтӑрӗ хатӗрленӗ. 
2001 ҫулта Грецире иртнӗ тӗнче чемпионатӗнче ун вӗренекенӗсем 
малти вырӑнсене ҫӗнсе илнӗ.

Димитровградра пурӑнакан Г. Улю кин 1960-мӗш ҫулсен 
пуҫламӑшӗнче Златоуст хулинче пурӑннӑ, шкулта нимӗҫ чӗлхи 
вӗрентнӗ, шахмат кружокӗ ертсе пынӑ. Ҫавӑнта пӗчӗк Толя Карпов 
ҫӳренӗ, вӑл каярахпа тӗнче чемпионӗ пулса тӑнӑ.

“Ун чухне вӑл тӑххӑртаччӗ. Пёрремёш хут ман ума пӗчӗк те 
имшер, шуранка сӑнлӑачатухсатӑчӗ[...]Тольӑпаэпиртемиҫепарти 
вылярӑмӑр. Ҫакна тӳрех ӑнланса илтӗм: арҫын ача шахмат вӑййине 
чӑннипех те ӑнкарать. Вара эпӗ ӑна командӑна илме шутларӑм. 
Ашшӗпе амӑшӗ чирлекелесе тӑракан ывӑлне ярасшӑнах та марччӗ, 
анчах та эпӗ вӗсене пурте йӗркеллех пулать тесе лӑплантартӑм. 
Тепӗр икӗ уйӑхран, 1961 ҫулхи январь уйӑхӗнче, эпир облаҫри 
ӑмӑртӑва тухса кайрӑмӑр. Толя финалта ҫӗнтерӳҫӗ ятне ҫӗнсе илчӗ, 
хӑйӗнчен темиҫе ҫул аслисене те ҫӗнтерчӗ, маххӑ памарӗ.

Килне таврӑнсан Толя Карпов амӑшне манпа ӑмӑртусене 
ҫӳреме кӑмӑл ҫуккине каласа панӑ. Сӑлтавӗ... Т ренер ӑна тӑраниччен



ҫиме, ытларах уҫӑ сывлӑшра пулма, вӑхӑтра ҫывӑрма выртма 
хистет иккен. Кун хыҫҫӑн Карповсем ывӑлне пӗр кулянмасӑр манпа 
ӑмӑртусене яратчӗҫ, —  аса илет Геннадий Петрович пулас тӗнче 
чемпионӗпе аппапаннӑ тапхӑра (“Канаш” , 2002, 15№). /4 1 /

1977 ҫулта Мускавра пулса иртнё Европа чемпионатӗнче 
тренерӗпе вӗренекенӗ тӗл пулаҫҫӗ. А. Карпов тренерне палласа 
илет, автограф парать.

Г. Улюкина 2000 ҫулта облаҫри ача-пӑча тренерӗсен 
хушшинче (шахмат енӗпе) “Чи лайӑххи” ята панӑ.

Н иколай Кужаков.
1965 ҫулта Чӑнлӑ районёнчи Анат Тимӗрҫен ялёнче 

ҫуралнӑ.
Кикбоксер. Икё хутчен Раҫҫей чемпионӗ (1990, 1991), СССР 

чемпионӗ (1990), икё хутчен Еврази чемпионё (1992, 1993). Спорт 
маҫтӑрӗ.

Облаҫри кикбоксинг федераци президенчӗ пулнӑ.
Сакӑр хут патшалӑх наградине илме тивӗҫлӗ пулнӑ, 

Афганистан вӑрҫи витӗр тухнӑ.
В ладим ир Кузьмин.
Димитровградра ҫуралнӑ. Пӑр ҫинче мечӗкпе хоккейла 

выляса 1989 ҫулта спорт маҫтӑрӗ пулса тӑнӑ. Раҫҫей чемпионачӗн 
призерӗ.

А. П ртю ков.
1976 ҫулта Чердаклӑ районёнчи Колхознӑй поселокӗнче 

ҫуралнӑ.
Тхэквондо мелӗпе ҫапӑҫса 4 хутчен Раҫҫей чемпионӗ пулнӑ, 

Европа чемпионачӗн призерӗ (1998). Студентсен хушшинче ирттернӗ 
тӗнче чемпионачӗн призерӗ (1995). Тӗнче шайлӑ спорт маҫтӑрӗ.

В италий  К онстантинов.
Ульяновск облаҫӗнчи Чартаклӑ районёнчи Чӑваш Калмаюр 

ялӗнче 1949 ҫулхи пуш уйӑхӗн 28-мӗшӗнче 1950 ҫулта ҫуралнӑ. 
Ульяновскра “Динамо” спортклубра классика кӗрешӗвӗпе (грекпа 
рим) аппаланма пуҫлать.

Раҫҫей, Европа, тӗнче чемпионӗ. 1976 ҫулта Монреальте 
иртнё XXI Олимп вӑййисен чемпионё. Тава тивӗҫлӗ спорт 
маҫтӑрӗ.

Ун призӗсемшӗн Ульяновскра йӑлана кӗнӗ турнирсем 
иртеҫҫӗ, унта Раҫҫейри чи вӑйлӑ кӗрешӳҫӗсем хутшӑнаҫҫӗ.



Чӑваш наци кӗреш ӗвӗ

2001 ҫулхи чӳк уйӑхӗн 6-мӗшӗнче Ульяновскри 4-мӗш ача- 
пӑча спорт шкулӗнче историе кӗрсе юлакан ӑмӑрту пулчӗ. Чӗмпӗр 
ҫӗрӗ ҫинче пёрремёш хут чӑваш наци кӗрешӳҫисем вӑй виҫрӗҫ. Мӗн 
вӑл чӑваш кӗрешӗвӗ? Кунта хӑйӗн уйрӑмлӑхӗсем пур. Кӗрешӳҫӗсем 
пилӗк таран ҫарамас, трико шӑлаварпа. Пилӗкӗсене ҫирӗп пусмаран 
ҫӗленӗ пиҫиххи ҫыхаҫҫӗ (пӗрин хӗрлӗ, теприн хура). Кӗрешӳ хирӗҫ 
тӑракан пиҫиххинчен икӗ алӑпа тытсассӑн пуҫланать. Кунта урахума 
та, йӑтса илсе пӑрахма та юрать. Йӑтса пӑрахнӑ чухне хӑвна 
хирӗҫ кӗрешекенпе пӗрле ӳкмелле, алла ун пиҫиххинчен вӗҫертсе 
яма юрамасть. Уншӑн —  асӑрхаттару. Ҫапла виҫӗ хутчен йӑнӑшсан 
кӗрешӳҫӗ парӑннӑ шутланать. Чӗркуҫҫи ҫинче е кавир ҫине ӳкнӗ 
хыҫҫӑн кӗрешмеҫҫӗ —  ура ҫинче ҫеҫ. Пилӗк минутра ҫӗнтерӳҫӗ 
палӑрмасан тата икё минут хушса параҫҫӗ.

Ӑмӑртӑва сакӑр команда хутшӑнчӗ, ҫав шутра Ҫӗнӗ 
Шупашкартан. Кӗрешӳҫӗсем икӗ ушкӑнра ӑмӑртрӗҫ: аслисем 
(1985-86 ҫулсенче ҫуралнисем) тата кӗҫӗннисем (1987-89). Кавир 
ҫинче судья В. Васильев (Чӑваш Республикинчи наци кӗрешӗвӗн 
командин аслӑ тренерӗ) пулчӗ.

Ӑмӑрту йӗркеллӗ ирттӗр тесе Ульяновскри 2-мӗш ача-пӑча 
пултарулӑх центрӗн тренерӗ С. М. Краснов нумай вӑй хучӗ. Вӑл 
ҫак ӑмӑртӑвӑн пуҫаруҫи пулчӗ.

Куӗҫвараҫаплапуҫланнӑ. 2000ҫулхиҫууйӑхӗнче С.Краснов 
пуҫарӑвне ырласа Ульяновск облаҫӗнчи кикбоксинг федерацийӗн 
президенчӗ Н. Кужаков чӑваш кӗрешӗвӗн секцине уҫма пулӑшать. 
Кӗрешӳҫӗсем Ульяновскри Г ончаров урамӗнчи 28-мӗш ҫурта пухӑнса 
тренировкӑсем ирттерме тытӑнаҫҫӗ. Ку ӗҫе С. Краснов тӳлевсӗрех 
хӑй ҫине илет.

Ҫак ҫулах (ҫурлан 25-мӗшӗнче) Засвияжски районти 2-мӗш 
ача-пӑча пултарулӑх центрӗнче чӑваш кӗрешӗвӗн секцийӗ уҫӑлать 
(55-мӗш шкул никӗсӗ ҫинче). Тренер-педагог —  С. М. Краснов. 
Ҫакна палӑртмалла: 55-мӗш шкул (директорӗ В. А. Мозжухина) 
Атӑпҫи халӑхӗсен культурине аталантарас тӗлӗшпе ӗҫлет.

2000 ҫултах “Тайфун” ятлӑача-пӑча спорт клубӗ (обществӑлла 
организаци) ӗҫлеме пуҫлать. Ӑна ҫӳлерех асӑннӑ тренер-педагог 
ертсе пырать.



«Канаш» -  Чӗмпӗр чӑвашӗсен 
пурнӑҫӗн летопиҫӗ

Хаҫатӑн тӗрлӗ ҫулхи подшивкисене пӑхса тухсан унта Чӗмпӗр 
Ен чӑвашӗсен кӑна мар, чӑваш тӗнчи пурнӑҫӗ те сӑнарланнине 
асӑрхама пулать. Васкаса уҫса пырар-ха хаҫат страницисене, 
кӗскен те пулин паллашар-ха пулӑмсемпе.

2003 ҫулхи 1 -мӗш ҫурҫуллӑхра пирён тираж 1347 экземпляра 
ҫитрӗ, ку ӗҫлес кӑмӑла ҫӗклерӗ.

2002 ҫулта редакци ирттернӗ литература конкурсӗсенче 
ҫаксем ҫӗнтерӳҫӗсем пулса тӑчӗҫ, вӗсене 2003 ҫул пуҫламӑшӗнче 
ҫырса пӗлтернӗ.

Проза: М.Селендеева (1 -мӗш вырӑн), В.Соловьёва (2-мӗш),
Н.Семеленов (3-мӗш).

Поэзи: А.Ашкеров (1-мӗш), Л.Данилов (2-мӗш).
Критика тата публицистика: Н.Васильева, А.Степанова,

А.Ашкеров.
Димитровградра апрелён 13-мёшёнче 4-мёш хут «Чӑваш 

шӑпчӑкӗ» конкурс иртрӗ, ун ҫӗнтерӳҫи Алёна Кувшинова пулса 
тӑчӗ. Жюри председателӗ -  чӑваш халӑх артистки Людмила 
Семёнова.

Ульяновскри 17-мӗш библиотекӑра «Шевле» литпӗрлешӳ 
членёсем Ульяновскра пурӑнакан вырӑс поэчёпе Григорий 
Медведовскийпе тӗл пулчӗҫ.

«Шевле» литпӗрлешӳ членёсем -  А.Юман, Н.Ларионов,
А.Ырьят -- апрель уйӑхӗнче Унтӑр шкулне кайса ачасемпе тёл 
пулчӗҫ. Ӑна йӗркелеме ҫакӑнта чӑваш чӗлхи кружокне ертсе пыракан
А.Саранцева пулӑшрӗ.

Облаҫра 4-мӗш хут «Сарпике» конкурс пулчӗ. Надежда 
Маслова (Кунтикав) малатухрӗ. Иккӗмӗшпе виҫҫӗмӗш -  Е.Краснова 
тата О.Прокопьева.

Мартӑн 5-мӗшӗнче Ульяновск облаҫӗнчи чӑваш наци 
культури автономийӗн (УОЧНКА) 2-мӗш конференцийӗ иртрӗ. Ун 
ӗҫне Ульяновск хули администрацийӗн пуҫлӑхӗн ҫумӗ В.В.Марусин 
хутшӑнчӗ. Делегатсем УОЧНКА председателӗ пулма Владимир Ильич 
Сваева суйларӗҫ.

Ун хыҫҫӑн автономи уйрӑмӗсене районсенче йӗркелес тапхӑр



пуҫланчӗ. Малтан Барӑш районне ҫитрӗмӗр, Эшке чӑвашӗсем 
патӗнче пултӑмӑр. Унти уйрӑм ертӳҫине Н.Ильинана суйларӗҫ.

Ульяновскри Мемориалта И.Я.Яковлев ҫуранӑранпа 155 ҫул 
ҫитнине халалласа конференци иртрӗ.

Мускавра пёрремёш хут «Раҫҫей чӑваш пики» конкурс иртнё. 
Унта Ульяновскра пурӑнакан (Чӑвашкассинче ҫуралса ӳснӗ) Ирина 
Александрова 2-мӗш вырӑн йышӑнчӗ. Ӑна конкурса хутшӑнма 
«Канаш» хаҫат журналисчӗ Альбина Степанова хатӗрленӗ.

Майӑн 31-м ӗш ӗнче Ульяновск облаҫӗн чӑваш ӗсен 
делегацийӗ (ертӳҫи В.И.Сваев) 1-мӗш хут Мускава Акатуя кайса 
килчӗ. Делегаци йышӗнче: Н.Косырев, В.Фёдоров, Г.Никитина,
Н.Ларионов, В.Тарават, А. Кувшинова. Алёна Раҫҫей шайӗнчи 
«Чӑваш шӑпчӑкӗ» конкурсра ҫӗнтерсе 1-мӗш степеньлӗ диплома 
тивӗҫрӗ.

Ҫурла уйӑхӗнче хурлӑхлӑхыпар сарӑлчӗ: И.Я. Яковлев ячёллё 
обществӑна йӗркелесе яракансен пӗри -  Александр Михайлович 
Цыганов ҫут тӗнчерен уйрӑлчӗ.

2002 ҫул вӗҫӗнче область чӑвашӗсен Обшествӑлла канашӗн 
председательне В.В.Афанасьева «Ульяновск облаҫӗн Хисеплӗ ҫынни» 
ят панӑ.

Чӑваш ҫырулӑхне пуҫарса яракан, Чӗмпӗр чӑваш шкулне 
никӗслекен Иван Яковлевич Яковлева 2003 ҫулхи ҫӗртме уйӑхӗнче 
«Ульяновск хулин Хисеплӗ ҫынни» ят панӑ.

«Канаш» хаҫат редакцийӗ облаҫри хаҫатсем хушшинче 
ирттернӗ «Ӗҫ ҫынни» конкурса хутшӑнса 3-мӗш вырӑн йышӑнчӗ, 
15 пин тенкӗ премие тивӗҫрӗ.

Чӑваш каччи С. Казаков боксёр Таиландра иртнӗ тӗнче 
чемпионатӗнче ҫӗнтерчӗ.

Пирӗн хаҫата ҫырӑнса илекенсем хушшинче лотерея вӑййи 
ирттертӗмӗр. Парнесене ҫаксем уйӑрса пачӗҫ: Н.Д.Мулендеев,
В.В.Крлыков, Г.Д.Мадюков, П.И. Петров, В.И.Титов, А.Г.Дмитриев- 
Ырьят, В.Н.Игнатьева-Тарават, А.Ф.Юман, А.М.Богатов, Л.И.Данилов,
В.Н.Деменкова, Н.Н.Ларионов, З.П. Саранцева...

2004 ҫул
УОЧНКА филиалӗсене районсенче йӗркелесси пысӑк 

хастарлӑхпа малалла пырать. Автономи тата редакци ҫыннисем 
Малаелӗнче (Ҫӗнӗ Малӑкла районё), Калмаюрта (Чартаклӑ), 
Радищевӑра, Каркелӗнче (Вешкайма) пулчӗҫ, унти ентешсен 
пухӑвӗсене хутшӑнчӗҫ.



Хаҫат страницисенче Г.Д.Мадюков «Адвокат кӗтесӗ» уҫрӗ. 
Чӑваш усламҫисен «Эртел» ушкӑнне йӗркелес тесе мартра 

Ульяновскри Карл Маркс урамӗнчи кафере пуху иртрӗ. «Эртел» 
ҫакӑнтан пуҫланчӗ.

«Сарпике» конкурсра Татьяна Лазарева (Кунтикав) 
ҫӗнтерчӗ.
Д.В.Кузьмин усламҫӑ хӑйӗн автомашинипе Чӗмпӗр Ен чӑвашӗсене 
Самар облаҫӗнчи Акатуя Шунтал (Шентала) ялне илсе кайрӗ. 
Чартаклӑ районёнчи Учхозра пурӑнакан Алексей Михайлов кире 
пукан йӑтса ҫӗнтерчӗ тата кӗрешӳҫӗсен хушшинче паттӑра тухрӗ. 
Ун парнине -  чӗрӗ така -  машина ҫине хурса килтӗмӗр.

Мускаври Акатуя пысӑк автобуспа 40 ҫын ытла кайрӑмӑр. 
«Эревет» юрӑ ушкӑнӗ пычӗ. Уява икё хутчен Совет Союзӗн Геройӗ
A.Н.Николаев космонавт лётчик килнӗччӗ, вӑл сцена ҫине тухса 
пурне те саламларӗ. Д.Сетнеров чӑвашла кӗрешсе 2-мӗш вырӑна 
тухрӗ. А.Михайлов кире пуканӗ йӑтса ҫӗнтерчӗ.

Икӗ хурлӑхлӑ хыпар: И.Я.Яковлев ячёллё обществӑна 
йӗркелесе яракансен пӗри -  Владимир Матвеевич Репин тата 
пёрремёш чӑваш космонавчё Андриян Григорьевич Николаев вилсе 
кайрӗҫ. А. Г. Николаева пытарма Шупашкара кайрӑмӑр: О.Н.Мустаев,
B.А.Фёдоров тата эпӗ. Чӑваш халӑхӗн паттӑр ывӑлне тӑван ялёнче 
-  Шуршӑлта пытарчӗҫ, унта Раҫҫейӗн пёрремёш президенчӗ 
Б.Н.Ельцин арӑмӗпе тата 21 космонавт килнӗччӗ.

С.Казаков боксёр Олимпиадӑран бронза медальпе таврӑнчӗ. 
УОЧНКА ҫав ятпа сенябрьте унпа тӗлпулу ирттерчӗ, унта спортсменӑн 
ашшӗпе амӑшӗ те -  Николай Иванович тата Раиса Ивановна -  
пынӑччӗ. «Эртел» ушкӑн арёсем Сергей Николаевича алла ҫыхмалли 
ылтӑн сехет парса чысларӗҫ.

Д.В.Кузьмин йӗркеленипе Чӗмпӗр чӑвашӗсем икё эрне 
Самар, Саратов, Оренбург облаҫӗсенче, Тутарстан тата Пушкӑртстан 
Республикисенче экскурсире ҫӳрерӗҫ.

УОЧНКА пуҫарӑвӗпе Ульяновскра И.Я.Яковлев палӑкне 
лартас ӗҫ пуҫланчӗ, июльуйӑхӗнче ун положенийётухрё. Малалла ку 
ӗҫ валли укҫа паракансен списокё «Канашра» пичетленсе пычё. 

«Чӑваш ачи, сассуна пар» фестиваль 5-мёш хут иртрё.
Эпё Тутарстан чӑвашӗсен «Сувар» хаҫачӗ 10 ҫул тултарнӑ 

уява Хусана тата Пушкӑртстан чӑвашӗсен хаҫачӗ «Урал сасси» 
15 ҫул тултарнӑ уява Пелепее ҫитсе килтӗм.

Хаҫат йӗркеленӗ фотоконкурсра ҫаксем мала тухрӗҫ: 
«Тӗлӗнмелле сӑн ӳкерчӗк» -  В.Дедушкин («Чӑваш пики»), З.Портнова



(«Ачалӑхӑм, ан васка»), С.Портнов -  («Тӗлӗнмелле сӑн ӳкерчӗк»),

2005
Февраль уйӑхӗн 26-мӗшӗнче Ульяновскри филармонире 

«Канаш» хаҫатӑн 1-номерӗ тухма тытӑннӑранпа 15 ҫул ҫитнине 
халалласауяв иртрӗ. Ӑна ирттермеУОЧНКА председателе В.И.Сваев 
тата ҫак ентешсем пулӑшрӗҫ:

П.К.Столяров -  МСУ-14 пуҫлӑхӗ;
Н.И.Тямин -  тулли мар яваплӑ общество пуҫлӑхӗ;
В.А.Фёдоров -  «Ульяновсккерамзит» завод пуҫлӑхӗ;
А.Г.Еленкин -  «Ульяновскмебель» пуҫлӑхӗ;
A.Н.Юманов -  «Вестра-Петроль» общество пуҫлӑхӗ;
B.В.Сафронов —  тулли мар яваплӑ общество пуҫлӑхӗ;
Н.Г.Абрамов -  «Строительная корпорация» пуҫлӑхӗ;
C.И.Шорников -  Чӑнлӑ элеваторӗн пуҫлӑхӗ;
A.П.Апьмяшкин -  «Апмет-Агро» общество пуҫлӑхӗ;
B.В.Крлыков «Торговая компания» пуҫлӑхӗ;
Д.В.Кузьмин -  «Элем» общество пуҫлӑхӗ;
М.С.Бакусев -  Ҫӗнӗ Малӑкла районӗн пуҫлӑхӗ;
Х.В.Рамазанов -  Чӑнлӑ районӗн пуҫлӑхӗ;
В.И.Чигаков -  Мелекесс районӗн пуҫлӑхӗ;
A.М.Ширтанов -  Чӑнлӑ районёнчи фермерсен «Восток» 

хуҫалӑхӗн пуҫлӑхӗ;
Н.И.Ржата -  Майна районёнчи фермерсен «Ручеёк» хуҫалӑхӗн 

пуҫлӑхӗ;
B.Л. тата С.Л. Беспаловсем -  Мелекесс районёнчи фермер 

хуҫалӑхӗн пуҫлӑхӗсем;
В.И.Аппанов -  «Агроснабсервис» пуҫлӑхӗ;
А.И.Аппанов — «Агроснабсервис» коммерци директорё 

пуҫлӑхӗ;
Н.В.Афанасьев -  Чӑнлӑ районёнчи «Цильнинский» хуҫалӑх 

пуҫлӑхӗ;
Н.З.Гайниев —  Чӑнлӑ районёнчи «Волга» хуҫалӑх пуҫлӑхӗ.
Шупашкарта пурӑнакан ентешӗмӗр А.Н.Вражкин хӑй ҫуралса 

ӳснӗ Ирҫел ялӗнче (Чӑнлӑ районё) «Канаш» тиражне ӳстерме 3 пин 
тенкӗ укҫа парса пулӑшрӗ. Аслӑ Нагаткинта пурӑнакан В.П.Остроумов 
фотоаппарат туянма 3 пин тенкӗ пачӗ.

«Сарпике-2005» конкурсра Елена Ярускина ҫӗнтерчӗ.
Хаҫат йӗркеленӗ фотоконкурсра ҫаксем мала тухрӗҫ:

С.Портнов -  («Тӗлӗнмелле сӑн ӳкерчӗк»); Н.Д.Розов -  («Ачалӑхӑм, 
ан васка»).



2006
Вулакансен шухӑш-кӑмӑлне тата хаҫат тиражне ӳстерес 

шутпа «Канаш» страницисенче ятарлӑ анкета пичетлерӗмӗр.
В.Сатай ҫыравҫӑ ҫуралнӑранпа 80 ҫул тата чӑваш халӑх 

поэчӗ П.Хусанкай ҫуралнӑранпа 100 ҫул ҫитнине халалласа хаҫат 
страницисенче литература викторинисем ирттернӗ.

Облаҫри «Сарпике-2006» ҫӗнтерӳҫи Анна Буркина октябрь 
уйӑхӗнче Мускавра Раҫҫей конкурсӗнче мала тухса Чӗмпӗр 
чӑвашӗсен ятне ҫӗклерӗ.

Октябрӗн 1 -мӗшӗнче Ульяновскра И. Я.Яковлев палӑкӗ уҫӑлчӗ. 
Унта С.И.Морозов кӗпӗрнаттӑр хутшӑнчӗ. Мускавран ятарласа 
патриархӑмӑрӑн тӑхӑмӗсем -  Л.Н. Некрасова искусствовед тата
В.В.Павлов артист килнёччё.

Д.В.Кузьмин усламҫӑ хаҫатра хӑй «Краткая чувашская 
региональная энциклопедия» кёнеке хатёрлесси пирки пёлтерчё. 
Материал пухас ӗҫ тапранчё.

2007
Вулакансем валли «Канаш»: паян тата ыран» ятпа конференци 

ирттертӗмӗр. Хаҫат пуласлӑхӗ пирки калаҫрӑмӑр, штатра тӑман 
хастар кореспондентсене Хисеп грамотисем, Тав хучёсем парса 
чысларӑмӑр.
Анна Буркина сӑн ӳкерчӗкӗпе усӑ курса «Канаш» хаҫат календарьне 
кӑлартӑмӑр, ун валли укҫа-тенкӗ Чӑнлӑ районӗн пуҫлӑхӗ 
X.В.Рамазанов уйӑрчӗ.

«Сарпике» конкурсӑн кӑшӑлне Елена Серебрякована (Ҫӗнӗ 
Улхаш) тӑхӑнтарчӗҫ.

«Канаш» хаҫат редакцийӗ йӗркеленипе чӑваш хастарӗсем 
Слакпуҫне экскурсие ҫитсе килчӗҫ.

УОЧНКА вунӑ ҫул тултарнӑ уяв иртрӗ.
Ачасем тата ҫамрӑксем валли «Аваллӑх йӗрӗпе» ятлӑ 

викторина йӗркелерӗм ӗр. 1-мӗш вырӑна Дарья Ф ролова 
(Димитровград) ҫӗнсе илчӗ, иккӗмӗшӗ —  Дмитрий Вериялов 
(Тутарстан, Пӑва районӗ, Пӳркел), виҫҫӗмӗшӗ -- Елена Маркелова 
(Димитровград).

Хаҫат йӗркеленӗ конкурссенче ҫаксем ҫӗнтерӳҫӗсем пулса
тӑчӗҫ:

Очерк ҫыракансем -  А.М.Богатов тата Н.Д.Розов.



Паттӑрлӑх темипе ҫыракан -  В.Дедушкин.
Публицист -  П.И.Ишутов.
Яковлев кун-ҫулне тӗпчекен -  Е.Платонова.
Таврапӗлӳҫӗ -  М.Галактионов (Димитровград).
Ҫамрӑк сӑвӑҫ -  Катя Васильева.
Спорт хыпарҫи -  3 .Токмакова (Симӗс Раща).
Фотограф -  В.Дедушкин.
Пуҫватмӑш тӑвакан -  П.Андрихов (Анат Тимӗрҫен).
Кулӑшла калав ҫыракан -  Л.Данилов.

2008
И.Я.Яковлев 160 ҫул тултарнине халалласа «Канаш» 

страницисенче викторина ирттертӗмӗр. Унта 1-мӗш вырӑн Мария 
Селендеева (Чӑвашкасси) йышӑнчӗ. Иккӗмӗш вырӑнта Татьяна 
Буркина (Ирҫел). Виҫҫӗмӗшӗнче -  Ольга тата Оксана Долговасем 
(Ҫӗнӗ Улхаш), Михаил Сайгушев (Ирҫел).

«Сарпике» конкурс ҫӗнтерӳҫи -  Анастасия Столярова (Ирҫел). 
Вӑл каярах Мускавра иртнӗ Раҫҫей конкурсӗнче виҫҫӗмӗш пулчӗ. 
Хаҫатӑн чи ҫывӑх тусӗсенчен пӗри -- Н.Д.Розов редакци валли 
кресло илме укҫа парса пулӑшрӗ.

2009
Мартӑн 26-мӗшӗнче «Канаш» хаҫатӑн 1000-мӗш номерӗ 

пичетленсе тухрӗ.
Д .В .К узьм инӑн «Краткая чуваш ская региональная  

энциклопедия» кӗнекин 1-мӗш томӗ кун ҫути курчӗ.
«Канаш» хаҫат редакцийӗ йӗркеленипе чӑваш хастарӗсем 

Слакпуҫне экскурсие ҫитсе килчӗҫ.
Сентябрӗн 9-мӗшӗнче бласть шайӗнче пресса фестивалӗ 

иртрӗ. Унта хӑйне кӑтартмалли конкурсра «Канаш» хаҫат ҫӗнтерӳҫӗ 
пулса тӑчӗ, массӑллӑ коммуникаци департаменчӗн дипломне 
тивӗҫрӗ.

Чӗмпӗрте «Республика Чувашия -  Ульяновская область: 
диалог культур» темӑпа культура ҫыннисен тӗлпулӑвӗсем иртрӗҫ.

«Чӑваш шӑпчӑкӗ» конкурс 9-мӗш хут иртрӗ, ун ҫӗнтерӳҫи 
Елена Васильева пулчӗ. 2-мӗш вырӑнта иккӗн -  Екатерина Шепелева 
тата Екатерина Артемьева. Виҫҫӗмӗш вырӑнта -  Елена Чечукова 
тата Елена Петрюкова.

УОЧИКА председательне В.И.Сваева «Ульяновск облаҫӗн 
Хисеплӗ ҫынни» ят пачӗҫ.



Редакци ирттернӗ конкурссенчеҫаксем папӑрчӗҫ: Н.Г.Абрамов
-  «Канаш» хаҫата халӑх хушшинче саракан, Л.Ф .Ярославская тата 
Наталья Лазарева -  штатра тӑман хастар корреспондентсем,
В.Н.Тарават -  чи лайӑх ҫыравҫӑ, А.Ф.Юман -  чи лайӑх поэт, Ирина 
Давыдова, Марина Ильина -  ҫамрӑк ҫыравҫӑсем, Чӳрекел ачисем
-  ҫамрӑк корреспондентсем, Р.Макарова -  таврапӗлӳҫӗ.

2010
Февралӗн 19-мӗшӗнче область филармонийӗнче «Канаш» 

хаҫатӑн 20 ҫулхи юбилейне паллӑ турӑмӑр. Ун валли тӗслӗ номер 
кӑлартӑмӑр.
Е.Васильева (Чӑнлӑ районӗ, Йӗпе Пӑкӑрлӑ) Шупашкарти «Кӗмӗл 
сасӑ» конкурса хутшӑнса 3-мӗш вырӑн йышӑнчӗ. Ӑна хатӗрлекенӗ
-  В.Н.Тарават.

«Сарпике» конкурсра Е. Васильева ҫӗнтерӳҫӗ кӑшӑлне 
тӑхӑнчӗ. Ун хыҫӗнче -  Ольга Долгова тата Оксана Захарова.

Д .В .Кузьмин усламҫӑ «Канаш» редакцине ҫӳлӗксем 
парнелерё.
Александр Васильевич Юманов пенсионер вара икё киот (турӑш 
хумалли рамка) парнелерё.

Майӑн 29-мёшёнче Димитровградра 10-мёш хут область 
Акатуйё иртрё.

Ульяновск хули Думин депутачё Н.Г.Абрамов 100 ҫынна хӑй 
укҫипе «Канаш» хаҫат ҫырӑнтарчӗ.

УОЧНКА пуҫарӑвӗпе Чӗмпӗр чӑвашӗсем Мускаври Акатуя 
кайса килчӗҫ. Вӑл Измайлово паркёнче иртрё. Унта хӑйӗн 
пултарулӑхне «Илем» ушкӑн (Ульяновск, ертӳҫи А.Чурбанов) 
кӑтартрӗ.

Редакци йӗркеленӗ лотерейӑна хутшӑнса М.И.Липатов 
холодильник сумка выляса илчӗ.

Акатуйсем тӗрлӗ ялсенче иртрӗҫ: Чӳрекел (Майна районё), 
Асьял (Барӑш районё), Архангельски (Сӑр районӗ), Чӑваш Сайман 
(Николаевка районӗ), Упамсар (Ҫӗнӗ Малӑкла районӗ)...

Анатолий Чебанов ҫыравҫӑ тата поэт ЧР Президенчӗн наукӑпа 
литература стипендине илчӗ.

«Канаш» облаҫри пресса фестивальнехутшӑнчӗ. Вулакансем 
хушшинче ирттернӗ лоторейӑра В.Н.Тарават виҫе выляса илчӗ.

Облаҫри чӑваш чӗлхине вӗрентекенсен «Ҫулталӑк вӗрентуҫи» 
конкурсра Ульяновскри 55-мӗш шкулти С.А.Марышева мала 
тухрӗ.

«Канаш» редакцийӗ вулакансемпе ҫавра сӗтел йӗркелерӗ.



Редакци ирттернӗ конкурс ҫӗнтерӳҫисем: А.Ф.Юман -  
штатра тӑман корреспондент, П.И.Ишутов тата Ирина Давыдова -  
прозаиксем, А.А.Ашкеровтата Марина Ильина-поэтсем, Г.П.Улюкин 
(Димитровград) -  таврапӗлӳҫӗ, Оксана Ярославская -  фотограф, 
Дмитрий Орлов (Чӳрекел) -  ӳкерӳҫӗ. «Чӑваш арё» фотоконкурс 
ҫӗнтерӳҫи -  Григорий Ярославский, «Чӑваш пики» фотоконкурс 
ҫӗнтерӳҫи -  Татьяна Агайкина (Анат Тимӗрҫен).

2011
Ульяновск хули Думин депутачӗсем П.К.Столяров тата

Н.Г.Абрамов ҫынсене «Канаш» ҫырӑнтарма пулӑшрӗҫ. Ку ӗҫе ҫаплах 
кашни ҫул Чӑнлӑ районёнчи «Волга»хуҫалӑх пуҫлӑхӗ Р.Н.Насуртдинов 
хастар хутшӑнать.

«Губернаторский» Культура керменӗнче «Путене» конкурс 
3-мӗш хут иртрӗ.

«Раҫҫей чӑваш пики» конкурс ноябрьте Шупашкарта иртрӗ. 
Чӑнлӑ районёнчи Йӗпе Пӑкӑрлӑ хӗрӗ Елена Васильева Гран-при 
илчӗ. Анастасия Ахмерова (Пухтел) вара 2-мӗш вырӑн йышӑнчӗ.

С.А.М арышева Мускавра вӗрентӳҫӗсен конкурсёнче 
хутшӑнчӗ. «Чи ҫӳллӗ шайлӑ педагогика ӑсталӑхӗшӗн» номинацире 
мала тухнӑ.
Раштавӑн 10-мӗшӗнче УОЧНКА конференцийё иртрё. Унта ҫӗнӗ 
тапхӑра председатель пулма В.И.Сваева суйларӗҫ.

«Чӑваш шӑпчӑкӗ» конкурса 16 юрӑҫӑ хутшӑнчӗ, ҫӗнтерӳҫи
-  Екатерина Карамзина (Ульяновск районё, Симёс Раща).

2012
Февральте Д.В.Кузьминӑн «Краткая чувашская региональная 

энциклопедия» кёнекин 2-мёш томё кун ҫути курчё. Ишевкере ун 
хӑтлавӗ пулчё.

Ульяновскра УОЧНКА пуҫарӑвӗпе пёрремёш хут «Яковлев 
вулавӗсем» иртрӗҫ. Унта Шупашкар, Самар, Хусан хӑнисем 
пурччё.

Редакци ирттернӗ лотерейӑра 3. Г. Аввакумова (Чӑнлӑ районё, 
Анникав ялё) «Нокиа» карас телефонё выляса илчё, Н.П.Ярускина -  
микрохумлӑ кӑмака, А.Сурнаева (Тагай) -  салфетка пуххи, Н.Антонова 
(Языково поселокё) -  кофе сервизё, С.Телеева (Анат Тимӗрҫен)
-  стакансен пуххи.

Октябрь уйӑхӗнче редакцие ЧР Патӑрьел район хаҫачӗн -  
«Авангард» -  журнаписчёсем килсе кайрӗҫ. Журналистсен тӗлпулӑвӗ 
иртрё.



2013
Январӗн 23-мӗшӗнче «Канаш» хаҫат редакцийӗ ҫӗнӗ вырӑна 

куҫрӗ: Лев Толстой урамӗнчи 12-мӗш ҫурта. Ку УОЧНКА ҫурчӗ. 
Урӑхла ӑна чӑваш ҫурчӗ теҫҫӗ.

Редакци лотерейинче Лаврентий Данилов пылесос выляса
илчӗ.
Февральте паллӑ педагог тата чӑваш тӗнчинчи паллӑ ҫыравҫӑ 
Виталий Семенович Чекушкин-Юмарт вилсе кайрӗ.

Аслӑ Нагаткинта чӑвашсен пёрремёш хӗрарӑм ҫыравҫи 
Ваҫҫа Аниҫҫи ҫуралнӑранпа 120 ҫул ҫитнине асӑнса пысӑк уяв 
иртнё. Унта Шупашкар хӑнисем пулнӑ.

Ф евралӗн 21 -м ӗш ӗнче  «Канаш» хаҫат редакцийӗ 
вулакансемпе ҫавра сӗтел ирттерчӗ.

«Сарпике» конкурсра Марта Волынщикова (Чӳрекел) 
ҫӗнтерчӗ.
Мартӑн 5-мӗшӗнче «Канаш» хаҫат тусӗ, Чӗмпӗр чӑваш шкулӗн 
преподвателӗ пулнӑ Галина Николаевна Афанасьева вилсе кайрӗ. Ӑна 
Мелекесс районёнчи Слава поселокӗн масарӗ ҫине пытартӑмӑр.

Садки ялӗнче (Чӑнлӑ районӗ) пурӑнакан Елена Николаевна 
тата Владимир Ильич Лянкинсем 10 ҫынна хӑйсен укҫипе «Канаш» 
ҫырӑнтарчӗҫ.

Ульяновскри Чукун ҫул районёнчи чӑвашсем УОЧНКА уйрӑмне 
туса хучӗҫ. Ку ӗҫре «Ульяновскмебель» производство пёрлешёвён 
директорсен канашён председателё А.Г.Еленкин пысӑк пулӑшу 
пачӗ. Уйрӑм ертӳҫи пулма В.Н.Буяндукова суйларӗҫ.

И.Я.Яковлев ҫуралнӑранпа 165 ҫул ҫитнине халалласа 
Ульяновскра конференци иртрӗ.

Апрель уйӑхӗнче «Атӑл юрри» журналӑн 2-мӗш номерӗ 
(пурӗ 4-мӗш) тухрӗ. Ӑна «Канаш» хаҫат тата «Шевле» литпӗрлешӳ 
ӗҫченӗсем хатӗрленӗ.

Аслӑ Нагаткинта иртнё «Подписчик кунне» хутшӑнтӑмӑр. 
Пирӗн хаҫата тӑтӑш ҫырӑнса тӑракансене -  Е.Кузьминана, 
Ю.Яковлева, О.Корпусована редакцирен парне патӑмӑр.

Чӑваш чиркӗвӗнче И.Я.Яковлев ятне сӑваплӑ ҫынсен шутне 
кӗртес енӗпе конференци иртрё. Унта Мускавран килнӗ ӑсчахсем 
хутшӑнчӗҫ.

Редакци лотерейинче ҫаксем парне выляса илчӗҫ: 
Т.В.Максимова (электромясорубка), Р.К.Ишкереева (кварц сехет),
Н.А.Сазардыков (фен), Н Таушкин (кӗленче фоторамка).

Сентябрьте иккӗмӗш хут «Чӑваш хӗрарӑмӗ» конкурс иртрӗ. 
Пӗрремӗшӗ 10 ҫул каялла пулнӑччӗ.



Редакци вулакансем  хуш ш инче ш ахм ат конкурсё  
йӗркелерӗ.

«Канаш» журналисчӗсем йышпа Шупашкарта пулчӗҫ, «Тӑван 
Атӑл» журнал, «Хыпар» тата ытти хаҫатсен редакцисенче унти 
журналистсемпе тӗл пулчӗҫ, вёсен ӗҫӗ-хӗлӗпе паллашрӗҫ. Унта 
пире «Канаш» хаҫатӑн обществӑпла корреспонденчӗ П.А.Рахманов 
хйй автомашинипе илсе кайрё.

Октябрьте Шупашкарта ЧНКан 8-мёш съезчё пулчё. Унта 
Чёмпёр Ен делегацийё те хутшӑнчӗ. ЧНК президенчё пулма 
Шупашкарти строительство енӗпе ӗҫлекен «Туе» компани пуҫлӑхне
Н.Ф.Угаслова (вӑл Тутарстанри Ҫӗпрел районёнчи Хулаҫырми ялёнче 
ҫуралса ӳснӗ) суйларӗҫ.

«Киндяковка» Культура ҫуртӗнче 12-мёш хут «Чӑваш шӑпчӑкӗ» 
конкурс иртрё. «Эстрада юрри» номинацире Софья Афанасьева 
ҫӗнтерчӗ, «Халӑх юрри» номинацире -  Людмила Белова (иккёшё 
те Ҫинкӗл районёнчен).

Ноябрён 15-мёшёнче Ульяновскри «Ҫӗнтерӳ» парк хыҫӗнчи 
нацисен ялёнче чӑваш кил-ҫурчӗн никёсне пёрремёш чул хучӗҫ. Ку 
ӗҫе «УльяновскЦентрГазСтрой» ертӳҫи А.В.Фёдоров пуҫӑнчӗ. Унта
С.И.Морозов кӗпӗрнаттӑр хутшӑнчӗ.

«Пусть говорят» телекӑларӑмра И.Я.Яковлев тӑхӑмӗ -  
М.Ефремов артистҫинчен кӑтартрӗҫ. УнтахутшӑнмаЧӑваш культура 
центрёнчи пай заведующийё И.В.Гаврилова тата Аслӑ Нагаткинти 
«Шанӑҫ»юрӑушкӑнӗ(ертӳҫи В.Н.Тарават) кайрӗҫ. Чӗмпӗрсем паллӑ 
артиста чӑваш кӗпи тӑхӑнтарчӗҫ, чӑваш юрри юрласа пачӗҫ.

«Губернаторский» Культура керменёнче ачасен «Путене» 
фестивалё иртрё.

Саккунсем кӑларакан Пуху депутачё тата Ульяновск хули 
Думин депутачё Н.Г.Абрамов пуҫарӑвӗпе Луговой ялёнче паллӑ 
чӑвашсемпе тӗлпулусем иртрӗҫ.

Ш упаш карта 595 страницӑллӑ «Чӑваш литературин 
антологийӗ. Поэзи» кӗнеке тухрӗ. Унта Чӗмпӗр Ен поэчӗсен сӑввисене 
текӗртнӗ: КуракЙӑванӗ, ВаҫҫаАниҫҫи, Николай Ефремов, Анатолий 
Юман, Анатолий Чебанов, Виталий Юмарт, Валентина Тарават, 
Серте Мишши, Анатолий Ырьят, Николай Ларионов-Йёлмел.

Редакци конкурсӗн ҫӗнтерӳҫисем  ҫаксем  пулчӗҫ: 
П.А.Рахманов -  обществӑлла корреспондент, Н.Ф.Васильева -  
поэт, А.С.Никонорова -  прозаик, Екатерина Шкаликова, Екатерина 
Вергайкина -  ҫамрӑк прозаиксем, Н.Н.Кирюшин -  таврапӗлӳҫӗ, 
З.П.Портнова -  фотограф.



2014
Январӗн 10-мӗшӗнче «Канаш» хаҫатӑн сакӑр полоси те тӗслӗ 

тухма тытӑнчӗ.
«Ульяновскмебель» производство пӗрлешӗвӗн директорсен 

канашӗн председателӗ А.Г.Еленкин редакцие 20 пин тенкӗлӗх икӗ 
пысӑк шкап парнелерё. Эпир ӑна ырӑ кӑмӑлӗшӗн, чӑвашлӑх ӗҫне 
пулӑшма тӑрӑшнӑшӑн чунтан тав тӑватпӑр!

М. А. Аляпкин пенсионер пуҫарӑвӗпе тата вӑл призсем туянса 
панипе хаҫат страницисенче шахмат задачисем шутлассипе конкурс 
иртрӗ.

Нарӑсӑн 15-мӗшӗнче Димитровградра Чӑваш культура кунӗ
иртнӗ.

Мартра «Сарпике» конкурс ҫӗнтерӳҫи Диана Ендиярова 
пулса тӑчӗ.

Мартра «Канаш» хаҫат вулаканӗсен конференцийӗ иртрӗ.
Ульяновскра Пӑр керменӗ уҫӑлчӗ.
«Аслӑ Ҫӗнтерӳ» викторинӑра ҫаксем ҫӗнтерчӗҫ: Николай 

Сазардыков, Роберт Игнатьев, Владимир Нестеров. Ӑна ирттерекенӗ 
тата спонсорӗ М.А.Апяпкин.

Хаҫатӑн тёп редакторӗ Н.Ларионов мартра Хусана «Сувар» 
хаҫатӑн 20 ҫулхи уявне кайса килнӗ, чӑваш хаҫачӗсен редакторӗсен 
ҫавра сӗтелне хутшӑннӑ. Октябрьте «Урал сасси» хаҫатӑн юбилейне 
кайнӑ.

Ульяновскри «Строитель» Культура керменӗнче Чӑваш 
культура кунӗ иртнӗ.

Ака уйӑхӗнче Ҫӗнӗ Ульяновскра Чӑваш культура кунӗ
иртнӗ.

Ака уйӑхӗнче вӗрентекенсен пӗлӗвне ӳстерекен институтра 
И.Я.Яковлев ҫуралнӑ кун тӗлне наукӑпа практика конференцийӗ 
ирттернӗ.

Хусанта Ульяновск облаҫӗнчи чӑвашсен культура кунӗ
иртнӗ.

Майӑн 31-мӗшӗнче Ульяновскри Ҫӗнтерӳ паркёнче 25-мӗш 
хут Акатуй иртрё. Унта хӑнасем пилӗк регионтан килнӗччӗ.

Киров хулинче иртнё «Успешная семья Приволжья» 
фестиваль-конкурсра Чӑнлӑ районёнчи Каша ялӗнчи Алевтина тата 
Владимир Грузинсен ҫемйи «Родительская слава» номинацире 
палӑрнӑ. Вёсене РФ Президенчён грамотине тата «Ашшӗ-амӑшӗн 
мухтавё» орден парса чысланӑ.

«Канаш» хаҫата 2014 ҫулхи 2-мӗш ҫурсуллӑха ҫырӑнакансем



хушшинче ирттернӗ лотерейӑра ҫаксем парне выляса илчӗҫ: Анна 
Сурнаева, Геннадий Тимкин, Зинаида Аппанова, Иван Семерзин, 
Анатолий Солодовников, М.Смирнова.

Августра Винновка ращинче Чӑваш культура кунё иртнё.
Облаҫри шкулсенче ирттернӗ «Чӑваш чӗлхин чи лайӑх 

кабинечё» конкурсра Чӑнлӑ районёнчи Ирҫел шкулӗ ҫӗнтернӗ 
(вӗрентӳҫи -  Надежда Михайловна Сайгушева). Иккӗмӗш вырӑнта -  
ҫак районти Ҫӗнӗ Улхаш шкулё (Светлана Фёдоровна Кудряшова), 
виҫҫӗмӗшӗнче -  Ульяновск районёнчи Шумовка шкулё (Людмила 
Алексеевна Арефьева).

Октябрӗн 17-мӗшӗнче 17-мӗш библиотекӑра И.Я.Яковлев 
ячёллё общ ествӑн отчётпа суйла конф еренцийё иртрё. 
Предеседатель пулма А.А.Мордовкинах суйларӗҫ.

Октябрён 24-мёшёнче Ульяновскри педуниверситетра 
пёрремёш хут регионти массӑплӑ информации хатӗрӗсен «Медиакаҫ» 
фестивалё иртрё. Унта «Канаш» хаҫат редакцийё те хутшӑнчӗ,
С.И.Морозов кӗпӗрнаттӑр та пычё.



“Канаш” хаҫат авторӗсен ӑсталӑхӗ

Ж анрсем

Илемлӗ литература хайлавӗсен тӗрлӗ тӗсӗсем авалтанах 
палӑрнӑ пулсан журналистикӑри жанрсен ӗмӗрӗ вӑрӑмах мар-ха. 
200-300 ҫул каялла хаҫатсем тин тухма пуҫласан пӗтӗм материалсене 
пӗр евӗрлӗрех ҫырса кӑтартнӑ. Малалла вара фактсене ҫырса 
кӑтартни ҫеҫ вулакана тивӗҫтереймест, тишкерсе ҫырни кирлӗ 
пулать.

Пичет вӑйӗ питӗ пӗлтерӗшлӗ, ун урлӑ уйрӑм ҫын пӗтӗм 
тӗнчепе ҫыхӑнса тӑрать. Хальхи вӑхӑтра пирӗн хаҫатсенче 
материалсем тӗрлӗ жанрпа пичетленеҫҫӗ. Мускав университечӗн 
журналистика факультетӗнчи тӗпчевҫӗсем палӑртнӑ тӑрӑх, 
публицистика жанрӗсене виҫӗ ушкӑна пайлама пулать:

1. Пӗлтерӳ жанрӗсем;
2. Тишкерӳ жанрӗсем;
3. Илемлӗ публицистика жанрӗсем.
Раҫҫейре XVIII ӗмӗрччен нимле хаҫатта пулман. Пёрремёш 

Петӗр патша пуҫарнипе 1702 ҫулта “Ведомости” кӑларма тытӑнаҫҫӗ. 
Жанрсем, паллах, пурте пӗр харӑс пулса тӑман, сыпӑкӑн-сыпӑкӑн 
аталаннӑ. Ни малтан кӗскен те ансат ҫырнӑ заметка ҫуралнӑ. 
Материалсем ятсӑрах пичетленнӗ. Хаҫат ӗҫӗ вӑй илсе пынӑ май ҫӗнӗ 
хыпар— корреспонденци ҫуралнӑ. Пысӑк ыйтусене сӳтсе явма, татса 
пама вара статья кирлӗ пулнӑ. Малалла очеркпа тӗрленчӗк жанрӗсем 
палӑраҫҫӗ, вӗсем хыҫҫӑн репортаж сарӑлать. Отчет, интервью, 
рецензи, фельетон жанрӗсем пысӑк вырӑн йышӑнаҫҫӗ.

Чӑваш пичетӗнче  ж анрсем  вы рӑс ж урналистикин  
традицийӗсен никӗсӗ ҫинче аталаннӑ. Чӑваш журналистикине 
пуҫласа янӑ “Хыпар” хаҫатӑн (1906-1907 ҫ.ҫ.) пӗтӗм номерӗсем 
нумай жанрсемпе палӑрса тӑраҫҫӗ. Чӑвашсен кӗске, ансат, кӑткӑс 
жанрӗсем пурте пӗр вӑхӑтра ҫуралса аталаннӑ.

Пӗлтерӳ жанрӗсем
Вӗсем пурӗ тӑваттӑ: заметка, отчет, интервью, репортаж. 

Ку жанрсен пӗлтерӗшӗ пысӑк.
I. Заметка. Калӑпӑшӗ пӗчӗк, пӗлтерӗшӗпе пысӑк. Кашни номертех 

йышлӑ пичетленет. Хӑҫан, ӑҫта, мӗн —  ҫак виҫӗ ыйтӑва хуравлать 
заметка. Ҫӗнӗ фактсене кӑна хыпарлать.

Критикӑлла заметкӑра автор ҫитменлӗхсене уҫса кӑтартать,



айӑплине палӑртать. Ҫакӑн пек заметкӑсем ӗҫри, пурнӑҫри 
йӗркесӗрлӗхсене пӗтерме пулӑшаҫҫӗ.

Заметка тӗсӗсем тӗрлӗ пулаҫҫӗ: чӗнсе каланине хурав 
пани (заметка-отклик), хӑвӑн шухӑшна кӗскен пӗлтерни (заметка- 
мнение), хирӗҫлесе калани (заметка-реплика), сӗнӳллӗ тата ыйтуллӑ 
заметкӑсем тата ытти те.

II. Отчет. Вӗсем пухусемпе конференцисем мӗнле иртнине 
каласапараҫҫӗ, тӗрлӗларусемпе, тӗлпулусемпе, демонстрацисемпе 
паллаштараҫҫӗ. Отчетӑн тӗп тӗллевӗ— ҫак пулӑм ҫинчен ӑнланмалла 
каласа парасси, вёсен обществӑлла-политикӑлла пӗлтерӗшне 
палӑртасси.

Ҫак жанрӑн тӗсӗсем виҫӗ тӗрлӗ:
1. Пӗлтерӳллӗ тӳрӗ отчет;
2. Пӗр темӑпа ҫырнӑ тишкерӳллӗ отчет;
3. Пысӑк ыйту хускатакан отчет.
III. Интервью. Журналист пӗр-пӗр паллӑ ҫынпа калаҫни.
Интервью тӗсӗсем.
1. Интервью —  монолог. Каласа панине ҫырса илни. Ҫакӑн 

пек материал хӑйӗн формипе тепӗр чухне корреспонденци е статья 
патнех ҫывхарать.

2. Интервью-диалог. Йӗркипе, черетпе парса пынӑ ыйтусене 
черетпе хуравлани.

3. Интервью-тӗрленчӗк. Калаҫусодержанийӗпепӗрлетӗлпулу 
мӗнлерех иртнине, каласа паракан хӑйне тыткаланине палӑртаҫҫӗ. 
Шалти туйӑмсене уҫса пани те пулать.

4. Коллективлӑ, массӑллӑ е ушкӑнпа ирттернӗ интервью. 
Вӗсене тӗрлӗ пресс-конференцисем хыҫҫӑн ҫыраҫҫӗ.

IV. Репортаж. Ун никӗсӗнче — факт, пурнӑҫри паллӑ событи, 
обществӑлла пӗлтерӗшлӗ пулӑм, аталану, ҫӗнӗлӗх. Репортажра 
оперативлӑх пысӑк вырӑн йышӑнать, вӑл пурнӑҫӑн пӗр вӑхӑтне 
кӑтартма, хак пама тивӗҫ.

Репортаж тӗсӗсем
1. Событиллӗ, пулӑмлӑ репортаж. Обществӑлла пысӑк 

пӗлтерӗшлӗ ӗҫ, событи ҫинчен тӳрех, оперативлӑ ҫырнӑ репортаж. 
Сӑмахран, ҫуракине тухни ҫинчен.

2. Пӗлтерекен репортаж. Калӑпӑр, музейран, пӗр-пӗр 
лабораторирен. Оперативлӑх пулмасан та пултарать.

3. Пысӑк ыйту хускатакан репортаж.
Обществӑри ҫивӗч ыйтусене хускатать, татса пама 

тӑрӑшать.



Тишкерӳ жанрӗсем
Вӗсем содержани енчен анлӑрах, тӗплӗнрех, тишкерӳллӗ. 

Пулӑмсемпе фактсене пур енчен те тимлӗн пӑхса тухни кирлӗ. 
Ыйтусене татса памалли майсене кӑтартаҫҫӗ.

Тишкерӳжанрӗсен ушкӑнне ҫаксем кӗреҫҫӗ: корреспонденци, 
статья, рецензи, обозрени, хаҫат-журнала пӑхса тухни (пичет 
обзорӗ), ҫыру.

I. Корреспонденци —  публицистикӑри тӗп жанрсенчен 
пӗри. Ҫӗнӗ пулӑмсене, малти опыта анлӑн сарма, малалла кайма 
чӑрмантаракан ҫитменлӗхсене уҫҫӑн палӑртать, питлет. Темиҫе 
факта пӗлтерет, вӗсене тишкерет, пӗтӗмлетет. Корреспонденци 
тӗсӗсем.

1. Пӗлтерӳллӗ корреспонденци. Заметкӑна ҫывӑх, анчах 
нумай фактпа, анлӑхпа уйрӑлса тӑрать. Корреспондецире темиҫе 
событи пулма пултарать.

2. Тишкерӳллӗ корреспонденци. Пурнӑҫа тимлӗн тишкерет, 
пӗтӗмлетет, ҫивӗч ыйтусем ҫӗклет. Ҫитменлӗхсем сиксе 
тухнин сӑлтавӗсене кӑтартать. Рейд материалӗсем ҫак жанрпа 
пичетленеҫҫӗ.

3. Пысӑк ыйту хускатакан корреспонденци. Кунта ҫав тери 
ҫивӗч ыйтусем ҫӗкленине палӑртмалла. Ҫывӑх вӑхӑтра татса памалли 
проблемӑсем лартать автор, тишкерет, пӗтӗмлетӳ тӑвать.

II. Статья. Журналистикӑри тёп жанр. Ҫивӗч ыйтусем кӑларса 
тӑратать, фактсемпе пулӑмсене тӗплӗнрех тишкерет. Статьяра 
пӗр-пӗр пулӑма ытти фактсемпе ҫыхӑнтараҫҫӗ, статистикӑпа усӑ 
кураҫҫӗ.

Статья тӗсӗсем
1. Умстатья. Хаҫат номерӗ унпа уҫӑлать. Редакци ятӗнчен 

панӑ е автор ҫырнӑ умстатья пулма пултарать. Хаҫатӑн ҫул-йӗрне 
палӑртать, вулакана тӗллевсемпе паллаштарать.

2. Теорилле статья. П ӗр-пӗр теорие анлӑн сарма 
пулӑшать.

3. Пысӑк ыйту хускатакан статья. Общество аталанӑвӗ ҫинчен 
пӗлтерет.

4. Паянхи кун ыйтакан темӑпа ҫырнӑ статья. Темнеем: 
промыш ленноҫа, ял хуҫалӑхне аталантарасси, ҫамрӑксене 
тӗрӗс воспитани парасси, мораль. Малти опыта сарма пулать ку 
жанрпа.

III. Рецензи. Вӑл хайлав содержанийӗ ҫинчен кёскен 
каласа парать, тишкерет, хак парать, ун пӗлтерӗшне палӑртать,



ҫитменлӗхсене критиклет.
IV. Обозрени —  хӑвӑрт чупакан вӑхӑта, паянхи пурнӑҫа 

тӗрӗс ӑнланма пулӑшакан жанр. Тӗрлӗ темӑпа ҫырнӑ обозренисем 
пулаҫҫӗ.

Обозренисене виҫӗ ушкӑна пайлама пулать:
1. Пӗлтерӳллӗ;
2. Тишкерӳллӗ;
3. Илемлӗ публицистикӑлла.
Ҫырусене пӑхса тухни те обозрени пулать.
Хаҫат-журнала пӑхса тухни. Тӗллевӗ —  редакци коллективне 

пулӑшасси, хаҫатӑн шайне ҫӗклесси, журналистсен ӑсталӑхне 
ӳстересси.

Пӗтӗмӗшле обзорта хаҫата тапхӑрпа пӑхса тухаҫҫӗ (ҫулталӑк, 
ҫур ҫул, квартал, уйӑх).

Тематикӑлла обзорта уйрӑм ыйтӑва, темӑна мӗнле ҫутатса 
пынине тишкереҫҫӗ.

Ҫыру жанрӗнче халех тумалли ыйтусене кӑларса тӑратаҫҫӗ. 
Автор хӑйӗн хуйхи-суйхине пӗлтерет. Корреспонденци жанрне 
ҫывӑх.

Илемлӗ публицистика жанрӗсем
Кунта очеркпа тӗрленчӗк тата фельетонпа памфлет кӗреҫҫӗ. 

Ҫак жанрсенче художествӑлла тата публицистикӑлла ҫырса 
кӑтартасси пӗр-пӗринпе пӗрлешеҫҫӗ. Очеркла тата сатирӑлла 
жанрсем ҫынсен шухӑш-кӑмӑлне, шалти туйӑмӗсене, чун-чӗрине 
лайӑхрах уҫса пама май параҫҫӗ. Фактсем иккӗмӗш вырӑна куҫаҫҫӗ. 
Чи мала автор фактсем ҫине мӗнле куҫпа пӑхни, пулӑмсене мӗнлерех 
хак пани тухса тӑраҫҫӗ. Кунта фактсене пӗтӗмлетсе, сӑнарласа 
кӑтартаҫҫӗ.

Очерк тӗсӗсем:
1. Портретлӑ очерк. Ҫын шухӑш-кӑмӑлне, характерне кӑтартса

парать.
2. Событиллӗ очерк. Пӗр-пӗр обществӑлла пӗлтерӗшлӗ 

событие хутшӑннӑ чӗрӗ ҫынсем ҫинчен ҫырнӑ очерк.
3. Ҫулҫӳрев очеркӗ. Ҫул ҫинче тӗл пулнӑ ҫынсем, каласа 

панине пулӑмсене ҫырса кӑтартни. Пулӑмсен анлӑшне кӑтартмалла. 
Социаллӑ, наукӑлла ыйтусене уҫса памалла.

4. Пысӑк ыйту хускатакан очерк. Воспитани пӗлтерӗшӗ 
пысӑк. Ҫакӑнта критика та пулма пултарать.



Фельетонпа памфлет.
Сатира жанрӗсенчен анлӑрах сарӑпни— фельетон. Пурнӑҫри 

ҫитменлӗхсене, общество йӗркине пӑсакансене тӑрӑ шыв ҫине 
кӑларать вӑл. Ҫак жанр ҫиллес, хаяр пулмалла. Сӑнлӑхне ӳстерсен 
те пулӑмсемпе фактсене пысӑклатса кӑтартмалла мар. Пулни-иртни 
ҫинчен тивӗҫлӗ документсене тӗплӗн пӑхса тухмалла. Фельетон икӗ 
тӗрлӗ пулать: адресли, адрессӗрри. Адресли чӑн-чӑн документсем 
ҫирӗплетнипе палӑрать. Адрессӗр фельетона пӗрлештернӗ 
пулӑмсемпе, пӗтӗмлетнӗ сӑнарпа тӑваҫҫӗ.

Памфлет —  ҫивӗч сюжетлӑ сатира жанрӗсен тепӗр паллӑ 
тӗсӗ. Вӑл киревсӗррине, сиенлине, хӑрушшине ҫунтарсах ярать, 
тӑшмана вӗлересле питлет.

“ Канаш ”  хаҫатри материалсен чӗлхипе стилӗ

“ Публицистика вӑл общество пурнӑҫне, политикӑна пур 
енлӗн, фактсемпе чӑн пулса иртнӗ пулӑмсем ҫине таянса, ҫав 
вӑхӑтрах наукӑпа илемлӗ литературӑн элеменчӗсемпе туллин усӑ 
курса ҫутатакан литературӑн хӑйне евӗр уйрӑм тӗсӗ. Пурнӑҫ ытла 
та хӑвӑрт аталаннӑран ӑна вӑл вӑхӑтра тата хӑвӑрт, тӗрлӗ енчен 
хак пама тӑрӑшать. Ҫакна тума журналистикӑн витӗмлӗ мелӗсем 
пур” . /4 2 /

Ҫапла хак парать публицистикӑна Чӑваш патшалӑх 
университетёнчи журналистика факультечӗн деканӗ А. Данилов 
доцент. Тӗрӗсех. Мелеем те чылай. Хӑш вӑхӑтра мӗнлипе усӑ 
курасси вара журналистӑн ӑсталӑхӗнчен, тавҫӑрулӑхӗнчен килет. 
Ҫакна ҫеҫ манса каймалла мар вӑл: шухӑшсене наукӑран илнӗ 
логика принципӗсемпе усӑ курса ӗнентерме пултармалла.

Хаҫатри материалсене мӗнле чӗлхепе тата стильпе ҫырни —  
пысӑк пӗлтерӗшлӗ. Ҫакӑнтан журналист вулакансен чунне витересси 
е витереймесси килет. Журналистӑн пӗр вӑхӑтрах педагог та, 
психолог та, социолог та... пулмалла. Пирён тёп тӗллев —  хамӑр 
шухӑша ҫынсем патне тӗрӗс ҫитересси. Калаҫу чӗлхинче те, ҫыру 
чӗлхинче те литература нормисене ҫирӗп тытса пымалла —  ку 
пуплевтӗрӗслӗхӗ. Ҫаплахҫырӑвӑнтасалӑхӗ, логикалӑхӗ, вырӑнлӑхӗ, 
пуянлӑхӗ, сӑнарлӑхӗ пулмалла. Чӗлхе ҫынсене пӗр-пӗринпе 
хутшӑнма, пӗр-пӗрин шухӑшне ӑнланма май паракан общество 
пурнӑҫне ҫӑмӑллатакан мел. Сӑмахсемпе тӗрӗс усӑ курас тесен 
чи малтанах вёсен чӑн пӗлтерӗшӗсене лайӑх пӗлмелле. Лексика, 
грамматика нормисене ҫирӗп пӑхӑнмалла. Ҫырӑва хӑш чухне пуплев



тасалӑхне пӑсакан сӑмахсене —  варваризмсем —  пӗр сӑптавсӑрах 
кӗртсе яраҫҫӗ. Хӑш чухне логикалӑх та ҫук. Ҫакӑ анлӑрах тата 
ансӑртарах пӗлтерӗшлӗ сӑмахсемпе предложенире усӑ курма, 
сӑмахсемпе сӑлтавлӑх енчен ҫыхӑнтарма, хирӗҫле пӗлтерӗшлӗ 
сӑмахсемпе вырӑнлӑ усӑ курма пӗлменнинчен, ӑнлава ытлашши 
сарса янинчен килет.

Пуплев вырӑнлӑхӗ ҫыру чӗлхишӗн пысӑк пӗлтерӗшлӗ. 
Кашни чӗлхере функциллӗ стиль текен ӑнлав пур. Чӑваш чӗлхинче 
илемлӗ литература, публицистика, официаллӑӗҫ, наукам стилӗсем 
аталаннӑ.

Хальхи литература чӗлхинче калаҫу чӗлхипе кӗнеке стилӗ 
пуррине палӑртаҫҫӗ. Кӗнеке стилӗ хӑй ҫакӑн пек функциллӗ 
стильсене уйрӑлать: наука, официаллӑ ӗҫ, публицистика, илемлӗ.

Хаҫатра публицистика стилӗпе усӑ кураҫҫӗ. Публицистика 
тӗллевӗ —  хыпарласси тата халӑха пӗр-пӗр шухӑш витӗмӗ кӳресси. 
Ку стилӗн тӗп уйрӑмлӑхӗсенчен пӗри —  обществӑпа политика 
терминӗсемпе, лозунгла-плакатла сӑмах майлашӑвӗсемпе усӑ 
курни. Чӗмпӗр тӑрӑхӗнче анатри чӑвашсем пурӑнаҫҫӗ. Ҫавӑнпа та 
хаҫат чӗлхинче анатри диалект палӑрать. Мӗн каласан та хаҫата 
вырӑнти халӑх валли кӑларатпӑр-ҫке. Литература норминчен ҫеҫ 
тухса каймалла мар.

Шупашкарта тухса тӑракан хаҫатсемпе танлаштарсан пирӗн 
хаҫатра ҫак сӑмахсем тӗл пулаҫҫӗ: сӗре, пултӑк, хӗсмет...

Пӗрремӗшӗ —  наречи, “питӗ, “ытла” , “ҫав тери” сӑмахсен 
синонимӗ. Пултӑк вара “пултарулӑх” сӑмаха пӗлтерет. Виҫҫӗмӗшӗпе 
“служба” сӑмаха палӑртатпӑр. Сӑмахран, ҫар хӗсмечӗ. Ку сӑмах 
архаизма тухма пуҫланӑччӗ ӗнтӗ, анчах А. Юман ӑна пирӗн хаҫат 
страницисенче ҫӗнӗ пурнӑҫ пачӗ. Ҫаплах юлашки ҫулсенче вӗрентӳҫӗ, 
ертӳҫӗ, кӑларӑм, ӳт-пуҫ йышши сӑмахсем анлӑн сарӑлчӗҫ. Вёсен 
вырӑсла куҫарӑвӗсем ҫапла: учитель, руководитель, выпуск (е 
издани), организм. Ҫак сӑмахсене чӑвашла ҫырса хамӑр чӗлхене 
хуллен вырӑс сӑмахӗсенчен тасатса пыратпӑр. (Ӑсчахсем шутласа 
пӗлнӗ тӑрӑх, вёсен шучӗ халӗ пирӗн чӗлхере 20 процента яхӑн.)

“Канаш” хаҫатӑнтӗп жанрӗ— статья. Ҫаплах тӗрлӗ отчетсем, 
репортажсем чылай. Вёсен тӗп уйрӑмлӑхӗ —  вырӑс чӗлхинчен ҫыру 
урлӑ кӗнӗ сӑмахсемпе нумай усӑ курни. Тӗслӗхрен, 2001 ҫулхи 
ҫӗртме уйӑхӗн 1-мӗшӗнче тухнӑ номерти “Медицинӑра ӳсӗмсем 
кирлӗ” отчета илетпӗр. Вӑл облаҫри врачсен наукӑпа практика 
конференцийӗпе паллаштарать. Пурё кунта 287 сӑмах, вӗсенчен 
67-шӗ вырӑс чӗлхинчен кӗнисем (23,3 процент).



“Ӳнерӗн асамлӑ тӗнчинче” информацире пурӗ 74 сӑмах, 
вӗсенчен 18-шӗ вырӑссен (24,3 процент). “Манӑн кукаҫи” заметкӑра 
вара (авторӗ М. Настина) 290 сӑмахран 18-шӗ ҫеҫ вырӑссен 
(6,2 процент). Ҫапла вара, пӗтӗмлетӳ тума пулать: официаллӑ 
мероприятисене ҫутатса панӑ материалсенче ыттисенчен вырӑс 
сӑмахӗсем тӑватӑ хут нумайрах. “Пирӗн таврари кайӑк-кӗшӗк” 
заметкӑра (Н. Милюшкина) 153 сӑмах, вӗсенчен виҫҫӗшӗ ҫеҫ 
(викторина, конкурс, стена) вырӑс чӗлхинчен ҫыру урлӑ кӗнӗ 
(1,96 процент). Кунта акӑ мӗн курма пулать. Ҫутҫанталӑк ҫинчен эпир 
хамӑр чӗлхепе тап-таса ҫырса кӑтартма пултаратпӑр. Наука, вӗрентӳ 
терминӗсем вара чӑвашла йӑлтах ҫук-ха. Ҫавӑнпа та вырӑссеннипе 
усӑ курма тӳрӗ килет. Сӑвӑсенче те вырӑс сӑмахӗсем сахал, ҫук 
тесен те юрать. 2003 ҫулхи нарӑс уйӑхӗн 6-мӗшӗнче тухнӑ хаҫатри 
“Шкула аркатма парас марччӗ” статьяна пӑхса тухар-ха (авторӗ 
Н. Васильева).

Кунта калаҫу Чӑнлӑ районёнчи Каша ялёнче И. Я. Яковлев 
пуҫарнипе уҫӑлнӑ шкул ҫуртне ишес шухӑш йёри-тавра пырать.

Автор хӑй калас шухӑш патне вулакана майёпен, фактсене 
пӗр-пӗринпе ҫыхӑнтарса илсе пырать. Малтан шкул историне 
кӗскен каланӑ. Кашара шкул 1895 ҫулта уҫӑлнӑ, вӑп йывӑҫ ҫуртра 
вырнаҫнӑ. 1913ҫултаИ. Я. Яковлевпуҫарнипешкулахӗрлӗкирпӗчрен 
купалаҫҫӗ. Статья тытӑмне автор малалла ҫапла тӑсать: ҫак шкулӑн 
пӗлтерӗшӗ пирки сӑмах хускатать, фактсем илсе кӑтартать. Ку 
шкултан Ехрем Иванӗпе Владимир Сатай ҫыравҫӑсем, А. Д. 
Уфимкин профессор, М. Г. Еграшкинаартистка, суту-илӳ министрӗ 
П. И. Овчинников тата ыттисем вӗренсе тухнине палӑртать.

Акӑ конфликт аталанма пуҫлать: 1971 ҫулта паллӑ вырӑна 
тустарма тытӑннӑ. “Хуҫасем” тӑрӑшнипе виҫӗ класлӑ шкул пулса 
юлчӗ. 1978 ҫулта веҫеххупсахучӗҫ. Ачасемпе вӗрентекенсенеТутар 
Каши шкулне куҫарчӗҫ. Ялӑн пӗр вӗҫӗнчен тепӗр вӗҫне ҫитме пилӗк 
ҫухрӑм. Асфальт ҫук. Ялӑн тепӗр вӗҫӗнче вырнаҫнӑ ача садне, шкула 
ҫӳрекен ачасен нуши никама та шухӑшлаттармасть” , —  ҫавӑн пек 
йӗркесем пур унта./43/

Хӑйӗн шухӑшӗсене ҫирӗплетме автор кунта В. И. Ленин 
1912 ҫулта каланӑ сӑмахсене илсе кӑтартать: “Уйрӑм нацийӗн пур 
ҫыннине те тӑван чӗлхене вӗренме условисем туса памалла” . /4 4 / 
Вӑйлӑ шухӑш! Вулакана ӗнентерет, хӑйӗн шухӑшне курӑмлӑрах 
тӑвать.

Акӑ конфликт хӗрсе ҫитет: “Паянхи кун ял хушшинче ҫӳрекен 
сас-хура чуна пӑшӑрхантарать. И. Я. Яковлев никёсленё шкула



ҫӗмӗрсе кирпӗчӗсене ял хуҫалӑх стройкине яма шутланӑ иккен. Ӑҫта 
тӗрӗслӗх? Чӑваш ялне, чӑваш наци культурине тӗп тӑвас шухӑшсемпе 
пурӑнакан ҫын анчах ҫапла тума пултарӗ. Каша шкулӗнче вӗреннӗ, 
аслӑ пӗлӳ илсе пӗтӗм тӗнчипех чапа тухнӑ, пысӑк вырӑнта ӗҫлекен 
ентешӗмӗрсем. Хамӑртан култарни мар-ши ку?” /4 5 /

Ҫапла вара, конфликта татса пама автор ентешӗсене 
чӗнсе калать, пулӑшу ыйтать. Ял интеллигенцине, ветерансене 
вӗрентӳҫӗсене хӑйсен гражданла позицине кӑтартма тархаслать. 
Юлашкинчен вӑл ҫапла калать: “Чӑваш халӑхӗ Вӗрентекенӗмӗрӗн 
155 ҫулхи юбилейне паллӑтума хатӗрленет. Эпир, кашасем, мӗнле 
парнепе кӗтсе илӗпӗр-ши ҫак аслӑ уява?” /4 6 /

Ҫак риторикӑлла ыйтупа автор вулакан чун-чӗрине 
витересшӗн тӑрӑшать. Ку япала ун ӑнӑҫлӑ пулса тухать.

Апла пулсан статьяна ҫыраканӗ хӑй калас шухӑш патне 
вулакана илсе ҫитерме пултарчӗ, конфликттӗшшинетупрӗ (вырӑнти 
пуҫлӑхсем малашнехи ҫинчен шутламанни, паянхи пӗчӗк усӑллӑ ӗҫе 
пула ыранхи пысӑк тӗллеве курманни). Ҫакӑнтах вӑл конфликта мӗнле 
татса памаллине кӑтартать —  ял халӑхӗн хӑйӗн татӑклӑ сӑмахне 
харӑссӑн каламалла, хӑйне пусмӑрлама ирӗк памапла мар.

“Шухӑшласа пӑхӑр-ха!” —  текен риторикӑлла чӗнӳ те пур
кунта.

Статьяна пичете каяс умён редакцире тӳрлетсе йёркеленё- 
ха. Ҫапах та вырӑс сӑмахӗсем сахал ку текстра: 395 сӑмахран 
24 (6 процент). Ҫакӑ пӗтӗмлетӳ тума хистет: Н. Васильева ялта 
пурӑннине кура хӑйӗн тексчӗсенче вырӑс сӑмахӗсемпе сахал усӑ 
курать, чӑвашла ҫырма тӑрӑшать. Хулара пурӑнакансен ҫырӑвӗсенче 
вара вырӑс чӗлхин витӗмӗ пысӑкрах.

Юлашкинчен ҫакна палӑртмалла. “Канаш” хаҫат хӑш чухне 
анатри чӑвашсен чӗлхине ҫывӑхрах пулин те чӗлхе нормине йӗркеллӗ 
тытса пырать, пӑсмасть. Самана таппине туйса ҫӗнӗ сӑмахсемпе 
те усӑ курать, киввисене те ҫӗнӗ тёс парать, публицистика стильне 
аталантарать.



Пӗтӗмлетӳ

Ҫапла вара, ҫӳлерех ҫырнисене пӗтӗмлетсе ҫакӑн пек шухӑш 
патне пырса тухатпӑр: “Канаш” хаҫат —  Чӗмпӗр Ен чӑвашӗсен 
пурнӑҫӗнче паян пысӑк вырӑн йышӑнать. Вырӑнти чӑвашсен 
литературине, чӗлхине, культурине аталантарнӑ ҫӗрте вӑл пысӑк 
витӗм кӳрет. Литература нормисене пӑхӑнса пичетленнӗ май чӑваш 
литература чӗлхине аталантаракан тёп хатӗр пулса тӑчӗ. Ҫаплах 
вӑл Чӗмпӗр хутлӑхӗнчи чӑвашсен ӑс-тӑнне йӗркелесе тӑрать.

“Канаш” йывӑрпа ҫуралнӑ. Вӑл тухасса влаҫрисем шансах 
кайман. Ҫапах та чӑваш хастарӗсем самана ӑшӑннипе усӑ курса 
хаҫатӑн пёрремёш номерне обществӑлла майпа (чӑвашла каласан 
—  нимене пухӑнса) кӑларма пултарнӑ. Пёрремёш номертенех 
хаҫатӑн чи ҫивӗч теми палӑрать: вуншар ҫул тивӗҫлӗ вырӑнта 
пулман, сахал мар мӑшкӑл тӳснӗ чӑваш чӗлхине шкулта вӗрентме 
тытӑнмалла, хамӑрӑн тымарсем патне таврӑнмалла. Кун пирки кашни 
номерте ҫырнӑ, мӗншӗн тесен халӑхра наци ӑнланӑвне вӑратса 
аталантармалла пулнӑ. Ҫав вӑхӑтрах “Канаш” Чӗмпӗр тӑрӑхӗнчи 
чӑвашсен пурнӑҫӗн летопиҫӗ пулса тӑчӗ. Унта чӑвашсем ирттернӗ 
е хастар хутшӑннӑ кашни мероприяти ҫырӑнса пынӑ.

“ Канаш” вырӑнта пурӑнакан чӑвашсене пӗр ҫӗре пуҫтарма 
пултарчӗ. Ун йӗри-тавра интеллигенци явӑҫрӗ, тӗрлӗ ялтан хыпарсем 
килме тытӑнчӗҫ. Часах пултаруллӑ ҫынсем палӑрчӗҫ: журналистсем, 
ҫыравҫӑсем, поэтсем, ӳкерӳҫӗсем, юрӑҫсем... Вӗсем ҫинчен хаҫат 
страницисенче тӗплӗн ҫырса кӑтартнӑ. Апла пулсан хаҫат хӑйӗн тӗп 
ӗҫне пурнӑҫларӗ: чӑваш халӑхӗ ыттисенчен нимӗнпе те кая мар, 
тӑван чӗлхене ҫине тӑрса вӗренмелле, культурӑмӑра аталантармалла 
тесе ӗнентерчӗ.

1997 ҫулта вырӑнти чӑваш ҫыравҫисем “Шевле” литпӗрлешӳ 
йӗркелесе яни, 1920-21 ҫулсенче тухса тӑнӑ “Атӑл юрри” журнала 
тепӗр хут кӑларма тытӑнни, “Шевле ҫути” альманах кун ҫути курни, 
темиҫе автор хӑйӗн кӗнекисене пичетлеме пултарни шӑпах ҫак 
шухӑша ҫирӗплетет. Урӑхла каласан хаҫат чӑвашсен ҫутлӑх йыхравҫи 
пулса тӑчӗ.

Вӑтӑр ҫул каялла ҫеҫ Чӗмпӗрте лару-тӑру пачах урӑхлаччӗ. 
Икӗ чӑваш трамвай ҫинче тӗл пулсан чӗлхисене хуҫкаласа вырӑсла 
калаҫатчӗҫ е тӑван чӗлхепе хӑлхаран хӑлхана пӑшӑлтататчӗҫ. 
Хула шкулӗсенче тӑван чӗлхе вӗрентесси, Ульяновскра Акатуйсем 
ирттересси ҫинчен ӗмӗтленме те пултарайман. Халӗ ку пурнӑҫ 
чӑнлӑхӗ.



Ку чухне халӑх кӗнеке-журналтан писрӗ —  те хакӗсем 
ҫыртаҫҫӗ, те пурнӑҫ пӗлтерӗшӗ улшӑнса пырать... Ҫавӑнпа та чылай 
чухне хаҫат ҫемьере пӗртен-пӗр вуламалли япала пулса тӑрать. 
Ҫакна шута илсе “Канашра” пурнӑҫӑн тӗрлӗ енне ҫырса кӑтартма 
тӑрӑшатпӑр. Мӗнле кӑна рубрика ҫук кунта: ача-пӑча, ҫамрӑксем, 
салтака каякансем, ал ӑстисем, вӗрентӳҫӗсем, ашшӗ-амӑшӗ, 
тӗне ӗненекенсем, пахчаҫӑсем, тутлӑ апат пӗҫерме юратакансем, 
таврапӗлӳҫӗсем валли... Пысӑк ҫемьене пирӗн хаҫат ҫитсен унта 
кашни хӑй валли усӑллӑ тата вулама интереслӗ материал туптӑр 
тетпӗр. Вулакансен шухӑшне чи мала хуратпӑр. Мӗншӗн тесен 
халӗ ыйтусен самани, кашни ҫак пурнӑҫра хӑй вырӑнне тупасшӑн. 
Пирён пёрремёш тивӗҫ —  вӗсене пулӑшасси. Ҫакӑ шӑпах ҫӳлерех 
каланипе килӗшсе тӑрать.

Редакцие ҫулсерен пин ытла ҫыру килет. Ҫакӑ хаҫатпа 
вулакан хушшинчи тачӑ ҫыхӑнӑва кӑтартса парать. Тӗрлӗ 
конкурссем, викторинӑсем, лотерея вӑййисем ӑна ҫирӗплетес тесе 
йӗркелетпӗр.

Ульяновск облаҫӗнче паян 256 массӑллӑ информаци хатӗрӗ, 
вӗсенчен 184-шӗ -  периодика пичет изданийӗ, 73 электрон массӑллӑ 
информаци хатӗрӗ, ҫав шутра 32 телепрограмма, 14 телепрограмма, 
2 информаци агентстви, 13 телеканал, 20 радиотелеканал, 2 элетрон 
периодика изданийё. Пурё 10 ытла журнал тухать. Вӗсенчен виҫҫӗшӗ 
наци чёлхипе: “Канаш” , “Ӗмӗт” (тутарсен), “Ялгат” (мордвасен). 
Тӑтӑшах мар пулин те нимӗҫле те пичетленет— “Рундшау” (редакторё 
Е. Миллер). Вёсен тӗллевӗсем пёр евӗрех —  хӑйсен халӑхӗсен 
культурине ҫӳллӗрех шая ҫӗклесси.

Ҫавӑнпа пӗрлех “ Канаш” экономикӑпа производство 
ыйтӑвӗсене те айккине хӑвармасть. Промышленность комплексне 
400 ытла пысӑк предприяти кӗрет, вӗсенче 160 пин ытла вӑй 
хурать. 1985 ҫултанпа “Авиастарта” сарлака фюзеляжпӑ тата ытла 
та йывӑр транспорт тата пассажир самолечӗсем тума тытӑннӑ. 
Тӗнчере ун евӗрлисем ҫук. Область суту-илӳ 69 ҫӗршывпа тӑвать. 
Чӗмпӗрте тӗнчери чи пысӑк авиакомпанисенчен пӗри —  “Волга- 
Днепр” вырнаҫнӑ. Атӑл урлӑ хывнӑ ҫӗнӗ «Президентский» кӗпер 
-  Европӑра чи пысӑккисенчен пӗри. Унӑн тӑршшӗ шыв ҫийӗн -  6 
ҫухрӑма яхӑн.

Ҫаксем пирки “Канаш” хӑйӗн вулаканӗсене хыпарласах
тӑрать.



Ҫапахтачианлӑтема— чӑваш юхӑмӗнчиӗҫсем. И. Я. Яковлев 
ячёллё общество, Ульяновск облаҫӗнчи чӑвашсен наципе культура 
автономийӗ ирттерекен мероприятисем —  тёп вырӑнта. Вёсен 
конференцийёсем, съезчёсем пирки тӗплӗн ҫырса кӑтартнӑ.

Чӑваш таврапӗлӳҫисем те хӑйсен пӗрлешӗвне йӗркеленӗ. 
Вӗсем “Ульяновская-Симбирская энциклопедия” валли чӑвашсем 
ҫинчен материапсем пухса панӑ.

Тӗрлӗ уявсем, мероприятисем ирттерме Чӑваш культура 
центрӗ пулӑшать (вӑп Нацисен культурисене ҫӗнетсе аталантаракан 
центрӑн тытӑмне кӗрет). Акатуй, Кӗрсӑри, улах, Ҫӑварни —  хула 
чӑвашӗсем те халь ҫакӑн пек уявсем ирттереҫҫӗ. Акӑ вӑл кивӗ 
йӑласен ҫамрӑклӑхӗ.

И. Я. Яковлев шкулӗн комплексӗнчи чиркӗве те тепӗр хут 
чӗртнӗ. Халӗ унта чӑвашла кӗлӗсем вулаҫҫӗ.

Чӗмпӗр ҫӗрӗ ҫинче чӑваш наци кӗрешӗвӗ аталанма пуҫларӗ. 
Кӗске вӑхӑт хушшинчех чӗмпӗрсем пысӑк турнирсенче призлӑ 
вырӑнсем йышӑнма пултарчӗҫ.

Чӑваш тӗнчи аслӑ. Чӗмпӗр Ен —  ун пӗр пайӗ. Ҫакӑнта 
чӑвашлӑх аталанни пӗтӗм чӑваш тӗнчине вӑйлатать. Ҫак ӗҫре вара 
“Канаш” хаҫат ҫынсемпе влаҫа, ҫынсене пӗр-пӗринпе ҫыхӑнтарса 
тӑрать, федераци политикине тытса пырать. Наци хутшӑнӑвӗсен 
ҫӗнетӳ тапхӑрӗнче ку ӗҫӗн пӗлтерӗшӗ ытла та пысӑк, ҫав вӑхӑтрах 
—  яваплӑхӗ те.

Ҫапла вара, Чӗмпӗр Ен чӑвашӗсен “Канаш” хаҫачӗн пӗлтерӗшӗ 
питӗ пысӑк. Вӑл тухма пуҫланӑранпа облаҫра чӑваш чӗлхине шкулта 
вӗренесси чылай лайӑхланчӗ, культура шайӗ ӳсрӗ, ҫынсенче наци 
ӑнланӑвӗ ҫуралса аталанчӗ. Ку вара малалла шанчӑкпа пурӑнма 
май парать. Апла пулсан “Канаш” информаци уйӗнче хӑйӗн тӗрӗс 
вырӑнне тупрӗ тесе калама пултаратпӑр.

Юлашкинчен ҫакна каламалла. Ҫак ӗҫе ҫырнӑ вӑхӑтра 
“Канаш” хаҫатӑн кашни ҫулхи подшивкине пӑхса тухма тӳрӗ килчӗ. 
Мӗн ҫинчен кӑна ҫырман-ши унта, мӗнле кӑна тема хускатман-ши? 
Тӗпчемелли питӗ нумай. Ҫӳлерех ҫырса кӑтартнисем —  пӗчӗк пай 
кӑна, пёрремёш утӑм. Кашни темӑна малалла тӑсса кайса тӗпчеме 
пулать: анлӑшӗпе те, тарӑнӑшӗпе те. Эпӗ ку ӗҫре ун пек тӗллев 
лартман, кунта пурин ҫинчен те ҫырса пӗтерес ҫук. Ҫапах кам та 
пулин ҫактемӑпа малаллатӗплӗнрех ӗҫлессе шанатӑп. Манӑн пысӑк 
мар та ҫиелерехрен ҫырнӑ материал вара вӗсене кӑштах та пулин 
пулӑшма пултарсан савӑннӑ пулӑттӑм.



Историческая справка 
ульяновской областной чувашской 

газеты «Канаш»
Первая чувашская газета в Симбирске вышла 13 апреля 1918 

года, называлась она — «Сене пурнас» (Новая жизнь).Её издавал 
комиссариат образования Симбирской губернии. Она издавалась 
до 1920 года (всего 137 номеров). Также в Симбирске некоторое 
время издавались другие газеты на чувашском языке — «Сутталла» 
(К свету), «Херле армеец » (Красноармеец), «Чухансен сасси» 
(Голос бедноты).Это тоже происходило в 1919-20 годах. В 1920-21 
годах вышли два номера журнала на чувашском языке — «Атал 
юрри» (Песня Волги). Потом все издания были закрыты.

С началом демократических перемен в конце 1980-хгодов 
в Ульяновске стала выходить новая чувашская газета - «Канаш» 
(Совет). Её первый номер появился 30 декабря 1989 года. Газета 
“Канаш” основана Постановлением бюро Ульяновского обкома 
и исполкома Совета народных депутатов.

Первые учредители «Канаша» — Ульяновской обком КПСС 
и исполком областного Совета народных депутатов. Нынешний 
учредитель — правительство Ульяновской области.

Сегодня редакция размещена в здании Ульяновской 
областной чувашской национально-культурной автономии по 
адресу: улица Льва Толстого, дом 12.Тираж газеты - около 1500 
экземпляров.Она выходит еженедельно по четвергам на 8 полосах 
формата АЗ в полноцветном варианте.

С1 января 2009 года в целяхоптимизации расходов редакция 
перестала существовать как областное государственное учреждение и 
реорганизоваласьпутём присоединения к ОГУ «МедиаЦентр»Ныне 
она входит в областное государственное автономное учреждение 
«Издательский центр «Ульяновская правда».

Сейчас в редакции работают 6 человек. Все журналисты с 
высшим филологическим и журналистским образованием.Четверо 
— члены Союза журналистов России, а двое - члены Союза 
писателей России

В 1995 году редакция газеты удостоена премии Союза 
чувашских краеведов и премии Чувашской молодёжи имени 
Альберта Канаша.

В1996 году редакция поощрена Благодарственным письмом 
Всечувашского общественно-культурного центра (ЧОКЦ) .



Также редакция «Канаша» является неоднократным 
призером областных конкурсов среди средств массовой 
информации.

В1999 году за плодотворную работу и личный вклад в развитие 
национальной культуры, в дело стабилизации экономики области 
редакция награждена Почётной грамотой Главы администрации 
области.

В 1999 году за большой вклад в развитие чувашской 
национальной культуры, пропаганду патриотизма, дружбы 
между народами редакция награждена Почётной грамотой 
Законодательного Собрания Ульяновской области.

В2003 году редакция награждена Дипломом 3-ей степени 
за третье место в номинации «Областные, городские газеты и 
журналы» в областном конкурсе СМИ «Человек труда».

В 2005 году за плодотворную инф орм ационно
просветительскую деятельность по возрождению и развитию 
языка, культуры, обычаев и традиций чувашского народа редакция 
награждена Почётной грамотой Законодательного Собрания 
Ульяновской области.

Редакция в разные годы неоднократно за большой вклад 
в развитие языка, культуры, обычаев и традиций чувашского 
народа награждалась Благодарственными письмами и Почётными 
грамотами Ульяновской областной чувашской национально
культурной автономии.

В 2009 году за многолетнюю и плодотворную работу в 
деле сохранения, возрождения и развития чувашского языка и 
культуры редакция награждена Грамотой министерства образования 
Ульяновской области.

В 2009 году редакция стала победителем в областном 
фестивале прессы за лучшую презентацию среди печатных СМИ 
Ульяновской области.

20 марта 2009 года на 7 съезде Чувашского национального 
конгресса в связи выходом 1000-го номера за большую работу 
по развитию чувашского языка и культуры редакцию наградили 
Почётной грамотой Чувашского национального конгресса 
(ЧНК).

В2009 году за успехи в деле воспитания граждан в духе мира 
и дружбы редакция награждена Почётной грамотой Ульяновской 
Городской Думы.

В 2009 году за особый вклад в развитие национальной 
культуры, общественную деятельность по пропаганде и развитию



родного языка, народных традиций и духовности, укреплению 
дружбы между народами редакция награждена Почётной грамотой 
Главы города Димитровграда Ульяновской области.

В 2010 году редакция за большой личный вклад в дело 
сохранения культурного богатства чувашского народа награждена 
Благодарственным письмом министерства образования Ульяновской 
области

В 2010 году за плодотворную работу по освещению темы 
духовного развития чувашского народа редакция награждена 
Почётной грамотой Союза журналистов Чувашской Республики.

В2010 году редакция за значительный вклад в сохранение 
и развитие чувашского языка, культуры и национальныхтрадиций 
и в связи 20-летием со дня выхода первого номера награждена 
Благодарственным письмом губернатора Ульяновской области.

В 2011 году редакция награждена Дипломом за участие в 
конкурсе на лучшее освещение в регионал ьныхСМИ деятельности 
судов и органов судейского сообщества Ульяновской области «Ваша 
честь!» в номинации «Судебная тематика в сетке вещаний».

В2014 году редакция постановлением президиума Чувашской 
народной академии наук и искусств награждена орденом Николая 
Васильевича Никольского первой степени.

При редакции газеты “Канаш” с 1997 года работает 
литературное объединение местныхчувашскихписателей “Шевле” 
(Зарница), которым руководит главный редактор — член Союза 
писателей и Союза журналистов России — Н.Н.Ларионов. За 
прошедшее время в Союз писателей России вступили более 10 
человек. При содействии редакции издано более 80 книг местных 
чувашских авторов.

В 2000 году при финансовой поддержке областной 
администрации редакцией изданы литературный альманах«Шевле 
=ути» (Свет зарницы) и третий номер журнала “Атёл юрри” 
(Песня Волги).

В2012 году при финансовой помощи «ИД «Ульяновская 
правда» редакцией издан четвёртый номер журнала “Атёл юрри” 
(Песня Волги).

Тематическая направленность газеты — вопросы образования 
народа, сохранения и развития родного языка, культуры, обычаев 
и истории чувашского народа.

26 марта 2009 года вышел 1000-й номер газеты.
30 декабря 2014 года исполнилось 25 лет со дня основания

газеты.



Министру информационной 
политики и массовых коммуникаций 
Чувашской Республики 
Андреевой В.В.

Уважаемая Валентина Владимировна!
Мы хотим выйти к Вам с деловым предложением во имя развития 

чувашской культуры. Хотя и живём нынче в информационном веке, 
мы, чуваши, проживающие в разных регионах России, можем 
сказать, что голоса Чувашской Республики за её пределами 
слышно слабо. Спутникового телевидения у нас, к сожалению, нет. 
Эфирного радио -  тоже. Чувашское национальное телевидение и 
радио по Интернету смотреть и слушать можно, но таких людей, 
надо признаться, не очень много. Газет, выходящих в Чебоксарах, 
за пределами Чувашской Республики выписывают единицы. В то же 
время чувашские газеты выходят в Ульяновской области («Канаш»), 
в Татарстане («Сувар»), Башкортостане («Урал сасси»), Самарской 
области («Самар Ен»), Тюменской области («Таван»), Может, в других 
регионах России есть другие газеты. Но каждый из нас живёт своей 
жизнью, как говорят, варится в собственном соку.

Было бы очень хорошо, если бы для них в Чебоксарах готовили 
ежемесячный вкладыш с новостями Чувашской Республики и 
присылали в электронном варианте в редакции региональных 
чувашских газет. А здесь они будут распространяться среди 
подписчиков. От этого проекта выиграть должны все: люди в глубинке 
будут в курсе событий, происходящих в Чувашской Республике, 
можно рекламировать санатории и курорты Чувашской Республики, 
а у региональных чувашских газет может возрасти популярность 
и тиражи.

В Ульяновской области такой добрый пример есть: областная 
татарская газета «Емет» («Чаяние») выходит с ежемесячным 
вкладышем, который присылают из Казани.

Со своей инициативой я поделился с директором областного 
государственного бюджетного учреждения «МедиаЦентр», куда 
входит редакция газеты «Канаш», Дмитрием Григорьевичем 
Ивановым. Он эту идею одобрил.

Думаем, после изучения опыта татарских коллег можно запустить 
этот проект и в чувашских региональных газетах.

С уважением,
главный редактор ульяновской
областной чувашской
газеты «КАНАШ» Ларионов Николай Николаевич.

15 января 2014 г.
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Уэлжэсмык Николай Николаевич!
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Чӗрӗк ӗмӗр -  пӗрле эпӗр!

«Канаш» хаҫатӑн 1 -мӗш кӑларӑмӗ кун ҫути курнӑранпа (1989 ҫулхи 
раштавӑн 30-мӗшӗ) чӗрӗк ӗмӗр -  25 ҫул - иртсе кайрӗ. Калама кӑна 
в ӗ т -ч ӗ р ӗ к  ӗмӗр!

Ҫак хушӑра эпир Ульяновск облаҫӗнчи кашни районта, вӗсенчи 
кашни ялта (чӑваш сем ытларах тӗпленсе пурӑнаканнисенче 
вуншар, ҫирӗмшер... хут!) пулса экономика, политика, ял хуҫалӑх, 
промыш ленность, вӗрентӳ, культура, спорт, социаллӑ пурнӑҫ 
ыйтӑвӗсемпе тӗрлӗ материалсем калӑпларӑмӑр. Облаҫри чи хастар 
чӑвашсен ӗҫӗ-хӗлне хаҫат страницисенче ҫутатса патӑмӑр. «Канаш» 
хаҫат журнал исчӗсене нумайрах пулнӑ ялсенче йыттисем те палла 
пуҫларӗҫ пулӗ!

Ҫапла, пурнӑҫ улшӑнса пырать. Апла пулсан - ҫынсем те. Вӗренӳ, 
культура, спорт... шайӗнче. Ҫакна эпир кашни тӗл пулура туятпӑр. 
Эпир, чӑвашсем, ҫак чӗрӗк ӗмӗр хушшинче ытти наци ҫыннисем 
хушшинче самай ҫӳллӗ шая ҫӗклентӗмӗр: пирӗн ӗҫченлӗхрен, 
культурӑран, вӗренӳ шайӗнчен...тӗлӗнмепуҫларӗҫ.Эпирпуренӗпе 
те тӗслӗхлӗ халӑх йышне кӗтӗмӗр. «Канаш» хаҫат вара (1298 номер 
тухнӑ!) пирӗн тӑрӑхри чӑвашлӑх тӗнчин тӗкӗрӗ пулса тӑчӗ.

Паллах, хисеплӗ вулакансем тата хаҫата ҫырӑнса илекенсем, 
пирён пата ярса панӑ сирӗн материалӑрсемсӗр хаҫат тӗшши, 
илемлӗхӗ, пӗлтерӗшӗ самай тӗссӗр те япӑхтарах пулнӑ пулӗччӗ. 
Статистика кӑтартӑвӗ-семпе киленер-ха: сиртен 1990 ҫулта -1123 , 
1991 -8 5 7 , 1 9 9 2 -8 0 6 , 1 9 9 3 -9 7 8 , 1 9 94 -10 19 , 1 9 9 5 - 1116, 1996 
-7 9 4 ,  1 9 9 7 - 1239, 1 9 9 8 -  1075, 1 9 9 9 - 1234, 2000 -  1201, 2001 -  
1019, 2002 -  1059, 2003 -  842, 2004 -  627, 2005 -  574, 2006 -  678, 
2007 -  587, 2008 -  525, 2009 -  659, 2010 -  386, 2011 -  507, 2012 -  
469,2013 -  326,2014 -  420 тӗрлӗ материал илтӗмӗр. Пурӗ -  20120! 
Цифрӑсене материалсене шута илмелли ятарлӑ журналсенчен илнӗ. 
Пӗр пысӑклатса кӑтартмасӑр.

Обществӑлла корреспондентсенчен ҫирӗм пилӗк ҫул хушшинче 
нумайӑш ҫут тӗнчерен уйрӑлма ӗлкӗрчӗҫ. Хӑйсем хыҫҫӑн чӑваш 
халӑхӗшӗн ырӑ та усӑллӑ йӗр хӑварнӑшӑн чунӗсем ҫӑтмахра 
киленччӗр!

2014ҫулҫинчен калас пулсан-савӑнмалли те, кӑштах кулянмалли 
те пур, паллах. Эпир сиртен 420 материал илтёмёр. Пёлтёрхипе 
танлаштарсан -  ытларах. Вӗсенчен 250-шӗхаҫатрахӑйсен вырӑнӗ 
сене тупрӗ. Вӑтӑрӑшне, шел, пӑрахӑҫласа архива ӑсатма тӳр 
килчё. 120-шё -  2015 ҫулта пичетленё. Пёлтёр пичетленсе ёлкё 
рейменнисем -  25 материал -  кӑҫал кун ҫути курчӗҫ.

Обществӑлла корреспондентсем камсем тетӗр-и? Акӑ вёсем:



B.Архипова, В.Андрихова, Н.Антонова, З.Афанасьева, А.Ашкеров, 
М.Аляпкин, Н.Анфимов,П.Андрихов,А.Азанова,А.Богатов,А.Белова,
C.Бабаева, З.Брюхина, С .Борисова, З.Бикмендеева, А.Белов, 
Ангелина Белова, А.Вражкин, А.Волынщ икова, Н .Васильева, 
Д.Вражкина, Е.Вергайкина, О.Ванюшкина, Г.Галкина, Р.Головина,
A.Григорьев, Н.Гаврилова, Л.Данилов, П.Дьяконов, П.Долгов,
B.Етриванова, А.Ермилов-Юман, Е.Егорова, В.Журавлев, Г.Желтухин, 
Л.Завьялова, П.Землемерова, И.Иванюкова, М.Игнатьев,Л.Ибукова, 
Д.Иванова, Н.Иванова, О.Измайлова, В.Иванов, К.Имангулова, 
Н.Казаков, Н.Кирюшин, Е.Краснова, 3 .Кустова, О .Киверова, 
Л .Краснова, А .Коновалова, 0 (И ).К аш е ева , И .К ирпичников, 
Н. Кадеби н, Г. Карсаков, Л. Каля нова, Ю. Кудаков, Ю. Кан и на, Н. Костин, 
Г.Кондратьев, Т.Краснова, К.Краснова, Ю.Ларионова, А.Ледюкова,
Н .Л итвинова, А .Л обанчикова,Е .М аркелова, О .М ельникова, 
Р.Макарова, Г.Микка, Д.М устаев, В.М уравьев, В.М едведева, 
Г .М адю ков, И .Н иколаева, А .Н яга, А .Н и конорова , Н .Н яга, 
Г.Никитина, Н.Новоселец, Н.Осипова, З.Оферкина, А.Пешне,
З.Портнова, С.Портнов, П.Рахманов, Н.Романова, А.Романова,
Н.Розов, Ю.Романов, С.Ржата, 3 .Рейтер, М.Селендеева, Серте 
Мишши, Н.Садовникова, В.Станьял, Л.Сультеева, В.Селендеев, 
А .С адовников, В .С им аков, Е .С ереб рякова ,Т .С еребрякова ,
A.Сергеев, Н.Садовников, Е.Столярова, В.Тарават,С.Ульянов, 
Г.Улюкин, Е.Уресметова, В.Утриванов, С.Ульянова, Л.Улендеева,
C.Утриванова, Л.Фадеева, М.Чатта, И.Чернов, П.Чатта, Е.Черных,
B.Шумилова, В.Широкина, Е.Шкаликова, Т.Школенок, А.Шкаликов, 
И.Щеголькова, Л.Ярославская, П.Ярославская. Вӗсене Ҫӗнӗ ҫул 
ячӗпе хӗрӳллӗн саламласа вӑрӑм та сывлӑхлӑ, телейлӗ кун-ҫул 
сунатпӑр. Пире 2015 ҫулта тата хастартарах пулӑшасса шанатпӑр. 
«Канаш» хаҫат 2014 ҫулта ятарлӑ конкурссем йӗркелерӗ. Вёсен 
ӑнланӑвӗпе, пӗлтерӗшӗпе ҫыхӑннӑ материалсене-чӑваштумне, 
йӑли-йӗркине, уявӗсене, ӗҫме-ҫимине ытти халӑхсен хушшинче 
сарма пулӑшакан сӑн ӳкерчӗксемпе ӳкерчӗксене, чӑваш халӑх 
пурнӑҫне, ӗҫне-хӗлне ҫутатса паракан хайлавсене раштавӑн 
юлашки вунӑ кунлӑхӗчченех йышӑнтӑмӑр. Тӗп хаклавӗ -  чӑвашлӑх 
виҫи пулчӗ.

«Канаш» тусӗсене ытларах «Чӑвашлӑхтумӗ -  чӑвашлӑх асамлӑхӗн 
сумӗ» (сӑнӳкерекенсен ӑмӑртӑвӗ) конкурс кӑсӑклантарса илӗртрӗ 
пулмалла. Татьяна Серебрякова, Ольга Ванюшкинапа Светлана 
Утриванова, Елена Серебрякова (Чӑнлӑ районё, Ҫӗнӗ Улхаш), 
Ольга Измайлова, Геннадий Микка, Наталья Гаврилова, Кристина 
Имангулова, Александра Ледюкова (Чӑнлӑ районё, Кивё Улхаш), 
Люция Улендеева, Мария Селендеева (Чӑнлӑ районё, Чӑвашкасси), 
Екатерина Столярова (Чӑнлӑ районё, Ирҫел), Галина Галкина



(Ульяновск районё, Ишевке), Галина Никитина (Ульяновск районё, 
С имёс Рашча), Лидия Ярославская (Майна районё, Чӳрекел), 
Сергей Портнов (Сӑр районё, Архангельски ялё), Зоя Рейтер (Ҫӗнӗ 
Ульяновск), Елена Уресметова, Александра Романова, Наталья 
Новоселец, Герман Мадюков, Зинаида Кустова, Лаврентий Данилов 
(Ульяновск) ӗҫӗсем конкурс тӗллевӗсене туллин тивӗҫтереҫҫӗ. 
Вёсене пурне те саламлатпӑр!

Фотомаҫтӑрӑн конкурса тӑратнӑ пёр ӗҫӗпех унӑн пултарулӑхне 
тӗрлӗ енлӗн хаклама май ҫук, паллах. Ҫавӑнпа та ҫӗнтерӳҫӗсене 
палӑртнӑ чухне кам ытларах тата пахарах ӗҫсем ярса панине шута 
илтӗмӗр. Пёрремёш вырӑна Елена Уресметова ҫӗнсе илчӗ. Унӑн 
ӗҫӗсем 7,28,37-мӗш номерсенче пичетленчӗҫ. Иккӗмӗш вырӑна 
Елена Серебряковапа (31,32-мӗш номерсем) Мария Селендеева 
(19, 33-м ӗш  ном ерсем ) тивӗҫрӗҫ. Виҫҫӗм ӗш  вырӑна Ольга 
Измайловапа ((15,35-мӗш номерсем) Наталья Новоселец (24,46- 
мӗш номерсем) пайларӗҫ.

«Чӑваш ҫынни -  пыл хурчӗ» конкурса Нина Романовапа Валентина 
Широкина (пӗрлехи ӗҫ,Ульяновск районё, Теччӗ ялё), Елена Егорова 
(Мелекесс районё,Ерыклинск ялё) хутшӑнчӗҫ. Ҫӗнтерӳҫӗ ятне Елена 
Егорова (25, 36-мёш номерсем) тивӗҫрӗ.

«Пылпатулччӑралтӑрсем», «Манӑнтӑван пит нумай» конкурссене, 
шел, хутшӑнакан пулмарё.

«Авӑнмасӑр, вӑй хумасӑр» (хӑй тӗллӗн вӗреннӗ обществӑлла 
корреспондентсен, поэтсемпе писательсен ӑмӑртӑвӗ) конкурс 
вӑтам шайра иртрё темелле. Петр Рахмановӑн -  48, Василий 
Журавлевӑн -  24, Николай Кирюшинӑн -17, Нина Васильеван -  13, 
Лаврентий Даниловӑн -  9, Петр Андриховӑн -  8, Николай Казаковпа 
Анна Никонорован -  7, Мария Селендееван, Нина Антонован, 
Николай Кадебинӑн, Роза Макарован -6, Алексей Ашкеровӑн, Лидия 
Ярославскаян -  5 ӗҫӗ хаҫатра кун ҫути курчӗ.

Вӗсенчен уйрӑмах штатра тӑман обществӑлла корреспондента - 
Петр Рахманова - палӑртсахӑвармалла. Вӑл ӗҫхастарӗсем ҫинчен 
ҫырнисӗр пуҫне кулӑшла калавсем шӑрҫалама та вӗренсе пырать. 
Вӗсене калӑпланӑ чухне Кушак Печчи, Улхаш Печчи, Энтри Печчи 
хушма ятсемпе усӑ курать. Вӑл сӑн ӳкерекен те, курав камери ҫине 
ӳкерсе илекен те, водитель те... Пур енёпе те маҫтӑр!

Василий Журавлев ҫинчен калас пулсан вӑл -  литературёри нумай 
жанрпа ӗҫлеме хӑнӑхса пыракан ҫыравҫӑ. Сӑввисем те, кулӑшла 
калавӗсемте.ӗҫҫыннисем ҫинчен калӑпланӑ материалӗсем те 
вулакансене тӗлӗнтереҫҫӗ.

«Канаш» хаҫата вырӑнти профессионал поэтсемпе писательсем 
-Анатолий Юман, ВалентинаТарават, СертеМ иш ш и-уйрӑм тӗспе 
тӗрлӗ енлӗ пулма пулӑшаҫҫӗ. Вёсен сӑввисемпе калавӗсем хӑй



тӗллӗн вӗреннӗ ҫыравҫӑсемшӗн -тӗсл ӗх  вырӑнӗнче.
«Авӑнмасӑр, вӑйхумасӑр» конкурс лауреачӗсем: Петр Рахманов-  

пёрремёш вырӑн (журналистика), Василий Журавлев -  1-мӗшвырӑн 
(литература), Николай Кирюшин -  1-мӗш вырӑн (таврапӗлӳ).

Ытти ҫыравҫӑсем 2014ҫулта (хӑйтӗллӗн вӗреннисем) канашҫӑсен 
кӑмӑлне тупсах каяймарӗҫ. Вулакансем хӑш-пӗр хайлавне тиркесе 
куҫран каланӑ, телефонпа шӑнкӑравласа пӗлтернӗ тӗслӗхсем 
пулчӗҫ. Малашнехайлав шучӗшӗн мар, унӑн пахалӑхӗшӗн вӑй хурас 
пулать.

«Канаш» шкул ачисемшӗн ҫырав ӗҫӗнче хӑйне евӗр ҫул кӑтартса 
пыракан хатӗр пулса тӑчӗ. Уйрӑмах Ангелина Белова, Алена 
Волынщ икова, Анна Коновалова, Анастасия С адовникова, 
Ольга Киверова, Екатерина Шкаликова, Петр Дьяконов, Полина 
Ярославская, Светлана Ульянова, Дарина Иванова, Александр 
Шкаликов, Никита Садовников, Сергей Ржата, Алена Белова, 
Татьяна Краснова, Кристина Краснова (Майна районё, Чӳрекел 
шкулё), Анастасия Няга, Дарья Вражкина, Светлана Бабаева 
(Чӑнлӑ районё, Кивё Улхашри таврапӗлӳ кружокён хастарё-сем), 
Юлия Ларионова (Ульяновск хули, 85-мёш шкул), Даниил Мустаев 
(Ульяновскхули, 3-мёш номерлё гимнази), Любовь Сультеева (Аслӑ 
Нагаткинти вӑтам шкул) ӗҫӗсене палӑртсахӑвармалла. Тӗслӗхрен, 
Юлия Ларионован 3 ӳкерчӗкӗ «Шӑпӑрланта» пичетленчё. Светлана 
Ульянован -  3, Александр Шкаликовӑн, Алена Белован, Ангелина 
Белован -  2 ӗҫӗ хаҫатра кун ҫути курчӗ.

Пирён пата Ш упаш кар ачисем те ҫы раҫҫӗ. Тӗслӗхрен, Аня 
Лобанчикован икӗ сумлӑ ӗҫӗ хаҫатра пичетленчё. Вӑл журналист 
пулма ӗмӗтленет.

Хаҫат пуласлӑхӗшӗн, унӑн тӗшшишӗн ырми-канми тӑрӑшакансем 
нумаййипе мӑнаҫланатпӑр. Тӗслӗхрен, чӑваш халӑхӑсчахӗ Михаил 
Андреевич Аляпкин хӑй пуҫарӑвӗпе «Аслӑ Ҫӗнтерӳ» конкурс 
йӗркелерӗ. Тӑкакӗсене хӑй ҫине илчӗ. Иван Моисеевич Кирпичников 
нумаях пулмасть «Чӑваш халӑх ӑсчахӗ» сумлӑ ята тивӗҫрӗ. Вӑл 
хаҫат журналисчӗсене Анат Тимӗрҫенте кашнинче кӗтсе илме, 
вӗсене ял хастарӗсемпе паллаштармахатӗр. Кунтикавра -  Николай 
Казаков, И рҫелӗнче-Тимофей Азанов, Каш ара- Нина Васильева, 
Пухтелӗнче -  Нина Кушты, Аслӑ Нагаткинта -  Валентина Тараватпа 
Александра Синдюкова, Чӳ-рекелӗнче -  Лидия Ярославская, 
Димитровградра -  Геннадий Улюкин, Курак Хӑвинче -  Татьяна 
Спиридонова, Ҫӗнӗ Ульяновскра -  Зоя Рейтер, Чӑвашкассинче 
-  Марийӑпа Василий Селендеевсем хаҫат журналисчӗсен чӑн- 
чӑн пулӑшаканӗсем. Мария Селендеева ентешёмёр вулакансене 
ҫулталӑкхушши вырӑнти чӑвашуявӗсен йӑли-йӗркипе паллаштарса



тӑчӗ. Николай Розов чӑваш ялӗсем тӑрӑх ҫӳресе чӑваш юрри- 
такмакне пуҫтарчӗ. Вӗсене уйрӑмӑн-уйрӑмӑн калӑпласа хаҫатра 
пысӑк калӑпӑшлӑ материалсем пичетлерӗ.

Тавах сире, сывлӑхлӑ та телейлӗ пулӑр!
Ҫӗршывэкономикине, апла пулсан Раҫҫей ҫыннисене, 2015ҫулта 

йывӑрлӑхсем кӗтеҫҫӗ. Тенкӗ хевти чакнӑҫемӗн чакса пырать, ӑна 
долларпаеврохӑйсенайнетӑвасшӑн. Европа, НАТО ҫӗршывӗ-сем 
Раҫҫей вӑйсӑрланса пытӑр тесе санкци хыҫҫӑн санкци хатӗрлеҫҫӗ. 
Хӗҫ-пӑшалланса хӑратаҫҫӗ. Ҫук, Раҫҫей нихҫан та тӑшман айне 
юлман -  яланах ҫӗнтернӗ. Ҫӗнтерме вара ҫӗршывра пурӑнакан 
ҫӗр ытла наци халӑхӗн туслӑхӗ вӑй парса тӑрать. Малашне те ҫапла 
пулӗ.

2015 ҫул - йывӑҫ Качака (гороскоп тӑрӑх), Раҫҫей шайӗнче 
- литература, чӑваш тӗнчишӗн - К.В.Иванов ҫулӗ. Апла пулсан 
пире, ҫырав тӗнчинче вӑй хуракансене, ҫӗршывшӑн, Ульяновск 
облаҫӗшӗн, «Канаш» хаҫатшӑн тухӑҫлӑ, ӑнӑҫуллӑ пуласса шанса 
вӑй хума Турӑ хушнӑ.

Ҫӗнӗ ҫул ячӗпе, ентешсем!

Анатолий ДМИТРИЕВ, ҫырусен пайӗн пуҫлӑхӗ.
(«Канаш», 2014, 51-мӗш  номер, раштавӑн 25-мӗш ӗ.)
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